
"DRAUGAS" 
Ntibfced Daily £xc«pt Sundayi 

Oi» Ttar $6.00 
Bis Months SS.00 

AT WEWS-STANDS 2c. A OOPT 
DRAUGAS PUBLISHINO 0O-, Inc.* 
» S i So. Oakley Ave^ Cnlcago, DL 

Tel- Roosevelt 7791 

t •• 

(LITHUANIAN FRIEND) 

KAINA 2 CENTAI ! 

^ • — 

PRICE 2 C Ė N T S 
>• - i " 

No. 189 CHICAGO, ILLINOIS PIRMADIENIS, RUGP. (AUGUST) 13 D., 1923 M. 
EHTERED AS SECOBTP-CLASS MATTER MAKCH SI, 191«, AT CHICAGO. ILLINOIS LNDER THE OF ACT OF MARCH 8, 1870 

METAI-VOL VIII 

AMERIKOS METODISTAI 
SĖBRAUJĄS! SU BOL

ŠEVIKAIS. 
BOLŠEVIKŲ TIKSLAMS 

ORGANIZUOJAMA 
DRAUGIJA. 

Darbuojamasi, kad Amerika 
pripažintų Maskvos 

valdžią. 

WASHINGTON, rugp. 11. 
— Iš Makskvos gauta dcpešų, 
kad Amerikos metodistu epis-
kopalų vyskupas Nuelscn e-
sąs tenai. J i s painformavęs 
i usų "reformuotos ' ' cerkvės 
vykinamąjį komitetą, jog, gi-

Revoliucija! Saukia Komu
nistai Reichstage 

Vokiečiu Kariuomenė Šaudo į 
Riaušininkus 

KANCLIERIAUS CUNO VALDŽIA VOS LAIKOSI. 

VOKIETIJA ARTINASI 
LINK PRAGAIŠTIES 

ANGOS. i 

VKOJ ŠALY SIAUČIA PO
LITINIS PESIMIZMAS. 

Ateit žiema, pramatoma rau
donoji revoliucija. 

VOKIETIJOS PREZIDEN
TO PROKLAMACIJA. 

BERLYNAS, nigp. 12. — 
Prozidontas Ebert paskelbi 

rdi, Amerika didžiai intere-1 proklamacija. Aštriai drau-
snojnsi nauja rusų cerkvėj ki- džia platinti pamfletus ir la-

REVOLIUCUA! ŠAUKIA 
KOMUNISTAI. 

pelius, kuriais gyventojai kur 
stomi sukilti ir sugriauti kon
stitucinę valdžią. UŠ tai kal
tininkai bus aštriai baudžia
mi. {Ta bausmė — 3 mėnesiai 
kalėjimo ir pabauda ligi 500 
milionų markių. 

BERLYNE PADĖTIS BLOGA 

lusia tendencija ir tai tenden
cijai sympatizuoja. 

Ši žinia čia sukėlė nemažai 
siurprizo. Tečiaus siurprizas 
dar labiaus pasididino, kuo
met patirta, kad tas pat me
todistų vyskupas Maskvos 
ponams pareiškęs, jog jis pa-
siketinęs pasidarbuoti, idant 
Amerika pagaliaus pripažin
ti] bolševistinę valdžią. 

Kalbėdamas jis į tą " r e 
formuotos" cerkvės vykina

mąjį komitetą tarp kitko sa
kė: 

"Grvžus man Amerikon, aš 
bendrai su savo draugais or
ganizuosiu draugiją, kurios 
svarbiausias tikslas bus gel
bėti ir duoti reikalingų patar
navimų rusi) " reformuota i" 
cerkvei. Ta draugija kaip aš 
pasitikiu, ateity bus svarbus 
faktorius tarptautiniuose san
tykiuose. Nes ji visu pirma 
darbuosis, kad Amerika pri
pažintų sovietų valdžią.'' 

Tuo pačiu laiku pranešta, 
kad kitas metodistu vvsku-, 
pas Blake tai rusn "refor- H « " * W S e sukėlė riaušes 30.-
muota i" cerkvei teikęs 5 0 . 0 0 0 ' m ^ l k u s . u <>' neturinčių pi-
dolerin dovanų ir metodistu i m ^ darbininkų. . 
susirinkime gynęs bolševikų r'0,.'r'.'Ja k o I o t i > k a r t , } * * * į 

valdžia ' riaušininkus. A ienas žmogus 
Tai "bent Amerikos metodi- "»*<"l>-tas " dangybė sužeis-

stai. Tečiaus kitnomet spau- j a* 
džiamas prie sienos pats vvs-, S i e i n e n 8 d a r b o i s t a i * o s u ž " 
kupas Blake gynėsi neturįs ^ t o s . Nes tų ištaigą 100,-
nieko bendra su bolševikais. '0 0 0 darbininkų pakėlė sabota-
Amerikos metodistai tad nori , ^ i r Tįrifšinimąsi.' 
rusus pravoslavus patraukti Į mMi* *° streikininkais 
savo sekton. j susirėmė Luebocke. 20 sužei-

sti Rasi, jiems tas išdalies ir 
vyks. Bet vargiai jie išmelš 
iValstybės departamento pri-

BERLYNAS, rugp. 8. — 
Visoj Vokietijoj kilęs politi
nis pesimizmas, kuomet pati
rta, kad okupuotam* francu-
zij plotams iš? niekur nėra jo
kios pagelbįos. Vokietija 
daug ko tikėjosi iš Anglijos 
Ruhro okupuotės klausimu. 
Tečiaus, tas pasitikėjimas pa-

PKRLYNAS, rugp. 12. — 
Čionai apie revoliuciją daug 

• . . . • . , ,, m si rodė viliugingas. Nes Ang-
įr visai atvirtai kalbama. Tos . 
. . ! » , . -v v ,. , .. vlija, kaip pasirodo, neturi rei-
kalbos iš cia plinta po visą J . p F - . 

KARIUOMENĖ j HILLS-
BORO, ILL. 

SPRINGFIELD, 111., rugp. 
12. — Parėdyta pasiųsti kuo-
veikiaus dešimts kompanijų 
nacionalės gvardijos į Hills-
boro, 111., kur American 2i-
nc Co. dirbtuvėse streikuoja 
darbininkai. 

To miesto piliečiai reikala
uja atidaryti dirbtuves. Gi to 
atlikti negalima be milicijos 
apsaugos. Nereikia nei aiškin 
t i kas tie per piliečiai. 

BOLŠEVIKAI DARBUOJA
SI UŽ DIDESNE 

ARMJA. 

Vokietiją. Penktadienį po pie 
tų Reichstage komunistai at
stovai tiesiog grasino vyriau-

kalingos drąsos pakelti kovę 
franeuzų militarizmui. 

Vokiečiuose pesimizmą pa 

LONDONAS, rugp. 12. — 
Anot žinių, Berlvne komuni-
stai paskelbę trijų dienų ge-
neralį streiką. Didžiuma dar
iu n inkų streikuoja. Nes ko
munistai darbininkų naudai 
stato reikalavimus. 

Būtent, jie reikalauja, kad 
valdžia konfiskuotų visą mai
ste i r padalintų darbininkams, 
ir kad darbininkams butų pa
didinti užmokesniai aukso pa
grindu. 

Priede komunistai reikalau 
ja Omo atsistatydinimo. 

sybei proletariato revoliucija, d i d i n o pareinančios žinios iš 
jei finansine padėtis nebus Amerikos, kad naujas S. Val-
pagerinta. Sako, jei tas neį- s t>*b iu prezidentas Cbofidge 
vyks, tai Vokietijoje bus pas- l y S i a i k a i P i r nabaSninkas 
kelbta sovietų valdžia ir šian Y d i n g a s stovės atokiai nuo 

RIAUŠES, ŠAUDYMAI. 
BERLYNAS, mgp . 12. 

dieninė kapitalistų valdžia 
bus sutriuškinta. 

Paskui ^komunistai įdavė 
.Reichstagui rezoliuciją, kurią 
ja reikalauja Reichstago na
rius nereikšti pasitikėjimo 
Cuno valdžiai. 

Aukštieji armijos viršinin-
kai tvirtina, kad jei komunis
tai sukeltų revoliuciją, tuo
met Vokietijoj butų paskelb
ta militarinė diktatūra. 

Cuno valdžia laikosi nei 
ant plauko. Yra truputis vil
ties, kad socialistai pakryps 
Cuno pusėn. Tuomet valdžia 
butų išgelbėta. Deja, didžiu
ma socialistų atstovų eina iš
vien su komunistais. 

Komunistai visur skelbia 
darbininkų streikus ir sabota
žą. 

Danzige sukeltas generalis 
streikas. Nevažinėja nei gat-
vekariai. Pramatomas genera 
lis geležinkeliečių streikas vi
soj Vokietijog. 

Š. m. liepos 7-tą d. Žemai
čių Kalvarijoje, Telšių Rajo
no pavasarininkų Centro val
dybos pirmininkas St. Gaba-
liauskis atidarė pirmąją Že
maitijos pavasarininkų konfe
renciją. 

Pirmininkui baigus savo 
kalbų orkestras sugriežė tau
tos himną. 

Toliau ėjo prezidiumo rin
kimai. 

Į prezidiumą išrinktas Sta-

AYASHINGTON, rugp. 12. 
— Prezidentas Coolidge va
kar anksti rytą gryžo i Wa-
shingtoną ir tuo jaus nuvyko 
savo ekzekutyvin ofisan, "IV i -
llard viešbuty. 

Turi jis daug darbo. Svar
biausieji klausimai, tai angle 
kasių streiko ir Kongreso 
speeialės sesijos klausimai. 
Šiuos plausimus kuoveikiaus 
turės išspręsti. 

NEPRIĖMĖ ATSISTA
TYDINIMO. 

pažinti Maskvos valdžių. 

K. V. ORGANIZACIJA EI
NA DIDYN. 

f > 

1 ŽUVO, 10 SUŽEISTA. 
CREFELD,~~rugp . 12. — 

Vokiečių policija šovė j kelių 
tūkstančių darbininkų minią, 
kuri susirinko demonstruoti 
prieš maisto jiems trukumą 
ir prieš gyvenimo brangumą. 
Vienas asmuo nužudytas ir 
10 sužeista. 

LONDONAS, rugp. 12. — 
Anot Central News depešos, 
vokiečių kanclieris Ouno įda
vė atsistatydinimo raštą pre
zidentui Ebertui. Bet šis at
sistatydinimo nepriėmė. 

Vieneriais metais priaugo 
75,793 nariai. 

MONTREAL, Canada, r. 
11. — Kolumbo Vyčių "(Knig-
hts of Columbus) organizaci
ja narių-skaičiumi eina di
dyn. Anot vyriausiojo sek- Birželio 3 d., 1923, nariai 
retoriaus MeGinley, kurs su- j buvo apsidraudę už $247,899,-
važiavime skaitė raportą, per 353.33. Per metus ar)sidrau-

apsidrauclę. Kiti šiaip orga
nizacijoje priguli ir naudoja
si įvairiomis privilegijomis. 

MRS. HARDING VVASHIN-
GT0NE. 

WASHINGTON, rugp. 12. 
— Mrs. Harding iš Marion, 
O., gryžo Washingtonan. Čio
nai Baltuose Rūmuose supa
kuos sau prigulinčius daiktus 
ir apleis tuos Rūmus. 

vienerius 1922-23 metus na
rių skaičius priaugo 75,793. 

