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K A I P PRASIPLATINA K A
TALIKO POETO RAŠTAI.
Ne visi gali džiaugtis tokiu
popularumu.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

Vokietija

COLOGNE, {Vokietija, rug.
14. —Paul Keller šiandie Vo
I
kietijoj skaitosi* garsingiau
sias gyvas katalikiškas poe
tas.
J o raštai begalo daug
prasiplatinę ir platinasi.
Ir
0
Keller nėra senas.
Praeito
BERLYNAS, rugp. 15. —
liejios mėn. 6 d. jis minėjo 50
Jei Francija tikėjosi iš jVokiemetu amžiaus sukaktuves.
tijos nuolaidumo griuvus ėia
J i s girnas Arnsdorfe, Sile Cuno valdžiai, tai gali dabar
zijoj, liepos 6, 1873 metais. II- pasidžiaugti.
gus metus mokytojavo. Pas
Naujas Vokietijos kaneliekui pradėjo daugiau rašyti, ris Stresemann vakar paskelapleido mokytojo vietą.
be savo nusistatvma.
J o raštus skaito
milionai
J i s pažymėjo, kad jei Fra
žmonių. I r tie raštai vis (lan
neija nori su Vokietija taikos
giaus visur reikalaujami.
(
ir derybų, tai privalo
pirNovelių išsiplatinimas.
miaus išpildyti šias sąlygas:
1. Grąžinti Vokietijai RuhPoetas Keler be kitko pa
rašė aštuonias noveles ir išlei ro teritoriją.
2. Grąžinti
gyventojams
do kitas penkias knygas. J o
viena novelių vardu "Afano laisvę Rliinelande.
3. Paliuosuoti
iš kalėjimų
Šventadieniai" pasirodė 221oje laidoje. Kita novelė " H a  visus nubaustus vokieėius už
ga ro s u m i š " 185-oje laidoje. tariamus prasižengimus.
»Tas sąlygas Franeija i nau
Kitos novelės taipat turi skai
tlingas laidas.
Nespėjama jas kanelieris paskelbė Reiebišleisti ir greitai išperkama. stage.
Tuo tarpu Anglija, anot ži
Ir vis (langiaus reikalaujama.
J o raštu stilius labai gra nių, prieš Franeija organi
žus.
Aprašymai taip
pilni zuoja valstybių sąjungą. Ton
teisybės, poetiškumo ir hu sąjungon turi ineiti Italija,
Skandinavijos
moro, kad skaitytojas, pradė pati Belgija,
jęs skaityti, nenori pertrauk valstybės, Olandija ir kitos,
kurios daug kenėia del Franti skaitvmo ligi baigsiant.
eijos militarizmo.
Kaskartas vis blogiau su
SENA IR V E I K L I FRAN
Europa.
CUZĖ SUFRAOISITŽ.

KARO PADĖTIS MIESTE
TULSA.

