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METAI-V0L. VIII 

Francija Laukia Iš Berlyno 
Iniciatyvos 

AT PILDYMO KOMISIJA SIUNČIA ĮSPĖJIMĄ 
V O K I E T I J A I 

GAL ŠIANDIE ANGLIJA SUSILAUKS FRANCUOS 
A T S A K Y M O 

VOKIEČIU DVASIŠKIJA i VOKIETIJOS KOMUNIS- ' G E N - A L L E N AP,E PADĖTJ 
KREIPIASI PAS ŠVENTĄJĮ 

T Ę V A -

Šaukiasi pagelbos prieš nau
jos valstybės sumanymą. 

TAMS SMOGIS. 
EUROPOJE. 

J-

B E R L Y N A S , rugp . 18. — ; Dėlto, vokiečiu vyriausybes 
Vie>os politiniai lyderiai kai- j skolinama sa i auksas turi pr i 
ha. kad Francija, kaip ma

tyt, iš jos elgimosi, laukia 
pradėt i derybas su Vokietija. 
•Ii nori, kad toms dervbonis 
iniciatyvą paduotų nnujas vo 
kiečių knnclierius Ktrcsema-
nu. 

Tečiaus niekas negali iširai 
voti , kaip Strcscmnnn gali 
užkalbinti ir sueiti pažintin 
su premjeru Poineare. Gali
mas daiktas kanclieriui pa
siusti pas Poineare savo per
sonalius emisarus. Tik tokiu 
laidu hutu n&megsta dery-
homs pradžia . 

galėti kontribucijai. 
Atpildymo komisijoje Ang

lijos a ts tovas balsavo prieš j a n < j 0 p r 0 vine i j ą ai plėsti nuo 

B E R L Y N A S , rugp, 18. — 
(v,ia andai pranešta , kad Rbi-
nelando ir Ruliro okupuotų 
plotu vokiečiu kataliku d va si-
škija pasiuntė Šventajam Tė
vui prašymą, idant P a p ą pa
vartotų visą galimą įtaką, 
kad vakarinės vokieeiu apgy
ventos provincijos neimtų at
skirtos nuo Vokietijos. 

Prašyme pažymima, kad su 
kai-knrių vokiečių pagelba 
Franeija darbuojasi Rhine-

tų įspėjimą. Vokietijos ir įkurti neva ne-

B E R L Y N A S , rugp. 18. — 
« 

Naujos vokieeiu vyriausybės 
parėdymu panaikinta vokie
eiu komunistų nacionalis' so
vietas. ' 

[Tas sovietas iki šiolei kaip-
ir legaliai gyvavo. Tš jo po 
visą Vokietiją plito komunis
tinė propaganda ir darbinin
ku kurstvmai. 

Pas ta ras i s ėia ir kitur ko
munistinis streikas to sovieto 
buvo surengtas. 

Pataria Amerikai įsimaišyti. 

AYILLIAMSTOAVN, Mass., 
rugp. 18. — S, Valstybių spė-

BUS ANGLEKASIU STREI
KAS? 

X E W YORK, rugp. 17.— 
Anglekasių atstovai su kietų
jų anglių kasyklų savininkais 

reiškime randa įvairių kable4 
lių. 

Šiandie viskas sustoję už~ 
mokesnio klausimu. Savini] 
kai atsisako didinti. 

Kad konferencija nesuirtų, 
anglių komisija šiandie pinfl | 
pietų atlaikė skyrium su 
hiem pusėm konferencijas. €H 
po pietų sušaukta ahelna k o a | 

miomono. ka.l S. Vife tybta . Dag in inkų atstovai apsi- , ' « « " ' « " • ftiojo konfercncij 
tikrai turėtų įsimaišyti į ^ u - žiurėjo kad jie su "cbex?k- 3 e n u ^ a r t a pirmadienį pradai 
ropos reikalus. >off" sistema pergreitai išsi- *' derylms užmokesnio klau-j 

Tuo tikslu j i s ^ a t s turi į-1 šoko. Dėlto nori savo reikalą- sime. Tai įvyks Atlantic C 
davęs Valstybės departamen- i vimus pataisyti , savininkų pa ty, X. J . 
tui tokiam įsimaišymui pla- is==== ~ 

kų Vokietijos okupuotėj bu- j a r t i k k a r t n i a nepersiskirs, 
vęs vyriausias vadas, gen. A- I š ž i ū r i n t anglių komisijos pa-
llen, ėia "Tnsti tute of PoH- į^agą a b i pusi suvesti kru-
tios'y kalbėdamas reiškė savo į 

von. 

nus ir tie planai aptar iami. P Įl 1 fj C 

C00LIDGE LAIKOSI HAR- T"os P l a n t l s ->is atpisak<*' Pa* 
DINGO POZICIJOS. ik o , b t i vio"ai- ,Tik 1S -i() k a l ] ) 0 S [ 

Tuo Įspėjimu komisija gali priklausomą buferi n? valstv-
pakenkti aukso paskolai. Tno be. Dvasiškija pažymi, kad y i 
t a rpu ta paskola Vokietijai tas sumanymas butu įkuny-
Imtinai reikalinga pataisyti tas, tai vokiečių katalikų 
finansine padėtį. <Ta paskola Bažnyčiai butų tikroji pragai 
išsigalintiems vokiečiams tu-, štiš. 
rėjo Imt priverst ina. 

Poincare pagamino atsa
kymą. 

Francijos premjeras Poin
care pagaliaųs pagamino at
sakymą Anglijai ir tekstą pa 

PARYfcTTS, rngp. 17. — ' s i u n t ė Belgijos vyriausybei 
San ta rvės atpildymo ( repara 
tioii) komisija pasiuntė Vo
kietijai is|K\jinm. 

Ka ip žinoma, Vokietijos vy 
r iausybė nusprendė užtraukti 

patikrinti ir patvir t int i . Jei 
Belgijos vyriausybė sutiks su 
tekstu, tai dar šiandie bus ga-

i 

įima ta atsakvma iduoti An-
glijai. 

vidujinę aukso paskolą. Tai- Pranešta, kad kuomet nota 
gi, komisija įspėja, kad vo- .bus įduota Anglijai, tai pra-
kiecių vyriausybė l>e atpildy- j ėjus 24 valandoms ji viešai 
mo komisijos sutikimo, ypač bu» paskelbta podraug su An-
be jos žinios, negali daryti jo glijos notos tekstu. . 
kių ])askolų. nes vokiečių vy- Kaip žinoma, Anglija savo 
riausybė negali duoti jokios j notoj proponuoja vokiečių ko-
garant i jos už tą paskolą, ka- ntrihuciją simiažinti ligi 50 
dangi visas Vokietijos nacio- hilionų auksinių markių ir iš 
nalis tu r tas ir visos' f iz inės ' tos sumos 22 nuošimčiu sau 

BAŽNYČIAI REIKALINGA 
5,000 KUNIGU. 

.—| 

sorinr BEND., imi., rugp. 
18. — Notre Dame Universi
tete įvykusioje "Catbol ic Stu 
den t s ' Mission C r u s a d e " kon
vencijoje paaiškėjo, kad šian
die Katalikų Bažnyčiai Ame
rikoje t rūksta mažiausia 5,-
000 kunigų, daugiausia misi
onierių, kurių darbams čia l a - | 
hai plati dirva i r tie darbai 
tiesiog šaukiasi darbininkų. 

LONDONAS, rugp. 18. — 
Tš AVashingtono čia oficialiai 
pranešta, kad kontribucijos 
klausime šiandieninis Snv. 
Valstybių Prezidentas laikosi 
mirusio Prezidento TTardingo 
pozicijos. Tai yra, Suv. Vals
tybių vyriausybė stovi už tai, 
kad Vokietijos kontribucijos'' 
didumą paskirtų tarptaut inė 
ekspertų komisija. 

Be to ir visų kitų Europos 
reikalų atžvilgiu šiandieninė 
administracija laikysis senojo 
nuststatvmo. 

SVETIMŠALIAI APLEI-
DžIA VOKIETIJA. 

i buvo galima suprast i , kad A-
merika bendrai su Anglija tu 
rėstų įsimaišyti į franeuzų-
vokiečių vedamus ginčus ir a-
bi pusi sutaikinti. 

Gen. Allen pažymėjo, ,jog 
j is tikįs, kad Prezidentas Co-
olidge administracija tuo 
klausimu ims veikti. J i s sakė, 
įsimaišymas būtinai reikalin
gas. Xcs tuo būdu butų išgel
bėta Europa , ten butų įvesta 
ramybė ir pačiai Amerikai bu 
tų užtikrintas gerbūvis. 

Ki ta is žodžiais, kaip ilgai 
Europa nenurims, ta ip ilgai 
Amerikoje gerbūvis laikysis 
nei ant vištos kojos. 

! SUIMTI IR UŽDARYTI. 

NEVYKO PAKELTI KAINiU 

Standard Oil Co. Chicagojfl 
mėgino išnaujo pakelti gazoJ 
linai kainas. Tečiaus nevykoJ 
Taigi ir toliaus pasiliks 1 5 J | 
centu vienam galionui. 

0HI0 PLIENO DIRBTUVĖ 
SE STREIKAS. 

NĖRA VIETOS PUBLIŠK0-
SE MOKYKLOSE. 

GEDDES GAL NEGRYŽ 
AMERIKON. 

ŽEMES DREBĖJIMAS SU-
BERLYXAS, rugp. 18. - j KELE PASIAUB^. 

Vokietijoje gyvenimas nuolat j 
eina brangyin. XTei,su ameri- \ CATAXTA, Italija, rugp. 
koniškais dolieriais 
si nepakenčiamas. 

j i s daro- 18. Šj Sicilijos miestą va
kar smarkiai supurtė žemės 

LOXDOXAS, rngp. 18. -
Anglijos ambasadorius S. V a - ' t a i p a t kraustosi iš Vokietijos. 

Dėlto, visi svetimšaliai gal- drebėjimąj!. Gyventojų tarpe 
vatrukčiais apleidžia JTokieti- j kilo pasiauba. Matyt, padary-
ją. Apie 10,0()0 , amerikonų ta maži nuostoliai 

Vokietijos gėrybės yra užsta 
tvtos už karo kontribucija. 

gauti . Franci ja ištolo su tuo 
nesutinka. 

BRUNSVVICKE SUKIL 
KOMUNISTAI 

Ę 

GRŪMOJA PAGROBTI 
VALDŽIA-

i nės pagelbos fondą, kad kie
kvienam darbininkui išpultų 
po 25 imliomis markių. 

Treč ias ; Darbininkams už 
darbą savaitėje mokėti po 30 
auksinių markių ir atšaukti 
i< visur apsaugos policiją. 

Ultimatumas valdžiai. 
Supran tama, tie komunistų 

B E R L Y N A S , rugp . 18. — reikalavimai negali but pildy-
Brunsu'icke jau tikrai sukilo!1 5 ) l i- Ta ip j iems ir valdžia a t 
komunistai , kuomet viename 

lstybėms, Si r Auckland Ged-j Dauguma svetimšalių bėga, 
des, kurs parvyko čia pasigy-1 ^ o p ^ kilsiančois revoliuci-
dytų akių, sakoma, negryšiąs { įoa Vokietijoje. 
Amerikon. Esą, jo sveikata 

ATJAUSTA,^ DREBE-
JIMAS. 

sumenkėjusi. 

Kartą ta provincija buvo 
raudona. 

i sakė. Tuomet komunistai tuos 

mass-mitinge apie 70,000 dar
bininkų pakėlė grūmojimus, 
kad jei jų reikalavimai nebus j 

reikalavimus griežtai a tkar to 
jo ult imatume, kokį pasiuntė 
BrunsAvicko ministerių pirmi-

išpildyti, tuomet jie savo ran- ,ni*kiri\ 
kosna paimsią valdžią. 

Bruns\vicko provincija jau 
1919 metais turėjo raudonuo 
sius laikus. Ta is metais ko
munistai ten buvo įsteigę so
vietinę respubliką. 

Komunistų norai. 
š iand ie svarbiausi komuni

stų reikalavimai, tai suorga
nizuoti iš 30 darbininkų ko
misiją i r ja i pavest i užgrob
ti visą v isur sukrautą mais
tą ir šį paskui išdalinti mai 

Saksonijos sostinėje Drez
dene komunistai rengia gene 
ralį darbininkų streiką. 

Hamburge, anot žinių, įvy
kusi ramybė. Po triukšmų 
darbininkai aprimo. 

SULAIKYTAS LAIKRAŠ
ČIO LEIDIMAS. 

B E R L Y N A S , rugp. 18. — 
Vietos policija* keletai dienų 
sustabdė laikraščio Deutsebe 

sto reikalingiems darbinin- Allgemeine Zeitung leidimą. 

MUSS0LINI GAUSIAS 
PRINCO TITUU. 

ROMA, rugp. 18. -
kilusių čia žinių, Dalijos pre 
mieras Mussolini busiąs ap
dovanotas princo arba kuni
gaikščio titulu — Duke of 

\ Mussolini. 

FRANCIJA APIE SAVO 
SKOLAS AMERIKAI. 

PARYŽTITS, rugp. 18. — 
Anglų išjudinta Franci jos vy-

Auot riausybė, anot gautų informa 

MESSTXA, Ttal., rugp. 18. 
— 0\Ū at jausta silpnas že
mės drebėjimas. 

30 SUŽEISTA. 

GEXOA, rugp. 18. — Ca-
cijų, ar t imoj ateity žada i r 'mpo l igu re italai fašistai su-
vėl siųsti komisiją Amerikon ! sikovė su nefašistais — 30 as-
su*tikslu patvarkyti savo sko- menų sužeista. Keletas pavo-
lų atmokėjimą Amerikai. jingai. v 

Xick Kuscli, 29 m., su savo 
moterimi Carolina, 2o m., 12-

,21 Marion Ct., naktimis pali-
i kdavo savo 4 metų mergaitę 
j namie miegančią, gi patys lei 
zdavosi žmones plėšti. 

Užvakar naktį tečiaus abu-
. ". Z • • u T Y O I X G S T O W X , O., rugp; 

du suimti. Su jais buvo dar c . , 
, .. ., -o . . 1 8 . — Republic Tron & Steel 
kitas sėbras. Bet tas suspėjo ' . 

, . ,. ! Co. dirbtuvėse, viename 
panegti. 

I pe mills ' departamente sm 
treikavo darbininkai. 

Streikas pakilo, kuomet ka i 
kuriuose kituose departamenj 
tuose įvesta 8 valandų dar
bas dienoje, gi jiems ir tol (J 
snia? palikta dirbti 10 valau 
dų. 

Darbininkai tad reikalauja į 
arba palikti 10 vai. ir padidi 
ti užmokesnį, arha įvesti $ 
valandų darbą su 10-ies vai 
užmokesti i u. 