Iš viso skaito suvirs $00,-
000 narių. Turi 2,331 

dimas pasidaugino kuone pus 
šešto miliono dolerių. 

Per praėjusius dvyliką mė
nesių butą 5,542 mirimų. Po-

PINIGU KURSAS. # 

* "counci l" arba kuopų. Keli mirtinių išmokėta $1,516,829.-j 
šimtai tūkstančių narių yra 05. 

Lietuvos 10 litų |1.0u 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Francijos 100 fr. 6^1 
Italijos 100 lirų 4.53 
Vokietijos 100 mrk.'.000023 
Lenkijos 100 mark. .0004 

Europos reikalų ir nesimai-
šys į Europos valstybių šian
die vedamus ginčus. 

Didelį pesimizmą dar la
biaus padidinai finansinis su
irimas, kuomet markės kaina 
netenka jokios vertės. 

Kai-kuriuose miestuose iš
alkę ir neturį darbo darbinin
kai kelia riaušes. Riaušinin
kų priešaky visuomet figū
ruoja komunistai, kurie nau
dojasi kiekviena proga kurs
tyti darbininkus sukilimam 

Bijoma revoliucijos. 
šiandie Vokietijoje didis 

nedarbas ir dar didesnė bran
genybė. Netruks praeiti po
ra mėnesių ir ateis žiema. 
Tuomet žmonės pajus dar di
desnį vargą. Kuomet prama-
1omi sukilimai ir gal pati rau 
do» oji revoliucija, kuriai 
šiandie komunistai baigia 
ruošti dirvą. 

Kas kiekvienas sekmadie
nis čionai įvyksta ne tokios, 
tai kitokios riaušės. Gi pro
vincijose sekmadieniais v riau
šininkai puola ir plėšia ne 
vien krautuves, bet ir priva
tinius namus. 

Jei komunistams pavyks 
Inim^ti revoliuciją, be abejo
nės jie susijungs su Rusijos 
bolševikais 'ir tuomet radika
lizmas kai kokia vilnis užtels 
aųt Vakarų Europos. Klau
simas, ar tuomet Francija ga
lės apsidrausti komunizmo. 

Kai-kas sako, kad Francija 
galėsianti, pirmoj vietoj įku
rdama Rhinelande nepriklau
somą respubliką. Kiti kitaip 
tvirtina. Bet jei Vokietija Ji 

sys Gabaliauskis, kun. Bud-
MASKVA, rugp. 11. —Ru- v> r t i s i r P'16 Petrauskaitė, se

sijos' bolševikų komisarų ta- i kretoriatan; p-lė Lužaitė ir 
ryba nusprendė organizuoti 
teritorialę armiją, kuri bu
sianti atsarga regularei armi
jai. 

Be to, nutarta visose ele-
mentarėfje mokyklose privers
tinai muštruoti vaikus ligi 1(5 
metų amžiaus. 

PREZIDENTAS TURI 
DAUG DARBO. 

Žinios iš Lietuvos 
§ 

PIRMOJI ŽEMAITIJOS | laiką ir vietą Konferencijai j 
PAVASARININKŲ [nustatyti pavedant bent ku-
KONFERENCIJA. r i a m rajonui konferenciją 

ruošti. 
Šį dienotvarkės punktą bai

gus padaryta ;^-ių minučių 
pertrauka. 

Po pertraukos sekė prof. ' 
Ereto paskaita. Gerb. prof. 
kalbėjo apie Vakarų Europos 
katalikų jaunimo organizaci
jas, jų sutvarkymą, raginda
mas ir žemaičius sekti Vaka
rų Europos katalikus ir atsi
kratyti nors kartą nešamos iš 
rytų supuvimu dvokiančios 
kultūros ir nesveikų obalsių. 

Po paskaitos visi kalbėju
sieji pabrėžė vieną, kad rei
kia organizuotis, dirbti, o at-

! eitis bus mūsų. 
Išrinkus prezidiumą ir pri-j P o k a l b ų > baigiant konfe-

ėmus darbų tvarką, sekė kon-1 r e n c į j ą prezidiumo pirminin-
ferencijos sveikinimai n u o ; ' k a s g t Gabaliauskis Knkėjo 

konferencijos dalyviams įgy
tą energiją kilnaus pavasari
ninkų obalsio: "Dievui r Tė-

"Pavasa r jo" Sąjungos Cent
ro Valdybos, prof. J . ETetas, 
2) L. Krikšč. Demokr. frakci
jos — Kun. J . Dagilis, 3) Že
maičiu Ateitininku — stud. 
A. Tylenis. 4) Žemaitijos ka
pelionų —kun. Būdvytis, 5) 
Kat. Veikimo Centro — De
kanas Korzonas, 6) Kat. Mo
kytojų sąjungos — p. Bar
kauskas ir 7) Užkampiuose 
Žemaitijos gyvenančių tėvų 
— kun. J . Erikas. 

Sekančiu dienotvarkės pun
ktu ėjo kun. Dagilio paskai-
t a; Žem a i Č i ų pa vasa r i n i nkų 
veikimo apžvalga. 

Kalbėtojas pabrėžė, kad 
per taip trumpą veikimo lai
ką matome skaitlingą žemai
čių konferenciją. .Turime 
stengtis, kad ateity,'mūsų skai 

vynei" gyveniman vvkinimui 

LINAUT, K Y , rugp. 12.— 
Cockrills Fork apvlinkėje i ( ™ s b u t ^ d a u * d l d e s i » f 5 ' 
"moonshineriai" nužudė tris i P o P a s k a i t o s k a l b ė J ° kun. 
prohibiVini.us agentus. ' Būdvytis ir p-lė Petrauskaite 

nupasakodami šį tą iš Mažei-
1 . J I - i . j " * - " '•._• . _ _ i 

fkių ir Kretingos rajonų vei-
sakomos kainos kaip maistui , - , . 

. . i k i m o . 
taip visokiems daiktams. Vo- r> » i -u- t i 
, . *. . . . Peržvelgus veikimą kilo su 
kiečiai ūkininkai šiandie nau-

' dojasi kainomis. Už javus ir 
kitus produktus žmonės ver 

manVmas, kad kuomet butų 
šaukiama Žemaitijos pavasa-

i rininku konferencija. Šiuo rei 
čjami mokėti tiek, kiek nori 7 , , . , e 

' kalu nutartą: konferencija 
ūkininkai . I v , ,. , , , . . 

saukti kas mot, bent kurioje 
Miestuose darbininkams ' ž e m a i t i j o s v i o t o j e j r palikti 

blogiausias gyvenimas. Jiems To]^ų R a j o n o r a l d v b a i j ^ 
sunku gauti duonos. Gi m 6 - | k l l s i a i ų m t konferenciją. Kal-
sos jokios negali gauti nei u 2 ' v a r i j o ^ k i t a i s m e t a i s ^ ^ 
aukščiausias kainas. Mėsa n i s s u Žemaitijos 
yra retenybė. Tik tie ųaudo-
jasi tuo maistu, kurie turi 
kvadrilionus markių. Darbi
ninkai pasitenkina milionais. 
Bet milionas markių šiandie 
nesiskaito pinigas. Miliardas 
"iau turi vertės. % 

sunaudoti. Pirmininkui bai
gus visi dalyviai sustoja pa
giedojo tautos himną. 

Konferencija baigėsi 17^4 
vai. jVisi konferencijos daly
viai nusifotografavo. Nusi
fotografavus j vyko kuopų pi
rmininkų susirinkimas. 

Po susirinkimo 18 vAl. visi 
pavasarininkai atliko išpažin
tį, o už dienos rytą šventoriu
je, prie gražiai išpuošto alto
riaus, gerb. kun. Dagilis laikė 
iškilmingas šv. Mišias grie
žiant orkestrui ir giedant pa
vasarininkų chorui. Mišių 
metu visi bendrai priėmė šv. 
Komuniją. 

Po mišių kun. Dagilis pasa
kė gražų jaunimui pamokslą. 
Pamokslui užsibaigus su ma
ža, bet gražia procesija visi 
pavasirininkai apėjo kry-
žiaus kelius. Malonaus įspū
džio darė Kalvarijos giesmių 
meliodija orkestrui prita
riant. 

Tas kryžiaus kelių apvaikš
čiosimas likosi kiek vieno da
lyvavusio atmintyje. 

Šiuo ir baigėsi I-oji Žemai
tijos pavasarininkų konferen
cija, kurioj dalyvavo iš 16 k., 
viso — 562 nariai ir daug 

rajonais, svečių. 
T 
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iii 
Kaip kitose šalyse, taip ir I s 

Vokietijoj šiandie gaudomi! 5 
vientik amerikoniški doleriai, j s 

bus sugriauta ir komunisaai 
stovės prie Vokietijos vald
žios vairo, tuomet juk Fran
cija bus atsisveikinusi su 
kontribucija. 

Dalykų žinovai senai yra 
pasakę, kad franeuzai ne kon
tribucijos, bet Vokietijos 
griuvimo norL-

Neapsakonms kainos / 

l^isoj Vokietijoj kįla neap-

Italijon važiuoją traukiniai 

P I N I G U S 
SIŲSKITE į.Lietuvą Per 

DRAUGĄ 
Nes, Draugas pigiausiai siunčia ir geriau- = 

au-

ii 

savo darbininkus apmoka po-
perinėmis markėmis, gi už 
parduodamas prekes ima a-
merikoniškais doleriais. I r i 
pažymi, kad tų dolerių f ran-1S 
euzai negaus. 

os-
I I Pramonės Banką. I I 

S Draugas siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
3 

PLATINKITE * 'DRAUGĄ." 

s i 2334 S0. OAKLEY AVE. CHICAGO, ILL s i 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
katdfeną liakynia nedėldienim 

mm , . % » • • » • » 

M pranumeratą mokai iikalno. Lai-
tM akaitoai UBO užrašymo dienoa, 
M nno Naują Matų. Norint permai-
ajti adraat viaada reikia priaiųa-
II ir fanai adreear Pinigai gerian-
•U atoati iiperkant kraaoja ar M 

Ordai" arba įda-
i rimuota lala**. 

DRAUGAS PUB. CO. 
South Oakley A venut 
Chicago, Illinois 

Tcl. Roosevelt 7791 

•r-Filipiniečiai nejuokais ne
rimsta. 

Spaudžiami generolo "YVood, 
ir visokių iš Amerikos atvy-

s —Anglija vėl pradeda kal

bėti apie nusiginklaviną ore. 
Francija turi per daug oro 

laivyno ir Anglijai pasidarė 
šilta. Amerika skiria milijo
nus oro laivynui. Anglija šau 
kia, nusiginkluokime ir skyria 
milijonus oro laivynui. Rusi
ja nieko nesako ir didina oro 
laivyną. 