Vokietijoje Liejamas Darbininku
Kraujas

KEMMERER, AVyo., rugp.
15. — Vietos auglių kasykloje
TULSA, Okla., rugp. 1 S.—'
No. 1 ištiko ekspliozija ir už
Čionai kaukuoti ir ¥iekaukūoti
griovė 200 anglekasių.
nežinomi v piktadariai pasta
raisiais laikais pradėjo grob
WASHINGT,ON, rugp. 15.
ti gatvėse i y namuose žmones,
BERLYNAS, rugp. 15. —
-r- Prezidento Coolidge admi
kuriuos išveždavo iš miesto,
Visoj Vokietijoj
darbinin
nistracijos nusistatymas Vo
apmušdavo ir paleizdavo.
kams trūksta
markių, nėra
kietijos kontribucijos klausi
Pastaromis dienomis pag maisto.
Tad komunistams
mu stovi Valstybės Sekreto
riaus Hughes paskelbtoje po robtas ir apmuštas vienas ži puiki dirva juos . kurstyti į
Kilo nepap riaušes ir sukilimus. Sukurzicijoje.
Kontribuciją
turi nomas pilietis,
styti darbininkai, kai kur iš
nustatyti tarptautinė komisi rastas triukšmas. .
Gubernatorius sutraukė ke vesti į streikus kelia riaušes,
ja.
lias kompanijas
milicijos ir kovoja su policija ir žudosi.
Pranešta,
kad Hanovery
LOFRDES, Francija, rug. proklamavo karo padėtį. •
Militariniai autoritetai gel nužudyta 20 žmonių, gi Seitze
15. — Olandų maldininkų bū
rys važiavo omnibusu Pirenė- bės policijai surasti piktada — 15. Riaušės seka ir Sile
jų pašlaiėiais.
Omnibusas rius ir jos išgaudyti.
zijoj.
apvirto ir su žmonėmis nusi
Komunistai darbuojasi pa
rito 250 pėdų pakalnėn. 23 12 ŽMONIŲ ŽUVO POTVINY
traukti streikan darbininkus,
maldininkai žuvo. Kiti sužei
dirbančius ėia prie vanden
SALT L A K E CTTY, rugp.
sta.
traukių.
Norima sostinę pa
15. — Užpraeitą naktį šiauri
likti be vandens.
Vvriausvnėj
F
t
a
b
valstybėj
prakiuro
SOUTHAMPTON,
Angli
bė turi paruošusi
pagelbinį
ja, rugp. 15. Garlaivis Prin- debesys. Lietus liejosi kaip iŠ tecbnikaJį korpusą, jei darbi
Kilusiame vietomis
cess Ena iš eia plaukiant į kibiro.
ninkai sukeltų streiką.
potviny
žuvo
12
žmonių.
Nuo
Francija su
ekskursantais
daužė į povandeninę uolą ir stoliai siekia milionus dolarių. Puolė požeminį geležinkelį.

TO KRAUJO LABAI IŠTROŠKĘ KOMUNISTAI

AR FRANCUOS MILITARIZMA LAUKIA
GALAS?
Ii jos notą ignoruoti. Bet paskians įsitikinta, kad ignoravimas nebegalimas.
Reikia
argumentuoti ir veikti.
Franeija kaltina
Angliją,
kad ši iš Vokietijos kontribuei jos reikalaujanti
didesnės
dalies, negu buvo
sutarta.
Franeija negalį dovanoti An
glijai, kad ši
reikalaujanti
sau skolų atmokėjimo. Sako,
jei Franeija turėtų
mokėti
Anglijai ir Amerikai
karo
skolas, tuomet iš nustatytos
kontribueijos jai liktų
vos
maža dalis.
Taip negali but, sako franeuzai. Tokioje formoje Fran
eija duos atsakymą Anglijai.
ANGLIJA VEIKS GREITAI.
LONDONAS, rugp. 14. —
Koks bus sekantis žingsnis?
.Toks klausimas
eia visų
šiandie keliamas, kuomet san
tarvė suskilo
ir pagaliaus
griuvo del Franci jos nepa
kenčiamo militaristinio ir im
perialistinio nusistatymo.

prakiuro.
šo.

80 asmenų pragai

AVASHINGT0N, rugp. 15.
— Pranešta, kad jei kietųjų
anglių kasyklose kils streikas,
tai vyriausybe žada visur pri
statyti minkštųjų anglių.

Hamburge susikirtime su
komunistais keletas žmonių
nužudyta. Pabaigoje paskel
bta karo padėtis.
Seitze susirėmime su poli
cija 9 komunistai nukauta.
, Miestą Luebeck komunistai
buvo visai apvaldę. Teėiaus
jiems ten valdymą pertraukė
milicija.
(Okupuotose franeuzų ir bel
gų
teritorijose,
taipat ir
Rliinelande, irgi seka kruvi
nos riaušės.
Berlynas labiausia palies
tas streiko. Miestas neturi
gazo, elektros. Sustoję pože
miniai traukiniai ir gatvekariai.
Naujas kabinetas.
Tš daugelio
kihj miestų
praneša apie darbininkų riau
šes.
.Tuotarpu naujas kanelierius Stresemann jau paskel
bė savo kabineto sąstatą. Ka
binetą sudaro: 3 centristai, 3
socialistai, 3 liaudies parėijos,

Apie 200 komunistų štur
mavo čia dvi požeminio gele
žinkelio stoti.
Visa geležin
DUESSELDORF, rug. 15.
kelių sistema buvo suparali— Francuzai eia okupavo Vo
žiuota.
Teėiaus komunistai
kietijos valstybės bankos ša
atmušti.
ką, kuomet vienaln franenzui
3 demokratai ir 2 nežinomos
nenorėta iškeisti ėekis.
Jie žada atakuoti kai-ku-1 partijos.
Vice-kanelierium
rias dirbtuves, kur darbinin-i vra socialistas Scbmidt.
Fi3
OKUPAVO* BANKĄ.

