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ŠIE METAI VOKIETIJOJE 
JUBILIEJŲ METAI 

TIK MINĖJIMAI, TIK 
IŠKILMES. 

Dievo Kūno Šventėje, 
procesija. 

COLOQNE (per paštą). — 
Šie 1924 motai Vokietijoje, 
tai tikrai pažymėtini katali
kams metai. fTai daugelio 
jubiliejų ir sukaktuvių minė
jimo motai. To nei viene
riais metais Vokietijoje rte-
buta. Šįmet jau keliolikoj 
vietų įvyko iškilmės, paminė
ta viduriniu amžių ivvkiai. 

Fuldoj, Heisse-Nassau, vo
kiečių katalikų Vyskupai mi
nėjo 1200 motų sukaktuves. 

T. Sąjunga Kontroliuos Vo
kietijos Nusiginklavimą 
Tam Tikslui Jau Sustatyti Planai 

FRANCIJA EUROPOS TAIKAI PADUO-
DA NAUJUS PLANUS 

ILLINOIS DARBO FEDE
RACIJOS SUVAŽIAVIMAS. 

Visa eile projektų paduota 
suvažiavimui. 

HONDŪRAS REVULIUCIO 
NIERIAI VEIKIA, u 

PEORIA, I1L, rūgs. 10. —Į 
Čionai seka Illinois valstybės 
Darbo Federacijos suvažiavi
mas. Dalyvauja apie 600 de-j pasirengusi atmušti atakas, 
legatų. 

WASHINGTON, rug. 11.— 
Apturėta žinių, kad Hondū
ras respublikoje revoliucio
nieriai, vadovaujami genero
lo Forrera, maršuoja ant so-
stinės fTegucigalpa. Valdžia 

KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ 
ŽEMES BANKAS. 

I 

GENEVA, rug. 11. 
tarvės valstybių militarinė 
Vokietijos kontrolė, remian
tis Vorsailleso laikos sutarti
mi. 7)er<lno(lama Tautų Są-

1 jungai. 
Tad aną dieną T. Sąjungos 

taryba čia turėjo sutrinkimą 
kuomet Sv. Bonifacas nuki r - ! i r į s t a t ė planus perimti Vo-
to pagonų garbinamąjį jų l > t i j o s nusiginklavimo kont-
šventą ąžuolą. Tais pačiais r o ^ -
metais ftv. Bonifacas Įkūrė' Kontroliuoti Vokietijos nu-
vienuoliją Ohra. Tos sukak- j siginklavimą skubina ypač 
tuvės taipat paminėtos. | fi.-.Mcu/ai. J i* yra nuomo-

Bavarijoje minėtos kitos| n*s> k a ( 1 # « < r « nepriziuri-
sukaktuvės. 1224 metais ton \ *»» Vokiet iu gali gamintis 
šalin atvyko Šv. Corbinian, ginklus, aimmicij:; ir ginkluo

t i s . Tas, girdi, pavojinga 
Franci jai ir tas draudžiama 
taikos sutartimi. 

San-j sus Ungarijos gyventojus, 
minėta sutartis Ungarijai 
draudžia net gamintis kau
kių, kuriomis gyventojai ga
lėtų apsidrausti nuo nuodin-. 
gųjų dujų. 

Ar tai teisyhė? Delko gi 
Franci ja nuo kojų ligi galvos 
apsiginklavusi, gi Vokietija 
kontroliuojama, kad ji nesi-
gamintų nei ginklų. 

Nacionalės mažumos. 
Ungarijos delegatas aš

triais žodžiais išsireiškė ir a-
pie nacionalių mažumų globo
jimą. 

kurs žinomas kaipo Bavari 
jos apaštalas. v 

1224 motais vienuoliai To 
vai Benediktinai įkūrė garsai j Tautų nusiginklavimas. 
Reihenau vienuolyną ties Bo- | Ų n g a r i j o a d e l e g a t a s grafas 
densoe. Sukaktuvės taipat j A p p o n y i S{Jju l lg-0s susirinki-
m i T l e t 0 S* jmc kalbėdamas pabrėžė ga

lybe šiandien gyvuojančių ne
teisybių ir nopakenčiamybės. 

Federacijos prezidentas 

I Walker, prasidėjus suvažiavi
mui, skaitė pranešimą ir pa
davė aptarti visą eilę projek
tų ir rekomendacija. 

,Štai svarbiausios rekomon-
dacijos: 

Moterims darbininkėms ly
gi vyrams darbininkams už-
mokesnis už vienodą darbą. 

Valstybinė pensija pasenu
siems žmonėms vieton šian
dieninių prieglaudų. 

Teismai turi skaitytis įsta
tymų aiškintojai, bet nė įsta
tyme gamintojai. 

Darbo su kapitalu kontra-
versijose panaikinti "injune-
t ions." 

Uždrausti privatiniams ad-

"PRIEŠKARINĖ DIENA" 
JAPONIJOJ. 

Šventųjų jubiliejai. 
Bavarijos Bamberg, Herzo 

Qnedlinbourg ir Paderborn, 
tai miestai, kuriuos garsiais 
padarė imperatorius Sv. En
rikas I I ir jo žmona, Šv. Ku-
negunda. Šiųdviejų šventų
jų judiliejus šįmet buvo mi
nimas. 

|Sv. Otto, Vyskupas, pirm 
800 metų Pomeranijon įvedė 
krikščionybę. I r šios sukak
tuvės šįmet minėtos. 

Halberstadte, šiandie pro- į = • 
tostantų apgyventame mieste, 
minėta 700 metų sukaktuvės 
kaip ten pastatyta Šv. Kata
rinos bažnyčia. 

Procesija Hamburge. 
Net senovės miesto Ham

burge, kurs pirm 400 motų 
*4 pakeistas protestantų mies

tu, šįmet iškilmingai minėta 
Dievo Kūno šventė. 

Buvo surengta procesija ir 
Hamburge gyveną katalikai 
skaitlingai dalyvavo. 

Be to, šįmet vokiečiai kata-
l;kai minėjo metines &v. To
mo Akviniečio sukaktuves, 
žinomo teologo ir Didžiojo 
Bažnyčios Daktaro. 

\Šv. Tomas yra gimęs 1225 
metais, gi kanonizuotas 1323 
metais. Dolto Šventasis Tė
vas išsprendė, kad tarpiniais 
merfyris sukaktuvės turėtų but 
minimos. 

Vokiečiai katalikai skaitlin 
gai dalyvavo sukaktuvių iš
kilmėse. Kaip žinoma, Sv. 
Tomas buvo didžiausias raci
onalizmo, materializmo, pan
teizmo ir kitų klaidingi! filo
sofijų griovėjas. 

Tautų Sąjunga tuo klausi
mu nieko neatlieka. Kuomet 
nacionalės mažumos skundžia 
si priespaudomis ir daromis 
joms neteisybėmis, {F. Sąjun
gos taryba tokia mandagi, 
kad jai nesinori maišytis į 
vidujinių valstybių reikalus. 

Tokia padėtis nepakenčia
ma. I r jei taip, tai Tautų 
Sąjunga visai turėtų atsisa
kyti to nacionalių mažumfu 

Pirmiausia jis pavyzdžiui 
nurodė kadi r /Trianon taikos 
sutartį, kuri liečia cartrali- B^bojimo. 
nes Europos valstybes. . T ^ j projektas. 

Tąja sutartimi Ungarija Francijos delegacija vakar 
nuginkluota, tuotarpu visos T . Sąjungai įdavė naują Eu-
kairniningos valstybės apsi- r o p 0 s taikai projektą. • 
ginklavusios ligi dantų. Kuo-. Tas projektas tampriai su-
met tos valstybės šiandie ga- ' rištas su jos interesais, 
minasi nuodingąsias dujas, dargiai projektas gaus di-
kuriomis gali išnuodinti vi- džiumos paramos. 

vokatams asistuoti prokuro
rams kaltinti teismuose kri-

j 

minalistus. 
Priešintis įkurti valstybinę 

policiją. 
Pagerinti įstatymus kasyk

lų klausime, kad sumažinti 
kasyklose nelaimingus atsiti
kimus. .._ • 

TOKYO, rūgs. 11. — Kuo
met Suv. Valstybės rūgs. 12 
d. minės "Apsaugos dieną,' ' 
tai Japonijoje tą pačią dieną 
bus minima "Prieškarinė 
diena.'y 

LAKŪNAI WASHINGTONE 

AVASHINGTON. rug. 11.— 
Pranešta, kad čionai atskrido 
armijos lakūnai, kurie baigia 
skridimą aplink pasaulį, čio
nai išbus dar ir rytoj, " A p 
saugos dieną." Paskui lei
sis toliaus. 

WASHINGTON, ru#s. 11. 
— Kuomet republikonai lai
mėjo Maine ^valstybėje, tai 
čia sakoma, kad ta partija šį
met visur ims viršų. 

LONDONAS, rūgs. 11. 

t 

Maurai Apsupa 

ROMA, rūgs. 11. — Fašis-
\tų partijai nepalankus laikra
ščiai paduoda, kad apries faši
stus opozicija visoj šaly au
ganti. Gi laikraščiai kriti
kuoja Mussolini valdžią. 

Į TUOS SPĄSTUS ATSIDURIA IR IS
PANIJOS DIKTATORIUS 

PARYŽIUS, rūgs. 11. —18,000 ispanų kareivių jau ke-
Francijos karo ministerija 
šiandie labai užimta situacija 
Morokoje. Nes gauta žinių, 
kad sukilo maurai apsupa is
panų armiją Tetuan miesto 
apylinkėse. Ta armija skai
to 60,000 vyrų. Su ja yra 3 
generolai ir patsai Ispanijos 
diktatorius gon. PrimQ de Ri-
vera. 

Tetuan miestas jau atkirs
tas nuo Ceuta ir nuo Tangier. 

linta diena maurų apsupti ir, 
kiek žinoma, jiems nėra pa-
gelbos. 

Čionai spėjama, kad/tie ka
reiviai ligšiol arba bus paim
ti nelaisvėn arba išskersti. 
Nes su jais neturima jokio su 
sisiekimo. 

Patys francuzai Morokoj 
kovoja sukilėlius.^ (Teciaus 
francuzams geriaus vyksta 

Už 25 mailių toliaus į pietus negu ispanams. 

KINIJOJ KOVA EINA. 