Dabar stipriausias ginklas 
nebe jurų laivai, ne tvirtovių 
kanuolės, bet ginkluoti laksty-
tuvai su nuodingomis dujomis. 
Šaukia tad pasaulis apie nu
siginklavimą. Lygiai taip pat 
buvo prieš devynetą metų. Vi
si rėkavo prieš ginklų daugi
nimą ir pasaulis nebužilgo 
kraujais pasruvo. Matyt nau
jas didysis karas nebetoli, jei
gu apie nusiginklavimą taip 

tingųjų sluogsnį, daugindama 
jų nelaimes, šeimynose suiri
mus. Neurtėlis turtuolių paga
dintas, 'nebtenka vieno ie di
džiausio džiaugsmo šaltinių, 
savo namų ramybės. 

kad prie laisvamanių daugiau 
priklauso moralių pasileidėlių, 
negu Įmonių garbingų; kad 
savo kapams įsteigti laisva
maniai neprašytų pagelbos 
nuo katalikų, nei nno valsty-

Valstybėse Florida, Main, 
Yra ir kitokių priežasčių, bės; kad mirusį Martų minint 
T T i i. i_ • M ~rm m t ik /r m i * • • J • i laisvamaniams nepritinka sa-

Maryland, Massachusetts, Mi-Jkyti "a. a.", nes "amžina at-
ssourl, Peimsylvania, Rhode1 ilsios numirėliams laukia ka 

kusių valdininkų, filipiniečiai daug kalbama tų, kurie nu
siuntė protestus Amerikos vai- Ii jonus išleidžia naujiems gin-
ctžiai. Daf pirm to jie siuntė klams įsigyti, 
delegacijas su gražiais prašy
mais, kad jiems butų Ameri% 

kos pripažinta žadėtoji nepri
klausomybė. 

Island, Tennessee ir Vermont' 
įstatymais nustatyta apsive
dimui amžius: mergaitėms 12 
metų, bernaičiams 14 metų. 
Tuos įstatymus tų valstybių 
teismai pripažįsta. 

Teisėjas Thonias reikalauja 
griežtų reformų, kurias turė
tų įvesti Kongresas. Vargų 
galima laukti, kad daug čio
nai ką Kongresas pagelbėtų. 
Nes ir Kongresininkai patys 
yra bedievybės užkrėsti. 

talikai, ne laisvamaniai; ir 
miręs Martus pats nei gyven
damas, nei mirdamas apie tą 
amžiną atilsį nesirūpino. 
Kad laisvamaniams pagelbėti 

Pamatę, kad nei gražių pra
šymų, nei atsistatydinimo val
dininkų, nei šalies atstovų pro 
testų Amerika nepaiso, filipi
niečiai pradeda griebtis šaka-

—Teisėjas Tliomas iš Santa 
Ana, Cal., skelbia divorsų sta
tistiką. Nuo 1870 ligi 1917 nns 
tų Suv. Valstybėse diyorsai 
pasidauginę 400 nuošimčių. 

1870 metais 100,000 gyven
tojų išpuolė 28 divorsai. Gi 
1916 metais jau net 112. « 

Šiandie-gi visose Suv. Vai-

U KITI BASO. 

padaryti'. Reikia surinkti ^ pi
nigų, nupirkti žemės* ją ap
tverti, kad kiaulės nebraidy
tų; na, ir bus užbaigtas kriu
kis. Tik, susimildamieji, nerei
kia šventinti ir laidotuvėms 
nereikia kviesti nė kokių bam
blių. Laikykities, vyreliai,kad 
"nesutrepnytumetė" savo ka 

Įpų krikščionybės pamegždžio-
jimais. 

gus — litus, $aiHinę skolą, lie
tuviu kilmę, aeprildausomybės 
paskelbimą, kai-kuriuos ameri 
kiečius besidarbuojančius Lie
tuvoj, apie Vilnių, Klaipėdą, 
Iietuvos rubežius ir t. t. 

Norint viską suminėti to
kiame trumpame straipsnely, 
tai tegalima tik viršūnėmis 
siekti. Vienok ir^ tuo gražiai 
pasidarbuota savo tėvynei.Juk' 
visiems yra žinoma kaip sun 
ku yra prieiti prie ameriko 
niškog spaudos, o priėjus sun 

tr platus vandenynai, kur 
Šiandie yra sausumos ir žydi 
žmonių civilizacijaT'iras kata
klizmas įvyko atslinkus # iš 
žemgalių ledynams,. ty. dide
liems ledų kalnams. Kuone 
didesnėji žemės dalis buvus 
apkloja ledais. 

Tai turėjo įvykti ne umu 
laiku, bet laipsningai. Nors 
dalis žmonijos turėjo p'rogos 
išvengti to kataklizmo, bet 
žuvo, Tai todėl, kad tai įvy
ko primityvio žmonių gyve-

ku išnaudoti progą dėlei sto- nimo laikais. 

I * CHICAGOS FEDERACI 
JOS APSKRIČIO. 

duodame ir patarimo, kaip tą kos inteligentinių jėgų gerai 

lio. rlrsfiti apdaužė, taip sau 
"ant prabos^, porą ameriko- * * * * * k * s k e > r i o s m i n u t o s 

Ir niškų ''piniginių maišų' 
piniginių maišų laikraštis 
* 'Tribūne*• tuojau suprato, 
kad tai nebejuokai. 

(Japonija anksčiau, ar vėliau 
prie Suv. Valstybių prisika-
bins.Tuomet Suvienvtos Vals-
lybės neįstengs apginti F"ilipi-
nų salų, kurios arti yra Japo
nijos, o toli nuo Amerikos. 
Taigi, sako "Jribune", rei
kia Filipinams nepriklauso
mybę pripažinti. 

Mes senai sakėme, kad vi
siems tai ir Filipinams reikia 
pripažinti teisybe. Bet pini
guočiai ta supranta tik "nu
garą pakasius". Gerai ir tiek. 
Bet atrodo, kad Filipiniečiai 

įvyksta vienas divorsas. Per 
metus yra 160,000 divorsų. Di
vorsai čia dauginasi tris kar
tus smarkiau už gyventojų 
skaičiaus priaugimą., 
Per metus čionai esti iki 160,-

000 divorsų. Daugiausia jų 
atsitinka turtingųjų tarpe. 
Kadangi Amerikoje visgi jie
ms perilga procedūra su di
vorsų gavimu, tai daugelis 
\ažiuoja užsienin, ir tenai 
gauna "legalius" persiskyrė 
mus. Taip ir mainikauja pa
čiomis ir vyrais, aip piršti- i 

nėmis. 
Pirmoji priežastis tų divor 

Ar reikalingi laisvamanių ko 
pai Lietuvoje? Tuom klausi
ma susirūpino laisvamanių 
laikraščiai. Ir, žinoma, atsa
ko, kad būtinai reikalingi. L*! 
svamaniai esą žmones garbin
gi guodotini, inteligentai, užsi 
tarnavę, kaip antai a. a. Mar
tus. O kunigai, biaurypės, jų į 
katalikų kapus nepriima. Tad 
laisvamaniai dabar ieško patą 
rimų, kaip juos įsteigti. Mums 
atrodo, kad laisvamanių ka
pai Lietuvoje reikalingi; ir 
kuogreičian juos įsteigs, tuo 
bus geriau. Su faktais reikia 
^kaitytis. Kad netinkamų į 
katalikų kapus numirėlių yra 

Lietuvoje, visiems aišku. Dau
gelis netikusių netikėliy laido
dama būdavo per "mielašii-
dyste", tlaug visokių kolioji-
mos tekdavo išgirsti kunigams 
už nepriėmimą į mūsų kapu* 
nekatalikų. Įsteigus laisvama 

LIETUVA ANGLŲ SPAU
DOJ. 

pažįstančių, žinančių anglų 
kalbą. 

(jlegužės mėn. š. m. "Boos> 
ter" num. 5, p. B. Stulginskas, 
anglų kalboj, padarė apžvalgą 
Lietuvos ir kitų kraštų konsti
tucijų, darydamas palygini
mus. 

(Sveikiname jauąą mūsų tau
tos darbuotoją. 

EINA LEDŲ PERIODAS. 

Po to žemgalių ledynai ke
letą kartų ir vėl rimtai.grū
moję žemės sausumoms. Ledai 
keletą kartų slinkc. Bet jie 
visais laikais susidūrę su kai
tra ir nuo šios sutirpę. Anot 
mokslininkų, pastarasis ledy
nų, slinkimas įvykęs pirm 20 
tuksiančių metų. 

Protestas del Čarneckio 
atšaukimo. 

Pasklidus gandams, kad 
atstovas Čarneckis yra per
keliamas Rygon ir yra pavo
jaus, kad į jo vietą bus at
siųstas koks nors supelėjęs be-
dievukas, Federacijos apskri
tys pasiuntė mmisterių pirmi
ninkui Galvanauskui telegra
mą tokio turinio: 

"Protestuojame prieš Čar
neckio atšaukimą. Socialisto 
neremsime. Chicagos lietuvių 
katalikų vardu Federacijos 
pirmininkas kun. Bumšas se
kretorius Klimas". 

Kaaip atsimename iš pereitų 
metų Chicagos Katalikų Sei
mo, Chicagos Federacija at
stovauja apie porą šimtų or-

gory dabar tvirtina, kad eina 
naujas ledų periodas. Šiuo pe
riodu žemė susilauksianti nau-

Mokslininkai tvirtina, kad įjos katastrofos. Anot jo, šiuo-
inusų planeta — Žemė, milio- kart išnyksianti visa Kanada 
nus metų yra sena. Gali but ir Suv. Valstybių dalis. Visos 
taip ir kitaip. Tai tik vieni sausumų aukštumos busią ap-
spėjimai, vienos hypotezos. klotos storai ledais. 

Meke tikėjimo o pertekę tur
tais amerikiečiai veista iš nu-

dar gaus stipriau pakasyti, kol j tukumo. Bet turtingųjų liga 
visus įtikins-. 

su, tai atšalimas tikėjime. N e - ] m u kapus,.švaresni pasidarys 
katalikų kapai, mažiau erge
lio beturės klebonai su netikė
lių giminėlius, 

užkrečia pavyzdžiais ir netur- Tig visgi turime pastebėti. 

P-as J. Genis iš Westville, 
UI. prisiuntė redakcijai Vįr 
karpą iš laikraščio Danville £ į t i k g l u i n e t u r įma'pagrin-' Be to, išnyksianti Skandi-

dinių įrodymų. Nes kasgi čia.navija, Škotija, dalis Angli-Commercial-News liepos 28 d. 
laidos. Tame laikrašty patal
pinta Lietuvos prezidento A. 
Stulginsko paveikslas ir skil
ties ir pusės straipsnis apie 
westvillietį B. Stulginską, Lie 
tnvą ir kai-kuriuos amerikie
čius besidarbuojančius Lietu
vos valstybėj ir jos labui. 

Ten rašoma, kad westviltie-
tis B. Stulginskas yra Lietu
vos prezidento brolėnas (bea-
bejo prezidento brolio sunūs), 
baigęs Westvillės hįgh school, 
dabar lankąs Illinois Universi
tetą. Paskui važiuosiąs moky
tis universitete Berlyne. O pa
skui važiuosiąs Lietuvon ir 
imsiąs dalyvumą savo tėvy
nės valstybiniame gyvenime. 

Tame pačiame straipsnely 
paduodama keletas bruožų iš 
Lietuvos prez. Stulginsko gy
venimo, rašoma apie. seimą, 
žemės reformą, Lietuvos pini-

gali tikrai žinoti žemės senu
mą. 

Gana to, mūsų žemė tikrai 
yra sena. Jos gyvenimo isto
rija begaliniai įdomi. Ji pra
leidusi gražių ir blogų laikų, 
giedrių ir apsiniaukusių die
nų. Ji atlaikiusi įvairios rų-
šies kataklizmus. Ji mačiusi 
kaip vienos tautos skerdėsi 
su kitomis. Mačiusi griųvan-
čiai, kitas paskui kitas vals
tybes. Ji ant savęs nešiojo 
žmonių giminės Išganytoją. 
Matė ir pati patyrė JĮo ken
tėjimus del žmonių išganymo. 