Ą'akar tame depar tamente 
nedirbo nei vienas darbiniu-

Cottage ave., ties 39 gat., ^ a s -
YelloAv cab šoferiu Cole ir 
Patesik pakėlė ginčus. Rezul
tate Cole revolveriu nužudė 
Patesiką. Pasirodė, kad i r 
Patesik turėjo revolverį. Co
le pabėgo./ CHTCAGO, Šiandie 

Policija turėtų atkreipti do rytoj pramatomas gražus 
mę į šoferius. A r tai jiems r a s ; maža atmaina tempera* 
leistina turėti su savimi gink- turoje. 
lus. 

Pranešta , kad prasidėjus 
mokslo metui ateinantį mene 
sį, Chicagos publiškose mo
kyklose nebus vietos 35,000 
vaikų. Piliečių sumokamus 
mokykloms milionus praūžia 
politikieriai. 

VIENAS ŠOFERIS NUŽUDĖ 
KITA. 

X E W YORK, rugp. 18. 
Tš Europos parvyko pinigyn< 
sekretorius Mellon. 

TRYS P0LICM0NAI PAŠA
LINTI Iš TARNYBOS. 

PINIGU KURSAS, 

Tą titulą jam suteiksiąs ka I (JOMPERSAS PRIEŠ " IN-
ralius spalių mėnesį. Tą mė
nesi ivvks metinės sukaktu-
vės, kuomet fašistų legionai 
maršavo ant Romos. 

INTERPARLAMENTARI-
NIS KONGRESAS. 

C O P E X H A G E N , rugp. 17. 
- Čionai a t idary tas interpar-

lamentarinis pasaulio kongre
sas. Kongrese neturi atstovų 
franeuzai ir belgai, kadangi 
dalyvauja vokiečiai. 

JUNCTI0NUS." 

Sako, teisėjai puola žmonių 
teises. 

Cbioagoje federalis teisė
jas Carpenter išdavė " in jun-
c t ion , , Mitcbell B ro the r s ' Co. 

. . 

SEN. WALSH IND0RSU0-
JA McADOO. 

kams. 
Ki t a s re ika lavimas: Kuo- l ieriaus kritikavimą. Šis laik 

veiklaus pa rūp in t i ekonomių rast is priguli Stinnesui. 

T1ELEXA, MONT., rugp. 
17. — Federa l is senatorius 
Walsb iš Mass. čionai kalbė
damas prezidento kandidatu-

Sakoma, tai už naujo kanc- »ron indorsavo buvusį sekreto-

Tuo teismo parėdymu uždrau 
sta rubsuvių unijos nar iams siams uždrausta į savo namus 

dyti tuos įvairios rųšies " m 
juuct ionus >

n kur ia i s - puola
mos darbininkų teisės, garan 
tuotos šalies konstitucija. 

Gompers sakė, kad teisė
jo Carpenter " in june t ion" ne 
turi sau lygaus teismo drau-
dimo, išėmus vieną Pennsyl-
vanijoje. Tenai tuo " injunc-
t i o n u " neunistams angleka-

rhj McAdoo iš demokratų p a r 
tijos. 

susieiti su tos bendrovės dar 
bininkais ir šiuos kalbinti įs
toti uni'jon. 

Tai ypatingos rųšies " in jun 
c t ion ," kuriuomi draudžiama 
firmos darbininkus organizuo 
ti. 

Užvakar vakare Morrisou 
viešbuty įvĄTko unijų viršinin
kų susirinkimas. Kalbėjo i r 
S. Gompers, Amerikos' Darbo 
Federacijos prezidentas. 

J i s pažyinėjo, kad j au lai
kas Amerikos darbui sustab-

Civilės tarnvbos komisija 
iš Chicagos policijos pašalino ] 
3 policmonus už visokias suk- • 
tybes areštuojant kriminalis
tus. ' 

Lietuvos 10 litų 
Anglijos ster. svarui 
Francijos 100 fr. 
I tali jos 100 lirų 
Vokietijos 100 mrk. 
Lenkijos 100 mark. 

$1. 
4.61 
6.21 
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P I N I G U S ! 
SIŲSKITE į Lietuvą Per I 

DRAUGĄ I 
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau

siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau
sias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos- 1 

1 | Pramonės Banką. i 
"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 

perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

įleisti bi kokį svetimą žmogų, 
išėmus gydytoją, dvasiškį ir 
grabininką. .Tą " in juno t ion" 
parūpino kasyklų savininkai, 
kad apdraust i savo darbiuin-
kus nuo organizavimo unijon. 

Am. Darbo Federacijos pre ] 
/ identas sakė, kad , teisėjai, 
išduodami tos rųšies " injnne-
t ionusM dažniausia naudojasi 
savo personaliu sprendimu, j 
aplenkiant valdžios principus, j | | m Ą SQ 0 A U E Y A y L 

neatsižvelgiant j /momų ei- ^^ i | | i i i | | i l i i | 1 | l i - | i | | i i t i | I | i | i i f | f | | t | | | l i i i f l l l l i l i l i l l i i i f l i l i l i i l i l l i i i i i l l l i i i i i i i i i i t t i i 
ses. ^* 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

CHICAGO, ILL I 
IIIIIIIIIIItlIHIlIlIlUIIIHIt̂  
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
turttaną HakjnM nedeldienini-

Metama 
Pusei Metų 13.00 
prenumeratą mokai likelno. L*i-
tkaitpsi nuo užrašymo dieno*, 

nuo Naujų Metų. Norint permai-
adresą fiaada reikia prisiųi-

ir tenai adreiar Pinigai geriau-

I 
Įma 12,588,000. Suv. Valstybės 
turi 10,505,660. Antrą vieta 
automobilių skaičiumi užima 
Anglija, trečią Kanada, Ket
virtą JFrancija. Gi Lietuva! 
Seimo atidarymo laiku Kaune 
prie Seimo rūmų buvę apie 
keturiasdešimts automobilių. 
Beabejo jų esama daugiau, bet 
socialistai ir tuo jau smarkiai 

•lošti ttperkant kraeoja ar «_ 
"Money Ordar" arba ide- pasipiktino. Mat, neveltui jie it plnlįfTJ i 

DRAUGAS PTJB. OO. 
0 3 4 South Oakley Avenut 

Chicago, IlUnols 
TėL Roosevelt 7791 

Mussolini yra akcijos žmo-
;us. Vienas liudininkai taip 
įsakoja. Kalbėtasi apie pas-
itymą paminklo vienam lais-

rės kovotojui, Milane. Musso-
Ini atsakė: "Labai gerai. Da-
»r gruodis. Sausy mes turė-

le pinigų. Vasary, pamink-
g 

is bus j>astatytas. Gi kovo 
lėnesy mes iškilmingai' ati-
Įengsime paminklą". Ir ta-
lista manai kad į vieną mė-

Įesį galima pastatyti paruink-
įsikišo jo palydovas! 

teikės bent metų. Paminklas 
Įegreit dirbamas...'' ' 'Labai 
krai! atsakė šaltai Mussolini. 
tet vieton vieno skulptoriaus, 

dirbs du, penki, dvidešimts 
[kulptorių. Ir į vieną mėnesį 
larbas užsibaigs!'' 

>> * pažangioji visuomene! 

Indijoje, viešosios Sveikatos 
departamentas, labai dažnai 
šaukiasi religijos į pagelbą 
Kad įtikinus žmones apie prie
mones reikalingas sveikatai 
apsaugoti, kaip pavyzdin skie
pijimas. Viename plakate kur 
kalbama apie skiepinimosi nau 
dą. sakoma, kad skiepai yra 
paimti iš karvės, šventojo gy
vulio. Pažanga žengia kaip iš 
manydama. 

POLITIKA EINA. 

tevai, pagalvokite: jusų šven-
iausia pareiga duoti vaikiu 
lokslą ir padorų auklėjimą. 

[ųs esate atsakomingi už sa-
fo vaikelius. Kaipo katalikai, 
ik katalikiška mokykla tega-

atatikti jusų vaikams ir 
lokslo ir auklėjimo žvilgsniu. 

Ar žinote kaip pasidalina 
lutomobiliai tarp įvairių Ša
tų f Automobilių šiandien esa-

Dar dvi, trys savaitės ir mo
linių vakacijos baigiasi. Bėr

učiai ir mergaitės turbūt liū
dnai žiūrį į rugsėjį. Bet tėvai 

įoningi savo pareigų, privav 

jau šiandien mąstyti, apie 
ivo vaikų ateitį ir nelaukti 

ikutinės dienos kad juos nu-
Itumus į by kokią mokykfiu^'iH^ 

Ateinančiais metais Illinois 
valstybėje "bus gubernatoriaus 
rinkimai. Čia gubernatoriaus 
rinkimai išpuola kartu su pre
zidento rinkimaisi Nors rinki
mai dar toli, bet politinė kam
panija jau pradėta. 

Politinę kampaniją taip 
anksti pradėjo susiskaldžiusi į 
kelias dalis republikonų par
tija. Vienos svarbiausios sro
vės priešaky stovi šiandieninis 
gubernatorius Small. 

Gubernatoriaus šalininkai re 
publikonai suvažiavę į Kanka-
kee, gubernatoriaus privatinę 
gyvenimo viet(t, ir jį išnaujo iš 
kėlė kandidatu 

datų skyrimai. 
" Senai čia republikonų par

tija yra nusiskaldžiusi ir nuo
lat veda aitrią kovą. Niekas 
nieko neturėtų^ kad politikai 
ir politikieriai tarp savęs ko
voja. Deja, ta jų kova yra su
rišta su didelėmis išlaidomis. 
Tai gi išlaidas turi padengti 
ne kas kitas, kaip tik patys pi
liečiai balsuotojai. 

Jei republikonų partijoje ve
dama kova piliečių apmokama, 
tai piliečių privalumas beko-
vojančias sroves patvarkyti. 
Piliečiai gali tai atlikti per 
rinkimus nusisukant šalin nuo 
visų jų kandidatų. Kuomet iš 
jų nei viena srovė nelaimės 
valdžioje jokių vietų, tuomet 
jie susipras. 

Šiandie ką gi mes turime? 
Republikonų partija stovi prie 
valstybės vairo. Bet ar visuo
menės reikalai jai rupi? Ne 
dėlto, kad jai nerūpėtų, bet 
dėlto, kad republikonai per
daug laiko aikvoja partinėms 
rietenoms. Visuomenės 
ve nėra laiko rūpintis. 

mokė, į šmonijo* teaįltikius, } 
mūsų tarpą, į visas že&iės tau
tas, mes tuojaus turėtume at
naujintą pasaulį". 

Šventi, teisingi tie žodžiai. 
Amerikiečiai turėtų laikyti 
juos nuolatos prieš save ir sa-
Vo atmintyje. Del jų vienų Har 
dingas vertas amžinos atmin
ties, šviesaus, doro, teisingo 
žmogaus, šviesus, teisingi ir 
kilnus žodžiai. 

gero-

KAS KAIP MANO? 

į gubernato-

Kitoms republikonų srovėms 
tas žygis padarė daug siurpri
zo. Dėlto šios kuoveikiaus su
sijungė krūvon su tikslu griau 
ti gubernatoriaus kandidatū
rą. Tas griovimas yra tos rų-
šies, kad piliečius balsuotojus 
įtikinti prieš gubernatoriaus 
kandidatūrą. Tas reikia atlik
ti pirm ateinančio pavasario. 
Nes pavasarį įvyks "prima-
ry" balsavimai arba kandi-

Kas domėjasi žmonijos isto
rija, gali lengvai pastebėti, 
kaip Kristus savo mokslu ir 
dvasia pakėlė ją iš baisios li
gos, nuo kurios jau ji merdėjo. 

Dabar žmonija vėl labai sun 
kiai ir pavojingai serga. Ją is : 

gydyti gali tiktai tas, kas jau 
ją gydė ir kas turi savyje gy : 

vybę. i 
Daug sveikai mąstančių žmo 

nių rodė ir rodo, kad tik krik
ščioniška meilė ii* teisingumas 
galį sugražintiorapi^k^ai- . 
K ą . i — *• i • • --

Štai tarp kitų ir mirusiojo 
prezidento Hardingo žodžiai, 
kuriuos jis daug sykių pakar
tojo savo prakalbose, pakeliui 
į Aiaską, jis sakė: 

"Aš sakau jums, mano tau
tiečiai, pasaulis reikalingas 
daugiau Kristaus; pasaulis rei 
kalingas dvasios Vyro iš Na
zareto. Jei mes pajėgtume į-
nešti brolybę, kurią Kristus 

Tegul tūkstančiai atsiranda 
įvairių žmonijai ramybės ir 
taiko* rengėjų, tegul jie iš-
ras ir tūkstančius įvairiausių 
tam būdų, bet jei jie neįneš 
į jos tarpą Kristaus, Jo dva
sios, tai nueis niekais visos 
jų pastangos. O da aršesnių 
pasekmių susilauks žmonija, 
jei ji leis Kristaus dvasią iš 
savo tarpo prašalinti. Tuomet 
tikra katastrofa jai ateitų. 

Tai liudija dabar pavieni 
faktai iš gyvenimo, vienos ki
tos tautos, kur bedievybė už
viešpatavo. Jei kitu* tai įvyks, 
tai tų salnį varįįai, bus visos 
žmonijos vargais ir nelaimė
mis. ! 

• * • • 

Išmintingasis suvaržė liežu
vi, kalbėdamas mažiau, negu j bet katalikiškas 
mąstydamas. — M. Tupper. 

(Tvirkinanti knyga yra blo
gesnė už pati autorių — nes 
knyga negali atgailėti. 

Tas, kurs pamylėjo knyg*,' 
turės ištikimą draugų, išmin

t i n g ą paUrėjąįįiįksmą sėbrą 
ir jausmingą 
Isaac Barrow. 

intoją. 

K h * kriftlMBr-Ąr *Mas 
pataiko* sav$8tmg~ klaidas pa
taisyti jau reikfif nelaiko. { 

Išminties prakilnumas yra 
tame: daryti tokius dalykus 
gyvenant, kuriuos norėtum ma 
tyti atliktais mirštant. — J. 
Taylor. 

ę. 
Tas, kurs anksti keliasi, yra 

visuomet sveikas, linksmas ir 
darbštus. 

štAimoiyTiAL^Jur" 
DAR APIE JAUNIMĄ. 

Pasaulio didysis karas ne
mažai įvairių blogybių paskui 
save paliko. Ypač viena iš tų 
blogybių tai nepamatuota ne
rimastis. Ta ilga ir mūsų jau
nimo neva vadai užsikrėtė. Ji 
ems tik rupį, kad viskas butų 
"irp to dale" kairi "leidžiu 
mados". . Viskas kas dabar 
jaunimo organizacijoje ran
dasi, jiems rodosi setinkama. 
Nei jų vardai nei siekiai. 
Taip tad mano ir Jaunasis 
Vytis "Drauge" sukritikavęs 
Senįjį Vytį. 