SHANGHAI, rūgs. 11. 
Čionai kovos fronte atakos 
kokiam laikui pertrauktos ki
lus lietui. Bet prasiblaiyė-
jus padangėms, išnaujo pra
sideda kruvinos imtysės. 

Pranešta, Manchurijos lor-

GRUZIJOJ REVOLIUCIJA 
EINA 

KAN^TANĮTINOPOLdS, r. 
11. — Čia praneša, kad *Gru-
zijoj prieš bolševikus sukelta 
revoliucija eina. 

Revoliucionieriai, anot ži
nių, apvaldę Transkaukazinį 
geležinkelį, kurs eina per Tif-[ 

Sudegė Clearinge W h i t a - j d a s s u s a v o a r m i ^ a ™ršuoja ^ į B a k u . 
ker Manufacturing Co. dirb- j a n t Pekino ir kai-kur jau į-1 Bolševikai ,visame Kaukaze 
tuvė* vyksta susirėmimai: paskelbt karo padėtį. 

ikurti valstybinį foderaci-j F r a n * ' R t t t ' k » d ***** * T 
* . jmioras MacDonald esąs prie-

įsimaišyti i nesutiki-

Žemės Bankas, kaip žino
ma pradėjęs nesenai veikti, 
atlieka visas banko operaci
jas, p redi to reikalavimas 
labai didelis. Kredituojama 
tiek atskiri ūkininkai, tiek į-
vairios jų organizacijos. Iki 
šiol leista apie 3,000„000 litų 
kredito. Kadangi ši suma. 
sudaro didesnę pusę pagrin
dinio banko kapitalo, o indė
lių kolkas plaukia į banką 
neperdaugiausia, tai kapita
lui padidinti vedama derybos 
su Žemės Ūkio Ministerija 
del perdavimo Žemės Bankui 
žemės reformai vykdyti skir
tų kreditų, kurie siekia apie 
4,000,000 litų. Be to, mano
ma prašyti dar apie 5,000,000 
lit(ų iš vyriausybės. Padidė
jęs Žemės Banko kapitalas 
galės geriau remti ir opes
nius mūsų žemės ūkio reika
lus. 

kijos eilinė užs. reik. ministe-
rių "konferencija įvyks tiktai 
po (Tautų Sąjungos posėdžių 
ir ne anksčiau kaip spalių m. 

IŠVAŽIAVO AT0-
ST0G0SNA. 

Susisiekimo ministeris p-s 
Sližys nuo rugpiučio 11 iki 
24 d. išvyko atostogų. J į pa
vaduoja Krašto Apsaugos 
Ministeris Daukantas. 

UŽUOJAUTA BELGIJAI. 

KARO SPAUDOS 
PARODA. 

jos biurą su tikslu pakenkti 
kalinių gaminamų prekių par
davimą, ka(J pašalinti kompe-
ticiją laisvojo darbo gamy-

fbai. i 

singas 
mus Kinijoj. 

PRIEŠ FAŠISTUS 
OPOZICIJA. 

• 

! 

(TOKYO, rūgs. 11. — Pra
neša , Japonijos ambasado
rium Suv. Valstybėms pa-

| skirtas K. Matsui. 

C H I C A G O J E T 

NUŽUDYTA 15 ŽMONIŲ. 

HONOLULU, rūgs. 11. 
Kauai salos vienoj plantaci
joj darbininkai sukėlė strei
ką. Kilo riaušės, kurių mal
šinti pasiųsta policija. 

Rezultate 4 policiantai ir 
11 streikininkų nužudyta. 

Rugpiučio 14 d., Ramovėj 
(karininkų klube), atidaroma 
karo spaudos paroda. Bus 
išstatyta beveik visa mųs ka
ro spauda, pradedant net 
prieš Nepriklausomybės lai
kus. 

LATVIJOS PASIUNTINYS 
IŠVAŽIAVO RYGON. 

Susisiekimo Ministerija pa
siuntė Belgijos susisiekimo 
ministerijai užuojautos laiš
ką del mirties vyriausio Bel
gijos geležinkelių direkto
riaus M. Francoisse. 

VENERINES LIGOS 
KINIMATOGRAFE. 

Nuo š. m. rugpiučio meru 
12 iki, 19 d. "Tr iumfo" kino 
teatras demonstruos baisią
sias lyties ligas. Bus rodo
ma, kaip jomis užsikrečiama 
ir kaip jų saugotis bei gydy
tis. Rodomus paveikslus ai
škins specialistas gydytojas. 

SMARKI KAMPANIJA. 

NEBETEKO NOSIES 
IR DANTŲ. 

James Mack, medžio pirk
lys, pergreitai Lincoln parke 
automobiliu važiuodamas už
važiavo ant konkretinio stul
po, ant kurio stovi lempa. 

Rezultate sutriuškinta jam 
nosis ir išmušti dantys. * 

Tai pergreito važiavimo pa 
sėkmės. 

Kuomet žmonės neatpran-
ta pergreit važiuoti, patys 
save baudžia. 

Latvijos pasiuntinys Lietu
voj p. Balodis rugpiučio 9 d. 
išvažiavo Rygon, kur tarsis 
su Latvijos valdžia ir organi
zacijomis apie klausimas, su
rištus su Lietuvos, juatvijos 
santykiais. 

KETURIŲ VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA. 

Švedijos įgaliotam ministe-
rini Unden... išvažiavus nuo 
rugpiučio 2 d. atostogų du 
mėn., jį pavaduos, kaip ehar-
ge d'affaires, p. Allard. 

» 

CHICAGO. — Oro biuras^ 
nusako šiai dienai nepasto
vų orą; gali but lietaus; vis 
šalta. 

PINIGŲ KURSAS. 

Rugsėjo 10, 1924 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos lsterl. sv 4.44 
Belgijos 100 fr. 4.97 
Francijos 100 f r 5.20 

RYGA, 11—VIII . — Galu- Šveicarijos 100 f r 18.78 
tinai paaiškėjo, kad Suomi- Italijos 100 lirų 4.37 
jos Est i jos , Latvijos ir Len- Čekoslovakijos 100 kronų . . 2.99 

jKai-kurias vidurines vaka
rų valstybes palietė šalnos. 
Chicagos apylinkės kol-kas 
šalnų nepaliestos. 

WASHJNGJTON, rūgs. 11. 
Pranešta, kad progresyvių 
arba trečiosios partijos poli
tinės kampanijos lauke šian
die dirba 20,000 vyrų ir mo- | p i e t a s anglių pirklių Chi-
terų. Už poros savaičių tas jogo je teismų nubausta už 
skaičius bus padaugintas ligi j suktybes sveriant parduoda

mas anglis. Aukščiausias 
valstybės teismas bausmes 
patvirtino. 

pusės miliono žmonių. 

i J 

FRANCIJA SKOLINS 
10 MILIONŲ DOL 

PARYŽIUS, rūgs. 11. — 
Prie reparacinių planu, vyki-
nimo prisidės ir Francija 
duodama W miliom} dolerių 
paskolos. 

Taip išsprendė ministerių 
kabinetas, Pažpmma, kad 
tai busią didelis Francijos 

pasišventimas^ A 

John Sisco, darbininkas, 
1042 W. Jackson boul., nušo
vė savo pačią ir pats nusi
žudė. 

Ligi vakar Chicagos gatvė
se ir apylinkėse automobilių 
nelaimėse šįmet žuvo jau 245 
asmenys. 

iiiiiiiiiiBiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiUlI 
S I Ų S K I T E S A V O G I M I N Ė M S 

. T : 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
P E R 

ii DRAUGĄ JJ 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBĖS BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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DRAUGAS PLBUSHTJfG CO., Ino. 

8334 So. Oakler A ve., Chlcago. DL 
Tel. Rooeevelt 7791 

immmHiniimumiiiiummtMimi 
DAUGIAUS ATVIRUMO. 

UANIZMA3. N1IVBIKA KOMPANIJA 

KetvirUifienig, Rūgs. 11, 1924 
i • * . * -

Kadangi "Draugas" neat« 
stovauja jokiai Suv. Valst. 
esamąjai politinei partijai, 
tad duodame mūsų bendra
darbiams laisvai išsireikšti 
busimųjų prezidento rinkimų 
klausiniu. 

Svarbu yra, kad* lietuviai 
Amerikos piliečiai vispusiš
kai susipažintų su politine 
rinkimų kampanija. — Ke*. 

Pastaraisiais laikais " Dra
uge' ' iškeltas einančios šian
die Suv. Valstybėse politinės 
kampanijos klausimas. Kiek
vienas pripažins, kad tas klau 
simas didžiai svarbus, gyvas,: 
bet balsuotojams begalo jis ir 
opus. Svarbus, nes nuo laimė
jusios rinkimuose politinės 
partijos prigulės, ar mums 
čia ateity bus lengviaus gy
venti, ar mes, darbininkai, tu
rėsime darbo, ar gal prisieis 
vargus vargti. Opus-gi dėlto, 
kad visos trys lenktyniaujan
čios partijos nepatenkina dar
bininkų troškimų. 

Praėję suvirs treji metai 
darbo žmonėms nedavė to, ko 
laukta ir kas buvo žadėta 1920 
metų sinkimais. Už tai vis a-
čių republikonšikai adminis
tracijai ir republikoniškam 
savo didžiumoje kongresui. 

Be kitko šios administraci
jos ir kongreso pastangomis 
dar labians suvaržyta ateivi-
ja. Ne kas kitas, kaip tik re-
publikoniškos administracijos 
nariai čia svetimšalius varu 
nori amerikoninti. Svetimša-
lius nepiliečius nori registruo
ti, parūpinti jiems tam tikrus 
pasus ir juos laikyti nuolati
nėje valdiškų agentų nuožiū
roje. . s **" ij£ 

Kai-kam toki republikonų 
žygiai gal ir imponuoja, bet 
toli gražu ne darbininkams. 
Nes maža priespauda iškelia 
didesnę. Paskiaus to visa ne
galima sugriauti. 

Štai dabar vėl republikonų 
kaniddatas į vice-prezidentus 
yra nepalankus darbininkams. 
Tuotarpu kandidatas i prezi
dentus, dabartinis prezidentas 
Coolidge, yra labai geros šir
dies žmogus. Ir kuomet prezi
dentas yra geras, gi pati ad
ministracija nepalanki orga
nizuotam darbui, tai iškila to
kia situacija, su kuria sunku 
sutikti ir prie kurios neleng
va prisitaikinti. 