Mokslininkai sako, kad la
bai — labai senai žemę buvo 
palietusį baisi katastrofa. Tai 
buvęs ledų periodas arba epo
cha. Pirm tos katastrofos že
mė savo paviršiumi nebuvo 
panaši šiandieninei išvaizdai. 
Kkuomet ten bangavo juros 

jos, žymi dalis Azijos ir Sibe-
įijos. Dar nukentėsianti pieti
nė dalis Naujosios Zelandijos. 
Bet Australijai nebusią bai
mės. 

Tas ledų periodas arba-ga
dynė atmainys visai žemės vei 
dą. Kur šiandie yra juros, 
ten atsiras sausumos. Tas pe
riodas galės tęstis dešimtis 
tūkstančių metų. 

Viena laimė, kad nei mes, 
nei po mūsų visos eilės gent-
karčių nesulauks, tų moksli-

zuotų katalikų. 

Kongreso belaukiant. 

Apsilankius Bridgeporte A-
pskričio pirmininkui pasirodė, 
kad &v. Jurgio svetainė nebus 
suskubta parengti laikui. Kcs 
įki šiam laikui grindis dar ne
pradėtos dėti, maliavojimas 
dar neužbaigtas ir daug dar 
reikės darbo. Tuotarpu išva
žiavus gerb. kun. Knišui atos
togoms kontmktoriai nekibai 
tesiskubina su darbu. Buvo 
girdėtis, kad grindis dėti te
pradės tik 15 rugp. ir darbas 
gali užsitęsti porą savaičių 
vien tik prie grindų dėjimo, o 
kur jų maliavojmias, kur lai
kas joms išdžiūti? 

Dėlto pirmininkas mušė te
legramą pas gerb. kun. Krušą 
su atatinkamu užklausimu. 
Gautas nuo kun. Krušo atsa-

ninkų spėjamų laikų. Nes že-kymas, kad Seimui "svetai-
mės išvaizdos evoliucija, nes- nė, žinoma, kad bus. Tai ma-
krinda aeroplano greitumu.Už 
keletos tūkstančių metų, jei 
bus lemta žmonijai žemėje gy-
venti,gal ir tuomet turės atatin 
karnų priemonių ir pačius žem 
galius apšildyti. Tik reikia, 
kad saulės šiluma nemažėtų* 

p. rr. 

no rūpestis", sako kun. Kru
šas. Kongreso renginio komi
sija labai apsidžiaugė gavus 
tokią žinią. Suprantamas da
lykas, kad gerb. kun. Krušas 
atras būdu kon t rak torių pas
pausti, kad pažadėtame laike 

(Tąsa 3-me puslapy). ' 

ATSTOVAS ČARNECKIS KELIAMAS 
R Y G O N , 

_ Atėjo žinia, kad'Lietuvos valdžia ža
da p. Čarnecki atšaukti iš Amerikos ir 
paskirti atstovu Rygon, — latviams. Pa
sidarbavusiam vyrui, gabiausiam mu»ų 
diplomatų, išgavusiam Lietuvos -Nepri
klausomybės pripažinimą iš Amerikos, jau 
patyrusiam Amerikos sąlygas, žmogui gry 
nai valstybiniam ir niekuom neDrasikal-
tusiam,—duodama mažesnė vieta. Už ką? 
Tik vien už tai, kad jis yra katalikas. 
Reiškia į jo vietą galime ko sulaukti? Grį-
noriaus, kuriam Amerikos sąlygų ir kal
bos reikės mokytis. Ir socialisto, kurs Vi
leišio receptu vėl mėgins skaldyti katali
kus ir laisvamaninti mūsų visuomenę. Prie 
tos progos apsimokės susipažinti su mū
sų diplomatijos reikalais ir pasvarstyti, 
kas mums darvti. . , 

Mūsų diplomatai. - '•'T: 

Diplomatų užduotis yra labai svarbi 
atstatant Lietuvą. Kad be karo laimėjus, 
kas Lietuvai priklauso, reikia daug įgim
tų gabumų, daug takto ir išminties; dar 
daugiau reikia^ paytfimo ir mokslo, tarp-
tautinės padėties supratimo; užvis dau
giausia reikia grynos -Tėvynės meiles ir 
pasišventimo. Užtat užsienio reikalams 
turėtų būti skiriami patys geriausieji ir 
parinktinieji žmonės. Taip nėra, 

Lietuvos "Laisvė" paduoda keletą 
žinučių iš mūsų diplomatijos. 

Paryžiuje Lietuvos reikalus atstovau
ja p. Mįloš, iš tėvų Milašius, bet pats Lie
tuvos nematęs ir lietuviškai n£ žodžio ne-

žinąs. Poetas-dekadentas, šiek tiek gat-
sus pas franeuzus, bet lietuvių reikalų ne
pažįstąs, ir diplomatu niekuomet nebu
vęs, šiandieną jisai rašo vandenuotas no
tas, į kurias dažnai nekreipia patyrę už
sienio diplomatai jokios domės. 

Tautų Sąjungoje dirba žydelis Abram 
šonas, žydaitė Gordonaitė, lenkė kunigaik
štytė Radzvilaitė. Italijoje į Dr. Šaulio 
vietą paskirtas žmogus, kurs seniau len
kams tarnavo, ne diplomatas, bet meniniu 
kas. Pats Dr. Saulis pasižymėjo tik žiop
lumu ir socializmu. Londone sėdi inžinie
rius, bet ne diplomatas Naruševičius ir 
jam pagelbsti žydelis Rabinavičius. Ber
lyne ilgą laiką didelės svarbos turėjo ge
ne ralis konsulis Giršovič, žydelis. Kad 
žydeliai spraudžiasi į diplomatus, tai ma
žmožis, bet kad į diplomatus skiriami šau-
čiai nė lietuviškai kalbėti nemoką ir Lietu 
voje nebuvę, arba ne lietuviškos dvasios 
žmonės, tai begalo negerai. 

Kas kaltas? > 

New Yorko laisvamanių "Tėvynė" tei
singai pastebi, kad užtat Lietuvos reika
lai užsienyje nekaip ir sekasi. Bet ne lais
vamaniai jie baitų, kad ir prie tos progos 
kaltės neverstų ant katalikų. Girdi, kleri
kalai tai padarę Lietuvoje; o amerikoniš
kieji klerikalai «pie tai tyli. Pažiūrėkime 
ištikro, kas čia kaltas. Bet rimtai, ir pro
tingai, y 

Pirmiausioij mūsų nelaimė su diplo
matais tai ta, kad žmonių, pradėjus Lietu
vą statyti, visai* neturėjome. Nebuvo, ro
dos, nė vieno lietuvio pasaulyje, kuris 
prieš karą )>utų tarnavęs kokioj nors uŽ-

tinieji mūsų diplomatai yra namie dary

ti, taip sakant miliniai. Vieni iš jų pa
rodė gabumų daugiau, kiti visai neparo
dė. Siadieną jau yra iš ko pasirinkti, bet 
vis dar žmonių trūksta. Ir kaltė čionai di
džiausia ta, kad esamų jau diplomatų ne
skirstoma pagal vertės, ir per maža yra 
rūpesčio prašalinti netikusius. Tai parei
ga stovinčių diplomatijos viršūnėse. Kas 
gi yra tose viršūnėse? Buvo Valdemaras, 
pažangietis praktiškas bedievis, buvo 
kun. Purickis ir kun. Jurgutis. O ilgiau
sia už visus laisvamanis Galvanauskas. 
Jis ir šiandieną tebėra. 

Apie Valdemarą, žmogų neatsako-, 
minga, nėra ko kalbėti. Jis atliko savo 
darbą mūsų ubagystės pirmose dienose ir 
jau yra atgiedotas ir palaidotas politiko
je. Apte kun. Purickį, nepaisant jo nelai
mingojo* ir nepriparodyto iki šiai diena? 
šmugelio, socialistas Grinius yra pasakęs, 
kad tai buvo gabiausias visame jo kabine
te žmogus. Jį suėdė, ar jis pats susiėdė. 
Kun. Jurgutis buvo labai trumpą laiką. 

Užtat daugiausia priseina kalbėti'a-
pie Galvanauską. Bet ir jis ir kiti užsie-
nio ministeriai dirba ne vieni, tik su pagel 
bininkais. O tie pagelbininkai užsienio 
reikalų ministerijoje yra bene amžinai tie 
patys: laisvamanis Balutis, socialistas Kli
mas, laisvamanis Vaitiekūnas, ir dar pu
sė tuzino.' 

Vaitiekūnas daigiausia prisidėjo prįfe 
Purickio šmugelio ir jai turbūt savo kar
jerą užbaigė. Bet Klimas su Balučiu tebe
veda visus užsienio reikalus. Ant jų su 

• Galvanausku ir krinta visa atsakomybė. 
O kad tie poneliai nevisai yra kaip reikia, 
parodo kad ir toksai dalykas: Šveicari 

įgijus geriausio vardo Šveicarijoje. Bet jis 
pasirodė "pergabus", supelėjusiems mili
niams diplomatams pavojingas. Ir Turau
skui pasitarnavusiam Šveicarijoje, kaip 
ne vienas kitas iš mūsų diplomatu, tapo 
pasiūlyta... trečiojo sekretoriaus vieta 
Berlvne. 

v 

Naujas skymas. 

/ Dabarties tie ponai sumanė naują aky 
mą Amerikai. Ponas Čarneckis, išgavęs 
Lietuvai Amerikos pripažinimą, vienas 
gabiausių ir taktingiausių mūsų diploma
tų, atšaukiamas iš Amerikos ir skiriamas 
Rygon — latviams. O Amerikon, žinoma, 
atsiųs kokią nors socialistinę, diertą mie
gančią pelėdą. Kad tokiu pasielgimu bus 
įžeista visa katalikų lietuvių visuomenė 
Amerikoje, kas kam darbo. Laisvamaniai 
Lietuvoje matyt nutarė užsienio reikalų 
ministeriją sau pasisavinti, kad ir su 
franeuzų, žydų, lenkų pagelba. Ir dar už 
tai kaltina katalikus. / 

Reikia pasakyk, kad katalikai ir kal
ti. Seime jie turi didumą. Užsienio rei
kalų ministeriją nors vafdo laisvamanis 

katalikai nepaima šluotos ir nevaro lau
kan tų visų karieristinių, laisvamaniškų 
diplomatų. 

Galvanauskas, bet nuo socialistų partijos Patriotingos lietuvių katalikų visuome-

sienio reikalų ministerijoje. .Visi dabaa< joje Lietuvos atstovu DUVO Turauskas, 
žmogus begalo, gabns, didelės iniciatyvos. 

Kas daryti? 