»i *

AVASHTNGTON, rugp. 15.
kai dirba, ty. jjų neklauso ne- nansų ministeris taipat soeiišeidami streikan.
Dirbtuves austas. Monarcbistinė spau
— Pranešta f kad Prezidentas
Kad Anglija veiks
viena Coolidge nešauks
saugoja milicija.
da jį puola, nes jis yra žydas.
Kongreso
Vokietijos klausime, apie tai specialėn sesijom
MILŽINIŠKAS LIETUVIŲ
P A i M Ž DAUG GINKLŲ IR , vitt ^t Turėjo nusuktą spranegali but kalbos. Bet kokiu
KALBOS ŽODYNAS.
AMUNICIJOS.
| ndą.
FRANCIJA VIENA KREIP būdu ir kaip greitai sunku at
PARYŽIUS, rugp. 14. —
sakyti.
SIS Į VOKIETIJĄ.
P. Būga praneša, kad jau
TRTESTE. ru^p. 1.">. — TI-į Kažkokiu du VATU sekmaNesenai ėionai Įvyko "Action
Teėians patirta, kad Angli v
baigiamas ruošti lietuvių kal talijos' vyriausybe
So.-iale de la F e m m e " orga
sulaikė ! d i e n i *» po^L*t* atvežė autoPABY2IUS, rugp. 15. , — ja veiks greitai. To klausimo
bos žodynas.
Jau pradėtas garlaivį Vulean, kuriuomi b u - ' m o m ' l h l ^>oninon, paliko ir
nizacijos
kongresas.
Visų
perrašinėti. Žodyne tilps 80,- vo vežama Jugoslavijon gin-1 $*&* nuvažiavo,
domę i save atkreipė kongre- K i t u Vl ' 8 * valstybių Francija trukdyti nebegalima. Gal bus
000 žodžiij. Jis Užims nuo 8 klai ir
se aktyviai dalyvaujanti se- galutinai apleista šiandie pati palaukta kol Francija su Bel
amunicija.
Italijos! Ligonis lig mirsiant neatiki 12 tukstanėitj puslapių. autoritetai konfiskavo vieną, gavo sąmonės ir niekas neži
kreiptis j gija duos atsakymą. Tai visnyva
katalikė
sufragistė, viena darbuojasi
WASHTNGTON, rugp. 15.
Vokietiją ir su pastarąja pa- Kas.
Mile. Maugert.
Xors ji j a u !
— Patariant Prezidentui Co Žodynui reikalingos Basana- l l l i l i o i ^ ^ a i l t i m j , 3,000 kulka no, kur ta nelaimė su juo ga
Anglija tikisi, kad jos nu
arti 80 metų amžiaus, te- \ ( , a r >' t i h o n t k o k i * t a i k 9 olidge, federalė anglių komi viciaus pasakų 6 tomai, ir kiti p v a i ( i ž i u į r 2 4 armotu batare- lėjo įvykti.
Nutarta kuoveikiaus pradė sistatymą Vokietijos klausi
jo raštai, kurie
Amerikoje Į : a f :
Policija ieško
anų dviejų
ėians joje dar daug jaunatvės
sija šaukia konferencijon kie
ir energijos
užsilikę. Kon ti šiokias ar kitokias dervbas, me rems S u v. Valstvbės. Jei tųjų anglių kasyklų savinin spausdinti. Amerikiečiai, kas
Tuos ginklus Italija buvo vyrų.
grese ginai karštais žodžiais kuomet tik naujas Vokietijos Amerikos parama butų gauta, kus ir anglekasių unijos ats turi prašomi tas knygas pa pardavusi įvairioms valsty
aukoti i r pasiųsti Prof. Bu bėms. Dabar pasirodė, kad
atsiliepė į moteris katalikes, j kanoHeris sustiprės savo vie- tuomet Anglija eitų pirmyn tovus.
gai, Kaunas, Seimo rūmai.
idant jos prisidėtų prie su- toje ir stovės prieinamoje po- ir ignoruotų Francija.
Jugoslavija tai visa atpirko
Konferencijai pradžia pa
Anglija nori, kad Francija
zieijoje.
nuo kitų valstybių agentų ir
t'ragizmo.
žymėta šiandie po pietų PenANYKŠČIAI. - Lietpos 3 j n o r ( V ; j o p a r s i t r a n k t " i .
Franci jai yra
didžiausiai j kuoveikiaus apleistų
Bubro nsylvania viešbuty, New YorLietuvos 10 litų
$1.00
Kaip žinoma Franci joje mo
d., Vyriausiasis kariuomenės
Anglijos ster. svarui 4.61
torys iki šio laiko neturi bal svarbu jkuoveikiaus taikintis Ii teritoriją, nelegaliai okupuo- ke.
vadas gen. S. Žukauskas, lan PALIKO SUŽEISTĄ, TAS
Francijos 100 fr.
6.21
savimo teisių, nors ilgus me su Vokietija pirmneg Angli-1 tą, gi kontribucijos sumą tu
Anglių komisija stengsis aMIRĖ.
kydamas
kariuomenės dalis
Italijos 100 lirų
.. 4.53
lus tuo klausimu darbuojasi. ja su ja padarys sąjungą. Jei retų nustatyti tarptautinė ek- bi pusi sutaikinti, kad išven