Lietuvos atžvilgiu republi-
konai, tiesa, Lietuvos nepri
klausomybę pripažino. Tečiau 
tai darydami jie aiškiai pa
žymėjo, kad Rmsijos skaldy
mui priešingi ir nusistatymo 
už Rusijos čielybę neatsisako. 
Išeina, kad republikonų pa
žiūromis Lietuva yra neatski
riama Klibi jos dalis. Oi pri
pažinti jai nepriklausomybę 
privertė aplinkybės. 

Nežiūrint tų ir kitų skau
džių patyrimų, reikia pripa
žinti, kad Amerikai geruosius 
laikus ateity gali gražinti tik 
ši vena republkonų • partija. 
O r ų jų laikų negali šaliai duo 
ti nei demokratai, nei progre
syviai. Demokratai prezidento 
Wilsono laikais daug nuo
skaudų atliko šaliai. Oi pro
gresyviai? Apie šią trečiąją 
politinę partiją reikėtų pa
kalbėti plačiau. 

Šiuokart gi pažymėsiu tik 

KLANISTŲ ORGANIZACIJA IR JOS I K S U I 

Klanistų: organizacija yra grynai politine organiza
cija. Ji suorganizuota ne ekonominiais, demokratybes, 
teisėtumo, laisvės bei lygybes pagrindais, bet fanatizmo, 
keršto, neapykantos ir saumeilybės. Ji yra nusistačiusi ne-
nuilstamai kovoti prieš katalikus, žydus, ateivius ir negrus. 
Ji yra daugiau panaši į laukinių gaujų organizaciją. Ji 
nesilaiko Konstitucijos, nepaiso įstatymų, nežiūri žmoniš
kumo. Ji yra civilizacijos ir demokratijos priešas. Jai vis
kas galima daryti, by tik atsiekus savo tikslą. Žodžiu, ji 
yra terorizmo organizacija, ji susideda veik vien iš čia gi
musių protestonų. 

Klanistai sakosi esą šios šalies patriotai ir jos ge
rovei dirbą. Bet tai tik norėjimas tais obalsiais prideng
ti savo juodus darbus. Juk kartais ir vilkai dengstosi a-
vių kailiais... 

Ši šalis susideda iš protestonų, katalikų, žydų ir ne
grų. Nors protestonai ir sudaro didžiumą šalies gyven
tojų, bet anaiptol ne nuo jų vienų priklauso šalies gero
vė. Jei jau nedaugiau, tai bent ir nemažiau prie to prisi
dėjo ir prisideda katalikai, žydai, ateiviai ir negrai. Ša
lies gerovė priklauso ne nuo vienos kokios grupės bei 
klasės žmonių, bet aplamai nuo visų jų. 

PERSEKIOJA NEGRUS. 
Šioje šalyje negrai, politikos atžvilgiu, galima saky

ti, yra silpniausi. Viena, negrai yra tamsus ir neorgani
zuoti paprasčiausi darbininkai; o antra, jie yra išsiskleidę 
po visas valstijas ir gana ramus žmonės. Kaipo tokie, jie 
visai nepavojingai šaliai. Be to, negrų Jungtinėse Valsti
jose vargu priskaitysi dvyliką milionų. Žodžiu, negrai ver
ti pasigailėjimo; o vienok klanistai bene labiausiai juos 
puola ir visu smarkumu terorizuoja. Ir tai jie daro neva 
po priedanga patriotizmo ir šalies gerovės. Didesnio ab
surdo nereikia. 

TIKRI VEIDMAINIAI. 
Klanistai tvirtina, kad jie buk nori nutraukti kaukes 

visiems, kurie tik yra nusistatę prieš šios šalies valdžią, 
tvarką, žmonių laisvę. Kaukes, suprantama, jie jžiuri tik 
pas katalikus žydus ir aplamai ateivius. O jie patys — tai 
parinktieji "šimto nuošimčių" patriotai ir taikos bei tvar
kos šalininkai. Bet jei pažvelgsime bent kiek arčiau j }ų 
darbus, tai pamatysime kokie geri patriotai ir taikos bei 
tvarkos šalininkai jie yra. Pakanka prisiminti tik Oklahomą 
bei Herrin'ą. Minėtose vietose netik Kad nėra tvarkos, bet 
nekaip apsaugota ten ir nuosavybė bei gyvybe. 0 juk 
niekas neužginčys, kad ten gyvena daugiausia protestonai 
klanistai, tie patys "parinktieji avinėliai". Veik tą patį 
galima pastebėti visur, kur tik protestonai klanistai su
daro žymią didžiumą gyventojų. Jų apgyventose vietose 
niekur nerasime pavyzdingos tvarkos bei ramaus ir kultū
rinio gyvenimo. Nes jiems kultūra, tvarka, taikus ir ra
mus piliečių gyvenimas bei aplamai visos šalies gerovė 
nerupi; jie daugiausia rūpinasi fanatizmu ir terorizmu. 

Senatorims t*a Foįfett* p a t s mos miestą, įžymesnias bažny-

Progresyvių aflba trečiąsias 
politinės partijos kandidatui 
į prezidentus, senatoriui La 
Follette, pasitaiko politinę, 
kampaniją vesti begalo sun
kiose aplinkybėse. Aplink tą 
kandidatą susispietė įvairios 
rūšies nekviesti gaivalai, kaip 
tai radikalai, moderatiniai 
socialistai ir kiti, kurie šian
die kovoja įsivyravusias Čia 
didžiules politines partijas. Ir 
jie visi skverbiasi, visi siūlo
si gelbėti jam laimėti šių me
tų rinkimuose. 

žinoma, senatorius La 
Follette yra geras žmogus. Jis 
nėra radikalas, nei koks pa
prastas socialistas. 

Jame socialistinė tendencija, 
pakyla tik tuomet, kuomet jis 
pamato didžiulių partijų at
liekamas dideles neteisybes. 
Juk kartais ir geriausiam ir 
sąžiniškiausiam žmogui pasi
taiko gyvenimo sūkury tokią 
karčių valandų, kad norėtų 
nors trumpam laikui pasilik
ti kad ir raudoniausiuoju bol
ševiku. Tečiaus toki momen
tai yra labai reti. Gi jausmų 
norais neprivaloma vaduotis, 
nes tas priešinga sveikam pro-
IU1. 

Taip yra ir su progresyvių 
kandidatu. Jis yra veteranas 
politikas. Mate jis, kaip ka
ro laikais demokratai be a-
todairos visom pusėm švaistė 
milionais dolerių. Matė did
žiausias politikierių suktybes. 
Tečiaus tam pasipriešinti ne-
ga}ejo. Kas taria kad ir tei
singiausią žodį apie šalies ad
ministracijų, toksai tuojau* 
smerkiamas. 

Po demokratų šalį ėmė val
dyti republikonai. ^okarinės 
dekonstruKcijot iaiku taipat 
galybė suktybių atlikta. Tų 
garsiausia, tai valdiški žibate 

tai visa narejo kovoti. Bet 
vieno arba keistos balsas aę-
turi nei mažiausios reikšmės. 

Savo šstininfeų paragintas 
tad sen. La Follette ir stato 
savo kandidatūrą į preziden
tus. Laimėjus linkimas jis ti
kisi įvesti šaly tvarka. Orą-
žinti šaliai lancoino laikus,1 

i 

kuomet teisybė ir sąžiningu-! 
»mas stovėjo pinu visako. 

Deja, senatorių La Folletta 
apspito radikalų ir įvairaus 
plauko, socialistų gaujos ir 
mėgina jam patarnauti. 

Kiekvienas mato, kad toks 

eias ir istoriškas Romos Ii c-
i 

jsanas, sužinojome, kad gegu-
aio 25 4- L m. Šv. Tėvas 7:30 
iš ryto laikys Šv. Mišias kon
sistorijos salėje Vatikane, į 
kurią ir mūsų kompanija yra 
kviečiama. Taipgi laike Mišių 
svietiškai galės priimti Šv. 
Komuniją iš Šv. Tėvo rankų. 
O 12 vai. busime visi Ame
rikos keliauninkai priimti pri-
vatėj audiencijoje pas Popie
žių. Ištikrųjų . visi audžiu-
gom, kad galėsime pirmu kar-

i tu, išklausyti Katalikų Baž
nyčios galvos ir vietininko 

patarnavimas, tai meškos pa
tarnavimas. Kad socialistai 

Kristaus Šv. Mišias ir jį as
meniškai pamatyti bei pasvei-

trto patarnavimu mėgina pa J kinti. 
tys iškilti. 

Socialistai šiemet nebeturi 
savo kandidato į preeidentns. 
Bet valstybėse apskrityse ir' 
miestuose jie turi nuosavus 
kandidatus. Šiandie jie skelbi-, 
muose pirmon vieton deda 
sen. La Tollette, gi aplinkui 
nuosavus kandidatus į įvai
rias valstybių, apskričių ir 
miestų valdvietes. 

Dėlto, progresyviams tos rų-
šies kompanija labai nesveika. 
Republikonams Ar demokra
tams yra geriausias argumen
tas nurodyti, su kuom sen. 
La Follette susideda. Kadan
gi Suv. VaistvoTų visuomene' 
ištolo nepalanki socialistams, 
tai ji negali but palanki nei 
progresyvių kandidatui. 

Žiogas. 

kį. Kiek palaukus atsivėrė sa
lės durys, per kurias įėjo Po
piežius su savo palydovais.Mes 
visi suklaupėm, o Jis priėjęs 
prie keikvieno asmeniškai pa
davė ranką ir žiedą pabučio-
ti.Taipgi užklausdamas iš kur 
kurie buvome. Taip apėjęs ap
linkui atsisėdo ant parengto 
trono. Mūsų kompanijos dva
sios vadas, Ancivyskupas Dea-
ger iš, Naujos Mexicos perstatė 
mus Jo Šventenybei. ,6 v. Tė
vas atsakė, į jo kaibą itališ
kai, o taipgi į mus visus pra
kalbėjo italų kalboje. Pagy
rė Amerikiečius katalikus. Y-
pač džiaugėsi, kad iš taip to
limos šalies atlikome keliau-
ninkystę į Šv. Žemę , kur ap-

Atėjo ta laukiamoji diena lankėme vietas Kristaus &ven-
ir valanda. Mūsų kampanijos 
svietiškiai vyrai pasirėdę juo 
dais frakais; moterys ir mer
ginos be skrybėlių, apsigabu-
sios juodoms, o, merginos oal-
toms skepetaitėmis. Kaklų dinencijoje esantiems kėliau 
nuogų nematytis. Trumpų ju-
pelių taipgi nėra. Kunigai bei 

Čiausiu krauju aplaistytas, o 
dabar atvykome i tą vietą kur 
randasi sostinė Kristaus vieti
ninko. Suteikė visiems Apaš
talų palaiminimą, visiems au-

ninkams, jų šeimynoms ir vi
siems namiškiams, kaip se-

pralotai su sutonoms, juosto- niems taip ir jauniems, svei- *> 

Kun. A. P. Baltutis. 