Del pono Čarneckio atšaukimo mūsų 
Amerikos lietuvių visuomenė negali ty
lėti. Ir kiek mes balso turime, tiek del 
Tėvynės labo šauksime, kad jeigu mums 
atsiųs Vileišiui panašų, neremsime. Del Tė 
vynės labo, sakau. Nes Vileišis suardė 
mūsų išeivijos besikuriančią vienybę, ka
talikų stiprybę. Ir jeigu tasai atsikarto
tų, tai ir neprotestuojant katalikams, ne
gaus Lietuva iš Amerikos paramos. Nes 
ir .Vileišiui esant, ir Čameckiui iš lais
vamaniškai bedieviškosios srovės Lietuva 
matė tik skutinas. Perbrangiai mes už
mokėjome' už patyrimą. Ir dabar jokiu 
būdu neprisileisime, kad Lietuvos atsto
vas^ kurį Balutis, Klimas ir Ko projek
tuoja Amerikai,- vėl mėgintų iš duosnios, 

jis nepriklauso. Socialistams ant suėdimo 
tėra.duotos dvi ministerijos; kitose užtat 
galėtų katalikai pastatyti savo įmones. 
Gal trūksta mums žmonių? Tokių, atsi
prašant, diplomatų, kaip Balutis, tai mes 
rasime ir tuziną, Sunku, tiesą, Galvanaus
ką, pamainyti, bet juk butų galima ap^ 
karpyti. Vienam žmogui nepakeliamos y-
ra trys ministerijos užkartą. Gal but, kad, 
Lietuvoje aiškiau matyti, jog nėra geres
nių užtektinai. Bet jeigu už niusų užsie
nio Teikalų ministerijos nepasisekimus y-
ra ko kaltinti katalikus, tai tik dėlto, k a i 

nės, padaryti vardu tautinę, darbais ber-
' gždžią. 

Iš visų tad kampelių Amerikoje, ypač 
per Federacijos skyrius, teplaukia Lietu
von, i r tučtuojau, protestai — persergėji
mai valdžiai, kad Čarneckio nekeistų, kad 
socialisto mums nesiųstų. Lietuva turi iš
klausyti mūsų balso, jeigu jie tenai turi 
bent kokį nors supratimą apie tai, kas 
yra Amerikos lietuvių visuomenė. 

<* 

Yale universiteto prof. Gre-', g a n i a a c į j ų s u 25,000 organi- n 

i 

/ 

• M M 



PiFmadieBis^Rggpj ,_\^ J 9 2 3 D i i t i i i 
davo sutraukti visų žmonių j' Mažiausias karves pasauly Ruf>6fcttiki», P«trikLaaė B.. J. Jaaic-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ kas, A. Petreikis, M. Misaitavičia, P. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bažnyčią , į pamaldas , nes č ia I Bareikas, p. žeaukitis, A<I. Paaemec- i u n d a m a Samcr& salose 

1 kia. A. Miškus. J. Višniauskis. Mar. B ^ B ^ B ^ ^ ^ ^ ^ B " ' 

CICERO, ILL. 

bolševikai turi susisukę sau 
JizdeJį, o dabar daug žmonių 
dar lengviau pasiduos bolše-
vikėlių samprotavimui, atkal-

Dešimtukų vajaus reikale. 

jAPIJUTKITJS WAXJKEGANĄ p. A. S/Poeius. Už tai yraibėjimui nuoBažnyčios, tikėįi-
I L L * garbė waukėganiečiams ture- [ mo ir viso to kas žmogaus 

Armonieaė, J. Gugas, 'J. Grūdas, A. 
A l k a i s , Aug. Urbonas, J. Globia. A. 
Sinkevičienė. Smulkeanių neįvardintu 
$21.94. Viap labo $251.69. 

LIETUVIAI GRABORIAI 

East St Louls, 111 

Sušelpimui neturtingų m o k - j r š k U m ė s bažnyčioj. 
slėnių, ypatingai giedrininkų,I Nemažai yra rašoma spau-
Dešimtukų Vajaus laikas jaii | ( l oJ e a P i e * v a i r u veikime Wau- į b u s 

baigiasi. Vajus bus pasisekęs I ̂ f ^ ' J * ^ t i k n ^ reikia p r i 

tl tokį asmenį, į lavintą gar 
bingos įstaigos, kuris sugeba] 
nuveikti tokius didelius dar-

Žemaitis. 

ir bus iš ko sušelpti netur
tingus moksleivius, jei visos 
kolonijos išparduos visas Fed. 
prisiųstas knygutes. 

Cicero, 111. kolonija, nors 
proporcijonaliai buvo daugiau 
prisiųsta knygučių kaip ki
tur, jau baigia išparduoti. 

Daugiausia pirkę tiktetų; 
po 2 knyguti: Elena Traki-
naitė ir kun. A. Linkus; po 1 
knygute: Plaeeda Ambrozai-
ti , Elz. Sireikaitė, Antanina 
Petrošaitė, Joanna Steponai
tienė, Jonas Mikolainis. Yra 
ir daugiau pirkusių po vi^k 
knygutę, tik ne vienoj vietoj 
arba dar nesugrąžinta par
davinėtojų. Jonas Mikolainis 
paėmė visa knygutę ir paža
dėjo, jeigu išlaimėsiąs kurių 
dovana, tai atiduosią? vieti
niam Cicero neturtingam gie-
drininkui. Tai tikras giedri-
ninku prietelius. . 

Kurie turite paėmę nuo 
kun. A. Linkaus arba nuo L. 
Krekščiuno knygučią parda
vinėti, prašome sugrąžinti 
iki 19-tai d. šio mėnesio. Ti
kimės visi sugrąžinsiU> išpar
duotąsias. Ačiū už aukas mo
ksleivi jai suteiktas ir visiems 
pasidarbavusiems. 

Kun. A. Linkus. 

Didelės aukštybės yra pavo
jingos silpnoms galvoms. 

T (-

Dr. M a u r i c e Kahni 
Gydytojas ir Chirurgas Š 

4 6 3 1 8 . A s h l a n d A v e . J 
Tel. Yards 0994 S 

SugTįž po vakacijų RUGP.J 
(AUG.) 12 — ir vėl tižsiimsj 

praktika. 
5 

Tel. Ifcoulevartl 0537 

Dr. Marya 
Dovviat-Sass 

1707 W . 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo- 6 
ikf~ 8 vai. vak. Nedė l iomis nuo 8 

Iki 2 vai . po pietų. 

pažinti kad taip^ra. Nuvykau 
ten kaip tik ant iškilmių ko
kiu retai kur pasitaiką tai 
buvo kun. S. Rakausko.O. S. 
B. pinuos šv. mišios. Nekal
bėsiu apie visą ką,*nes man 
neviskas 'žinoma, tik vienu žo
džiu pasakysiu kad butą pui
kiai tai iškilmei prisiruošta. 
Aš noriu savo įspūdžiusišreik 
šti tik iš muzikalės pusės. 

Visupirmiausiai procesijai 
įeinant į bažnyčią, didelis Šv. 
Baltramiejaus choras, kurio 
vedėja yra gerb. varg. p. N. 
Kulys, iškilmingai užgiedojro 
Rcee Sacerdos, (J. B. Moli-
tor), ant keturių balsų. Po to 
s.ekė šv. mišios kurių giedoji
mas ištikrųjų mane nustebino. 

| Mat chore esama išlavintų so
lisčių bei solistų ir* instrumen
tai i ų muzikantų. Mišios B. 
flat Leonaidinės kuogeriau-
siai atlikta. Matyt dauguma 
vis atsisukdami žiurėjo ste
bėt lamies kaip tokioje viduti
niško didumo bažnyčioje yra 
tokia puiki muzika. 

Apie 2 vai. bdvo pradėtas 
svetainėj pokilis, kurio ve
dėju buvo gerb. kim. kleb. M. 
Krušas iš Chicagos ir ta pro
grama butą gana ilga kur ir 
be muzikos neapsieita. Sqlo 
Išdainavo viena mergaite ku
rios pavarde pamiršau. Dai
navo ir p. Cianas, baso solo. 
Kasi ink p. Čiapo, reikia pasu-
kvti kad tai vra didelis mu-
zikos mėgėjas ir girdėjau kad 
vadovaująs K. of C. orkestrai 
ir apie 15 metų esąs choro na
riu. 

uTcko nugirsti kad pirmiau 
tokio gyvumo jaunime nebū
ta. Atvykus varg. p. N. Ku
liui daug pasidarbuota ir jau
nimas labai prielankiai jį su
tikės. P-as N. Kulys yra lan
kės Beethoveno Muzikos Kon
servatoriją Chicagoje kurios 
vedėju yra žymiausias lietu
vių muzikas Amerikoje t. y. 

x 
T Tele fonas Boulevard 1939 

Dr, S, A Brenza 
4608 So. Ashland Avenue 

Chicago. IU. 
Vai.: 9 ryto iki 12 plet: 1 po 
piet Iki S po piet: 6:39 rak. Iki 
9:39 vak. 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS I R CHTRCRGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayet te 4146 

DR. CHARLES SE6AL 
4139 8 0 . ASHLAJfD ATKMVM 

SI^ECIJALISTAS 
DiioTn, Moterą ir Yjrų Llg^j 

I Val. : ryto nuo 19 — 13: nuo 3—I 
po platų: a u o 7—3:39 ra karo. 
NedėUomta: 19 iki 1. 

Telefoną* Oreael 1889 

f Telefonas Seeley T439 

NETENKA NUOLATINIO 
KLEBONO. — BOLŠE-

VIKĖLIŲ LIZDAS. 

Akron, Ohio. — Šiomis die- Į 
nomis Šv. Petro parapiją ap
leido visą parapijonų gerbia
mas klebonas, kun. M. Cibuls
kis. Priežastis apleidimo, tai 
pasikėsinimas ant io gyvybės, 
kuomet birž. 25 d. š. m. pik
tadariai nakties laiku sude
gino kleboniją. Degė jai manė, 
kad kartu su stuba sudegs ir 
kunigas. Nors stuba ir sudegė, 

(bet kunigas išsigelbėjo. 
Visiems akronieciams gaila 

kun. M. Cibulskio. Jau net ir 
bolsevikehai apgaili JJ *J i s 
buvo darbštus, energingai, 
nuoširdus ir geras lietuvis pa-
triotas. Užtai visi ir apgailes
tauja netekdami jo. 

Į jo vietą vyskupas paskyrė 
Youngstown. 0. lietuvių kle
boną kun. F. Alinską atva
žiuoti Akronan kas antras 
sekmadienis. Nors kun. Alin-
skas yra darbštus ir pasišven
tęs kunigas, bet aprūpinti dvi 
parapijį, 100 mailių tolumo vie! 

na nuo kitos, tai sunku. 
Akronieciams yra didelis 

smūgis netenkant nuolatinio 
(klebono. Kai būdavo kunigas 
ant vietos, tai negalima bu-

sielai yra brangu. Gaila mūsų 

gaivalų ir tikėjimo priešų. 
Gaila ir viso to darbo padėto 
šioj parapijoj. Duok Dieve, 
kad sektųsi ant gero. 

•Vertelių mergaitė Antonina 
liglaikiniai vargoninkauja. ^ 

Vargodienis. 

150.00 ( b o n a ) Juoz. Sugiataa; 
Po $5.90: Ber. Vojciechauskis ir 

J. Klutinis; 
P o $3.00: kun. Koleslnskls; 

žmonių, nes jie lengvai virsK J° *į-00;K;( ^^^ M Gudinau-
w J ^ " © » « i YM.1^ s k a s T Bučiunas, J. Sereikls, J. 

t a a u k a m ū s ų t a u t a i S v e t i m ų Baltrunaa,L. TVerkus, P. Dinapas; 
P o $1.00: A. Vojciechauskis, V. 

Sklmutis, N. Žibelis, M. Skitnutis, 
č iapaa J^ J. Bilevičhia, J. Griumila, 
J. Kiseliauskaa, J. Meistinlnkas, M. 
Vaičiulienė, J . . Ciejrfarkauskis, J. 