Nemanau šiame straipsnyje 
teisinti Senąjį Vytį nei peikti 
Jaunąjį Vytį, nes abudu savo 
straipsniais pasirodė kraštuti
niais. Geriausiai "In medio 
slat virtus". Svarstant jauni
mo reikalus reikia negriauti 
kas sena yra, nei skubintis su 
naujanybėmis. 

Jaunojo Vyčio perdaug pa
sakyta: "Čia augęs lietuvių 
jaunimas, ypač vaikinai, prie 
Lietuvos vyčių nesi rašo, net 
vyčių vardo nepakenčia". Gal 
patvirkęs jaunimas taip daro, 

jaunimas 
jeigu nepriklauso prie L. Vy
čių, vienok taip blogai apie tą 
organizaciją ir nemano. Kiek 
rašytojui šio straipsnio teko 
patirti, kaikurios L. Vyčių 
kuopos vien ir susideda iš čia 
augusių vaikinų ir-merginų. 
Kaip štai WestviHe, Spring-
freld, Waukegan, o net ir 
Chicogos daugumoj kuopų ra
sime daugiaus čia augusio 
jaunimo. Gi rytinėse valstybė
se nekitaįp. TUt jau*mio se-
niaus susitvėrė - svaidininkų 
rateliai. Jie nesigėdija viešai 
užsidėti ant uniformų "Knig-
hts of Lithuania". Taip pat 
ir mūsų Chicagos svaidininkai. 
Geriaus, kad mūsų Jaunas 
Vytfeįį vieton bereikalingo ai
manavimo; suorganizuotų savo 
kolonijoje L. Vyčių svaidinin-
kų ratelį, o įsitikins, kad 
čia augęs jaunimas L. Vyčių 
vardo nesibijo. 

i — - — 
Š e š t ą d i ę ^ R u g p j . 18, 1£23 

Dar naivesniu pasirodė Jau-' 
nas Vytis rjtsydamas: "Kol 
organizacija vadinsis vardu 
"Lietuvos Vyčiai" jie nepri
klausysiu, jie esą Amerikos 
piliečiai". Ką gi L. Vyčių 
vardas turi prieš Amerikos 
pilietybę? Kaipgi Lenkų, Če
kų ir kitų Sokolai gyvuoja? 
Kas labiausiai prie tų sokolu 
priklauso jeigu nė čia augę 
žmonės? Arba imkim Kolum
bo Vyčiai. Kolumbus buvo ne 
Amerikonas, bet italas. Kodėl 
gi čia augęs jaunimas nesibi-

krikščionišką dorą ir tautišką 
susipratimą. Tą darbą ji ir 
atlieka. Galima sakyti, kad 
iiei vienas Lietuvai darbas' 
nebuvo atliktas, prie kurio 
vyčiai nebūtų prisidėję. Kaipo 
Amerikos piliečiai, vyčiai uo
liai darbavosi Amerikos L. 
Bonų pardavinėjant ir skait
lingai stojo į kovotojų eiles 
už laisvę didžiame krfre. Jie 
patys prisilaiko tikėjimo ir 
gina jį bei kovoje su bedievy
be. Žodžiu ir savo laikraščiu 
"Vytis" skleidžia savo narių 
tarpe apšvietą. Žodžiu sakant, jo jo vardo? Galima stačiai 

rjasakyti, kad tas jaunimas, kaipo idėjinė organizacija, 
kuris mano, jog save ir savo į idėjinę naudą ir duoda savo 
pilietybę pažemins priklausy-«nariams. 
damas prie lietuvių jaunimo k 

organizacijos, kuri turi vardą 
Be paminėtų L. Vyčių orga

nizacijos nuveiktų darbų, pa-
L. Vyčiai, yra nepageidauja- j staruoju laiku organizacija 
mi mūsų jaunimo organizaci-, tittUg pasidarbavo sporto sri-
jojei. (yje. Vyčiai gerai supranta, 

Nemažiaus prasikalsta tie- kad- sveikame kūne, sveika sie-
sai Jaunas Vytis sakydamas: la. Jau nekalbant apie kitas 
"Kas priklauso nieko nėgAu- kolonijas, vienoj Chicagoj yra 
na iš L. Vyčių org., nebent aštuoni basebolo tymai, kurie 
sueigose tarp savęs pasistum-
i * 

do". Nors tuos žodžius jis de
da į svetimženklius, bet jie 
greičiausiai jo paties. Kaž ko
kiam neišmanėliui gal ir iįro-
do kad nieko negaunama pri
klausant prie L. Vyčių orga 
ųizaeijos. Bet pasakymo neuž
tenka: Reikia priparodyti. Tie
sa, pinigų negaunama, bet or-
ganizatyvė jėga, kuri stipriai 
riša visą jaunimą į bendrą kp. 
ir daro juos kalį} vieną, kiek
vienas gauna. Gerai sakoma, 
Jfad geras prietelis yra geres-

sudaro Lygą. Prie tų tymu, 
galimi sakyti, priklauso vien-
tik čia augęs jaunimas. 
v Dar daugiaus gadiriia pripa
rodyti, kad L. Vyčių organiza
cija nėra tai nenaudinga, kaip 
kad Jaunas Vvtis mano. Žino-
ma, kad ji nėra tobuliausia. 
Daug dar galima ją patobulin
ti ir išvystyti. Bet nereikia jos 
griauti bei smerkti. Nei pauk
štelis savo lizdo neteršia. Juo-
labiaus vyčiai neprivalo savo 
Organizaciją Viešai spaudoje * 
žeminti. Jeigu katras vytis fto-

nis ir už auksą. Taip ir L. Vy- • ri pakritikuoti arba haujahy-
čių organizacija, jungdama j bių įvesti, bei trukumus papil-

v I jaunimą į vieną bendrą ryšį 
savo prakilnu obalsiu: "GY
VENAM TAUTAI IR BAŽ* 
NYČIAI" daro jaunimą gė

dyti lai važiuoja į seimą arba 
raštu paduoda seimui savu 
mintis, o seimas viskį apsvar
stys. Reikia žinoti, kad vifešai 

rais prieteliais bei Tautos ir spaudoje faktais nepamatuoti 
Bažnyčios darbuotojais^ į prieš organizaciją išsireiški-

Kitas dalykas, viėntik žiu- m a i nemažai žalos atneša. Y-
rėti į medžiagišką sau nauda P*& mūsų priešai iš džiaugsmo 
iš L. V. organizacijos visai y-,"kazoką šoka," manydami, 
ra klaidinga. Nes L. V. jauni- j k a r * ištikro taip yra
mo organizacija yra IDŽJI j Nei Jaunas Nei Sems Vjitis. 
!f£. Jos pirmiausias tikslas y 
ra sutraukti lietuviška, katali
kišką jaunimą \ vieną būrį, 
skiepinti ir palaikyti juose Į ler. 

Patarlė — daug medžiagos 
sudėta į keletą žodžiu. — Fui-

KIEK BAŽNYČIA SUDEGINO 
ŠVENTŲJŲ? -

•RUMPO LAIKO ILGOKA ISTORIJA. 

(Žiūrėk "Draugo" No. 192 ir 193). 
Praeituose numeriuose matėme, kiek 

norancijos ir blogos valios parodė "N-
11" rašytojai pasakodami apie Joannos d' 
re sudeginimą ir Koperniko likimą. 

Eidami toliau, randame "N-nose" 
itaip parašyta: , 

Ir ar tas faktas, kad dabar mes netu-
lme inkvizicijos ir raganos jau nebedega 
Dievo garbei" nereiškia, kad Katalikų 
jažnyčia priversta buvo daryti reformų?" 

Užkartą trys melagystės vienam saki-
iy Tai nesvietiškas mokėjimas meluoti! 

inkviziciją mes tebeturime dabar, ir 
įganos niekuomet nedegdavo Dievo gar-
A, ir Katalikų Bažnyčia nebuvo priver
ta daryti reformų. 

'Inkvizicija' \ ~~ ̂ ~ % f f 

"Inkvizicija" lotynu kalbose reiškia 
itardymas'', "tyrinėjimas". Kaip apaš-
lų laikais, taip viduramžyje, taip ir šian 

freną Katalikų Bažnyčioje buvo ir tebėra 
Ikvizicija, arba tardymas, tyrinėjimas 
lonių katalikų, nuklydusių į klaidas ir 

bodėmes. ;•/'*' r * ^ I J W 
Šv. Povilais Korintiečiams rašo apie 

Ieną nusidėjėlį: "Aš jau nuteisiau tą, ku
ls taip padarė..." (I Kor. V., 5). Galatie-
iams rašo, kad "nors ir iŠ dangaus ango-

atėjęs jums pasakotų kitaip, negu mes 

jums apsakinėjome, tegul bus prakeik
tas". O "meilės apaštalas" šv. Jonas ra
šo: "Jei kas ateis pas jumis, ir to mok
slo neatsineša, nepriimkite jo į namus ir 
nesakykite jam "sveikas" (Jonas II, 10). 
Ir apaštalai ir pirmųjų amžių vyskupai, 
ištyrę klaidatikių mokslą ir nepataisomų 
nusidėjėlių darbus, bausdavo juos atskir
dami iš Bažnyčios. Šiandieną Ryme tebė
ra įstaiga, vadinama taip pat, kaip «ir vi
duramžyje, Officium S. Inąuisitionis" (lie 
tuviškai verčiant, butų: "Tardymų Biu
ras' r). Tos dabartinės Inkvizicijos parei
gos tebėra lygiai tos pačios, kokios bu
vo viduramžyje: būtent ištirti klystančių-
jų katalikių darbus ir rastus, ir nepatai
somus bausti, išskiriant juos iš Bažny
čios. . . i 

' * * 

Raganų deginimas ir reformos. 

Stabmeldybėje žmonės deginta, bet 
niekuomet nėra buvę žmonių deginimo 
"Dievo garbei" krikščionybėje. Deginda
vo kartais ir lietuviai savo sugautus 

Dažnai jie tokiais ir buvo. Daugelis kata
likų tais laikais pritardavo tokiam vals
tybės pasielgimui, taip kaip šiandieną 
daug katalikų pritaria baudžiant revoliu
cionierius. 

Bet niekuomet nei vienas Rymo Papą 
nėra liepęs taip daryti. Niekuomet Baž
nyčios Galva nėra mokinęs visos Katalikų 
Bažnyčios, kad deginimas žmonių už ki
tonišką tikėjimą yra geras dalykas. Kuo
met Ispanijos karalius* įsisteigęs Valsty
binę Inkviziciją, ne Bažnytinę, paskyrė jos 
viršininku dvasiškį ir tasai pradėjo žiau
riai elgtis, tai šv. Tėvas Ispanijos in
kvizitorių patraukė teisman ir nubaudė. 
Trys Ispanijos inkvizitoriai buvo atskirti 
nuo Bažnyčios. 

Jeigu katal ikų Bažnyčia buvo ver-
čiama daryti kokias refbrmas, tai Ji buvo 
verčiama to paties Kristaus, kurio moka-
lą ji skelbia. Ir ji reformavo ir teberefor-
muoja ir reformuos iki pasaulio pabaigos 
visus nepildančius arba nesuprantančius 
Kristaus mokslo žmones, Bažnyčios skel-
..• J v i » 

priešus Perkūno garbei. Degino dar nese-] biamasis mokslas tebėra tos pats šiandie
nai Barcelonoje naujos gadynės stabmel 
džiai, Ferrero vedami, katalikiškas vie
nuoles socializmo garbei. Bet niekuomet 
nėra nei vienas žmogus sudegintas Kata
likų Bažnyčios įsakymu. 

Viduramžyje ir dar anksčiau daugelio 
valstybių įstatymai buvo tokie, kad nus
tatytos tvarkos ardytojai, kaip dabar dau
gelyje valstybių revoliucionieriai, anar
chistai ir komunistai, buvo baudžiami, tr 
bausmė nustatytos valstybinės tvarkos 
ardytojams buvo dažnai sudeginimas. Val
stybinės tvarkos ardytojais, tarp kitų, bu-
vo skaitomi ir tikėjimo priešai, heretikai. 

moraliais. Iš kokių šaltinių jie tą su
žinojo ? 

"Mano sesers vyro motinos kaiminka 
pasakojo, kad jos uošvienės brolio sūnaus 
pati girdėjusi is savo pusseserės pusbrolio 
įJasakojant, kai jis girdėjęs savo kaimyno 
piemenukus sakius, kad visi apie tai ži
no..." Toks yra maž daug patikimas 
šaltinis "N-nų" pasakojimaihs. Esąs, mat, 
Ryme korespondentas, lasai koresponden
tas girdėjęs Ryme Vatikane kalbant pa
našiai. Tas korespondentas parašęs apie 
tai savo laikraščiui Lenkijon. Tas laikraš
tis "Chas" žinią atspausdinęs. Iš to laik
raščio atsispausdino socialistų "Liet. Ži
nios". O iš " l ie t . Žinių" pasiėmė tą ži
nią jau ir mūsų nabagai iš "N-nų", 

Pirmiausia reikia pasakyti, kad tokio 
laikraščio "€l ias" visiškai riėra pasauly
je. Yra Lenkijoje "Czas" lenkų endekų 
laikraštis, kuris pasiutiškai lietuvių ne
apkenčia. Ir lenkų tauzijrmus, per jūrių 
mares, per lupų 'lupas valkiotus, "N-nos" 
skelbia, kaip šventą tiesą. O kuomet mes 
tam nenorime tikėti, jie žiopliais, bešme

tai Orleano Mergelei Katalikų Bažnyčia 
sugrąžino garbę, pakeldama ją į šventųjų 
skaičių. "N-hos" sako, kad Kat: Bažny
čia ją siidegino. 

\ 

ną, koks buvo 19 šimtų metų atgal. I r | geniais, puspročiais ir panašiais grąžui 
bus tas pats visuomet. Bet skelbiant Baž 
nyciai tą. mokslą, žmonės to mokslo klaų-
sydamies reformuojasi, kad i r pamažu. 
Del t6 šiandieną jau valstybės nebedegina 
žmonių, liet dar daug yra tokių, kurUj 
Bažnyčios. neklauso; tie ir neina geryn.' 
Tarp tokių yra ir "N-nų" rašytojai. 

Dar viena priekabė. 

"N-nos" skelbia iš tikrų šaltinių su
žinojusios, kad Iv. ^tėvas smerkia Lietu
vos katalikų darnus, ir 'lietuvius "kunigus 
ir katalikus skaito nekultūringais ir ne-

vardais vadina. Jeigu jau "N-nos" taip 
lenkams tiki, tai reikėtų joms skelbti, kad 
Lietuva visa^ ne vien tik kunigai, yra ne
kultūringa, hėntorali, fcolševistihė, vokie
čių pastumdėlė, vagių, razbaininkų šalis ii-
tt. Lenkai senai taip šaukia. 