I I KELIONtG PO 
PASAULĮ. 

mis ir kitomis pilnomis juni-
formomis, kokias kunigai Ro
moje nešioja. Visi kartu nu
vykome į Vatikaną, o iš ten 
trepais per keliolika durių bei 
salių, Popiežiaus sargybinius 
ir tarnus, dasigavome į minė
tą salę. Ten jau buvo ir kitą 
itatn. kampanija susirinkusi 
išklausyti Popiežiaus Mišių ir 
priimti iš jo rankų 4šv. Komu
niją. Apie 7:40 atsivėrė salės 
durys. Visų akys atsikreipė į 
tą pusę. Pirmiaus įėjo du Po-

<&urėk "Draugo" N. 213) 

Audiencija pas Iv . Tėvą. 
Amerikos keliauninkų, ku

rių tarpe ir man teko būti, į 

kiems ir ligoniams. O kuniga
ms liepi* parvežti savo pa-
raptjonams Šventojo Tėvo pa-
laiminimą.Tuo ir baigėsi mūsų 
audiencija pas Popiežių. Išė
ję išVatikano rūmų, nusiimėm 
paveikslus ir džiaugdamosi 
grįžome į viešbutį. 

Ant rytojaus vieni iš tos 
kompanijos rengėsi grįžti į A-
meriką, o kiti dar toiiaus at
lankyti Franci ją ir Londoną 
iškeliavo. Aš-gi patraukiau į 
Franciją ir Veneciją; o iš ten 

Palestiną, Egiptą ir Komą 
laukai. Mažesniųjų gi nei ne- kelionė baigėsi audiencija 
suskaitysi. į pas Šv. Tėvą. Aplankę Ro-

piežiaus gvardijos sanrybimai į Austriją, Lenkiją ir į Tėvy 
ir atsistojo iš abiejų šonų au- j nę Lietuvą. 
kuro su ginklais, paskui sekė l * 
Papos asmeniški patarnauto- LAIŠKAS REDAKCIJAI. 
jai pralotai ir pats Popie
žius baltai apsirėdęs, o šalę 
jo gvardijos karininkas. Trurft1' 
pai pasimeldęs apsivilko gra-

NETENKA ĮTAKOS POLITIKOJE. 
Nors didžiuma šios šalies gyventojų sudaro protesto- k a d k , a m z m a s nemažiau kenkia ir pačiam protestantiz-

nai, kurių didele didžiuma šiokiu ar kitokiu būdu prita
ria klanistų politikai, vienok galima numatyti, kad jy am
žius bus neilgas, ir jie greit neteks įtakos politikoje. Jau 
ir dabar tas ryškiai galima pastebėti, ypač Texas valsti
joje. Be to, ir tie patys jų globėjai protestonai ilgai pa
kęsti tokio žauraus terorizmo negales, ypač kai pamatys, 

tiek, kad jei progresyvių par
tija taip, kaip ji šiandie yra, 
laimėtų, per ateinančius ket-
veris metus didžiuma darbi-
ninkii neturėtų darbo nei duo
nos. * : > * * 

šalies industrininkai republi
konų partija pasitiki. Gi pro 
gresyviais nebūtų nei mažiau
sio pasitikėjimo. Kuomet ne
bebūtų pasitikėjimo, nebebu-

mui. 

Labai aišku. Šiandie viso si 

žiai auksotais Mišioms rū
bais ir prasidėjo Šv. Mišios. 
Laike Mišių buvo dalinama 
Šv. Komunija. Rodos apie 300 
priėmė iš Jo Šventenybės ran-

APSĖDO KLAWZMAS IR MŪSŲ ^AŽANOIUOSIUy^• . ^ &v. Komuniją. Net nuosta-
Rodos kiekvienas doras žmogus turėtų nuo tokios 1 b u ' k f l ? t a ' P d a u S buvo ileis-

dnaugijos kaip klanistų šalintis. Tečiatis taip nėra. Tenka 
pastebėti, kad ir lietuvių tarpe randasi nemaža tokių, ku
rie trokštų tapti klanistais. k tai dar net iš taip vadinamo, 
mūsų "pažangiųjų" bei "<progresistų" tarpo. Tik visa bėda 
su tais mūsų "pažangiaisiais", kad jie veik visi yra atei
viai ir daugelis jų dar net nė nepiliečiai. Tokiems, supran- pasiskuWn©ni į viešbutį, kad 
tama, vietos pas klanistus 4tėra. V§1 prisirengti prie audienck 

Nekurie juokdariai pataria mūsų "pažangiesiems" or
ganizuoti lietuviy klanistų; "sosaidę". Ir rodos tam darbui 
pradžia jau padaryta: kokia tai slapta vaidylų "sosaidė", 
maždaug panaši j klanistų, jau kaip girdėt, egzistuoja... 

ta tą dieną žmonių.Kaį kurie 
negavo Komunijos, nes neuž
teko komunikantų. 

Išklausę šv. Mišias ir gavę 
Šv. Tėvo palaiminimą, visi 

skubinom į viet 
prisirengti prie 

tų darbo nei gerųjų laikų. 
Darbininkas. »Nejaugi klanizmas apsėdo ir mūsų "pažangiuosius"? 

jos. 
Apie 11:30 vėl visi kartu 

nuvykome į ta pačią salę. Bet 
jau apart Amerikonų kitų ne 
bebuvo. Visi susėdome i rin-

Gerbiamoji " Draugo" 
. J2#cf«kc.ija, ,. c % g | 
Nesenai būdamas Cliieugoje 

aplankiau ir Tamstų ofisą. O-
fiso tarnautojai parodė man 
tiek mandagumo ir domės, 
kad jaučiu savo priedermę iš
reikšti Tamstoms padėJLą. 

Ypač be galo buvau malo
niai sujudintas, kai man pa
rodžius spaustuvę, knygyną ir 
ofisą, buvo suteikta pora gra
žių knygelių atminčiai. 

Toks gražus tarnautojų ap
siėmimas daro garbės Tams
toms — Vedėjams. 

Linkiu, kad mūsų "Drau
gas" vis daugiau rastų palan
kumo skaitytojų tarpe ir jų 
paramos. 

Su tikra pagarba 
i L. M. 

J 
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Doc. J. Tumas. 
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BIRŠTONO GYDOMOJI VIETA 

(Pabaiga) 

Į Mulleraitės Kochanovskienės ran
kas Birštono kurortas atiteko 1905 me
tais. J i iš pradžių ne mažiau rūpinos, da
bino ir gerino kurortą, už kurį gavo Kvin
tai atiduoti didelį dvarą tiesDontnava.Bet 
ištikęs didysis karas viską sustabdė. Li-
gonys nebegalėjo lankyti gydomosios vie
tos, ir jis per aštuonerius metus išbuvo 
visiškai apleistas. Daugybė trobesių buvo 
tyčia nugriauta, kitų durys, langai, ap
kaustymai nuvaginėta; pralėkę stogai su
pūdė lubas ir grindis. Vonių rūme nebe
liko nė vieno metalinio daikto. Pati Lydi-
ja Koehanovskienė pardavė 7 triobas, kol 
atsirado Lietuves Valstybės rankose. 1922 
m. šiai naudingai ir būtinai tautos svei
katai vietai vyriausybė asignavo nema
žą sumą, tuomet dar markėmis, daugiau 
nei milijoną, ir kibo greituoju taisyti no
rs vieną dalį vonių rūmo ir nors -vieną 
viešbutį. Tuojau susirado labai daug li
gonių, ir tų metų sezonas praėjo labai gy

vai, nors didžiausiais nepatogumais. 1923 
m. kurortas 3aug ,$*agerėjo. Vonių rūmas 
perdirbtas, vonių skaičius padidėjo, par
kas sutvarkytas, praretintas, keliai ištai
syti. 

Dabar Birštono kurortas, nors dar 
neturį Europos kurortų patogumų, pate
kęs į L. Raudonojo Kryžiaus rankas, spar 
čiai žengia geryn ir žada pavirsti vienu 
pačių gerųjų gydomųjų vietų, Lietuvai 
lengvai pasiekiamų. Dabar, be visa to, 
kas senau buvo ir tebėra naudinga, ga
lima gauti trejopo patogumo vonių: už 
2.50, už 3.50 ir -už 5 litus. Pirmos klasės 
vonios jau tiesiog elegantiškos; nors ir 
kitos patogios. Administracija ir tarnai 
jau gana išmiklinti, susisiekimas su Kau
nu automobiliais nustatytas. 12.5© litų į 
vieną galą. Už didelį lagaminą, kaip už 
žmogų. Karieta veža už 9 litus, bet ji il
gai važiuoją, 5 -- 7 valandas, tuo tarpu 
kai automobiliu atleki per pusantros ar 
net greičiau. 

Sezonas dabar nustatytas nuo birže
lio 1 d. iki rugsėjo 1 d.; tris mėnesius. 
Tirščiausia svečių per liąpos mėn., o jpra-
siskied&a pusėje rųgpiuoio, stojant niaks-
lo metui. Bet norima sezonas gJrajd^inti 
dviem mėnesiais: gegužiu Ir rugsėju ir 

per tuos du tiekti medicinos pagelba 
bįednuomenei (kiek suprastinta tvarka), 
užtat už mažiausią mokestį, kad tik už
mokėtų už Vandens šildymą. Gražus mū
sų rugsėjo memao gali turėti klijentų. 