J. Kaušpėdas, J. Baltfakis, P. Pužaus-
kis, V. Jurg-elaitienė, D. Zagarienė, 
A. Tumasienė, M. Zaleskienė, (J. Al-
ko.vičius, U. KUškienė. O. Aikevičienė, 
P. Kulphiskis, J. Šimkus, J. Eičas. 
Smulkesnių Dr nejvardintų aufcų $5.-
25. Viso labo $113.25. 

IŠ CHICAGOS FEDERACI 
JOS APSKRIČIO. 

(Tąsa nuo 2-ro pusk) 
Į viskas butų užbaigta. 

Dabar kolonijoms bereikia 
rūpintis, kas jau pradėta: at
stovų rinkimais, tikietų par
davinėjimais ir tt. O Kongre
sas pasiseks graliai. 

Dr. 0 . VA1TUSH, 0 . D. 
U B T f T T M A K I Ų 8 P B C I A U S T A * 

Palenjr lna riaų 
aklų tempimą 
kas yra priežaa 
timi skaudėjimo 

ga lvoa svaigulio, aptemimo, narro-
tumą, skaudančius ir užsiderustuf 
karščin akių kreirbs akrą katerak-
to, namlecto; neUkras akte indedam 
Daroma egzaminas e lektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli Ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re 
gėj imo ir Taikus e inančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 10 Iki 8 vakaro 
Nedėl iomis iruo 10 iki 12. 
1545 W. 47 S t ir Ashland Ar. 

Dr. A, Račkus 
IŠVAŽIAVO 

I 
Kolorado ir Hawaii 

Salas 

Sugryž 

Rugsėjo 20 d. 1923 

Dr. A. J. Bertašlus 
(Ber tash) 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
3464 So. Haisted Str. 

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

3150 So. UnJon Ave. 
Tel. Boal . 5913 Tel. Yda. 1600 

Dr, I. i . Feįnberg 
Gydo special iai v i sokias vyrų ir J 

moterų lyt iškas Ilgas. 
2401 MadjsoH Street • 

a a m f . Wee«eni Ave . — C l i i c a g q | 
i Valandos: 2 — i po pietų 7—0 rak- * 

< • • • • ' • • • • • • • " • 

Rezid. tel. Vau Boren 0204 
Ofiso tel . Boulevard 0603 

Dr. A. A R0TH 
UI BĄfl OYDYTOJA1 U 

CBTRUROAi 
tpeeOaHstaa Matostfk% YyriAk* 
Taikų ir visų chroedakų Kg% 

Oftsaa: s a u S. Haisted St, 
Vai.: 10—11 ry to : - I — l pe 
piet. T—trak. Ifed. 1 0 — 1 0 d. 
Res . 1130 Independente BHd 

Cnleago. 

Akinių prttalsymo m e n e 
20 metų prityrimo 

U M R O K a i PARaUMOA 
Akių Ligas 

Ar jums skauda galvą T * 
Ar jūsų akys s ta raja T 
Ar yra uidjėgtoa? 
Degina ar niežti T 
Ar skaitant akys greit pavarg

s ta? . • 
Ar kvaišta ga lva? 
A r matote kaip Ir plukaneina 

taškus T 
Ar atmint is po truputf mažėja? 
Ar a k y s opios sViesait 
Ar jaučiate kaip ir smilt is aky 

s e ? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar tnrit kataraktą T 
Ar tari žvairas akis? 

John J. S metaną 
A K I N I U SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

K a m p a s 18 ga tvės 
Ant trečio augšto virš Platto ap-
tiekos, kambar ia i 14, 15, 10 Ir 17. 
Valandos nuo 0 ryta iki 0 vakare. 
Septiatadieniate 0 r. iki 12 dienos. 

AUKOS VAIKELIO JĖZAUS 
DR JOS PRIEGLAUDAI 

Keuranec, IU. 

ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS 

BAŽNYČIOS ISTORIJA. 

Parašė kwt. A. Alekna. Iš
leido šv. Kazimiero Draugija 
Kaune, 1920 m. Puslapių 251. 
Kaina $1J)0. 

Lietuviai, nors yra katali
kai, bet silpnai žino savo Ba
žnyčios istoriją. Už tai nela-

Į bai j u galima buvo kaltinti. 
Jie neturėjo knygų, iš kurių 

Į ta. istorija butu, galėję suži
ro * ku«. Daugis, A. fcaniys, A. fnotL B e t d a b a r *° negalima 

LekavkMa, M. Lebedienė, J. J u r k u - j j a u g a k ^ i . T o k i ų k n y g l j tU-

črime. Tarp jų pirm^ji| vietų 
užima kun. A. Aleknos para-

[ syta "Bažnyčios Istorija". -
Kiekvienas lietuvys katali

kas turėtų tų knygų įgyti ir 
Dabar visoki ^netikėliai ir 

į klaidatikiai puola Bažnyčią iš 
visų pusių. Nevienas katali
kas, nežinodamas savo Baž
nyčios istorijos, neturi ką į 
neteisingus priekaištus atsa
kyti, o dažnai net įtiki jiems. 

Tų knygų galima gauti 
'' Draugo*' knygyne. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Cliicago, 111. 

nas; 
$50.00 tboną.) M. Šidlauskienė; 
Po $1.00: J. Skrebellenė, O. Ži

lienė, P. Astrauskis, Ig. šalty*, l s . 
StanisJavaitė, J. Atapas, A. Bačkys, 
J. Meliena. A. K ^ u o v i c k l s , K. Iądaš, 
J. Pašlvuuskaa, A. Dromantas, J. Klo
tis. X». Siaikus, K. Kvietinskas. Viso 
$85.14. 

Spring Vallcy, i n . 

P o $?.00: P. PranckeviCiua M. 
se^lau-skienė ir J. Zakarevičius; 

P o $1.00: M. I'etrienUnr. A. Stul
ga, kun. Vojtys* B. Jomantienė, J. 
Kondukienė, A. Kulkienė. M. Mar
tinaitienė, P. TrijonJfenė. M. Kama-
sauskienė, P. Ivanauskas, J. Glovac
kas. Smulkesnių $6.86. Viso labo 
$23.86. \ 

Oflcaby, 111. s » . f 

To $2.00; Pr. Sprindis ir A. Zno-
tas; $1.50 O. Butkienė; . 

P o $1.00: S. Paakauskas, J. Vaič r 
kinas, J. Pocius . H- Kameris, J. Gi-
Ra. A. šliauteri.H, &t. Karklys, J. 8a-
mulailis . A. Naujokait is , i'. Margi.*, 
A. Šimkus, A. Narutavičienė, J. Ja-
m e k a s , A. Jasnauskas, Pranculevieie-
nė, Z. Kerstonas. M. Andriukaitienė, 
K. Pocius, P. Norkus . Smulkesnių 
aukų $9.75. Vlk. Mikutavičius ift La 
*Vio , 111. $5.00. Viso labo $39.25. 

Spria«flekl, III. 

$100.00 ( b o n a ) Naumavič ius Leo
nas; * <4| 

$50.00 (bona) Kas. RupSlaukis; 
P o $5.00: A. Stanslavas, E . Mar-

^ilioaienė, P . Arnašius, Ant. R u p . 
Sys. K. Bairunas, A. Tribičius; 

| S . i t Kun. Ksr icv ič ius; 
$1.25 P. Raskauskienė; 
P o $2.00: B. Gabalis, K. Račkaus

kas, A. Girdžius, V. Siaubinckas, iC. 
KuraJa, J. Uabalienė, P. Stirbis, Pet. 
Stirbte, O. pl ionėinkienė, M. Žem-
gulienė, E. Vitkienė, A. Vitkus, J. 
Šimkus, A. Kacevičia, J. Žentelis, S. 
Tvafcronas, A. Blažys, J. Kulberkis , 
O. Bakunienė, Graegorauskas Ig., - K. 

I 

U E T M U K l 10 DIENU 
Vlenmtėlta vaodenki kel ias Lietu
von p e r Sottthanmpton ant Mllikaų 
laivų 
AQUITĄM|A s IUUREUIIA 

KREI8ARIA 
Apleidžia N e w T o r k a kas ITfttr-

I ninkas. Greitas persėdymas South-
amptone. Lietuviai ypatiškai ly
dimi. 

Reguliariai Išplaukia tiesiai \ 

3KL (I Piliava $106.60) Kares Taksai 
(1 Hamsarg* 103.5S) 95.M 

KEL£1VIAJ IŠ LIETUVOS 
aėda laivai) Piliavoj važiuojant { So-
uthamptoną ir ten persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukia kas savaitė. 

Greičiausi laivai pasaulyje. 
Informacijų del kalnų ir refkaUngrų 

dokumentų atvažiuojantiems keleiviai 
ras galite gauti nuo bile agento. Rei
kalaukit. Jų yra jūsų mieste arba a-
pielinkėj. * 

Oonard l i n e , |*S 
140 IT. Dearborn ' 

PATARIMAS LIGONIAMS 
Gauk patarimą U-ro Van Patng, Specialisto kuris 

supranta tavo stovį ir kukis patars tau kaip pasU 
| e lb*t l . Norint išsigydyti reikia rasti l igos P R I E 
ŽASTĮ. Pasitark su daktaru kuris turi' ilgų metų 
prityvkrtą chronižku ir viduriniu ligų, lai tave. g e 
rai l iegaaaiinuoja. 

Tkvo kraujas ir Slapnmas tuH būti egseminuoja-* 
mas mikroskopu. Je igu kenti nuo CrroniSkų Ligų. 
arba s i lpnumo lytiškų ligų ax užsinuodijimo krau
jo, tau reikalingas specialis ardimas . Serux» Sii#ktra 

Dr. J. Van Paing 
_ Ofisas te Laboratorija 
Valandos 10 išryta iki 8 vai. vakare 

*•• Te*efons» Yards l f t » 

AR NORI APVAŽIUOTI VI 
SĄ PASAULĮ PER 5 VA

LANDAS?!! 

Jeigu taip, tai tuojaus nu
sipirk knyga Kelionė aplink 
pasauų per 80 dienų. Ja para
šė Julės Verne. Į lietuvių kal
bą vertė J. Balčikonis. Ši kny
ga begalo įdomi; kad ją pra
dedi skaityti, tai jau nenori 
gulėti kol perskaitai Ją skai

tydamas pervažiuoji visą pa
saulį ir matai jį kaip ant del
no. Knyga 228 puslapių. Kai
na $1.25. 

1 'Draugas'' Pub. Oo. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, BĮ. 

DISPUTAI SU BIBLISTAIS 
/ 

, Ką tik iš spaudos išėjo 
"Disputai su biblistais." Kai
na tik 15c. Labai naudinga 
pasiskaityti kiekvienam ii 
išgirsti kaip kun. B. Bumšaa 
traškino ponus biblistus, kada 
jie drįso1 stoti su juo į dispu
tas. 

"DRAUGAS" PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue, 

Telefoaas Boulevard #139 

L Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai-
fo tuvėse ves
tuvėse, krfkSty- f 
nėe ir kituose | 
reikaloose. Kai -1 

priesnamna. i 

j 3307 AnbuTB Ave. Chicago. 
» • • • • „ > » • i 

» - « — • 

S. D. LA0HAWI02 
t LDCTITTI8 ORABORIUS 
j M l 4 W. IS-rd PL Ckicago. m 
' Patarnauja laidotuvėse knopi-
• f i s sata . f l M H U maidJla a t s i s a n - | 
I ktl, o mano darbą busime 
\ a ėd in t l Tek 1 1 7 1 — a i t e į 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

iTASULANI 
A D V O U k T A S 

V i d u n a i e s a i Ofisas 

IR o o m 1720 Chicago Temple Bldg. 
77 W. Washington St. 