atsilankė ir Anykščiuose. At
AVest Side ligoninėj mirė
Vokietijos 100 mrk. .00004
Dauguma atžagareivių fran- Anglijai su Vokietija susijn- spertų komisija.
gti pramatomo streiko rugsė
likus
tarnybines
pareigas
vie
ngti pavyktų, tuomet Franci
Anglai
tvirtina,
kad
Ame
:
A. Srasty, 35 m., 336 N. LeaLenkijos 100 mark. .0004
euzų senato narių moterų ly
jo 1 d.
Toksai yra Prezi
tos
kariškiai
su
savo
šeimyno
ja atsidurtų pavojun ir turė rika turėtų gelbėti Anglijai.
giateisei priešinasi. Jie ma
dento Coolidge noras.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIflHIIIIIIIHIIIIIII I
mis vaišino jį pietumis
ir
tų atsisveikinti su visokia ka Nes Francija ir jai nemoka
no, kad taip turi but ir toiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiirlM
karo skolų. Nori, kad jai viro kontribucija.
liaus, kaip ilgus amžius buvę.
SULAIKO KONTRIBUCIJOS
Francijos užsienių reikalų i sos skolos butų
dovanotos,
MOKĖJIMĄ.
Teėiaus jie apsirinka. Visuo
ofisas ant greitųjų paskelbė j Sako, kad kuomet ji gausianmenės opinija juos privers
" Geltonąją Knygą/' kurioje, ti pinigų iš /Vokietijos, tuoPARYIUSŽ, rugp. 15. —
kitaip
atsižvelgti į moterų
telpa visį ententės v a l s t y b ė j met mokėsianti. Bet ji šianVokietija painformavo santa
ivikalavimą.
m
memorandumai, laiškai, teleg- j die spaudžia Vokietiją, kad
žaliais
kaspynais. 1
rvės valstybes ir atpildymo žėliais,
ramos ir kiti politiniai doku- j negauti, jokios kontribucijos
10 metų Petkomisiją, kad ji kontribuciją Sveikino eilėmis
ŽADA STREIKUOTI GRO mentai.
v
j i r nemokėti jokių skolų.
pertraukia mokėjusi pradėjus ronytė ir įteik generolu .- SERNIŲ K L E R K A I . Tąja Knyga Franeija nori
•iii savo ranku darbo ir ža
rugpiučio 11 dieną.
įrodyti,
kad " ji pateisytina
liu
BORAH PALANKUS.
akučių dėžutėje? I 'n*- j
Ikišiol
Vokietija
Italijai
IrG.OOO, grosemių (valgomų Rubro teritorijos okupavime,
COOLIDGE.
Nes,
Draugas pigiausiai siunčia ir geriau
pristatydavo anglių, gi Ang kiau visos padainavo genero-|
jų produktų kraut.)
klerkų ir kad jos pusėje yra teisybė.
lui ilgiausių metų.
Šis gra
lijai žaliosios medžiagos.
siai
"Draugas"
perPrekybosdidžiau- S1 1|
žada pakelti streiką rugsėjo 1
»
šias patarnauja.
Lietuvos bankas:
Ūkio siunčia
Banką ir
SPOKANE, WASH., rugp.
Vokietija notoje pažymi, žiai auklėjamų mergyčių pas
dieną, jei savininkai nepadi FRANCIJA NORI ATSAKY 12. — Senatorius Borah iš IPramonės Banką.
veikinimas į visus padarė gra
kad
nebeturėdama
Ruhro
te-,
dins jiems užmokesnio.
T I ANGLIJAI.
| daho tvirtina, kad jo nuomo- . . . .
"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais:
,.
,.
jzaus įspūdžio. Generolas p n
fciandie klerkai ima apie 30
jne, Prezidentas Coolidge yra n t o n j o s
negalinti
toliausi.ėmėf gėles
.,
,., . joms p a - į | | perlaidomis, čekiais-draitais ir telegrama.
padėkojo,
dolerių savaitėje kiekvienas.
PARYŽIUS, rugp. 14. - Į tinkamiausias kandidatas į duoti jokio atlyginimo.
bučiavo į galvutes pasivadi-jj
J i e reikalauja 40 dolerių.
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.
pastarąją
Anglijos
notą prezidentus iš republikonų
Kai-kurie darbininkai Ga- nes prie stalo visas p a v a i s i - j S g
Francija, sakoma, gaminanti partijos.
ry, Ind., plieno dirbtuvėse va n o
,f1 .
.
[H
2334 S0. OAKLEY AVE.
CHICAGO, HL 1 1
CHICAGO. — Šiandie iš-, atsakymą.
Išpradžių
buvo
kar pradėjo dirbti 8 valandas
Atlankęs ir seseris vienuo-i^f*
*m*
dalies apsiniaukę; vėsiau;
I norima tą aštraus tono Ang- PLATINKITE "DRAUGĄ". dienoje.
les generolas išvažiavo.
^KiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiuiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiitiiUNiiiiuiNiitfimi^

LIETUVOJE.

ANGLEKASIAI ŠAUKIAMI
KONFERENCIJON
NEW YORKE
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liaudininkai neturi ir tautinės
garbės supratimo. Lietuvos
prezidentas gauna mažiausią
algį iš visų prezidentų pasauiiakynu nadėldionina j l y ^ n o r g j j e t u v a nėra ma-

"DRAUGAS"
Metams.
Fuai H.fcį

$3.001 * V » » pasaulyje sahs. Is gaunarnos algos prezidentas pri01 prenumeratą mokei lekalno. Lai
ku skaitosi ana
nno ttirasyino
kas
Urasymo dienot,
dieno* valo užlaikyti visą savo rak
ne nio Nanją Metų. Norint pennai tine, priiminėti užsienio sVeajti edreeą Tie&de reikia priaių*
H ir sanas adresą* Pinigai geriau čius ir, žodžiu sakant, atsto
sia tinsti atperkant kratoje ar ta> vauti tinkamai visą mūsų šalį.
prast "Mana? Order" arba įde
dant pinigus i registmota lalaka Socialistai ir tą mažiausią alĮgą norėjo dar sumažinti. Jie
DRAUGAS PUB. 0 0 .
ms negalvoję, kad tuomet pre8334 South OaJcJey Avenut zidentas atstovautų Lietuvą vi
Chicago, Illinois
siškai ubagiškai. Jiems ne
•
TeL Roosevdt 7791
galvoję, kad jų vadas Šleževi
čius didesnius pinigus uždirba
Lietuvos valdžia susidarė iš begindamas dvarininkų žemes,
katalikų, socialistų — liaudi kad jų šulas, grafas Zubovas
ninkų ir keletos mažuątų at yra daug kartų už Lietuvos
s t o s . Mažumos, būdamos ne prezidentą turtingesnis.
stiprios daug ir nesiskėterioja,
\Vell, socialistams taip jau
nors daug i* pagelbėti negali. iv Dievas liepė būti turtingais.
Bet socialistai visą laiką užsi O Lietuva? Kas kam darbo.
3 ."? • I J r t S ^

ima tik opozicija. Įeidami i
valdžią jie tuom pačiu pasi
žadėjo darbą dirbti, bet matyt
jie svetimų kilbų nemoka ir
ministerių ' 4 kabinetą'' veda
iš Lietuvių žodžio 'kabinėtis*.
Nes visas jų darbas valdžioje
tik kabinėjimosi gali būti pa
vadintas.