Vonių šiemet buvo kasdien pataiso
ma iki 213 Ir kuone tiek pat sezoninių bi
lietų; reiškią, per liepos mėnesį tiek bu
vo šeimynų., 

K1imatas vidutiniškas, vieneija^ b« 
didelių skirtumų tarp dienos ir nakties. 
Turime davinių iš 1905 m. Jie parodė vi
dutinę temperatūrą per parą: gegiažė* 
m. 14,70 R,, birželio m. 16,30, liepos 16,40 
ir rugpiučio 15,20. Be ne 1922 metais dr. 
Bagdonas žymi: birželio m. 19,40, iiepos 
m. 20,50, rugp. 17,60 R. Šiemet, kaip ir 
1905 m. 

Aj>tieka Kurtinaičio rankose; gali ąp 
rūpinti visais medikamentais šio ir sve
timo krašto. 

Vandą»ų veikimas. Webes-Ma^er Bir 
stono mineralinių vandenų lygina Wil-
4ungen (Heienenqiielle ir Konigsąuelle) 
ir Contrexeville vandenų veikimui, ftadio-
aktingumą chemikas J. Sabaliaiaąkis 4311 . 
m,, parpdė jų .sa ikiu '% ĖŪ Kislo^a*£o 
N a p ^ i : l^fO^ųų s^tįnį^ k j x i e į | ^ i a s ^ 
iš talos, kur daug duml)loi,ir kurių vanduo 

yra vartojamas tynėms, kaip 7,5*17, o 
chloro natro šaltinio (Vytauto), geriamo*' 
jo, kaip 5:17. Versmės, kurių vanduo ima
mas vonioms, turi daugiau kaip 7.5% sau
sų liekanų (druskų); jų, anot Johanson-
no, kuone pusė yra chloro kalkių, 3,5%. 
Šis šaltinis pradėta naudoti 1878 m.; jis 
duoda į 20,000 viedrų per pfarą. 

' 'Birutes" šaltinis senai jau vartoja
mas, kaip geriausias vanduo, labai gero 
skonies. Gazuotas daug malonesnis gerti, 
neg seniau kad buvo " Apoiinaris", "Ur-
sus" ir kiti. Ramina nervus. 

Vytauto šaltinyje (seniau vadinama
me "Viktorija") dabar vartoja
masis voniams vanduo irgi tinka 
gerti ir bus geriamas, nes 4ar 
stipresnis už Vytauto šaltinio vandenį. 

Ekskursijos iš Bris tono labai įdomios 
į Kernavės su liekanomis piliakalnio (2 
km.), į Verknės tėkmę su (J ink anų pale
le (4 km.)., į Lezna (*ne Jeaną) 12 km., į 
Punią, kur Margio prie 19 km., į Aiytų, 
kur Algirdo pilė, 28 km., aplink kilpas 
Nemunu, laivas per sąsiauri nuvežant 
arkliais. Šitoms vietoms aprašyti reikėtų 
atskiri straipsniai rašyti. # 

• / ("T. Vair."). 

i 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
- • • • 

C I C E I O J f 
Rugsėjo 7 d. vietinėje airių 

parapijoj įvyko naujos moky
klos atidarymas. Apeigose da 
lyvavo J o M. Vyskupas, ir 
daugybė kunigų. Iškilmiisė 
buvo ir mūsų klebonas kun. 
H. Vaičiūnas. Airių parapija 
čia y ra seniausia, bet moky-

met, lietuviai ir lenkai jau se
nai tar i . Į naujaj* mokykla 
užsiregistravo virš 200 vaikų. 
Pagal sutarties su vietiniais 
klebonais, airiai nepriima nei 
lietuvių, nei lenkų. Daug italu 

Labdaringos Sa-gos 3 kp. 
kaip paprastai taip ir šiemet 
nuo valdžios mano išgauti vie
ša rinkliava. Komisija Kuri 
susideda iš J . Mikolainio, p-
nios Gliozerienės, deda visas 
pastangas kad išgauti " T a g 
Day" . 

PRANEŠIMAI. 

KAUNIŠKĖS SV. KAZI
MIERO DRAUGIJOS 

NARIAMS. 

< » ' • • Į • — ^ — m m - = 

Jau paskutinį syki krei
ptųsi į visus dar neužsimo
kėjusias &v. Kastmiero Drau
gijos narius ir labai maloniai, 
Tamstų, prašau ištesėti pasi
žadėjimams ir užsimokėti na
rinius mokesčius. 

J u k skola nežaizda-neužgis. 
Jei kas pasižadėjo nenorės pil 
dyti ir atsilyginti, tai nors 
malonėkite savo nuomonę lai 

kla teįsteigė t i i dabar kuo- ! /aunujų Vyčių susirinkimas s k u p r a n e ž t i Tuomet galėsiu 
A i* J. * • a_ i__i • • ._ i v v k s kf4-vir i«r l i ** i i rnvsi ^ ™ ^ -rT -• > -• • v.. < <. įvyks ketvirtadienį rūgs. 11 

d. Šv. Antano par. mokyklos 
kambaryje 7:00 vai. vak. Visi 
malonėkite susirinkti, nes bus 
labai svarbus susirinkimas. 

Lietuvos Vyčių 14-tos kp. 
vaikų lankys mokyklą, nes jie s u s i r į n k i m a s įv y k s ketvirta 
neturi ne tik bažnyčios, bet ir d i e n į Tuį^ u d g v A n t a n 

mokyklos. Šv. Juozapo 
gregaeijos 
jaus. 

seserys 
Kon-

mok^ to-

rugs. i i .«. sv. Antano 
parapijos mokyklos kamb. 
7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ir narės malonėkite ateiti i 
šį susirinkimą. Išgirsime ra
portą iš Vyčių seimo, kuris 
mums visiems yra labai įdo
mus. Taip jau teikitės užsi-

A te jus penktadienio rytui 
nepamirškite, Ciceriečiai, iš 
savo namų iškabinti Ameri
kos ir Lietuvos vėliavas, n e s | m o k § t i duokles už organą, ku
tą diena skirta vadinamai Į r i e d a r e s a t e neužsimokėję, ir 
" A p s a u g a i " kitaip tariant duokles į pašalpos skyrių, 
patriotizmui pareikšti. 

Sv. Vardo Jėzaus Draugijo:: 
J . Reikauskas pereitą savai- nariai eis išpažinties subato 

tę išvažiavo į šv. Bedo kole- je, rugsėjo 13 d., o nedėlioja 
giją. A. Valančius rengiasi. rūgs. 14 d. " i n corpore" j n i e 
važiuoti į naująją seminarija, šv. Komunijos, per šv. Mišias 
A. Rakauskas, apleido Umver-7 :30 ryto. Tą pačią dieną bu^ 
sal State banko darbą ir ža- susirinkimai 1:00 vai. po pie 
da toliau tęsti mokslą Medi
cinos sryty. Visiems Ciceros 
moksleiviams geriausio pasi
sekimo. 

1 tų. Visi nariai malonėkite da
lyvauti kaip bažnyčioje, taip 
ir susirinkime. 

L. Krekščiunas. 

Centro Valdybai pranešta kad 
ji tokius narius išbrauktų iš 
narių skaitliaus Šv. Kaz. Di-
jos. 

Daugiau neprašysiu, nes 
daug sykiu laiškais ir per 
spaudą prašiau. Laukiu nuo 
visų skolininkų šiokio ar to
kio atsakymo, nes po kelių sa
vaičių — jau atsisveikinsiu su 
Amerika. . 

Nors spaudos platinimo dar 
bas tik pradėtas, bet gal, Die
vas, duos tam prakilniam dar
bui tęsti dar geresnių darbi
ninkų. 

Jei kas narių negavote kny
gų arba antrašus permainėte, 
tai meldžiu kreiptis į mane 
arba tiesiai į Centrą antrašu: 

Kun. Pralotas A. Damb
rauskas, Šv. Kazimiero Drau
gija, Kaunas, Lithuania. 

Kun. P . Kaščiukas. 
214 Ripley Place, 

Elizabetli, N. J . 

Didžiausia Lietuviška Krautuve 
^kklCLill i i / l i 

i \ i i r t * iū.-•••••• ^a 

P E A R L Q U E E N KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausiu Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitnr taip 

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

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

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

Telefonas BOULEVARD 7309 

A D V O K A T A I 
JOHN L BA6DZIUNAS 

ADVOKATAS 

7 South Dearborn Street 
• O O M 16S8 T R I B Ū N E BLDG. 

T e l e f o n u Randolph S2fll 
Pakaraig: 2151 West 22 St. 

M M 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
7S W. Monroe Street 

*oem M 4 — TeL Randolph 9090 
VaL. Nuo 9 ryto Iki 5 po pietg 

SSOS So. HaUted fitr. 
Vdef . Yards 1015 

Chicago. 

D A K T A R A I : 
\ Telefonas Boulcvard 1989 

DrSABrenza 
4«08 SO. ASBDLAND A V E N U E 

Chicago, IU. 
Vai . : 9 ry to Iki 12 pict: 1 po 
piet Iki S p o pict, 6:30 vak. Iki 
9:90 rak . 

^^m^ • • • • • • — » — — — > j ^ f ( 

TeL B o u l e t a r d 0997 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47- th St. 
Į9J9MM9M B U O 8 iki 1 9 diena, nuo 
9 lkl 8 vai . vak. Nedė l iomis nuo 

S i u S vai . p o pietų . 

DR, A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAM 

4442 So. Western A ve. 
Telef. Lafayctte 4199 

J 

' 
Tele fonas S e e l e j 71S9 

Dr. 1. M, Feinberg 
Gydo special iai v i sokias vyrų kr 

m o t e r ų lyMakas l i g a * 
2401 Madlson Street 

E a m p . We&texn Ave. — Chicago 
V a l a n d o s : 2 — 1 p o pie tų 7—9 vak. 

i i 

TcL B*ulevard 2160 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, UL 

Dr, Ai Račkus 
Gydytojas, Chirurgas. Obs 

tetrikas ir Specijalistai 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -
8=8: 
8: 

tuliyj*) 
akaMBla llapamo pa«14j« be o-

tlkromls to«kB-

nafigįl. Ir įti 
yra reikalas daro op«raeUaa 

vtaia tstkta aava 
ofiav: 

1411 So. 60 Ave. Cioero. IU. 
1 vak 

po piot lkl • vaL 
nrtaa> 

NEVY YORK, N. Y. 
-

SKAITLINĖMIS. 