OFISAS CICERO 
ĮSOS So. 49-tn Ctujrt 

[Panedėlio, Seredo Ir Pėtnyčios vak. 
Tel . Cicerą 604S 

fTe l . Dearborn 9057 m 

t A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

1
Ofisas vidurmlestjje 

CHICAGO T E M P L E BUILDIMG 
77 West Washingtou Street 

R o o m 172S 
t ryto iki S p o pie i« 

J Mamų Tel. Hyde Park t SI S 

f k. Micbnievicz-Vidikiene 
UUŠERKA 

01 & Hatatod 84 
Klampas 31, gatvė 
Pbone Yards 1119 
Viename ofise su 
Dr. J. F . Vau 
ai n*. 

SąžinlBkas pa-
tarnavit ias prie j 
g imdymo. Visokį pa f 

H patarimai dykai. 
Valandos: nuo ? ryto, iki l \ nno 

Į e Iki » vai. vakarą. 

7Rezidencijos Tel. Brunsurick 4S67 
Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. C. 

CBIROPIIACTK) GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. Sventad. 9-11 
1579 Mihsaukee Avenue 

Kamp. Robey Ir North Ave. 

T 

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

Ofisas Dtdmiestvjff 

2B South La Sali© Streel 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 & Haisted St. j 
Telefonas: Tardą 44bi 

» • • • • • • • » • » m ± • • • • 

s—— - » 

TeL Lafayette 4 » S 

F L U M B I N 6 
Kaipo l ietavys, l i e tav iams visa
dos patarnauju kaogcrlaasla , 

M. TUftKA 
.. SS98 West SS-th Street 

J. P. rVAITCHES 
La wy er 

LTJCTUVIS ADVOKATAM 
R. 514-516-127 IT. Dear

born Str. Tel. Raadolph 55l»4 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
Roseland Tel. Pul lman 6377 

S. W. B A N E S 
• • • • • • ! 

ADVOKATAS 
79 W. Honroe Street 

Į R o o m 904 — Telef. Randolph 2900 
f Vai: Nuo S ryto Iki 5 po pietų f 

Vakarais: S293 So. Haisted Str. 
Telef. Yards 1016 

Cbicaffo. 
% 

Eemkite tuos biznierius,- ku

rie dažniausiai garsinasi dien

rašty <<Drauge,,
# • 

ms» 
IŠSIRAŠIKYTE1923 metams 

"TRIMITĄ" 
"TRIMEFAS" yra nepartinis savaitinis laikraštis, Šau

lių Sąjungos leidžiamas. Jame gvildenami visų tikrų 
Lietuvos piliečių bendrieji reikalai ir klausimai. Iš 
plačios savaitės įvykių apžvalgos ''Trimite" skaity
tojas, kitų laikraščių neskaitydamas, gali pakanka
mai apsipažinti su Lietuvos gyvenimo ir pasaulinės 
politikos svarbesniais įvykiais. "Trimitas" drąsiai 

' kovoja prieš viaokius Lietuvos išgamas, išnaudoto
jus ir nepriklausomybės priešus. 

*'TRIMITE" dedama šiaip gražių apysakėlių, istorinių 
įvykių ir įžymiųjų įmonių gyvenimo aprašymu, 
straipsniu, eilių, retų atsitikimų ir mokslinių išra
dimų paminėjimų, plįčiai rašoma apie sportą ir 1.1. 

"ZTRIMJTAS" rašomas lengva ir mažamoksliams leng
vai suprantama kalba. Ypač jaunuomenei "Trimi
tas" stengias būti tikru draugu ir patarėjų jos or
ganizaciniam, Tėvynės gynime, visuomeniniam ir 
kultūriniam darbe. 

"TRIMITAS" eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. 
Jo kaina Lietuvėje — metams 7 lit. 50 centų; pus
mečiui 4 litai; trims mėnesiams 2 lit. 25 cent., ats
kiras numeris 20 centų. Amerikoje: metams 1 doL 
50 cent., pusmečiui 80 cent. Atskiras numeris 5 cent. 

Amerikos Lietuviai. Užsakykit "Trimitą'' sau Ame
rikoje ir savo giminėms bei pažįstamiems Lietuvoje! 

Amerikoje JTrimit^ galima užsakyti: 1) per L. Šaulių 
Atstovą. Adr. A. Žemaitis 3251 So. Haisted St. Chicago, 
IU. 2) per Pr. Norvydą, 38 Park Row (Room 816) New 
York City. 3) L. Šaulių Rėmėjų Biurių Valdybose ten 
kur jos yra susidarę. , 
"TRIMITO" Redakcijos ir Administracijot adresas 

Kaunas, Laisvės' Alėja N. 26. 

KAUNAS!! 
KAUNAS!! 

Kauno Albumas; 3 

"KAUNAS""Jame galima pamatyti visa Kauna 

kaip ant dekio. Jame yra Valstybės Prezidento ra

inai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau

tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų Lietuvos kar

žygių paminklas, puikiausios Kauns bažnyčiose t.t. 

Taigiiahai verta tokį albumų įsigyti. Kaina tik 75 c. 

DRAU04S PUBLISHLNG GOMPANY 
2334 So. Oakley Avinus ' Chicago, Ulinois. 
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STANDARD OIL CO. 
KOVOJE. 

1 
go Standard Oil Co., žinomas 
QJJ žibalo trustas, pagaliaus pa-

j snjuto, kad negalįs visuomet 
| j ) a plėšti žmonių pardundant ga-

* žoliną, vartojam?) automobi
liams. 

South Dakota valstybės gu 
bcrnaiorius pirmutinis pakėlė 

kU4 kovą trustui. Traktas gazoli-
uos galionui ėmė 26 centus. 

\ Gubernatoriaus pasidarbavi
mu gazoliną pradėjo pardavi-

^a? nėti valstybė, imant po 16c. 
galionui. 

Kad taip, tai trustas irgi 
gazoliną ligi 10?. atpigino. 

Kalbama, kart kova trustui 

PAS NORTH SIDĖS 
LIETUVIUS. 

VIS 

ssu 
to 

pei 

n. 

( 

4 
^J bus pakelta visur. Ypač Gili
j a cagoje trustas įsivyravęs 
įsi 
di| 
m i 

Cia tai jį verta pamokinti. 

PLĖŠIKU PILNAS MIESTAS 

atsiduria P a 
• Išnaujo Chicago 

Jcll plėšiku-piktadarių žnyplėse. 
j a j Kasdien tik vieni užpuldinė

jimai ir plėšimai. Tam tiks
lui piktadariai dažniausia nau 

i . dojasi automobiliais, kuriuos 
. vagia arba tiesiog atima nuo 
J žmonių. 

si 
si 

NUŽUDYTAS ŽMOGUS. 

Gatvaitėj po num. 1708 Me-
chanic place rastas nužudy
tas neidentifikuotas žmogus. 
Keletas įtariami] areštuota. 

DIDELI NUOSTOLIAI. 

Naktį prieš šeštadienį Chi-
cagoj siautė baisi vėtra su 
perkūnijomis ir lietumi. Du 
asmeniu žuvo. Potvinis padą 
rė daug nuostoliu. 

Federacija ir knygynas, 

North Side. — Visoj Chi-
eagoj turbūt nėra tokios lai
mingos kolonijos kaip Nortli 
Side, Šv. Mykolo parapija. 
Visos kat. draugijis priklauso 
prie Kat. Federacijos ir pase
kmingai darbuojasi tautos ir 
Bažnyčios reikaluose. 

K. Federacijos vietinis sky
rius turi savo didelį knygyną 
kambary papuoštame įvairiais 

i tautiškais paveikslais ir stovy 
lomis. Knygų yra suviršum 
3,000, viokių: moksliški], isto
rinių, ir taip malonių pasis
kaitymų. Laikraščių čion ateu 
na irgi visokių: Amerikos, 
vie t inm i r iš Lietuvos. Iš 'Lie-

tuvos ateina daug dienraščių 
ir žurnalų. Daug jaunimo at-

1 eina ir su pamėgimu skaito, o 
ypač. Amerikos laikraščius ir 
žurnalus kurie vra įvairiai 
iliustruoti. 

Ten gražu. 

Knygynas yra apsodintas 
daugybe gėlių, o jos savo gra
žiais žiedais pražydusios kiek
vieną, vilioja arčiau knygyno. 

Parapijos kiemas prie baž
nyčios yrą gan didelis. Jame 
auga dideli gražus jovarai. Va 
karo vėsiam vėjeliui pučiant, 
lapai šnabžda, ošia kokias tai 
slaptingas, malonias melodi
jas. O žmonės labai skaitlin
gai lanko parapijos daržą ir 
knygyną. Vieni skaito laikraš
čius apie Lietuvę, kiti apie 
Amerika ir visą pasaulį, o dar 
kiti istorijas, įvairias knygas 
ir žurnalus. Moterys neatsilie
ka nuo vyrų. Seneliai, kurie 
jau daug laiko yra pergyve-

kad ima vieni kitiems ausis-
skaldyti. Tai jau tada įsimai
šo miesto dėdės ir pradeda 
malšinti jų rkismus, išskirsto. 
Tai keikdami, kumštimis grū
modami vieni kitiems ir eina 
namo kandidatai į komisarus. 

Yra keletas nesusipratusių 
katalikų kurie eina ten Ir 
klausosi jų blevizgų. Laikaų 

susiprasti. Zanavykas. 

Pilmadienig Bugpj. 13, 1?2 23 

BRIDGĘPORrTIEčIŲ DOMEI 

PRANEŠIMAS LABD. SĄJ. 
KUOPOMS. 

Nuo rugpjūčio 1 d. Bridge-
porfco . kolonijoje . pradėjo 
'Draugui" agentauti visiems 
gerai žinomas p. Adomas Bu 
ižinskas. vietoj p. P. Varaku-
lio. Norėdami užsirašyti ar 
ba užsisakyti "Draugą" krei
pkitės prie: 

ADOMO BUŽINSKO, 
3347 Auburn Avenue. 

KLAIDOS PATAISYMAS. 

"Draugo" Nr. 188 per klai
dą tilpo pranešimas, kad 
"Draugo" agentu Bridgepor-
te ir 18-tos kolonijų, yra p. Ant. 
Benaitis Bridgeporto "Drau
go" Agentu nuo rugp. 1 d. 
yra p.A. Bužinskas, o 18-tos 
kolonijos taipgi nuo rugp. 1 

"DRAUGO" KNYGYNE GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ. 

Labd. Sęj. Centro piknikas1 

įvyks "Labor day", rugsėjo 
1 d. š. m., National darže, 
Riverside, 111. Meldžiame visų 
kuopų gerai prisirengti prie 
šio pikniko. 
Kuopos šiaip apsiėmė dirbti: 

1 k p. turės ratus ri saldai
nius; 

2 kp. stalą boles mušti; 
3 kp. žydą su šimtu kišenių; 
4 kp. prie tikietij pardavi

mo ir atėmimo; 
5 kp. virtuvę ir 4 bačkas 

naminio alaus; 
6 kp. prie bolių ritinimo; 
7 kp. slėgą ir monkes muš-

ti; 
S kp. prie baro. 
M. Česnavičius, Centro ra£t. 

P R A N E Š I M A I . 

SVAIDININKŲ RUNGTY 
NĖS. 