Tiesa, "N-nos" i r gi netoli atsilieka. 
Bet, dovanokite, mes nei lenkų nei *N-nų* 
šmeižtams nenorime lengvai tikėtklr daug 
yra tokių "žioplių", kaip mes. 

Sątraaka. - "" 

Bažnyčiai nežinant, nekaltai sudegin 

Kopernikas, kunigas, katalikų vysku
po į mokslus išleistas, paliko didžiausį 
nuopelną mokslui. Savo viso amžiaus dar
bui paramą gavo iš kardinolų, vyskupų 
ir trijų popiežių. Priešus tiktai protes, 
tonų tarpe turėjo. "N-nbs" sako, kad 
Bažnyčia jį lieretiku padarė. 

Viduramžio valstybės bausdavo žmo
nes sulyg savo įstatymu, kartais deginda
vo. Bažnyčia visus amžįus darbavosi 
tuos įstatymus suminkštinti, panaudoda
ma hėt sunkiausią savo bausmę, atskyri
mą nuo Bažnyčios. "N-nos" pliauškia a-
pie kažkokį žmonių deginimą "Dievo gar
bei". 

* Apie Katalikų Inkviziciją "N-nos" 
supratimo neturi. Lenkai šmeižia Lįetuvą 
ir lietuvius katalikus. "N-nbs" tuos 
sm&žtus Su džiaugsmu atkartoja, trum
pame straipsnyje prirašė sieksnius nesą
monių. Ir parėmė juos koliojimais.f arp ki
tų, mums patariama ne dantis krapštyti, 
bet smegenis. 

Mes mėginome "N-nų" smegenis krap
štyti, bet pakrUpštę, radome bulvių košę 
sumaišytą su melagystėmis. 

Kalvia Šonus. 
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TOWN OF LAKIEčIAI SU
P L I E K * VVAUKEGA 

NIEČIUS. 

O 

— -^ 
Town of Lake. — Sekmadie

ny, rngp. 12 tl. š. tu. įvyko 
Maukegano Vyčių 47 kfx ir 
Town oi Lak.- 13 kp. svaidi-
h ink u rungtynės, SheYman 
parke 4 vai. po piet. 

Šitos rungtynės I m vu gan 
smarkioit. Po didelio pasisten
gimo Vyriu 13 kp. laimėjo re-
zultate S prieš 7. (Mat turimi 
Vijurko nebuvo). 

Po rungtynių svečiai svai 
dininkai iš VVaukegano gerai 
pavaisinti. Visi jie buvo pa
kviesti į vakarienę Davis S<Į-
are parke. 

^ Laike vakarienės, vadovau
jant V. Stancikui pasaky
ta gražių pra kalbėli u iš sve
čiu pusės ir iš vietiniu. Kal
bėjo: VVaukcgnnn managcris 

Navnrdauskas; 13 kuopos 
manngeris .1. Janusas; Unkšta- j 
ris, l'njori unite, Jtlickelhinas; 
Jakubauskas ir Panavas. Ls a-
bieju pusiu buvo išreikšta Šir
dingi linkėjimai; tas parodo 
kad nauji sąryšiai susimezgė 
tarp šitų dviejų kuopų. 

[/. vaišingumą ir skanią va
kariene reikia tarti aėiu darb-
.'ėioms šeimininkėms: Z. Bajo
rūnaitei, Z. Pukelaitei, M. Pa 
Ii kaitei. Taipgi, reikia pažv. I 
mėti, kad ir vyrukai prisidėjo 
] rie vakarienės pagerinimo. 
1/1. Dm k ten i s ir K. Lauraitis 
nevien tik žaidimo aikštėj ,.- '-
rai darbavosi, bet ir šeiminiu 
kauti jie puikiai mokėjo. Už 
puikiai paruošti} vakarienę 
šeimininkės gavo daug kom
plimentu. 

Po vakarienės, vadovaujant 
Bajorinaitei, Sedemkai ir Lau
rai* iui sekė labai gyvi žaislai. 

K ores p. 
Vyriu 13 kp. žaidėjai daly

vavusieji žaidime: 
Henry Druktenis lt*, 

S. Murauskas c, S. Klimas ss, 
W. Misevičius lb. R. Zabella 
Li», \V. Latoža :Jb, S. Paulika* 
p. u". Romanas ef, C. Laurai
tis r f. 

Sie vynų 4/ kp. žaidėjai 
dalyvavo žaidime: 

Mestus .'lb, Kuz
micką- H', Rulis lb, B. Kai
raitis r I*, Docius e, Junėius ef, 
Į), Andriuškevičius ss, YV. Kai
raitis _b. Kundrotas p, ef. 

^ 

Šviežus Ukes Pienas, Smetona Nenugriebta 
DEL VARTOJIMO NAMUOSE 

iešiasdešimts-penki metai atgal, Gail Borden užtikrino kiekvienai 
gaspadinei visur, užtektinai visai šviežio pieno, sterilizuotose Mė
sinėse. Yra keturiasdešimt* išdirbysčiu prie ganyklų, kur ganosi 
geriausios karvės, kuriose yra priruošiamas pienas pagal formulą 
išdirbtą žmogaus, kurio parašas ant kiekvienos blėšinės yra gva-
rantija geriausios rųšies pieno produkto. 

» # 

Del smetoniniu sriubų ir virime, del pu
dingu, pajų ir kepimu, yrav daugiau pa
geidaujamas neffu šviežus pienas ir daug 
pigesnis. Kadangi jis nesimaino kokybėje, 
maistingume, ir skonyje, gulima remtis 
ant jo del gerų pasekmių. 

Eoidens Išgaruodintas 'Pienas yra dvigu 
bai riebesnis, negu paprastas pienas. Jus 
turit pridšti pusę vandens, jeigu norit var-
tuti kaipo paprasta pieną. Jei jums, šio
kiam reikalui priseina vartoti smetoną,, 
vartokit tokia pat apštį Bordens, nes jis 
atstovi smetoną. 

-

UNSWEETENEI> 
EVAPORATEp 

M ILK 

Jei norit sužinot kaip kept su Bordeno Išgamodintu Pie
nu, iš pildyk kuponą, paženklinant kokias pamokas norit 
ir mes prisiusim visai dovanai. " 

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. New York 

Chicago Office: 510 N. Dearborn St. 
Telephone Dearborn 3105 
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KUPONAS 
Duomn Mėsa 
Saldainiai Pyragai 
Žtivis ' • Pajaf 
Padažalan; Pudingai 

Zup<* 

VARDAS 

ADRESAM 

(I.i i Įmania) 

RUNGTYNĖS. 

tuviu. Visi kaip vienas susi
rinkite rytoj į šv. Mykolo ^pa
rapijos kiemą ne vėliau kaip 
11:30 vai. ryte. Iš čia per Cly 
bourn a ve. stoti važiuosim i 
VYankegana. 

Airatonas. 

ĮVAIRUMAI. 

WEST PULLMANIEčIAI 
STIPRYN. 

Nors dar nė vieno žaidimo 
.T) kj>. nėra iškurnėjus, bet vis
gi ji eina stipryn ir stipryn. 

Pereitą sekmadienį minėta 
komanda svaidininkų, žaidė su 
4 kp. ir pralaimėjo tiktai 7-~ 
(>. Vyėiu 4 kp. matytis turėjo 
"han l — t ime" supliekiant 
West Pullmaną. 

Kiti tymai ulook out" . 
J. Šėmai t is. 

North Sidės Vyėiu 5 kuopa 
rugp. 19 A. sekmadieny, va
žiuoja i NVaukeganą stoti 
i ungtynėsna su Vyėiu 47 kp. 

Penkta kuopa statydama O. 
Daugirda, už metiką yra pa 
rvžusi laimėti. 

(J. Daiginius "North Side 
SpeeiaT" bei "Diz /y Bal i" vi
sus Waukeganieėius nugąz-
dins. Ė 

Kur prapuolė. 

Kažin ar 5 kuopos šaukliai 
(rooters) yra užmigę ar nusto
ję vilties kad jie neatsilanko 
Į•• rungtynes. Neužmirškim kuo
met mes užsistoję šaukiam sa
vo komandai, tai tuosyk tik 
gali mūsų komanda laimėti 
i - - tada jie gan* daugiau upo. 

Taigi nepasilikim nei vienas 
nenuvažiavęs į AVaukegana 
rytoj. Palaikykime tą jaunine) 
kuris stengias pakelti mūsų 
5 kuopos vardą i r aplamai lie-

RUNGTYNĖS. 

Lietuvos istorijos skiedra 
Chicagoje. 

Yra Cliiengoje kajmi seni, 
kur visokią tautu žmonės yra 
palaidoti. Tai Oakvvoods Cenie 
tery ant 07 g-vės ir Cjreen-

OANTIS BEKRAPŠTAN1. liams užfundyti... 

Elisonas, didžiausias šių 
dienu išradėjas, pastūmėjęs te-
knikos mokslą milžiniškai pir
myn, yra pasaulio pripažintas. 

I 
\ yėiu 'M> kuopa stos rungty-, 

nėsna su Vyeiu cS kuopa Pal
mei' Parke 1 :M) vai. po piet, 

si- J L • 
i > to j . 

Susirėmimas bus smarkus. 
Koresp. 

ATSAKYMAI. 

J. J . Martinui; Cbicago* V v 

Jisai nesenai pasisakė tikis i 
wood Ave, Tenai ant loto 129, j ™**% b ^eIt>« nen^irtingmną. 
1-st Div., seetion D., rastas Bol.ševikėlių laikraštis, kurį 
paminklas su sekanėiu parašu: j i^daguoja btrberis, parašė, 
Djialinski of Szodeiken \ k a < 1 tai esąs "nemoksliškas 

(Jreat Bannerbearer į kuriozas". Nėra kalbos, kad 
0£ I visai nemoksliškas kuriozas 

Litlmania \ išeina, kuomet barberis bol-
4k^oT1^eĮjs>» j ševikas ima Edisoną mokyti. 

Died Julv ?>\ — 1895 
A ged 72 years. 

IŠ kitos paminklo pusės pa. 
dėtas parašas:i 
Įsa bei Djialinska 
i Comtesso de Szodeiken 

Nee 
Princesse Czartoriska 

Deoedee 
Mni-s 8, 1881 

Verčiant į raus kalbą, reiš
kia: j ** 

Džalinski iš Šateikių, Didy
sis Lietuvos vėliavininkas 
" Kenkei i s", mirė liepos 31 d. 
1895, 72 metą". 

"Izabelė Džalinskienė, Ša
teikių grafienė, iš namų kuni-

Pnisiminė "N-nos" r kad 
4' Draugas ' ' yra pavad inęs 
l'i'tlievukus beždžionėmis. Ir 

J tolinus taip sako: . 
/ ' T a i tik tvirtinimas, nepa 

remtas jokiais įrodymais. Bet 
norėdamas " D r a u g a s " galė
tų duoti i r šiokių tokią įro

dymų . 
O, ves, žinoma galėtų, įr 

<mug! Maladiee "N-nos" , kad 
pagaliama suprato! 

Phn^alC^aSbizas. 

r 

Socialdemokratiški džentel-
monai iš "N-nų"- sakydami 
' Draugui' pamokslus apie man 

' dalumą ir krikščionišką rhei-
t 

• lę, išvadino žmogų Jamontę, 
I *'asilu su asilo veidu, netin 
1 
, karau žmonių draugijai/ Ja-
montas jau padavė tuos džen-
telmonus j teismą. Bus gražaus 
juoko, kuomet " a s i l a s " įspirs ' 
protingiesiems į pašonį. 

Ar Jusu Giminėms 
r k;. m 

ėių Apekr. svaidininkų klau- S * 1 * * 1 ^ Ca^oriskaitė, mirė 
simais, tamsta turi kreipUs į k o v o 8? 1 8 8 1 ' / . l 

pirmininką minėtos Lygos. Aš 
negaliu atmainyti dalykų pa
kol jisai, arba raštininkas, ne~ 
paduoda oficialaus raporto. 

Agatonui: Užtenka vesti po
lemiką. Tamstos raštas apie 

lus. Užteks. 

Lietuvos Didysis vėliavinin 
kas buvo viena augšeiausių 
vietą. Lietuvos valstybėje. 
Čartoriskių giminė yra Gedi
mino kilimo. Matyt lenkmeėio 
audros ta Lietuvos didžiūnų 
pora tapo priversta į Ameriką 

nubaudimą, perdaug persona-j pabėgti. Butų įdomu sužinoti, 
S. V. ką galėtų reikšti tasai priera

šas "Kenkelis" . Gal Lietuvos 
istorikai panorėtų pasiįdomau-
ti. 

Klaida išpažinta, yra pusiau 
atitaisyta. 

t 

Sakosi "N-nos" , kad- ją pik 
pike buvo taip " sausa" , kaip 
Sacharoje. Sacharoje žmones 
iš troškulio kuone miršta. Ma
tyt labai "N-niškiai" buvo gė 
rimų ištroškę, jeigu išgėrus 
8 galionus munšainės, dar vis 
jautėsi, kaip Sacharoje. "Dra-
u g o " piknike degtinės buvo 
nevalia turėti. I r poliemonas 
buvęs, sako "N-nos" . Nei ren
gėjai, nei svečiaif nei polie
monas degtinės nepatėmijo. 
"N-nos" visgi sako, bnvnh. 
Gal but kas nors atsinešė ir 
nuo visų mokėjo paslėpti. Bet 
nuo u N - n ų " su munšaine ne 
pasislėpsi: labai užuodžia; kur 
neužuos jeigu pasigėrę jaučia
si " sausa i" , kaip Sacharoje! 
Reiįės ištroškusiems nabage-

Lietuvoj Reikia Pinigu? 
Jei nori kad jie gautu trumpame laikę, 

tai siųskite per didžiausi valstijini Banką 
Stokjaj-dų apielinkej. 

Pasiųsti pinigai dabar Lietuvon per šį 
banką pristatomi greičiau negu kada nors 
buvo kares pradžioje Jeigu'negalite ateiti 
į banką rašykite klausdami informacijų 
pas Poną J. Grišuu 

PE0PLES 5TOCK YARD 
STATE BANK 

DIDYSIS BANKAS ANT 
Kampo 47 ir Ashland Ave# 

Chicago. 
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje 
savo stiprumu ir geru patarnavimu. 
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Nors jis mirė, bet jo pavyz-, 
dis patrauks savo vieton ki
tus darbininkus Bažnyčios ir 
Lietuvos darbams dirbti. Už 

abi sąryšyje. Gi visuotinas 
partijos suvažiavimas nuspręs 
kaip toliau turės but daroma. 