Dabartiniu metu New Yor-
ke priskaitoina gyventojų iki 
5,600,000, is kurių 2 milionai 
yra ginie užsieny. New Yorke 

yra italų, negu Ko-daugiau 

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau ae vaistu ir be operacijų, 
visokias ligras vyru, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarihias dovanaL 

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Tcl . Yards 4 0 n 

9399 So. Uals ted St. i 

moję, daugiau airių, negu 
Laisvosios Airijos respubli
kos sostinėje Dubline ir dau
giau vokiečių negu Berlyne. 
New Yorkas daugiau turi* te
lefono ryšių su kitais mies
tais, negu Londonas, Paryžius, 
Berlynas, Roma ir Petrapilis 
visi kartu. New Yorke yra pen 
ki žymiausi pasauly tiltai, ku
rių kiekvieno ilgis netrum-
pesnis mylios. Kas diena ten 
veikia 2,000 teatrų. Mieste y-
ra 1,500 įvairių tikybų mal
dyklų. Bendra suma apdeda-
mojo mokesčio nejudomam tur
tui 8,500 milionų dolerių. Kas 
dien i New Yorką atvažiuoja 
300,000 žmonių. Kas 25 sekun
des atvyksta keleivinis trau
kiny*, kas trylika minučių j -
vyksta vestuvės, kas 6 minu 
tes gimsta kūdikis. Kas 10 
minučių įsikuria nauja įmo
ne ir kiekvienas 52 min. sta
toma namų. New Yorkas pir
mas pasaoty miestas', turjs 
skrajojama policijų. 

A. R. DRAUGIJOS 
SKYRIAMS. 

A. R. D. 5 Seimas įvyks 
rugsėjo 28 d. šv. Kazimiero 
Vienuolyne. 

• • — 

ATSIŠAUKIMAS Į BROLIUS 
AMERIKIEČIUS. 

Dvaras, Šiaulių apskr. ir 
valšč. tarnautojui prie Šaulių 
Sąjungos Sandelio Ignui Jan-
kauskiui. 

SIUVfijAI 
. . - . i 

ELIZABETH, N, J. 

J. 

0 
• i fc 

D r . Maur ice K a k n 
Gydytojas it ChirurgM į 

4631 6 . Ashland Ave. 

l 
Valandai; 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo % iki 3 po piet 

Nuo T iki 9 vakare. 
tfadėl. nuo 10 iki 12 piet 

flW. Boulev«*d 9999 

Dr. J. P. PO^CA 
^ 

t 
GYDYTOJAM m 
C H I R U R G A S 
Po. 

T a l a n d o s 
Vakarais nuo f IM 9 

C I C E R O OFISĄ** 
1949 S o o t h 4 9 - t b A 

Telef. Cicero 4979 
Valand.: S—6:St • . • • 

l ' tarninkaia Ir 
lkl • wL 

>fIso Tel. Boulevard 
Rczld. Tel. Dreze l 9191 

DR. A. A. ROTU 
RUSAS GYDYTOJAS EB 

CHIRURGAS 
YyrHk* 

Vaiką t* v isą obroa i ikų Ugų. 

Ofisas 3103 S. MM St 
Kampas 31st fitr. 

Vai.: 1—S po p i e t 7—8 arak. Ked. 
ir Šventadieniais 10—12 d. 

• ' • • 

DR. CHARLES SE6AL 
rerkėl4 savo ofisą po 

4729 & Ashland A?e. 
BPECUAMSTAS 

D « o vų, Moterą ix Tjvų Llgnj 
Tol . : ryto nuo 1 0 — l t nuo J—4 
po plotą: nuo 7—».*• vakar* 
KodAIlomla' 19 Iki 1 S. 

Telefonas Midway 9999 

PRANEŠIMAS SERGAN 
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias Hgas be vaistų, vi
sais naujausiais pasauli j e 
žinomais gydymo budais. 

Atsilankykite i 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

( A n t Antrų Luby) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie-' 
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

DR. SEBNER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeicu kenti galvos skaudojEmą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 12 

3333 South Halsted Street 
• * • - * 

w . » « y f M 

- • J 
— - m 

Ganai 9997 Vok. OOJMI 1118 4 

H . P. Z. HUTAMS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Gbirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandoe: l t Ud IS ryte: 1 lkl f 
PO RUty; 9 lkl • 

/ - • ^ p * mm • . ' i ^ 

Beudale tuos biznierius, ku

rie dažniausia gazsiaasi dien

rašty "Prange". 

Telef. Boulevard 2951 

Dr. M. JULVTOS 
Dentigtaa 

9>rke lė savo oftea i š BrlgbUip 
mnrk po mum. 

9999 So. Tft'tlTli fltiail 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas daotu be s k a a s n o . 
B i iuge geriaasiip aukso. S u m ū s ų 
pleitom gal ima valgyti kieoiausia 
maiste . GąrajĮCtfojame visa savo dar 
bą, Ir žemas m ū s ų kainas. Sergėkite 
savo daatis , kad uckeaktų jūsų svei
katai . 

1545 West 47-th Street 
NetoU AsWao4 Are, 

Remia Katalikišką Spaude,. 

Kaip visur tai ir šios kolo
nijos lietuviai įvertina ir re
mia katalikiškąja spaudą,, 
š tai amžinaisiais Sv, Kazi
miero Draugijos nariais Įsira
šė: 1) Elzbieta Kukstiene $35 
2) Vincentas Knizeris $35 ir 
jo žmona, 3) Petronėle Kni-
zeriene $25. I r metinių kele
tas. Bet tai tik pradžia. Ge
rumą ir duosnuma Ėlizabetlio 
lietuvių katalikiškajai spau
dai pamatysite truputį pas-
kiaus.y Žmones šviesus, malo
nus ir karšti Lietuvos mylė
tojai. Jos nepriklausomybes 
išgavimui daug aiikų davė, o 
dabar jos nepriklausomybės 
išlaikymui remia Lietuvos ap-
švietą. Nariams už gausių ge
ros spaudos paramų tariu šir
dingos padėkos ir pagarbos 
žodižius, o visus Ėlizabetlio ir 
kitų kolonijų brolius ir sese
ris lietuvius maloniai kviečiu 
ir prašau rašytis nariais į 
Kauno Sv. Kazimiero Drau
gijų, kuri Lietuvoje yra kata
likiškos spaudos tvirtovė, uo
liai savo raštais gina tikėji
mų ir Lietuvos visus reika
lus. J i Šv. Kazimireo Draugi
ja, kasmet leidžia daug naujų 
knygų, laikraščių turi visoje 
Lietuvoje savo knygynus. Lie
tuvos ir Amerikos lietuviai 
Šv. Kaz. Br-jų labai remia, 
nes mato jos gerus darbus 
ir naudų Lietuvai. 

Prakilnias įstaigas remti 
ir gerus darbus dirbti traka-
dos nenustokime. 

Kųn. P. Kašdiukas. 

Aš Ignas Jankauskis, varg
dieniu, 58 metų amžiaus, šau
kiuosi pagelbos pas Jus, bro
liai amerikiečiai. 

Mano vaikai tarnavo Lietu
vos kariuomenėje ir už {ai 
gavo žemės sklypelį. Bet mes 
neturime iš ko pastatyti tro
beles ir arklio nusipirkti. Su
maniau tad šauktis Jūsų, a-
merikiečiai, pagelbos. 

Bukite gailestingi ir atsių
skite keletu dolerių trobelei 
pasistatyti. Pasigailėkite ma
nęs. Aš, kol gyvas busiu, už 
jus melsiuosi. 

Be to> prašyčiau atsiliepti 
mano pažįstamų amerikiečių 
Juozo (Jladeikos, kurs gyveno 
Chieagoje prieš karų, ir Jur
gio Savickio, kurs gyveno r 

1210 So. Oakley Ave. Chica 
go, 111. ar 2325 So. Westernl 
Ave. 

"Pirmojo Jurgio Savickio ieš 
ko ypač Ona (Jedeikaitė (Val
džios dvaras, Šiaulių valšč. ir 
apskr.). 

Ignas Jankauskis. 
Mano adresas: Valdžios 

J.MILKEVICZ 

PRANEŠIMAS\ 
LIETUVIAMS 

Aš dabar turiu aukščiau
sios rujsies, naujausios ma
dos žieminių ir rudeninių 
materijų. 

Darau Ant Orderio 
Siutus ir Overkotus del 

vyru. 

Patyręs 

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

Metropolitan Stato Banko IV am e 
9901 W. 99nd St. TeL Ganai 9999 

Telef. Central 4411 

KASIMIR P, GUGIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn Street 
Valand.: nuo 6 iki 8:30 
Nedėl iomis 9 iki 12 
Resid. : 3323 So. Halsted Str. 

Telef. Boulevard 1910 
Chicago. 

tJ 

HELEN BELMEN JEERY 
LIETUVĖ ADVOKATĖ 

4454 South TVestera Ave. 
Telefonas Lafayette 4089 

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

S. 0. LACRAVVIGZ 
Lietuvis Graborius 

2314 W. 23-rd Ptocc 
Chicago, 111. 

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

Tel. Canal 1271 
2100 

• • " • * 

I i 

20 metų ant šito darbo. 
Meldžiu Lietuvių atsilanky
kite busite gražiai užganė
dinti. 
Kainos Visiems Prieinamos 

Taipgi taisau, valau ir1' 
prosinu. 

J. MILKE VICZ 
LIETLVYS SIUVĖJAS 
070 West 18-th Street 

d t i e a g o , 141. 
Teief. Canal 0334 

7 Telef. Haymarket 1105 

K. JURGELIONIS 
A D V O K A T A S 

1720 West Chicago Avenue' 
Rytais nuo B iki 12. I tarninko ir 

f Ketrergo vakarais Naujienai 
Ofise. 

1739 South Halsted Street 

! 

(H 

PIRMOS KLIASOS LIE-
TUVYS KRJAUČIUS 

J. B A K T Y S 

Turiu už garbė pranešti visuo
menei ypač savo tautiečiams Lie
tuviams kad a š padidinau stocka 
savo kriaučiškai įstaigai, ir da
bar tur iu didžiausia pasirinkimą 
rudeninių ir žieminių materijų. 