Apskrities kalėjimo virsi- ne, kurydami pypkeles kalbasi 
ninkas AVestbrook aną naktį I ir pasakoja jaunesniems apie 
aplankė kalėjimą. Rado vie- praeitus, apie tolimus, ir ne-
aą matroną miegančią. Ją su-. taip tolimus, laikus. O visų 
spendavo. gerbiamas ir mylimas klebo

nas kun. A. Baltutis, su vi
sais kalbami apie parapijos Tr 
tautos reikalus. Jaunimas, kie-

I me vieni bolę žaidžia, kiti ki-
Town of Lake. — Rugp. 5 tokiais gražiais žaidimais už-

d. Roselande įvyko rungtynės 
tarp Vyčių 13 kp. baseballo 
tvmo su Roselandiečiais. Šias 
rungtynes laimėjo 13 kp. 
svaidininkai su rezultatu 7 
prieš 5. 

Užsibaigus žaidimui, visi 
baseballininkai ir "ruteriai" 
susėtle trokan važiavo į 
"Draugo" pikniką kad parė
mus dienraštį kuris visada 
mums taip prielankiai tarnau
ja. Korespondentas.1 

LEIPZIG, rugp. 12. — X 
ra žinių, kad Bavarija ir vėl 
grasinanti atsimesti nuo Vo
kietijos. 

siėmę, visi ramus, linksmi. Su
temus eina namo miegoti. 

Yra ir nelaimingų. 

Yra ir nelaimingų mūsų tau 
tiečių, tai bedievėliai, Markso 
ir Trockio agentai ir akli pa-' 
sekėjai. Vakarais jie nueina j 
\Vicker Parką, mažą miesto 
daržą. Lietuviai vadina jį žyd-
parkiu, nes ten daugiausia žy
dai susirenka. Gi lietuviai so
cialistai, bolševikai ir kiti be-
dieviai eina ten ir maišos su 
žydais. Jie ten ir rokuojasi. 
Vieni perša Markso teorijas, 
kiti Trockio ir taip per va
karus. Kartais prieina prie to, 

CICERO, ILL. — šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų 9 skyriaus susi
rinkimas jvyks pirmadieny. rugp. 
(August) 13 d. Sv. Antano par. svet. 
Visos narės susirinkite, nes tur ime 
svarbių reikalų aptarimui. Taipgi rei
kės r inkt i darbininkės Šei
myniškam išvažiavimui kurs 
įvyks Sį mėnesį (Aug.) 19 d. Mar-
quette Parke, Chicagoj. Kitų koloni
jų Rėmėjos kvieėkVmos J šj mūsų iš
važiavimą. Kurios turi te serijų tikie-
tus, neužmirškite atsivežti. Ten bus 
duodama trys dovanos: aukso žie
das, daimentinė Špilka ijr puikus ran 
kų darbo siuvinys. Visi clceriečlai 
rengiasi važiuot į SJ išvažiavimų. Visi 
kviečiami. 

Valdyba. 

Ai f Ai 
STANISL JOGMINAS 
persiskyrė su šiuo pasau
liu rugp. (Aug.) 11 d., 6 
vai. ryto. Buvo 36 metų 
amžiaus* Paėjo iš Tituvė-
nų miestelio, Raseinių ap. 
Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Juozefą, duk
terį Valerija; 11 metų ir 
sūnų Augenijų 9 ir pusės 
metų. Taipgi ir švogerį 
Joną Rimkevičių. 

Laidotuvės įvyks TJtar 
ninke. ru&p. 14. 8:30 iš
ryto bus nulydėtas į šv. 
Kryžiaus bažnyčia, o po 
pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. 
Kūnas pašarvotas pono. 

6072 S. La Fayette Ave. 
Visus gimines ir pažy

stamus lnriečiame daly
vauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi moteris ir 'i 
vaikučiai. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai 

» » • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • Į 
Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
UBTUVTS DENTISTA8 

4713 MO. ASHLAND A VENDE 
arti 47-los Gatvės 

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

Lietuvis Gydytojas Ir 
Ohiriirgii 

IMI «o«Ui HaLoted 
T ^ o d M : l f iki 11 ryta: 1 iki 4 

po plotoj r 4 tki • vakar* 

CHICAGIECIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

Chfeagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
[ėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašvdami laiško paduokite laiŠ-

809 W. 35th SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO MITUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

PARDAVIMUI. 

L O T A I 
ANT PARDAVIMO Lotas 28x125 

su maža krautuvė 14x22 po num. 
4435 So. Sacr^nriento Ave. skersai 
gatvė nuo Public Mokyklos. Atsišau
kite pas pardavinėtoja laikraftčių ant 
k cm po 47 ir \Vestern Ave. arba 

5755 So. lipnia n Avenue 

N A M A I 
ANIT PARDAVIMO 2 augs-

čių namas ir lotas 2 flatai po 
4 kambarius, augštas basemen 
tas. Įeigij $60 per mėnesį. 

Atsišaukite 
2239 W. 21-st Place 

Nesikankink su 
Reumatizmu i 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais 
Patrink truputį su 

Pain-Expell8riu 
ant skaudamų vietų, Ugi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos. 
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį. 

aw 

No. 3. Sveika ir skaisti Mergaitė. Higiena I dalis. Su
taisė ir išleido Skinderis 15c-

No. S. 3. Sveika ir graži moteriškė Sulyg gydytojų Bil-
čų ir •kitais pirma dalis. A. Skinderis 15c. 

No. S. 1. Šiltieji ir šaltieji kraštai. Pr. Mašiotas 25o. 
No. S. 3 Socializmas ir Krikščionybė, Paraše prof. 

V. Jurgutis. Kapa 5c-
d. yra p. Rusteika, o ne p. Ant. N o - & 32. Trys Pasakos. Labai tinkamos vaikams. A. 
Benaitis. ' Giedrius 25c. 

Adm. N o - 1- Vaiku, knygelė su paveikslėliais. Vaikams labai 
gražus pasiskaitymėliai. Kaina 15c. 

No. S. 2. Vargelių žiedai, Eilių rinkinys R Žibuntas . . . . 25c. 
No. S. l.Žinojimas ir tikėjimas fizikoje. (Lekcija skai

tyta Petrogrado universitete pradedant rudeninį 
semestrą 1915 m.). Iš rusų kalbos vertė J. 
Masiliūnas 10c* 

No. 47. Pažanga ir Laimė .; 5c. 
No. S. 2. Karo metų eilės. Surašė ir išleido kun. St. 

Durskis 10c. 
N a 10. Kultūros Viešpatija ..' 5c. 
No. 34. Kunigai kovoje su caro vald 5c. 
No. 56. Kun. Jonas Balvočius — Gerutis 5c. 
No. 32. 32 Krasinskis 2c. 
No. 33. Malda už dvasios tėvą 2c. 

<rei c u d m»». vm*. o^-i »tn x . N o s 2 v jTjėv^ Raštai II tomas 75c. 
DRt Pi Z I ZALATORIS Į A B C Pradžiamokslis. ~ Kaina 30c 

Atstovas Ralys, Apysaka. — Vertė Nemunas 40c 
No. S. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J. 

Skruodys 75<i 
No. 17. Logikos evoliucija 5c. 
No. 63. Limpamosios ligos 30c. 
No. 42. Pranciškus Karevičius 20c. 
A. Skech of Lithuanian Nation. — Parašė J. Gabrys 10c. 
Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas. — Vertė kun. V. 
Ar Esi Čia Mano Jėzau? — Drama. Parašė V. K 10c. 
Ar Yra Dievas. — Vertė K. Giedrutis. Kaina 5c. 
Biblijos Tirinėtojai. — Vertė M. M. T. Kaina 10c. 
Blogi Kūdikių Papročiai. — Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas 20c. 
Broliai Pirmyn Tiesos Keliu. — Parašė Uosis 10c. 
Anikšcių Šilelis. — Vysk. Ant. Baranausko eilės 10c. 
Apaštalystės Maldos Statutas. — Vertė kun. Saurusai-

tis 35c. 
Aureolė. (Oratorija) — M. Gustaitis . .• 15c 
Apie Apšvietą. — Parašė kun. prof. Bučys 25c 
Ar Yra Pragaras? — Parašė kun. Pr. Schouppe, vertė 

kun. Pel. Martišius ' * 30c 
Aušrelė. — Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Pa

rašė Pranas. Kaina 10c 
Amerikos Dovanos Lietuvoje. — Konxdija penkių aktų 

iš naujausių laikų. Parašė. V. K. Kaina 20c 
No. 57. Ekspresionizmas 25c 
No. S. 1. Mūsų Keliat Parašė M. Krupavičius 15c 
No: S. 2. Betliejaus Stainelė 20c 
No. S. 1. Dievo Karalystė Jumyse yra, arba apie ge

rumo dorybę 15c 
No. S. 1. Gegužio Mėnuo 30c. 
No. 4. Gerų ir Blogų raštų skaiym, 10c. 

(No. 28. Darbas Tiesoje ir Teisybėje C5c. 
, , , . , • . , : Zį No. 30. Gėlių pintinėlė 20c, 

No. 49. Atsargiai su Ugnimi! 10c 
No. S. 2. Sniego karalaitė. Keturių veiksmų, penkių pa

veikslų drama vaikams su dainomis. Vertė 
V. Plaušinaitis <. 25c 

No. S. 26. Lakštingala ir Pas Kristaus Eglelę Parašė 
M. Šalčius 30c 

No. S. 1. Lietuvių literatūras istorijos santrauka. M. 
Biržiškos 15c 

P. S. Užsakydami knygas, meldžiam parašyti knygų unra. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. II org&n Street 

OMG4GO, ILLIBOtt 
TelefuoM Taria MIS 

ValADrtoa — l Iki 11 U 
po pt»tų i Iki • r»k. P«d*llomi« 
oHaaa atdaryta*. 

» • • » — • • • • • • 

DR. A. L. YUŠKA 
1000 So. Halsted Str. 

TeL Canal Silfl 
Oftoo vai.: 11 ryto ikt 11 popiet 

• lkl 7 Tai yakaro. 
Tai.: 1 lkl 4 po platų. 
41M Arctffį, ĄVį. 
Tel. LaiayeUe t i l t 

g _ M. • • T I I — — — — — ——— 

TeL Boulerard S4M 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

, a Okleaco. 111. 

TeL Blvd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
S315 So. Halsted Street 

Valandos: Nuo 9 lkl S dieną, Nuo 
7—=9 vak. 

Nedėllomls 9 lkl 12 diena. 

rDr, M, Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS Ir CHIRrRGAtt 
4601 8o. Ashland Avenue 

Tel. Boulevard 7§fO 
Val.i 2 lkl 4 Ir 6 lkl I 

Ned. 10 lkl 12 i 
Wa«al> 0041 So. Albany Avenue 

TeL Prospect 1930 
Vai.* pairai sutarty. 

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. v 

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit BufĮes. 
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 

tiesiai iš labaratorijos. 
F. AD. RICHTER & CO. 

' 104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinoir 

• 3 ^ 

1 ^TTLE JULIUS SNEEZER Jf BAKEt l 

Ar turite "DRAUGO" Knygyno 
KATALOGĄ? 

Jei neturite, tai reikalaukite, o mes tuojau prisiusi
me. 

DRAUGAS OPUBL. CO. 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
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ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių, štai, dabar ką 
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. 6ie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokia naudingą knygą įsigytu 

Kaina tik 60c. 
"DRAUGAS" PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue • 
I M * • ' » — . - — — — - • • • • • . J 

Chicago, 111. 
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