Demokratai žada šį suma 

JAUNIMO tnurtKAs 

Svečiai iš Cicero, m. 
• 

Gary, JBid. — &"gp. 12 d. 
Šv» Kazimiero par. kieme, L». 
Vyčių 82 kp. surengė pikniką. 
Turėjo bara prie kurio frarda-
vinėjo minkštuosius gėrimu.*, 
Barniui alų, šaltakošę ir už- į g ė - i . 

T 'r% • »£ . i i *A^ orcuinsi© nerems, 
kandi. Prie jo dirbo keletas 
darbščių Vyčių, vyrų ir mer-

Taipgi buvo ir kitų svečių, 
tar£ kitų ir p. A. Šįapelis, bu-
Vęs mūsų parap. vargoninkas. 

t*Usė ši6 pikniko pelno skir
ta parapijai. 

Pet. Mikeiunas. 

Gerai ir švariai. 

CrCfcRO, ILL. ĮVAIRUMAI. 

gaišių ir mūsų gerb. kun. 
kleb. J . Martis. 

Grojo Vyčių kp. benas. 
Žmonių neperdaugiansia bu

vo. 
Prievakary, begrįždami na

mo, atvyko būrys Cicero, 111. 
Vyčių 14 kp. narių, kurie tą 
dieną buvo išvažiavę į Miller, 
Ind. smiltynus. Tas paįvairino 
pikniką ir valandai laiko pri
davė daugiau gyvumą Mes e-
same labai dėkingi už tai ci-
cerieoiams Vyčiams-tėms. Gal 
ir ateity nepamirš mūsų, ka
da jiems bus patogu užsukti 
pas mus. 

Rugp. 16 d. Kat. Federaci
jos 12 skyrius pasiuntė kable-
gramą Lietuvos prezidentui, 
kad, jei į gerb. Čarneckio vie
tą atsiųs socialistą atstovą A-
merikai, tai Ciceros katalikai 
neremsią jo. Toks eiceriečių 
griežtas nusistatymas turėtų 
daug reikšti. Ciceriečiai tur
būt daugiausia ir aukomis ir 
darbu tėvynę rėmė ir remia 
Gal tik worcesterieeiai kiek 
prie jų lygintis. Galima tikė

jo sielą, kaip ir visų kitų na-1 nymą ir sekti, jei ką geresnio 
rių, kasmet kunigai Šv. Kaz. nesuras. 
Dr-jos nariai laikys Šv. Mi-
šias, kaip sako 18 § konstitu
cijos. * 

Reikšdamas *. . a. Juozo 

- Darbininkų Užeigoj gražiai 
dabar dirba darbštus pp.- Alek. 
įr Pet. Zakarai. Gerai patar
nauja ir švariai užliko Užeigą, /žmonai, su dukterimi, gilios už 
Uoliai rengiasi. j lI°3aut0S> maloniai prašau vi 

' sų Šv. Kaz. Dr-jos narių A 
Ciceriečiai uoliai rengiasi į merikoje ir Lietuvoje, pasi-

Kat. Feder. seimą. Organizaci
jos išrinko nemažai atstovų ir 
parūpino daug gražių sumany
mų, įnešimų seimui. Cicerie
čiai stipriai savo laikysis sei
me. I r kodėl ne! Juk jie turi 
stipriausią skyrių visoj Fede
racijoj ? ji 

Tai ciceriečiai. 

tis, kad Lietuvos valdžia ne- | m a t t ž i n i 8 p a u d o j a p i e m u -

^Ciceros muzikantai tai bis-
kį muzikantai. Net airiai nu
sisamdę L. Krekščiuno beną 
groti jų parap. bazare. 
Kas yra. 

Kas yra, kad dabar mažai 

melsti už a. a. Juozą Mačiulį. 
Amžiną atilsį duok jam Vieš
patie, o amžinoji šviesa tegul 
jam šviečia danguje amžinai. 

Kun. P. Kailiukas, 

260 E. Main Street 
Amsterdam, N. Y. 

MOTERYS ATAKUOJA. 

PATAISYMAS. 

sų garsųjį senbernių kliubą! 
Abo. 

AMSTERDAM. N. Y. 

CŲNAfeD 
I AR TURI GIMINIŲ ATVA$: 
§ŽIUOJAUČIŲ AMERIKONE 

Suvienytų Valstijų Konsulas K a « | 
n© dabar priima aplikacijas del * 
pasportų visų kitų metų "ųuotos. 

S c i ' N A R D patarnavimas yra grei
č i a u s i a s pasaulyje. Pasažieriai su 
SCimard bilietais neturi laukt ilgai \ 
S a e l to. kad Cunard laivas aplei-^ 
^džia Europą kas keletą dienų. *< 

Cunard- Linija turi padarius su- V 

jdris sukiršinti Amerikos lie-
tuvių visuomenę prieš save ko 
kiu nors netaktu, ypač paskir
ti atstovu nekatafiką. 

Giedrininkai. 

Senai jau laikyta Giedrini m 
kų'16 kp. susirinkimas. DB-L A J u o z a s M a č i u l i s S v . , 

į tartį Lietuvoje del pagelbėjimo pa-*v 
\ sažieriams per jų pačių darbinin ^ 
£kus . Sutaupo jiems laiką ir i š la i -£ 
\ d a s del to, kad priveda pasažie-
$Srius prie pat laivo, Sis patarnavl-
v m a s veltui. 

Del tolesnių Informacijų kreip
kitės* pas bile laivu agentą, arba: 

Cunard Line, [^ 
$ 140 N. Dearborn 

^^•^^0^^^$^$^$$$$^»^^« 

bar kp. pirmininkė išsikėlę i$ 
šios kolonijos kitur gyventi. 
Tai dabar kas pasirūpins kp. 
likimu? O juk giderininkai-ės 
suėję, kalbėdavo apie didelius 
darbus, kokius nuveiksiu at
einančia žiemų. 

Vėl išvažiavimą. 

, Vyčiai vėl kalba savo tarpe 
apie kitų išvažiavimų kur-noi*^ 
ar tai laivu ant ežero. Gal dar 
suspės kokį išvažiavimų su
rengti, jei pasiskubins. Judėji
mas rodo gyvybę. Tarp kito 
ko ir išvažiavimai sveik. 

•••• 

uoliausias vietos veikė-
las 

Kenosha, Wis. — Mani ko
respondencijoj apie vietinę 
lietuvių kolonijų tilpusioj 
" Drauge1' pereitų mėnesį, 
klaidingai buvo pažymėta, kad 
tik "dešimts buvusių. Šv. Pet
ro parapijos narių sugrįžo 
prie parapijos atvykus čionai 
klebonauti gerb. kun. S. Bis
trais. Turėjo būti, kad 200 bu
vusių pardįtfjonų sugrįžo prie 
parapijos. 

Senas parapijonas V. V. 

Kazimiero Dr-jos amžinasis na 
rys ir skyriaus pirmininkas, 
mirė 8 rugp., o 12 rugp. su 
didele iškilme palaidotas. Jis 
buvo S. L. R. K. A. raštinin
ku, Lietuvos L. Paskolos sto-
ties raštin. ir priklausė prie 
visų kitų katalikų organizaci
jų ir draugijų ir jose uoliai 

Amerikos moterys buvo pa^ 
kėlusios sumanymų tverti sa
vo partijų. Aloterų dalis pasi
rodė tam priešinga. Bet jų da
lis, nors nelabai žymi, ir da
bar da vis apie moterų parti
jų kalba. 

dirbo. Rašinėjo jis į visus, ka- Republikonų partija buvo 
tahkiskus laikraščius^ir juos j r y r a priešTnga susistvėrimui 
platino. 

Jis buvo uolus Jr drąsus ka 
talikas. Jo netekę liūdi visos 
draugijos ir parapija. 

|llllllllfflllll!IIIIHSIIIII!IIIIKiH!llllllllSillllll!M^^ 

!!Daryk Dabar ir Sutaupyk Pinigus!! 
Jeigu nori įsivesti savo na-

muosna šilumą, tai padaryk 
tą dabar, kol mūsų stock'as 
dar pilnas ir gerame stovy. 

Mes duosime jums progą 
įsivesti šildomąją- plant'ą už 
labai prieinamą kainą dabar. 
Mes pasiųsime savo inžinie
rių, kuris jums parodys paai
škins kaip galime tą pada
ryti Mes paskolinsime jums 
veltui visą šefą tulšių reika
lingų prie įvedimo. 

Užganėdijimas garantuoja
mas. 

Mes taip pat turime visą 
prirengimą del pluminimo 
(plumbing) už labai prieina 
mas kainas. Mūsų kainos vie 
nodos kiekvienam. 

atskiros moterų partijos. J i 
pageidauja, kad moterys sto
tų į dabar gyvuojančias par
tijas. Moterys reikalauja, kad 
jos butų lygiai su vyrais lei
džiamos prie partijos adminis-
t * • • T f 

racijos. 
RepubJikonų Tautinės komi

sijos prezidentas Adams pada
vė sumanymų, kuris ir kitų ta-
.po priimtas, kad susidarytų 
moterų komisija, kuri veiktų 
žale vyrų esančios kom., bet 

• • 

3 KIEK VERTAS ŽMOGUS? 
— ••% \ 

Sulyg paduotu insurance 
kompanijos statistikų žmogus 

j sveikas ir gyvas yra vertas 
šešiolika kartu tiek kiek jis 
Uždirba į metus skaitluojant 
L v. .. ' r , . . . Nespręsk knygos vertės teu-h nuošimti ant uždirbtų pini- .,- . . ; v .v . , ^ s O'o 3°s viršelių išvaizdos. 

Ponia Edith Elmer Wood, 
žymi visuomenės darbuotoja, 
Tautinėje Konferencijoje rei
kale Socialio "Darbo savo kal
boje išsireiškė, kad visų civi
lizuotų šalių valdžių Suv. Val
stybių valdžia yra pasilikusi 
u&pakalyje kitų reikale pa
lengvinti įsigyti nuosavus na
mus. , ' 

Į tai valdžios šalininkai at
sako, kad kalbėtoja norėjusi 
tik pažeminti Suv. Valstybių 
valdžia, tyčiomis užmiršdama, 
ar ištikrųjų nežinodama, kad 
šioje šalyje valdžios yra labai 
daug tuo atžvilgiu nuveik
ta, 

Suv. Valstybių valdžia pa
lengvinusi pasistatyti namus 
farmose ir ten apgyvendinu
si milionus darbščiį &mo»ių, 
kurie dabar maitina pasaulį. 
Tų žingsnį ji pirmutinė pada
rė. Kanada jų dabar seka. 

€al but kalbėtoja turėjusi o-
menyje miestų gyventojus,kad 
jienis nėra palengvinimų įsi
gyti namus. 

Čia atsakymas jai toks duo
dama: — stebėtinas daiktas. 
Jei kitose šalyse taiį) gerai 
žmonės aprūpinami namais, 
kodėl jų ištisi milionai ver
žiami šion šalyn. Matyt, aprū
pinimas namais, jei jis ir y-
ra, tai da nepatenkina žmonių. 

Čia jie keliauja, nors ne
randą sau parengtų namų, bet 
jie randa galimybę aprūpinti 
save namais, koki jiems pa
tinka, ir mįlionai jų taip sa
ve aprūpino. Jie jaučiasi pa
tenkinti, nes turi savo namus 
ir sulyg savo skonies. 

Duota Amerikoje laisvė a-
pie visų kų liuosai kalbėti, bet 
ar tinka, ypač moterims, pra
simanytais ir nepamatuotais 
išmislais kelti socialistinį kei% 
šta, tai reiktų pačioms mote
rims pagalioti. 

P, S. 

Didesniam Bizniui Reika 
Vietą 

•* 

ŠIO BANKO TURTAS 
$3,000,000,00 

Todėl ir senoji Universal Banko vieta dabar yra perdir
bama kad galėjus dar gerau Lietuviams patarnauti. 

Laike remato visi banko reikalai ir pilnas geriausias pa
tarnavimas bus atliekama laikinojoj vietoj po num. 

8 1 4 W. 33rd Str. 
• v 

Įgykite šiandien ši6 banko knygelę ir naudokitės nuo
šimčiais . 

UNIVERSAL STATE BANK 
3 2 5 2 t . Halsted Str. Chieago III., 

< 
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S A L Ų T A R A S B I T T E R S 
Kas tas . "Salutaras" Blte-

rls" per vienas? Yra tai gy
duolė sutaisyta per specialis
tus — chemikus, kuri su-
drutina nervus, pa geibi Ilgo
se skilvio, vidurių ir žarnų. 
Ir t. t. Pasekmingai išvalo vi
durius, prašalina visus gesus 
ir Išmatas nereikalingas žmo 
gaus systemal ' tr priduoda 
stiprų, drutlnanti veiksmą 
kūno dalims, kas veda prie 
tikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame išimtinai vieni 
visoj Amerikoj ką rekomen
duojame savo Šaknis — lle-
karstas kaipo geriausias gy
duoles. Tai drystame atsaky
ti kad mes esame Šaltines 
sveikatos. 

K a p o patirta gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A-
merikoj, bet taipgi Ir Europoj. Taipgi Tamistos nepadarysite klai
dos reikalaudami šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios. 
Reikalaukite savo aptlekoriaus, o jeigu negausite tai reikalauki
te testai i i mūsų.' ? 

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., Inc. 
1707 So. Halsted Street Chieago, niinpls, 

S A L U T A R A S B I T T E R S 

W 
M 

w 

Norint Žavėjančias Akys. 
turėti reikia vartoti MŪRINĖ""kasdiena"? 
Pavargusias akys atgaivina ir padaro 
jas GRAŽESNĖMS. 

v*V» Geriausia, kuomet ploscius 
tinka netik kūnui, bet ir sąži
nei. —*W. H. Howe. 

Nežiūrint, kaip aklas bus 
žmogus, bet svetimas klaidas 
visuomet jis atras. 

VRim J > 

roR^oupEVES ******&>~4?~ 
M o r . n . <J©.. U Rmmi O h i o St . , C M M * » 

1 !!!Daryk Dabar ir Sutaupyk Pinigus!!! 

Levy & Company 
Kamp as 22-ros ir State Str. 