SIUTAI IR OVERKOTAI 
1 VISOKIŲ STAILŲ 

Padarome ant užsakymo geriau
sia ir pigiausia taipgi, 

Pros inam ir Taisom . V a l o m , 
i 

Ii 

i J. BAUYS 

JOHN KUCHINSKAS 
U E T U V I S ADVOKATAS 

aaai w. 22-nd st. arti i,« a*m st. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 8e-
re*oj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
v. Veda visokias bylas visuos* 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Mainus, Farmag ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaua lengvomis išlygo
mis. 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybė* Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko 

2201 West 22nd Street 
B e l e * 

— 

3249 So. Halsted St. 
Chicago, 111. 

Tel. Yards 6449 

i į 
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CICERO TAILORING COMPANY f 
PATYRC LIETUVUI SIUVŽJIAI 1 

Pranešimas Visiems Lietuviams 
Užlaikome didžiausia linija įvairių rudeni

nių ir žieminių materijų. 
Sinvam Ant Užsakymo 

Siutus ir Overkotus naujausios mados 
Mūsų Darbas Visados Augštos Rūšies 

Kreipkitės pas mus del gero patarnavimo 
Padarome darbą gerai ir pigiai 

Savininkai 

T, BARTKUS IU J. KULfUiSKAS S: 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL R M d o l p h 1084 VaL nuo f-6 

VAKARAIS: 
3301 8. Halsted st. TeL Bivd. t 7 7 i 

• — 8 T. T apart PaaedėUo Ir 
Pėtnyčios 

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

Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kamharfei B30 

Telefonas Central 6390 

Vakarais S223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4081 

TeL Centrai 0200 
A. B. 

ISTASULANI 
A D V O K A T A S 
ViduJtmiestyJe Ofisas t 

[Room 011 Chicago Temple Bldg 

77 W. VVashington St. 
[CICERO Ofisas: Panedėl io vak. 
|I814 S. Cicero A v. TeL Cicero 6030 
BRTDGEPORT Oflaas: Kitais vak 
3230 S. Halsted S t TeL BooL 073' 

• • ^ 

1 4837 West 14-th St. 2-nd Floor Cicero, Dl. I 
^imillHllllllllilllllllllllllllllllllllllHllllUII»IIHHHWWHtHimilWWIIHMWIIIIIIIH" 
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GHAS. L V U f l S A I T I S 

• 

PATYRĘS LIBTOV10 KRAU«OT 
Vyru ir Moterų Rūbu Siuvėjas 

OVERK0TUB S T O T H « 
Padarome ant užsakymo ąreitai ir pigiau. 
Atliekame darbą fcogeriausia uz visiems prieinama 

kaina. 
Valome, Dažome ir Atnaujiname Benun. 

CHAS. L tUOJUTU 
2337 So. Leavitt St. Tel. Roosevelt 8982 Chicago. 

* • I H M t t l l M I M t M M " S 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

U E T U V I S ADVOKATAS 
Dlen.: D . 614—51 a—117 H. 
b o m St. TeL Raod 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Roaeland TeL PnllSMil SSTI 
• • • • • • • >+mjmms 

= 

Remkite tuos prefesijona-

Jp# biznieriua kurie girsi* 
naši dienrašti "Drauge", 



«-2 
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ŽMOGŽUDŽIU NUBAUSTU 
VISAM GYVENIMUI, 

Sako, tie ir kiti ištarme 
patenkinti 

CHICAGOS GIEDRININKŲ 
VAKARAS PAVYKO. 

Pasibaigė sensacija, kokią 
skleidė angliški laikraščiai. 

Žinomu jaunu žmogžudžiu, 
milionieriu sunu, Nathan F. 
LeoBold, Jr., ir Riehard Lo-
eb, už kito milionieriaus 
Frauks 12 metų vaiko nužu
dymą, nubaustu Jolieto kalėji-
man ligi gyvos galvos. Be 
to, kiekvienas jųdviejų prie
de gavo dar po 99 metus ka
lėjimo. Tas atskiriai už vai
ko pagrobimą. 

Kriminalio teismo teisėjas 
Caverly juodu nubaudė. Iš
tarmėje teisėjas pažymi, kad 
mirties bausmės nepanaudo
ta tik del jųdviejų jaunumo. 
Xcs vienas eina 19, kitas 18 
motus. 

Vakar abu nubaustuoju pa
imta j Jolieto kalėjimą. 

Pranešta, kad abi pusi pa
tenkinti ta teisėjo ištarme. 
Nes žmogžudžių apginėjai 
norėjo kalėjimo. Jie gynė 
žmogžudžiu tik nuo pakori
mo. 

Nužudyto vaiko tėvas tai-
pat patenkintas. Jis sako, 
ar tokia ar kitokia bausme 
jam negali grąžinti nužudyto 
sūnaus. 

Byla 1 a ik rašė i ų buvo išpu
čiama dėlto, kad žmogžudys
tė įvyko milionieriu tarpe. 

Chic. Giedr. rengiamas "So- Pietl3# 

gi reikia 
"Buuco Party" puikiai pa 
vyks. 

« 
Koncertas. 

Visi ir visur tik rengtasi \ 
bažnytinį koncertą kuris įvy
ks rugsėjo 21 d. Aušros Vartų 
par. bažnyčioje 3:00 vai. po 

D * A v o A I 
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RYTOJ "APSAUGOS 
DIENA." 

Nepamirškite, rytoj išpuo
la 4<Apsaugos diena.*' Ame
rikoniškos vėliavos turi but 
išskleistos ant namų arba na
mų languose. Šiandie įvyks
ta visoj šaly patriotinės ma
nifestacijos. Kam leidžia 
laikas, tegul prisideda prie 
manifestacijų. 

PLĖŠIKAI IŠVEŽĖ 
DEGTINĘ. 

cial Gatliering" iš visų atžvil
gių pavyko. Davis Sq. Park 
salejė prisirinko skaitlingai 
jaunimas. Apart giedrininkų-
moksleivių pastebėta ir sve
čių: p. p. Kakauskai, kitų ne
pažinojau. 

Orkestrą. 
Jaunimas begalo daug pri

sišoko prie smagios orkestros. 
Orkestrą susidėjo veik vien 
iš mergaičių, tik du vyrų pa
dėjo griežti. 

Šį orkestrą yra nesenai su
organizavęs p. Krekšciunas. 
(Jarbė mergaičių orkestrai! 
Žinoma Giedr. yra begalo dė
kingi tai orkestrai ir jos ve
dėjui ponui Krekšėiunui, ku
rie veltui griežė. 

"Refreshments " . 
Galop po sunkaus darbo -

šokimo, patarnauta lengvais 
užkandžiais: šaltas — košes 
su nabiscos - choeolate" sal
dainių; ir vyrams dar duota 
cigarai. 

Padėka. 
CJerb. kun. A. Linkus "Gie

dros" redaktorius teikėsi tuos 
užkandžius savo lėšomis pa
rengti. Negana, kad darbe, ir 
sveikatų pasvenėia. jaunimui, 
bet dar ir pasotina. Tai aukso 
širdies ižmogus! Jaunimo prie-
telius! Jam priklauso visų mu 
sų širdinga padėka. 

Tame vakarėlyje labai ma
lonu buvo matyti gerb. kun. 
A. Martinkų, Giedr. 19 kp. 
pirmininką. Kun. Martiniais 
sukėlė gerą upą ir pridavė 
daug gyvumo. 

Galop Seminaristas. Gasin-
nas pranešė apie Giedr. Sei
mą. Jo kalba buvo priimta 
delnų plojimais. . 

Daugiau tokių vakarų, Gie-
drininkaif 

Omega. 

Šiemet Aušros Vartų par. 
mokyklą lanko 400 ntakinių. 

Kugsejo 6 d. Meldažio sve
tainėje įvyko Aušros Vartų 
par. choro šokių vakaras. At
silankė nemažai jaunimo. Tur
būt liks gražaus pelno. 

Senas dėdė. 

NORTH SIDE. 

Dabar North Sidėje eina 
šv. Mykolo parapijos Jomar-
kas, arba Bazaras. Northsidie-
ciai skaitlingai lanko Jomar-
ką. Yra labai gerų daiktų. 
Siuvinių visdeių gražiausių, 
ir kumpių skaniausių, ir gė
rimų gardžiausių, ir šaltako-
šės šalčiausios, ir saldainių 
saldžiausių.. Parapijos jorrmr-
kas laikomas subatomis ir ne-
dėliomis nuo*3 vai. iki vėly
bam vakarui. Northsidieeiai 
šiemet pastatė ratus, tad la
bai lengva laimėti. Tik deimu-
ką padėjai, ratą pasukai ir 
jau laimėjai. Northsidiečiai 
nepraleiskit progos gerų daik
tų įsigyti. 

Matęs. 

lgii 
[nare Park rūgs. 11 d. 8 v. 

vakare. 
sio ir laimingiausio šeimininio 
gyvenimo! , 

i i 

T0WN OP LAKE. 

Žinelės. 

BRIDGEPORT. 

Susituokė. 
Vakar 7:30 vai. vakare šv. 

Jurgio par. neatmezgamu mo
terystės ryšiu susirišo žino
mas žymus mūsų veikėjas p. 
Juozas A. Miekeliunas su p-

Pirmadienį rugsėjo 8 d., iš
važiavo į St. Bedė College 
penketas moksleivių. Moks. 
Lauraitis, J. Janusas, Rimkus, 
Šarka, ir Jereckis. Visį lan
kys "High School ,\ Geriau
sios kloties! 

Išleistuves. 
Broliai V. ir C Viskontai 

surengė išleistuves savo drau
gams seminaristui Pr. Jurgai
čiui ir moksleiviui K. Laurai
čiui. Atsilankė daug jaunimo, 
mokyklos draugi]. Visi reiškė 
didelio džiaugsmo, kad jų 
draugai siekia aukštesnio mo
kslo. Pareikšta daug linkėji-
mų. 

Ponai Viskontai parodo di
delį palankumą studentams. 
Žinoma gera širdis parodyta 
niekados nebus pamiršta. 

Omega. 

Kviečia 
Valdyba. 

Svarbus Lietuvos Vyčių 24 
kp. sus-mas* įvyks rugsėjo 11 
d. 1924, ketverge Aušros Var
tų par. svet. 8 vai. vak. 

Koresp. 

Humboldt Parko Lietuvių 
Politiško kliubo susirinkimas 
įvyks 12 dieną rugsėjo 7:30 
vai. vakare 3310 Evergreen 
Ave. Chicago, 111. Visi nariai 
malonėkite pribūti į susirin
kimą. Turime daug svarbių 
reikalų aptarti. 