Bcsikabinėdami prie katali
kų Seime jie, kaip paprastai
Įerasižengia ir su tiesa. Nese. Tarti prisikabino, kad buk ka
talikai reikalavę žmogžudžiui
Mikuckiui sugrąžinti laisvę ir
karišką laipsnį. Tuotarpu ta
organizacija, kuri to prašė, sa
vo tarpe teturi tik vieną kata
liką, keletą socialistų i r kele
tą "nei šiokių, nei tokių."Kas
prašė ir kodėl prašė TIŽ Mikuckį, dabar nelaikąs skelbti.
Bet jei kas už tai yra kaltas,
tai kaip tik daugiausia patys
socialistai.

met socialistų da nei vardo ne įvykdintt| savo pienus, tai ji
buvo pasaulyje. Įvairios dar- turėtų nemaža pasisekimo ir
bininkų draugijos — gildo*T*gal išrištų bedarbės problė
tukstančiai prieglaudų prie ma. Suv. Valstybėse, kuriose
vienuolijų, tai buvo n© tur natūralių turtų y r a tiek daug
čiams vietos, bet vargšams, ir pardavimo rinka pilna Čia
visų apleistiems.
jau prie pat Amerikos durų,
Vėliaus Popiežiaus Leono bedarbių, rodos, visiškai netu
X I I I enciklika "Rerum Nova rėtų būti.
rum , , , remta ant praktiko*
Bedarbių priežastimi būva
darbo, kokis jau buvo katali dažniausia pačių pramoninin
kų darbuotojų
Vokietijoje, kui neapsiskaitymas. Kuomet
Šveicarijoje, Francijoje ir ki atsiranda kokių nors daiktų
tur varomas, tai buvo atsaky didesnis reikalavimas iš vi
mai į šmeižtus.
suomenės pusės pramoninkai
Šmeižtai,nesiliauja ir dabar galvatrūkčiais tų daiktų pri
ant katalikų Bažnyčios, o ji i verčia tiek, kact jų niekas su
tai atsako tais. prakilniais dar vartoti negali. Arba pridirba
bais valstybėms, visuomenei daiktų tokių, kurių tame laiir darbininkams, kad šmeižikų ke niekas nereikalauja, o toveidai ir sąžinės pasirodo vi del vėliau būva priverstas už
soje savo biaurumoje ir nuo jų daryti nekuriam laikui savo
bėga visi kurie da neprarado dirbtuvę visiškai, arba mažin
regėjimo ir savo sąžinės.
ti darbą. Dėlto daug darbinin
Ant mus, lietuvių katalikų, kų lieka be darbo, arba gau
tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje na jo labai mažai.
krečiama šmeižtų pilnais veži
Jei pramoninkai turėtų) nu
mais. Organizuotų šmeižikų sistatę tinkamus pienus ir ne
gaujos tam tik ir gyvena, kad būtų jiems kliučie? jų vykdinnesiliautų mus šmeižę.
ti, bedarbės pranyktų.

Nemažai randasi mūsų tar
pe šeškų — Dailių, kurie ge
ri naši prie šmeižikų bolševikų,
socialistų, laisvamanių ir kitų
i r padeda jiems jų purviną>iar
bą atlikinėti. "Mes štai geri,
mus nešmeižkite; anie katali
kai — klierikalai, jie tai tiki i
piktadariai''. Tokiais šeški
niais darbais ir teisinimaisis
neprieisime prie nieko. Kata*
likams reikia sekti Katalikų
Bažnyčią: J i tnaYiau atsakinėbesikabinėdami,
jo žodžiais, o daugiausia dar
patys save nu
bais.