0645 TeL Calumet Jcg? 

MES LIETUVIŠKAI 
•• r% ' t l i I t f • • ! ( 
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įų. Jeigu vjrras uždirba $2,-
-• 

400 į metus, tai jis vertas yra 
$40,000 užtat kad skaitliuojant 
t)% ant $40,000 kaip tik igbi-
^na $2,400. Žmogus sergantis 
nėra" nieko vertas. Valstijos 
statistikos parodo kad kiek
vienas darbininkas žmogus 
serga apie 9 dienas į metus tai 
reižkia kad 500 milijonu dole-
rių algos pragaišinama į me
tus, pusė siu. ligų gali būti 

\isvengiamos, kodėl? (Todėl kad 
ITriners Bitter Vynas yra di-
dėlė pagelbal Jis išvalo vidu
rius, sureguliuoja jiį darbą, 
sustiprina kūną ir palaiko ji 
tokiame padėjime kad jis gali 
koyoti prieš xvisokias bakteri
jas. Tai geriausias vasarinis 
tonikas koki gali pirkti. Gali 
ji gauti aptie&oj ar$a by ko-
kioj vaįstų krautuvėj, ^(i'pgr.) 

Puikybė yra kvailybė. 

MES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke. 

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

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

CICER0#BANK 
48-th Avenue and 25 th Place CICERO, ILL. 

• — 

• • 
Didžiausia Lietuviška Krautuvė Gtiicagoj 

PEARL OUSEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KAL0 

Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią "kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliųbinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku/ ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikią. Dirbame 
visokius ženklus^ draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsskaneiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 
dMMdk Steponas P. Kazlawski 
W M W 4 6 3 2 So, ASHLAND AVĘ., _ CHICAGO. ILL 

nas BOULEVARD 7309 
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HICCAGOJE 
SVEČIAI BRIGHTON 

PARKE. 
i bariai gražiai atnaujinti. Ti
kimasi, kad ir šįmet nema-
ziaus vaikučių susirinks i par. I l a n k y t i s i sus-mus ir atsivesti, 

nė jau bus užbaigta taisyti; ga 
lėsinie ir vėl Į*) sus-mų pasi
linksminti, pažaisti, dal ge
riau negu pirma, nes dabar'tuzinų policijos ir pasamdytu 

liai nepaaiškina tiems streiic P R A N f- ( M i I 
Kužiams, kam prie dirbtuv& i n a n t O l I f l M I i 
nuolatos laikoma apie poru 

viskas nauja: grindys, šviesos, 
sienos išmaliavotos ir viskas 
naujai perdirbta. Todėl visi na 
riai esate širdingai kviečiami del tie streiklaužiai bijosi 

lietuvių mušeikų; kodėl strei
klaužiai yra kasdien polici
jos lydimi iki gatvekarių; ko-

Brighton fcark. — Ned. rug- \niokykliL Vargas, kad cm pa-
piMČio 19 d. 12 vai. vidurdie-] fapijonįs labai išseki a idžiu-
ny, Nekalto Pras. Šv. M. P. s i a i gyvena. Vaikams gana 
parap. svet. (44-tairFairfield!.1 0 1 0^ a te i*i. Vienok x du ugu-
ave.) kalbės darbininkų reika-'ma* n e t karais atvažiuoja į 
tu žinovas, darbininkų kars-lb a v o ***&*> ° kai-kurio ir 
tas prietelius, įžymus visuo- !**k Pa t gyvendami jos nelan-
menės darbuotojas kun. F. Lko' T a i v i s t ė v ų aP^ l e*d i m a*- Bus sunku atsilaikyti. 
Kemėšis. Taipgi kalbės užsie
ny mokslus baigęs dr. Kazys 
Pakštas. Bus ir daugiau kal
bėtojų. Prakalbų protarpiuose 
bus dainų. Programoj daly
vaus pasižymėję žmonės. 

Prakalbos bus apie darbi
ninkams rupimus reikalus. Už-
tad tikimės, kad visi lietu-
viai-ės ateis pasiklausyti pra
kalbų ir gražių dainų. 

Rengėjai.! 

Pavydi savo vaikams doro iš
auklėjimo. Senis. 

IŠVAŽIAVIMAI. — ATSTO
VAI. — NAUJAI PER-

DIRBTA. 

Bridgeportas. — Rugp. 15 d., 

naujų narių, kurie bus^malo 
n i ai priimami. 

Korespondentai 

IŠ SHANE RUBSIUVIŲ 
STREIKO. 

C. B. Shane Co., 325 W. Ma-
dison St., streikuojantys i*ub-
siuviai užvakarykščiame susi
rinkime vienbalsiai nutarė tę
sti streiką nors ir kelis metus 

NORTH SIDE ŽINUTĖS. 

Ištaisė svetainę. 

Mūsų uolus veikėjai, vado
vaujant Ant. Bacevičiui, gra
žiai išmaliavojo svetainę. Pi
knikų sezonui pasibaigus va 
karų rengėjai ras parapijinę 
svetainę gražiai papuošta. Tie-

^a, jau dauguma vakarų už
imta. Didžiausias iš visų 
vakarų, beabejo, bus parapi
jos metinis bankietas, lapkri-

iki jis bus pilnai laimėtas ir 
iki kompanija sutiks pilnai 

. " V iTr i pripažinti unija ir visas urii-
])0 baznvtinių pamaldų, rvyko . , , J* 

Tr v --, , __ jos darbo sąlygas. Išrodo, kad 
L. vyčių lb kuopos sus-mas. 
Nesant daug laiko apsvarsty
ta tik du bėgančiu dalyku, bū
tent: draugiškas išvažiavimas 
"beaeh party" ir atstovų 
rinkimas į L. V. XI seimą. 
Išvažiavimas. 

tarp žmonių pasirodyti! NTe-
kurie streiklaužiai net vietos 
gyventi neranda. Štai viena* 
streiklaužis per kelias savai 
tes jau keturius kartus turėjo 
kraustytis su savo šeimyna ii. 
rakandais {'naujas vietas gy 
venti. Kaip tik namų savinin
kai sužino, kad jų namuosi 
streiklaužis gyvena, tai ir va
re juos lauk, o ir vaikai ne
duoda streiklaužiams ramumo. 
. Užvakarykščiame susirinki
me liko nutarta sušaukti kurį 
.vakarą visų streikierių susirin 

čio 11 <d. š. m. 

Mokykla jau prirengta. 

Išvažiavimo koiik narys, P. 
(j. pranešė, kad išvažiavimas, 
ten kur piaeitame sus-me bu
vo tarta, nėra galimas, nes y-

41 ra labai toli ir oras pradėjo 
atšalti, tad daugelis nebenori 
važiuoti maudytis; tai, jeigu 
norima turėti išvažiavimą, 
galima turėti "basket picnic" 
ir važiuoti i AVillovv Springs. 
Kiio įvairų nuomonių, o laiko 
maža, tai išvažiavimas liko a-
tidėtas tolimesniam laikui. 

tai nedidelei kompanijai bus 
labai sunku atsilaikyti prieš 
tokią stiprią rubsiuvių uniją, 
kuri turi apie 40,000 narių 
yien Cliieagoja Shane kompa
nijoj gi prieš streiką dirbo tik 
» 

225 darbininkai; 180 jų sus
treikavo ir dabar jau šešta 
savaitę streikuoja. 

kimą, ir tų, kurie jau yra iš
siųsti į darbą. Tame susirinki
me bus ir keli kalbėtojai. Die
na susirinkimo bus paskelbta 
laikraščiuose. 

ROSELAND. — A. L. R. K. Fede
racijos 27 skyriaus svarbus prieasei-
minis susirinkimas įvyks pagedėly, 
rugp. 20 d. 7:Sti vai. vak. Vist| šven
tų parap. svetainėje. Visų draugija 
atstovai išrinkti J Federacijos sekan
ti seimą, teiksitės atsinešti Įgalioji
mus. Įgaliojimus reikia gauti iš savo 
draugijos valdybos su parašu pirmi
ninko ir raštininko, J šį susirinkimą 
prašoma ypatingai skaitlingai atsi
lankyti visiems draugijų atstovams ir 
parapijos komiteto nariams. 

Valdyti*. 

X - ~ft 

BRIDGEPORT. — Liet. Teatr. «tr-
jos šv. Martino mėnesinis susirinki
mas jvyks šeštadieny, rugpjūčio 18 
ii. 7:30 vai. vakare, šv. Jurgio pa
rap. svetainėj, 82 P\. ir Aubūm Ave. 
Visi nariai malonėkite laiku susirlnk-
U, nes turime naujų reikalų' aptari
mui. 

P. Kilcvičius. rast. 

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

ANT NAUDOS. 

I0NAS CO, 

Aštrus abiejomis pusėmis. 

Laikas bčga, kaip upės van
duo. Čia dyk lai kis, f-i a vėl 
jis baigiasi ir neužilgo moky
klos vėl atsidarys. Parapijinė 
mokykla jau prirengta. Kasti 

Dr. Maurice Kahni 
Gydytojas ir Chirurgas 

>4631 8 . Ashland Ave.J 
Tel. Yards 0994 

Seimas. 

ISugryžo po vakaciju RU6P. 
(AUG.) 12 — ir vėl užsiims 

praktika. I 
; %%/%%&%&%&%&%% %wv&$>ww%& 

r ei. Boulevard 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nuo 8 
iki S Tai. vak. Nedėliomia nuo 8 

iki 2 Tai. po pietų. 

>a mmmm••••••»»»•*•-»••••< 
Telefonas Boulevard 1939 

DrSABrenza 
4«OS So. Ashland Avenme 

Chlcago. III. 
Vai.: t ryto iki 12 piet: 1 po 
piet Iki t po piet: 4: l t vak. Iki 
9:3t vak. .i 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. VVestern Ave. 
TcJef. Lafavette 414# 

. • » • • i f • « ii • « • m mm-

Atstovu i L. V. XI seimą 
išrinktas basebolo komandos 
"nianager", Pr. Gelgaudą*. 

Streiko vedėjas savo kalboj 
pasakė, kad streikas yra pei
lis astrus abiejomis pusėmis, 
nes jis silpnina kaip kapitalis
tus, taip ir darbininkus; bet 
MI laiku vistiek viena kuri pu
sė turės atšipti ir. paliauti ko-
.vojus; o ta atšipus pusė bus 
kompanija, nes darbininkai 
šioje kovoje yra tvirtesni ir 
yra geresnėj padėty kovoti, ne 
gu kompanija, taipjau prisi
minė- ir apie 1910 m. rubsiu
vių streike, laike kurio du lie-

Jei sugrįš. -

Tie darbininku, kurie buvo 
padavę savo aplikacijas, bet 
per nesusipratime nuėjo strei-
Jdaužiauti, jei jie tuojaus mes 
savo darbq, ir sugrįš į streikie
rių eiles, jiems bus viskas at
leista ir skaitysis unijos na
riais, kaip kad jie pirmiau 
buvov Bet įeigu jie lauks ,iki 
kompanija juos pasalins, tai 
4unija pasielgs su jais kaipo 
su streiklaužiais. Tad tie lietu
viai, kurie streiklaužiaujate,at 
mdnkite, kad dar nėra vėlu a-
titaisytį savo k!aida, jei veik
site greitai. 

Toksai kaip kriaueius. 

809 W. 351h S i , Ghicago 
Te!. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO TOSTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigui ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

k. Michaievicz-Vidikiene 
M1ŠEHKA 

101 8. Halsted St 
Kampas 31 gatve 

_one Yardi 1119 
Vlenatne bflse BU 
į)r. i. F. Van 

ng. 
8%Clniikaa pa-

Jtarnavlt^M prie 
MWhltodymo.Vi<»oltl î a 

patarimai dykai. 
Valandos: nuo T ryto, iki K. nuo 
• Iki 9 vai. vakare. 

Reiklciicljos Tel. ilxun»«ick 4887 
Dr. S.YITCItrSD. C. Ph. C. 

OfllROPllACTriC GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vkl. $-1; 6-ą P. H. fiVfntad. 8-12 
Milwa<ikce Avcnue 
Robey Ir North Ave. 

I»^«»»« -i 
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LIETUVIAI ORABORIAI 
• ^ • • » * Į ^ » ^ ' 

STANLEY P. 
Maftunri 

ORABORIUM rit 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiame 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienas 
Turime tiesiogynius susisie 
kymus sii Lietuvos Bankais. 
Pasinaudokite proga siuns 

dami pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MANUFACTUR1N6 
* DISTRICT BARK 

1112 W. 35-th St. Chicago 
Turtai virš $7,000.000.00 

Tariu automo
bilini visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama. 

0819 Anburn 
ls\v% tihicftgo 

m* * • į t o i * » ^ • • — 

Akiniu prltaisymo mene 
20 metų prityrimo 

= 

Kuopa pilnai sutiko su valdy- t u v i a i streikieriai liko uiužei-
1 1 1 ' ' J * * lm, kad, jeigu rastųsi nariu 
liuosnorių važiuoti į seimą, tai 
valdyba gali duoti įgaliojim;} 
atstovauti kuopą, seime. Pra-
matoma, kad bus keletas liuo
snorių. 

Po sus-mo pirm. V. Petraus
kas pranešė, kad ligi ateinan
čio trečiadienio mūsų svetai-

RYTO BRIGHTON PARKE. 

y 

Dr, A, Račkus 
IŠVAŽIAVO 

I 
Kolorado ir Havvaii 

Salas 
• Sugryž 

Rugsėjo 20 d. 1923 
s * - - - -

kų ir streiklaužiu nušauti. 
Sliane streikieriai irgi veik* vi, 
si yra lietuviai ir jie negali 
užmiršti tų sayo draugų, ku
rie ir gyvastį paaukojo kovt>-
je už uniją, tad ir jie kovos * 
už savo nniję iki kompanijai 
nesutiks jos pripažinti. 
Kodėl nepaaiškina? I 

Lietuviai boseliai tvirtina, 
kad buk streikas yra pralai
mėtai ir streiklaužiai galį drą-

Ryfco, rugp. 19 d. 12 vai. 
dieną, gerb kun. F. Kemėšis 
ir dr. Kaz. Pakštas ir kiti kal
bės Brighton Parke, Nek. Pras. 
šv. P. M. par. sv«t. Taipgi bus 
ir dainų.. Nepamirškite, visi 
atsilankykite į prakalbas. Sva
rbu. Kalbės apie darbininkų 

Rengėjai. 

«M*TOMAl PARKIHtUA 
Akio LlgM 

Ar Jums skauda galv%? 
Ar josn skys aSerojAt 
Ar yr4 uidėktoet 
Uefins ar niežti T 
Ar »kait*nt akys irelt pavert 

ptfrt 
Ar kvaišta salva T 
Ar matote kaip Ir plukančlu* 

taikus f 
Ar atmintis po truputi malėja* 
Ar akys opios šviesai* 
Ar jaučiate kaip Ir smiltis aky 

•e T 
Ar yra balta d*mė ant Voku T 
Ar turit kata rakta t 
Ar turi žvairas aklst 

'Jobo d. SRII IDI 
AIUH1U^PECIAI,IHTA« 
1801 Ko. Ashland Ave. 