A. Walslris, rast. 

P A R D A V I M U I 
R A K A N D A I 
GROJIKLIS PIANAS 

$120 
Iš priežasties apleidimo miesto aš 

parduodu savo $6 50vertės grojiklint 
pianą kuris randasi storage už $120 
su 10 muzikos rolėmis, suolelis ir 
kabinetas. 

1380 Mihvaulcee Avenue 
1-st Floor 

Klauskite Mos. Jankowskl's piano. 

PARDAVIMO FORNIČIAI 
Parsiduoda I kambarių rakandai-

forničiai. Kas nusipirks šios rakan
dus, tas galės gauti renduoti ir fla-
tą. Parsiduoda nebrangiai. Savinin
ką galite matyti kas dieną nuo 6 
vai. vakare iki 9 vai. Nedėliomis 
galite matytis nuo 12 vai. iki vė
lumui. 

I. BARTKUS 
4216 S. Mupleuood Ave. 3 Floras 

P R A N E Š I M A I . 
Sajungietės, kurios dar iki 

šiol nesugrąžino pinigų už 
Seimo Vakarą, tikietus ir Se
rijas nuoširdžiai meldžiu pri
siųsti man, kiek galima grei
čiau. Nes reiks užbaigti darbų 
ir- išduoti atskaita. Už kg. ta
riu iškalno nuoširdžiai ačiū. 

M. Vaičiūnienė, 
Seimo Komisijos Pirm. 

Lietuviški inis kliu-
bas liLietuva*' laikys savo 
mėnesini susirinkimų Davis 

VVEST SIDĖS PADANGĖSE. 

DAR VIENA NAUJIENA j 
Del Lietuvių Visuomenės 

Didžiausioj Chicagos Lietuviu kolonijoj Bridgepor-

te atidarome 

orium 

IŠ BRIDGEPORTO. ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

Tel. Blvd. M41 

A. K A I R I S 

Rugs. 11 d. š. m. šv. Jur
gio parapijos mokyklos sve
tainėje antrame aukšte įvyks 
vakarėlis sugrįžusiems iš Ii. 
Vyčių XII Seimo atstovams 
būtent V. Rukštaliui ir Matui, 
Zujui, pagerbti. Šiame vaka b U N I K A u l U n l o 
rėly bus išduotas raportas iš! 
Seimo. Taigi visos nares ir j i 
nariai L. Vyčių 16 kp. esate 
kviečiami atsilankyti. Pradžia 
8 valanda. Jžanga veltui. 

Rengimo komisija. 

REAL ESTATE 

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

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 
3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

IBUK G U D R U 
Pasinaudok proga kol dari 

|yra laiko išsirinkti gerą, 
ivieta del gyvenimo arti] 

Marąuette Park ir šv. Ka-Į 
umiero Vienuoline 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduoti, 

įainyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

Miui,mo fr Dudavojlmo namu 
GENERALIS * 

I 

Atsilankykite pas mane duosu 
gera patarimą. 

3352 So. Halsted Street 
Chicago, 111. 

Home 
3356 IiOwe Avenue 

N 

Z. S MicKLyitE^CO 
MKĮTEMaCTl 63**STWIMST 

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
PARSIDUODA bučemė ir grosernf' 

Parduosiu už pirmą teisingrą pasiųly-
mą, nes priežastis labai svarbi. 

Pirmas laimes. * 
2602 W^ 23rd Str. Chicago, IU. 

PAIEŠKAI! Stanislovą. Pelecko pa-
finančjo Ramygalos parapijos, Bart-
lainių vienkemio. Amerikoje gyvena 
jau 23 metai. Girdėjome gyvene.s 
Pensilvanijos valstijoje. Malonėkit-
pačiam ar kas apie jį žino mums 
praneAti, nes tai labai svarbus rei
kalas -- žemės reikalas, .Atsišaukite: 

JUOZAS K l NRVIf-IA 
2819 \V. 38 St. Cliicago, III. 

Plėšikai užpuolė vieno tur-
iaus rezidencija, 5040 Green-

wood ave., apsvaigino sargą 
ir paėmė daug parinktinos 
degtinės. 

Iš CICERO, ILL 

Apsaugos dienos 
minėjimas. 

Čionai Apsaugos diena, rng 
sėjo 12, rytoj, be kitako lie
tuvių bus minima ir Šv. An
tano parapijos bažnyčioje. 
Tai bus vienas gražiausių pa-
•nuėjimu. Lietuviai mels 
Dievo, kad nuo karų butų ap
saugota ne vien Amerika, bet 
ir Lietuva. 

Šiandie vakare bus išpa
žinčių klausymas. Rytoj pir
mosios Mišios bus kaip 5:30, 
gi antrosios — 8:00. Rytoj 
per visą dieną Švenč. .Sakra
mentas adoracijai bus išsta
tytas. 

Vakare-gi, kaip 7:30, bus 
atatinkamos pamaldos ir pa
mokslas. 

Tos dienos minėjimui pla
nus sudarė mūsų gerb. klebo
nas. Sargas, 

Bunco Party Tėvų Marijonų 
Vienuolyno Naudai. 

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Sv. Draugija, rugsėjo 8 d. 
Aušros Vartų par. svetainėje 
turėjo . mėnesinį susirinkimą 
kuriame svarstė įvairius rei
kalus. Tarp tų buvo duotas su
manymas surengti " Bunco 
Par ty" Tėvų Marijonų Vie
nuolyno naudai. Sumanymui 
virtos pritarė ir vienbalsiai nu 
tarė surengti rugs. 24 d. Au
šros Vartų par. svetainėje. 
Visos narės pasižadėjo par
duoti net po kelias dešimts 
tikietų. Reikia pastebėti, kad 
į "sią draugiją priklauso veik
liausios West Sides merginos 
kurios koki tai darbą paėmu
sios turi gerą pasisekimą. Tai 

ATMINIMAS f 

A. + A. 
ST. RADZEVIČIAUS 

mirusio rugp. 13 d. 1924. 
Pamaldos ui jo siela bus 
rugsėjo 13 d. 1924. Nek. 
Pras. Šv. M. P. bažnyčioj 
Brighton Park - 8 vai. ry
te. 

Nuoširdžiai prašome vi
sus gimines draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose 
pamaldose. 

Nuliūdus: Moteris Evai 
Radzevičienė, Duktė Sofi-

Chop Suey 
LIETUVIŠKĄ IR AMERIKONIŠKĄ 

VALGYKLĄ 
Prie šios įstaigos prisidėjo su visu savb patyrimu 

šiame biznyje ir savo gabumais lietuvis George 

Bender, tuomi parodydamas, kad ir lietuviai šian

dien jau gali atlikti didelius darbus biznyje. 

Atidarymas šios įstaigos įvyko — 

S u b a t o j , R u g s e j o S e p t . 6 d, , 1 9 2 4 
-

Užkviečiame visus Chicagos ir apielinkės lietuvius, 

jaunus ir senus, bagotus ir biednus, — visiems bus 

vienodas malonus patarnavimas ir skanys valgiai. 

Tai bus viena iš puikiausių ir švariausių valgyklų 

Lietuvių Amerikoje. Puikiausia muzika grieš visados; 

bus vieta tr del šokių. 

NEPAMIRŠKITE VIETOS 

Auditorium Chop Suey 
G. Bender ir P. Paliulis, 

Savininkai. 

3202 So. Halsted Str. Kampas 32-ros 
ANTROS LUBOS 

Reikalingas kambarys del 
dviejų merginų prie mažos* 
šeimynos, geistina kad hutų 
Bridgeporto aptelinkėj mel
džiu pranešti pas 

Baltutis Real Estate 
901 West 33-rd Street 

ATSILIEPKITE! 
Tuojaus reikalingas galms 

vargonininkas, turintis gerus 
paliudimus. Išlygos geros. 

REV. J. ŽIDANAVIČIUS 
260 E. Main Street 
Amsterdam, N. Y. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE GO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, EI. Tel. Yards 7282 

Armitage 6193 

JACOBSON R00FIN6 
co. 

General Roofbig Contractor 
Visi stogai egzaminuojami 

aprobavimai duodami veltui. 

-ff 

I 

Ir 

Apsauąam Insurinam viską 
Tel. Prospect 4345 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FA6I0NAS CO. 

.» *> 

808 W. 351h St, Chicago 
Tel. Boulevard 9611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. • 

' 

Mes taisome senus ir dengiame 
naujus stogus visokios rūšies. 

Mušu trokai valkioja f visas da 
ILs miesto ir priemiesčius. 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome už $4.00 

Tel. Canal 2655 
C. J. P A N S m N A 

Fotografas 
PANSIRNA 8TUDTO 

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

Saukiamas, važiuoja J v1< 
miesto dalis. 

f K A U N O 

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

č-ystas su keturių uncu pakelis a-
pynlais Europos. 

Kauno Malt yra dėlto 
geras kad yra išdirbamas geriau
sia patyrusių išdlrbėjų KAUNO 
EJLTRACTf. 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 Iš 
vietos. 

Lithuanian Products Go. 
3613 S. Halsted St, Chicago. 

Tel. Boulevard 7258 
la—afcJa—ia'Tri rrm T imii r r^t T i v 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

j 2011-13 W. Division Str. 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktoriui, 
statytojas ir senu namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, EI. 
• • • m » m <m mm • • • • » • • • • • • ! • • • • < 

E. J. HE N I F F 
ESTATE 
INSURANCE 

General Contractor & 
Builder 

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

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, EI. 

Residencijos Tel. Ofiso Tel. 

Prospect 5101 Prospect 5778 

& 
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Remkite tuos profesijona-

lus, biznierius kurie garsi

nasi dienraštį 'Drauge'9. 

fl^^^»»»»»»»»»»»•»•••••»•» 
Telefonas Ganai 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo KontraktorJus 

Dažų ir Poperos Krautuve 
2338 SO. LEAVITT STR. 

Jei norite, kad biznis 
sektųsi, garsinkites die 
nrasty "Drauge", ku
ris duoda geriausias 
pasekmes. 
Galima siųsti skelbi

mus per pastą, adre
suodami: 

"DRAUGAS" 
2334 So Oakley Ave 

Chicago, UI. 
Tel. Roosevelt 7791 

ii 

PAMATYK 
fir Economical Tran*port9tl0* 

rCHĘVROLET PIRMA 

Pas 

Mc MANUS MOTOR SALES 
Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas 

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