• . „Suardydami praeitąjį Seimą
socialistai neprileido, kad val
stybės išlaidų ir pajamų sąma
ta butų savo laiku apsvarsty
ta. Dabartiniam Seimui tą są
matą pristačius,
socialistai
parisėjiškai pasipiktino, kam,
Yiuįinas,
girdi, pervėlai paduotas. Ku
riam šventajam reikėjo vals liaudininkai
tybės biudžetą pristatyti, kuo plakė.
^Lietuvių katalikų dalis tai
met Seimo nebuvo, socialistai
GERIAUSIAS ŠMEIŽIKAMS sėkmingai daro, bet kur kita
nepasako.
jų dalis ir, galima beveik sa
4
ATSAKYMAS.
kyti, didesnė dalis? A r ji ne
T a r p kitų priekabių prie
valstybės biudžeto, socialistai i Nebuvo tų laikų, kuomet turi priedermės padėti atsa
pyksta už perdidelę algą pre katalikybė nebūtų buvusi šmei kyti į priešų šmeižtus kilniais
zidentui ir už kunigų algas; žiama. Nebuvo taippat laikų, darbais! Taip, turi priederme,
Del kunigų algų butų galima kuomet nebūtų buvę į šmeiž tik užmiršo ją pildyti.
Federacija, centralinės or
su jais susikalbėti, kad jie bu tus atsakyta.
Kuomet Katalikų Bažnyčia ganizacijos, parapijos, mokyk
tų... ne socialistai. Nei katali
kai, nei kunigai kunigų gauna gyveno da tik savo kūdikystės los katalikų spauda, štai vieta
mos algos nebrangina, nes ji dienas, ją šmeižė pagonys, kad kuriose galima atsakyti dar
nėra brangi (apie $10.00 į me^ ,»i priešinga visuomenei ir ne bais ir godžiais į priešų šmei
tus). Už tuos skatikus kuni ištikima valstybei. Pirmiejie žtus.
gams užverčiama metrikų ve krikščionys į tai atsakinėjo
NUOLATINIS DARBAS.
dimas ir statistikos žinių tei žodžiais, bet daug daugiau
kimas valdžiai. Pasamdžius darbais. Tie su didžiausiu pa
Nesenai laikraščiuose buvo
sišventimu
pasistengė
aprutam reikalui valdininkus ats
žinių, kad viena Amerikos vakirus reikėtų apie tūkstantį pinti vargingiausią visuome- j ^
kompanija užbaigė pic.
žmonių, v su alga kiekvienam po nes dalį — vargšus, neturtė uus, sulyg kų/ių ji savo dar$20.00 į mėnesį. Katalikai su lius ir ištikimai tarnavo valstv
bininkams užtikrina darbą 48
tinka kunigams algų nemokė bei, skirtose jiems vietose.
savaitėms kas metai. J i tuti, jeigu jų darbą Valstybinį
Vėliaus ir dabar šmeižiama rį savo skyrius
įvairiuose
atliks kas kitas. Socialistai tur buvo Katalikų Bažnyčia, kad miestuose ir naudoja
apie
but norėtų, kad kunigai dirb jai rupi darbininkai, kad ji 100,000 darbininkų. Iki šiolei
tų valstybinį darbą, bet alga jiems priešinga.
ta kompanija turi gerą var
už tai kad butų mokama beČia vėl kiekvienam ne/ak dą pas darbininkus ir visuo
dievukams.
lam žmogui faktai rodė, kad menę už savo teisingumą ir
Kat. Bažnyčios atstovai tada atvirumą.
Neturėdami teisybės jausmo Įjau rūpinosi darbininkais, kuo
Jei ta kompanija

Pramoninkai turėtų jausti,
kadjie tik jų biznis, bet ir pa
ti meilė deda jiems prieder
mę rūpintis, kad jų darbinin
kai visuomet turėtų darbo .ir
tinkamą už tai atlyginimą.
Šis dalykas turėtų
rūpėti
ypač tam nedaugeliui asmenų,
kurie kontroliuoja šalies tur
tą ir gamtinius turto šaltinius.
Jei tos kompanijos pienai
pasirodys sėkmingi, gal ji ir
praves kelią darbininkų geres
v
niems laikams.

kus argumentus" išeina gra
žaus juoko. Šiandieną pritruko mums laiko ir vietos.
Taigi ryt prašom pažiūrėti
"Draugą"
ir pamatysime,
kiek Bažnyčia sudegino šven
tųjų ir kiek ignorancijos ir ne
sąžiningumo turi mūsų rj^tieveliai kuomet kalba apie kata
ištikrųjų likus.