Kampas 18 gaivis 
Ant trečio augšto viri Platto ap-
tiekos. kambariai 14, 15. I I Ir 17. 
Valandos nuo I ryto iki * vakare. 
Ssptlntadisnlals t r. Iki 12 dienos. 

Telefonas ;vard 41 St 

A. Masalskis 
Graborius 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietusių Daktarų 

Draogijoa nariai 
i, s 

Dr. A. J. Bertašlus 
( Bertash.) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3464 So. Halsted S t r. 

Ofiso Vai.: 1-3 po piet 6-8 vak, 
Rcsidencija 

S159 So. Union Ave. 
Tel. Boul. 591S Tel. Yds. 1690 

Tel. Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4711 HO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Beredomls nuo 4 iki 9 vakarą 

! Tel. Gena] 157, Vak. Ganei 1118 * 

Patarnauju lai
dotuvėse ves
tuvėse, krikšty-
ftėe ir kiton** 
reikmli*t««v Kmi" 

prieinamos. 

' 

3307 A'uburn Ave. Chlcago. J 
\m m • . • < • • •»m» h a • » i 

LIBTDVYB GRABORIU1 

Patarnauju laidotuvėse kopigiaama 
Reikale meldžiu atsišaukti, o man< 
darbu bus te užganėdinti. 

/ 8. l\ LAOHAWICZ 
Telefonas tanai 1271—2 
4514 W. 11 vi Place 

DR, P. Z. ZAUTORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgai 
1111 memm aakted HUvt* 

•aiandfts: 19 (ai 11 ryta: l Iki t 
po pietų: « Ik! * vakare 

Dr. M. Stupnicki 
So. Morgan Strert 

oHicAon a u i o n 
Telefonas Taras M I I 

Valandos — t Iki 11 U ryto 
po pietų I lkl t rak. HadėUomts 

1 ofisas uždarytas 
Į . . , - . , . . . » , , , ; 

. » » • » . » » » ^ » » » . . . 

'cm*k*jro. f 

Betilkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi dien
rašty "Drauge". 

Aš persitikrinau, kad aš 
išminties kitaip negalėjau į-
gyti — išskyrus, kad ją, man 
Dievas suteikė. 

* % •! ; — — — — • i • - ma 

— . S9> 

1 
Atėjus puikybei, atėjo ir 

siai dirbti. Bet kodėl tie bose t nupuolimas. — Salemonas. 

B • • m • 

DR. CHARLES SEGAl 1 
rerkeM savo ofisą po aminerrn 

4111 SO. ABHLAJID AVKHCE 

I fiPECUALISTAS 
DtJoru. Moterų Ir Vyru U g i 

VaL: ryto nuo 11 —- 11: amo 1—I 
po pietų: nuo t—1:11 vakare. 
NedAllomis: 19 lkl 1. 

Telefonas Drexel M I * 

Rezld. tel. Van Buren 0214 
Ofiso tel. Boulevard MIS 

Dr. A. A. R0TH i 
BUI1A8 OYDYTOJAl fff 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, Tyrt iki 
TUką tr vlsq ckronlaku Mg% 

Ofisas: SSSS B. Halsted 84. 
TaL: 19—11 rytos l — s po 
plot. T—ivak. lfad. 1 9 — i i A 
Res. 1131 Indepeodence Blvd 

Caleaso. 
t " " ' • • • • • . • • ! . . , . mm Į , 

Ii K AUNAS!! 
KAUNASI! 

auno Albumas 
"KA*UNAŠ""Jame galima pamatyti visę Kauną 
kaip ant delno. Jame yra Valstybės Prezidento ra- J 
mai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau
tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų Lietuvos kar-
žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t. 

Taigi labai verta tokį albumą įsigyti. Kaina tik 75 č. 

DRAUGAS PūBLISHlNa COMPASt 

5* 

i 
s 

I 
I 

e 

2334 So. Oakley Avenue 

i a l < > • < 

i i _ _ _ _ _ _ _. _ ^ a ^ ^ 

Telefonas Seeley 743» 

Dr, I. M-. Feinbirg 
Gydo specialiai visokias vyru Ir 

motoru lytiškas ligas. 
2401 Madison Street 

Kantp. W e a t e « Ave. — Chlcago 
VaUndoe; a—* po pietų 7—• vak.. 

— • « • 

PATARIMAS LIGONIAMS 
Gauk patarimą. D-ro Van Palng, Specialisto kuri<i 

supranta tavo stovį ir kufris patars tau kaip pasi-
grelbėti. Norint Išsigydyti reikia rasti ligos PRIE
ŽASTĮ. Pasitark su daktaru kuris turi ilgų oaetų^ 
prityrimą, chronišku ir viduriniu ligų, lai tave ge-' 
rai išegzamiauoja. 

Tavo kraujas Ir šlapumas turi būti egzeminuoja-
mas mikroskopu. Jeigu kenti nuo Crroniškų Mgų 

Į arba silpnumo lytiškų ligų ar užsrauodijimo krau
jo, tau reikalingas specialia an-dimas. Seruo ffJektra 

Dr. J . Van Paing 
Ofisas ir Laboratorija — 

Valandos I I Išryto iki S vai. vakare 
SlOi Sonth Halsted 8t. ^ Telefoną* Yards U i t 
• m • ••• • — ^ m m m m m m m m m m m 

Chicagp, Illinois. 

Dr. 0. VAITUSH, 0 . D. 
LurrrvM AJUŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempims 
kas yra priešas_ 
tlml skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervn-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karšeiu kkių kreivos akys katarak
ta, nomlegio: nųOkrae akle Injtedam 
Daroma egsaminaa elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai x pr l . 
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re . 
f ėjimo ir vaikus einančius mokyk, 

[ lon. Valandos: puo l t lkl B •akajro 
t Nedėlloniis nuo l t iki 12. 
Į1645 W. « St. ir AaUud Ar. 

v 

AMERIKOS DOLERIAI 
* 

Pastaruoju laiku mūsų biznis ant tiek išsitobulino, 
r 4sl '* t—* ' 

jog pradėjome išmokėti Amerikoniškais doleriais 
kiekviename pašte Lietuvoj, su mažu nuošimčiu, ir 
pilna gvarancija laike 24—Ž8 dienu, taipat ir per 
telegrafą, laike 5—6 dierty. 

Norintiems atsitraukti savo gimines arba pažįsta
mus, taipgi važiuojantiems Lietuvon, klauskite pas 
mus informacijų ypatiškai ir per laišką pasiųsdami 
krasos ženklelį del atsakymo. Gausite teisingas infor
macijas DYKAI. 

Apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 
Padarome įgaliojimus (davernastis), ir visus lega-

liškus dokumentus, pirkime, pardavime, ir t. t. 

Registruotas notaras. 

Visais reikalais kreipkitės pas 

Paul Baltutis and Company 
901 W. 33rd Str, 

Telefonas 
Yards 4669 

Chicago, Illinois. 

OR.A.LYUŠKA 
1900 Bo. Halsted Str 

T«t. Ganai 1118 
( Oftso vai.: l t ryto lkl i s po plea 

I lkl 7 ral Takaro. 
iVm. vai.: S iki 4 po platų 

41SS Arcler ATO. 
Tat. Lafavstta t e» l 

TeL Boolevard 11 se 
DE. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
S303 South Morgan Strttt 

Ohloago. IJ1. 

I t t . Blvd. 1401. 

D*. V. 
SS1S So. 

Valandos: Nuc 
7—• Vak. 

Nedėliomia 

A. ŠIMKUS 
Halsted Street 
9 

9 

iki S dieną, Nuo 

lkl 12 diena, 
~ i 

« • — ' - » • " " - - - - • - * » 

Dr, M, Strikol'is 
Lieta v ts 

GYDYTiOJAS Ir CHIRURGAS 
4S01 So. Ashlaod Avenue 

Tel. Boulevard 7810 
, Tai.: 2 iki 4 ir C iki S 

Nėd. 10 lkl 12 
eraaval: 6«41 So. Albany Avena» j 

•a i . ; oasal sutarti 

• * ' " L > • - =3 

. 

r M.E.ZALDOKAS 
ARKTTEKTAS 

rel. Off. Humboldt 4t l« 
Roa Humboldt 2392 

1263 N. Paulina S t 
Kaaap. Milvraokee Ava. 

J?,eT^^e^e^r?T51Trjr5Yrri?ro^ 

P R A N E Š I M A S • 
*20 metu prityri-c 
mas plačiai pagar-, 
sėjęs fotografas A.t 
Voitke\ieius pagTJ-" 
*-o 1S Lietuvos ir c 
a v o name tSt W.į 
18th St., Chicago.t 
111. atidarė pikčer-' 
nę, pagal naujau-c 
slos mados. 

Nepamirškit sa-f 
viskio. 

SjaAO*AASA8AA*JaA^e^o^ft«f« 

- • >e 
Tel. Lalayette 4SSS 

PLUMB1N6 
Kaipo lleeuvvs, lletavlams 
doe patarnaujv kuogeriauata 

M. YUSKA 
' SSSS West SS-th Streec 

m • J 

file:///niokykliL
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D R A U G A S 
T = 

Šeštadienis. Rugpj. 18, 1923 
i »i • 

CHICA GOJĘ 
« 

•: : 

JIEŠKO DARBO 

SUSPENDUOTAS UŽ PA- | PAĖMUSIEMS ^DEŠIMTU
KU VAJAUS" KNYGELES. PIRKIMUS. 

* 

VARGONININKAS IEŠKO 
T I K T O S . Savo pareigas žino 
gerai turi liudjTną. 

Atsišaukite: 
V. Dambrauskas 

2018 So. String Str. 
Cbicago. UI. 

! 

Federacijos Kongresas ne
toli. Per Kongresą bus pas
ke lb t i kas laimėjo dovanas 
už darbą ir duosnumą. 

Poliomonas Edvvard Oava-
j naugb iš Xew City stoties 
paimtas detektivn biuran," at
imta žvaigždė ir revolveris ir 
uždarvtas narvan. 

J is kaltinamas tame, kad! Visi paemusieji 1S manės 
su kitais penkiais vyrais pas- , knygeles būtinai pnduokite 
taraisiais laikais lenkęs įvai- |JM man NE VĖLIAU KAIP 
rias įtariamas vietas ir kolek UTARNINKO VAKARE RB-
l a v * papirkimas. IGP. 21 DIErty Į "DRAU-

Prineess botel savininkas G ^ . " Kult B. BumsaS. 
James Benesh išpažino, kad r • • « 

REIKALINGA 
REIKALINGAS prityręs 

darbininkas pieno fabrike, ga 
lį atsišaukti ir neprityręs mes 
išmokinsime darbą. 

Atsišaukite. 
ST. DAUGĖLA, 

3251 S. Emerald Ave. 
Telef. Bouhrard 0727, 

N A M A I 
Naujas dviejų fla|jfnamas po 
5 ir 6 kambarius, stirnų šildo 
ma arti 63-čios ir Saeramento 
Ave. Atsišaukite pas savinin
ką 

JOS. KRAL 

2444 West 67 ta Gatvė 
Telef. Prospect 1364 

PARSIDITODA NAMAI: 

šiam poliemonui jis davęs 30 
dol. 

SUSIRINKIMAS. 

TELEFONU BENDROVĖ 
NEPASIDUOS. 

TOWN OF LAKE. — Šv. 
Elzbietos, Mot. ir Merginti 
dr-ja laikys mėnesinį susirin
kimą sekm. rugp. 19 d., 2 vai. 
po pietų, Šv. Kryžiaus par. 

Negirdėtas harg^nas. DVIPIŲ aii£*tŲ 
ir l ieismentas biznio m m i n i s namas, 
Storas iįr keturi pag>Ver*|nal, centro 
Lietuviu, ant Bridefrporto, prieft Fnl -
versal State Banką, didžiausia l ietu
vių finajisinč Jstaiga, kurj dabar yra 

Į didinama ir taisoma ir kufrj po pe'r-
RETKATJNOI vyrai dirbti t a i 8 i m u s a v o ^ , l r a ' ' lytrinsi* yii<i-

i • • • v • i* miesrio bankoms, kiekviena properte 
ant rankiniu staklių .prie <li- g j h u s b r a n R ; s n e m i 0 d v j e j u ik i 
V O n ų d l l b i m o . P a t y r i m a s n e - trijų tūkstančių dolery*; minėtas na-
l e i k a l i n g a s . D a l b a s p a s t o V U S . mas turi būti parduotas greitai ir pi

giai. Nepraleiskite progos, atsišauki!;•: 
E l ta Commerre Oompany, 3251 So 
Halsted St., klauskite, N. C, Krukonio 

GREIČIAU IR PIGIAU NEGU 
' • PER KltUR 
Pinigai nueis Lietuvon, ku

rie siųs per Lietuviu Preky
bos Bendrovę. 

OLSCON RUG CO. 
1508 W. Monroe Street 

? f. 

PARDAVIMUI. 
Ž E M Ė 

PARSIDUODA FARM A. Naftlo 

Trijų aug.štų ir beismentaa, biznio 
mūrinis namas, didells'fitoras. dd fin
tai po 6 kambal-ius, mnudlnes, e lek
trikas, gesas, mūrinis garadžitih del 
dviejų mašinų, centre biznio ant \Yet-t 
Sides. 

Dviejų augstų ir betsment.'u., nmi-

svet., 46-ta ir Wood g-vė. Na- n , a 40 a k a n ' l r v ,8at p,Rlal- v , 8 j bu 
1 dinkal pirmos klesos, 10 akrų sodno 

Illinois komereijos komisi
ja paskelbė pigesnes telef o- j 
nams ratas. Kaip ir tikėtasi, I r*'s malonėkite skaitlingai su visokiu vaistų, î aukaa visas apsėtas, 

' , - . -, . . j s ienas nupjautas ir suvefttas, galvijai, 
bendrovė, pranešė, kad ji tuo sirmai-t. nes yra oaug svar- arkjiai, kiaulės, vištos, antys, veži-

j mal. ( b u g g y ) pakinkli a. Visos ma&l-

moterls parduoda labai puikia far- N * * mūrinis namas, du fintai po 6 
kambarius, maudlnes, elektrikas, ga-
saa. viskas ftios mados nauju* iStai"-

įdausimn eisianti teisman ir 
Lepasidnosianti. 

ANGLAI JAUČIASI LAI
MINGI. 

bių reikalų* aptarimui. 

syta, Brlghton Pnrk, tupi bnti par
duotas greitu laiku. 

Kampin i s vieno augsto ir beismen-
tas naujas mūrinis namas, storas lr 

Pinigus siunčiame Litais, 
Doleriais, perlaidomis ir tele
gramų. 

Parduodam laivakortes Lie
tuvon ir* iž. l i e t u vos* ant visų 
ini.ių. 

Pasportus, kontraktus, do-
viernastis ir visokius legaliu* 
dokumentus padarome pigiai 
ir greitai. 

Inšittrinam namus, rakan
dus, ir automobilius nuo ug
nies ir kitų nelaimiu. 

Visais reikalais kroipkities 
pas: 

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVĖ 

3313 So. Halsted St. Chicago 

na užtat ka4 pienas tai) geniausias j 
maistas ypačiai ligos laiko kuomet 
negalo kito ko valgyti jis priduoda 
•-lipruma. 

Mes žinomo ta nuo pat pradžios 
istorijos kad pi»nas tat geriausi«s 
maistas ir ^begalo reikalingas mūsų 
kasdieailnam vartjolmui. 

Tiktai dauguma, ift mūsų neukt«k~ 
tlnai jo vartojame. Ar nebūtų ge'.-as 
dalykas kad m e s pradėtume vartoti 
po kvorta pieno ant kiekvieno Šeimy
nos nario mūsų namuose. NOK pienas 
priduoda syieikata jaunuol iams ir pri
duoda st ipruma senuoliahis. 

Va/rtojant plona reikia žinoti kokj 
vartoti, jis turi būti geras Svarus, 
Šviežias. 

Nuo 1857 Šimtai tūkstančių žmo
nių pasitikėjo vardu "Borden" kaipo 
garancija gero pieno. 'Bordens Eva-
porated IHesnas Mra /vartojamas mili
jonų žmonių užtat kad geriausia:-*. 
Šviežiausias ir saugiausias vartojimui. 

(Apgr , ) 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
Į i I t . M l S »057 

A. E 
ISTASULANI 

ADVOKATAS 
VitiunulostlJ Ofisas 

[Room 1726 Chioago Temple Bldg. 

[77 W . VVashington St.Į 
OFISAb CICERO 

1505 So. 49-th C o i m 
iPanedėlIo, Seredo Ir Pėtnyčtos vmk.j 

Tel . Cicero «048 

nos reikalingos apdirhitnul farnu»s, 
T7„i j , , r _ . . . ,, . . . . kambariai paervvenlmu, buėernes ir 

Ofūi/nn. ir didelis gražus vėl iausios mados. , , j . v.* / . •' . . , . . . . . . . , . pirosernes išdirbtar biznis. parr.i- i s i ų ' m e t u automobil ius, o jeigu kas ; . __ . . . . P l lhii chBi. f H, i ,-m .A M , morini** 
duoda namas kartu su bizniu, priei- I 

DYKAI. 
Reumatizmu sergantiems 

Mes turini nauja bū
dą reumatizmui gydy
ti Iruti mes pasiųsim 
apmokėtu siuntimu \ 
kiekvieno ftlto laikraS-
ėio skaitytojo namus, 
kuris paraSys m u m s 
apie tai. Jot turi skau
smais raumenyse, ar są
nariuose, jei jie yra su
stiro, ar jauti opumą, 
jei kankina aka urmai 
p|*ie kiekvienos oro at

mainos', tai ėia tavo nroga iftmėglnti 
naują ySrastą būda, kuris pagelbėjo 
Šimtams. Net jei tavo liga butų užsi-
senėjusi ar nepasiduodanti , vis viena, 

J ar būtum sirgęs vienus metus, ar de-
•» SimtJ, lr būtum veltai i šmėginęs viskij 

! Mes praSom paraSytl m u m s tuojaus 
N Ė R A P I E N O , N Ė R A Ž M O - , \- paprašyti Šito prasto vaisto, o mes 

pasiųsim jį iSbandyti DYKAI. 
I>YKAI MI7PV MblOMlB. 

IV1. D e a f b o m 9057 

A A S L A E I > 
ADVOKATAM 

Ofisas v ldunnlestyje 
CH1CAGO TEMPI .E BUfl iDlHG 

77 W*-st U'ashliiKtou fitrtiet 
Room 1724 

Valandų* • ryto Iki S po platų 
Namų Tel Hyde Park l f»B 

V. M. Stulpinas Mgr. 
Telefonas Yards 6062 

• 

GAUS. 
n y C. HOUSTON nOUDISS 

Leidėjas 

T0WN 0F LAKE. 

Iš Europos par\-Ą'ko THi-
lois valstybės prokuroras r lngp/10 d. 12 vai. diona, 

fernnda-o. ' j i s pasakoja, kad S h ™ n P « r k ^ P r i ( i r > 2 r o s 

Anglijos gyventojai eaa nors S o - R a e i n o * ^ i i ^ k s r i i n ^ 
mokestimis apsunkinti, bet vi-

norėfl tai lr rakandus sykiu parduo- I 
siu, parduoda ne agentas bet savinln- Į 
ko, todėl fraunlte visai pigiai. Parma i 
prie put bulvaro, 2 mylios nuo mle-

m T r T U* IT^VI Y\r s t o ^ e , e t a s b , ° k u Iki mokyklai . RaSy-
1 own ot l̂ aR o tymas IiK- k i t e ialską tuojaus Hm antrašų: * 

sis su astuftniolikieeiais. ' . „Mf- M- PATRIK 
155 U'astitngton Ave. I Muskegon, M1.-I,. 

iko pilni ir jaučiasi laimingi. 

IŠ "PARENTAL SCHOOL 
PAŠALINTAS VIRŠI

NINKAS. 

t » 

tynės tarpe svaidininku Vy
riu 13-tos kp. ir 4-tos base-
bolo tymu. 

Visi sporto mėgėjai teiksi
tės atsilankyti. Koresp. 

Chica^os švietimo boardo 
^rezidentas Moderwell ir vie-
įi j u mokyklų snperintenden-
as Mortenson, išklausė koro-
erio teisme lhjdymij, kas vei 
[ėsi u Parenta l School" j štai 
joje, tuojaus suspendavo tos 
|«taigos perdėtini Smith ir jo 
lu asistentu. 

Be to, nutarta bendromis 
jėgomis vesti tardymus, kas 
joje įstaigoje buvo veikiama, 

lip ten paduoti vaikai buvo 
reroriznojanu. Andai vienas 
p metų vaikas toja ištaigoje 
let pasidarė galą pasikarda-

Įnas, kuomet naktį uždarytas 
cokian tai narvan. 

Ton įstaigon vaikai siunčia 
ii teismo nusprendimu. Tai 

[ie vaikai, kurie nenori lanky
te mokvklu, knrie išdvke. Te-
lai jie paduodami dažnai sn-
Įinkant patiems tėvams, kuo-

»et negali savo vaikų suval
dyti. Ten jie verstinai turi 
tokintis. Pirm laiko be teis-

leidimo iš tos įstaigos 
raikai negali but išimti. 

Visais laikais toj "Paren-
lal Seboolėj" su vaikais apsi-
\*i& žiauriai. "Bet pastaruoju 
tiku tos žiaurybės neturėjo 

Įan ribų ir todėl sukeltas trin 
:$mas. 

UBDAR1U ŠEIMYNINIS 
IŠVAŽIAVIMAS. 

. • • • 

TOWN OF LAKE. — Lab
daringos Sąj.' 1 kp. šeimyni
nis išvažiavimas įvyks sekm. 
rugp. 19 d. Marąuette parke. 

Tikimės skaitlingo suvažia 
rimo Labdanbės prietelių. 

Tyla. 

ATSIMINKITE, KAD — 
Vienas iš pirmiausių JŲ Ame 

rikof lietuvių veikėjų, dangų 
mos lietuvių katalikų organi 
žarijų įsteigėjas, Liet Kat. 
Darbininkų didžiausias prie-
telius, Kun. Fabijonas Kemė
šis, kalbės apie darbininkų 
reikalus. Brig-n P-ke Nekal. 
Prasid. par. svet. rugp. 19 
d. sekmadieny tuojaus po 
Sumos North Side, panedė-
ly, rugp. 20 d. 8 vai, vak. 
par. svet. įžanga veltui. 

B I Z N I S 
PARDAVIMUI AR MAI-

\TMTJI turiu grosernę ant 
pardavimo ar mainymui ant 
loto arba automobiliaus. 

Kitas informacijas gausite 
ant vietos. Kreipkitės; 

3233 S. Halsted Str. 
Chicmęū, JIL 

SPAUSTUVE 
ant pardavimo fabrikiniam 
distrikte. Parduosiu už priei
nama kaina perkančiam už ca-
sh. Atsišaukite nedėlioj nuo 9 
ryto iki 12 piet. * 

1345 South 52 nd Ave. 
Cicero, 111. 

narna prok^, geras barmenas, nppia-
leishjf prog-os. 

Trijų aujr&tŲ lr b«»lsnipnta«, tnurlnis 
nnmas, South Sld1**, p.-ie Washiairton j 
Parko, vipna.s flata» , 6 kambariu, 2 
flatai po 7 kambarius, steair heat, 
ninrinis gnradžiu* de! Irljti ma.šinij ir 

KAadlnfc Sood Magazine; Founder 
The Forerapt Sohotil of Cn-

okery; Food Adviuer, The 
People'H Home Jou

rnal; I^ecturer 
on Nutrition. 

"Xėra Pieno nėrn £moraus" tai lim
bai platu* pasakymas. Bet tlg p a m ą v . 

kambariai ant garad*inus» garinusia tyk kad pienas tai tavo pirmas vai-
ptroga, jneftt reikia tik $6,006 casli, 
• t s l iauki t : Kita Commerre P o m p a r v 
3252 So. H a u t e d St., klauskit: N. «'. 
Krukonio. 

gis buvo. He pieno nebūtum uža^igęs 
stiprus lr sveikas. 

Jeigu tik suslrgtum pirmas dalykai 
tau daktaras pasakys tai vartoti pi«-* 

- : 
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. 

BIZNIS SU NAMU 
PARSIDUODA namas su 

pieninyeia ir rūkytų mėsų 
krautuve, arklys ir du veži
mai, parduosiu viską sykiu ar
ba vien tik krautuvę. Atsišau
kite. 

2038 West 23 Street 
PARSIDUODA namas su storu 

ir 5 kambariai pagyvenimui lr tuS 
Člas lotas, š is storas tiktai vienas ku
ris turi visokių daiktų pardavimui per j 
I mylias kito nėra, randasi netoli ' 
šv. Kazimiero Vienuolyno. Tai t ikras 
aukso gabalas. Priežastį pardavimo 
pat | -s l te ant vietos. Atsišaukite pa* 
savininką. 

2821 West 61-1 h Street 
1 : Tel. R*publi<> «248 

1 • • - • > i 

Ar turite "DRAUGO" Knygyno 
KATALOGĄ? 

Jei neturite, tai reikalaukite, o mes tuojau prisiusi

me. 
DRAUGAS PUBL. CO. 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

s s ' B ' • • 

PATARNAVIMAS 
DRAUGO PINIGU SIUNTIMU SKYRIUJE 

Esame padarę sutartis su didžiausiais Lietuvos 
Bankais ir todėl galime patogiai patarnauti visiems 
pers i ųsdami pinigus į visas Lietuvos dalis. 

Siunčiame arba mes patįs arha Jums galime duo
ti drafta (<vekį) litais'ar doleriais, če į į Jus patįs tu
rite siųsti į Lietuva, o ten lengvai čekį išsimainys. 
Siunčiant čekiais gali būti greitesnis pinigų gavimas. 

Netikime, kad lito vertė sumažėtų. Bet gi kas 
bijo, kad litų kursas gali nupulti, tiems išsiunčiame = 
doleriais ir jeign litai ištikrųjų nupultų, tai išsiuntus 
doleriais Lietuvoje gautų daugiau litų. 

Persiunčiame pinigus telegramais. 

Perkeliame pinigus į Lietuvos Bankus ant pro
centų arba del kiekvieno pareikalavimo. 

Visais pinigų reikalais kreipkitės į 

Mes ne n rašo m. kad tamsta jaustum 
m u m s pinigus, pii^lųsk tik savo pa
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiusim 
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu 
s iuntimu, rup*e«tingai mušu supakuo-
13, kad ismoglntumei mūsų lėšomis, 
Aliutams yra pagelbėjus ftitas pra.stas 
naminis būdas. Nepraleisk Šitos dide
lės progos, jei s<f*ffl reumatizmu bent 
kiek. PARAAYK ŠIANDIEN. 

P L E A S A N T J f E T H O n TO.. 
D E P T . X—8. 

'M24 N Q . 'AshJr.ffU] A b c . Chicngn III. 

' V. VV. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

oriam* Mdititeotyji 

29 Soutb La Saile Stroef 
t i m barto RM 

Telefonas Central 6SfO 

Vakarais 3223 S Halsted St 
Telefoną* Yards M M 

J. P. WAITCHES ^ 
L a w y e r 

LUOTU Viii ADVOKATAS 
Dtea.: R. ftl4-M«-1*7 N. I>e«r 
boro Str. Tdl. Kaudotpli 5.f«4 
Vakarais: 10786 K. Wal>a«4i A 
lto>,c|aiid Tel. Pulluian 6377 

S W. B A N E S 
ADVOKATAS 

19 W. Monroe Street 
Kuom t 0 4 — Telef. Randolph 2»Ou 
Vai: Nuo 8 ryto iki 6 po pletg 
Vakarais: *203 So. Halsted 8tr. 

Telef. Vardą 1«lft 
Chlcago 

• » • " • • • • • • -

DRMJfiO PINIGU SIUNTIMO SMYRIU i 

2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 

i * 

Taupumas 
yra tai pamatas žmogaus pasisekimo, pamatas ant ku
rio yra budavojami dideli darbai. Todėl tuojaus pra
dėk taupyti rejruliariškai saugiame Metropolitan 

Stato Banke išsiimk šio banko knygelę padedamas 
nors $1.00. Mokame «»% j metus ant visu de|>ozitii. 

Turtas Kirs $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 , o o 

Investmentai 

I 

MiiiiiiiiraiiitiiiiM 
tlTTLE JULIUS SNEEZER BY BAKER 

Turėdamas šiek tiek sutaupęs gali padėti savo pini
gus ant 5% iki 6r/f į metus pirkdamas muši) augštos 
ru£ies*Pirmus Morgiėius ar bonus. 

Paskola del namo 
' Jeigii nori pirkti ar statyti sau narna bet traksti pi

nigų, kreipkis pas mumis o mes su mielu noru steng
simės pagelbėti Tamistai Įgyti narna. Darome pas
kolas ant namu už labai prieinamas kainas. 

Siunčiame pinigus Lietuvon 

Doleriais arba Litais 
Metropolitan STATĖ Bank 

Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra 

2201 W. 22nd ' S S S ? Str 
CHICAGO, U I . — * 

* ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkamu žaismių. Štai, dabar ka 
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti įvažiavimuose, 
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigyti. 

Kaina tik . . . : ' . . 60c. 
"DRAUGAS" PTJB. 0 0 . j 

2334 South Oakley Avenue Chicago, 111. į 
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