J a u Giedrininkų-Moksieivių Seimas
užsibaigė ir beabejo jaunimas, kuris su
sirinko Worcester, Mass. liepos 29 ir 30
dd. kad ten išrišti savo brangios orga
nizacijos keblius klausimus, išsiskirstė na
mo pilnai patenkinti seimo vaisiais. Kaip
kiekviename seime taipat ir Gįiedros orgjos seime išreikšta puikių minčių, pasiro
dė geras ūpas ir nepaprastas entuziazmas
veikti savo organizacijos gerovei. Bet ai
tos mintys, a r tas ūpas, entuziazmas pa
siliks vientik atminty? Teisybė, seime nu
tarimai gana turiningi, bet kas svarbiau
yra tų nutarimų įvykinimas. Nors nutari
mai butų kuogeriausi, bet jei mes jų nepil
dysime tai visi mūsų clarbai pasiliks nie
ku.
Tikimės jog seime nauja išrinkta val
dyba šiems metams gaus vįsų org-jos na
rių širdingą paramą; ir pilną paaitikfįi-

i

mą. Kiek matyti tai visi Centro valdy
bos nariai gana energingi ir pasirengę ne
nuilstančiai organizacijos labui, jos pakė
limui darbuotis.
Vienas svarbus dalykas į kurį mok
sleiviai turėtų atkreipti savo domesį tai
yra mūsų alumnų klausįnias. Kiekvienam
giedrininkui gerai žinoma mūsų organi
zacijos finansinis silpnas padėjimas. l i g i
šiam laikui, ypatingai per pereitus metus,
organizacija buvo apsunkinta .baisia skola.
Kaip mes galėtume šiame atžvilgyje savo
stovį pagerinti? Aiškus dalykus jog mok
sleiviai, patys neturtingi, vargiai galį pa
kelti organizacijos iškasčius. Mums reikia
mūsų alumnų paramos ir beabejo jie su*teiks tą paramą, jei mes pasirod/sime
vertais. Štai šįmetą seime pasirodė kokia
yra mūsų alumnų gera širdis ir duosnumas kuomet laike kelių minutų keli alumnai suklojo ant stalo arti 200 dolerių! Kaip
mes turime atsižvelgti į tą dalyką f Jei
mes norime tikėtis panašios paramos rmo
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T a r p daugelio užsipudinėjįmų ant katalikų tenka girdė
ti ir tokių:
— "Katalikų mokytojai i r
auklėtojai niekam netikę, ne
prisirengę" —
— " Ę a t a l i k ų tarpe mažai
labai tėra žymių mokslavyvn ų >>
— "Katalikų tarpe maža tė
ra specialistų, profesinių eks
pertų" ir tt. Žodžiu sakant,
išeina, kad katalikai" mokyto
jai daug žemiau stovi už nekatalikus mokytojus.
Tokią
nuomonę terika dažnai išgirsti
iš pačių, katalikų. Tuotarpu
sustačius tą iš katalikų girdirną nuomonę šalę nuomonių, iš
reikštų žymių pasaulyje žmo
nių, . bet nekatalikų, pasirodo
labai keistas dalykas.
Keista, kad ten iš kur rei
kėtų tikėtis daugiausia papei
kimų ir kritikos katalikų auk
lėjimo ir auklėtojų, iš ten at
eina pagyrimai, pasigėrėjimai
ir ten matomas laukimas iš
katalikų ko nors nepaprasto.
Pasirodo, kad žymus žmonės
T—"profesoriai, auklėtojai yra
nepatenkinti pasaulinėmis, vie
šomis mokyklomis ir jų darbu,
nes vis gyviau jaučia, kad jų
darbas neatsiekia essencialio
tikslo.
Ne katalikų nuomonės.
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(Janą bus pakartojus Dakta
ro Meiklejolm žodžius, iš ku
rių aišku, kad palaimos iš gau
saus aprūpinimo materialiais
dalykais ir iš tobulo bizniško
suorganizavimo nėra palai
mos, kuomet nėra pačios au
klėjimo sielos. J i s rašo:
"Didžiausias vargas su mū
sų mokymu, kad mes neturi-

„ e ko mokyti. Dėlto lai ,nes ^ T R
BEKRARTANT.
mokome chimijos, pliizikos,
botanikos, ekonomijos, mate
Jamontas
" V i l n y j e " va
matikos ir kitų; mes neturime
nuo ja i i Nau j ienų'' padelkas
išminties mokyti. Mes nežino-'
už naujus šmugelio mėgini
me, ką pasakyti apie šiandie
mus, už Harringtono garsini
ninį gyvenimą, kaip mūsų tė
mus iš naujo, Gerai "Vilny
vai davė. Mes neturime evan
je",pamazgoti,,bet reikėtų ir
gelijos, neturime filosofijos,
" T a r k a i " patarkoti ir kitiems
mes neturime, sa%kant tiesiogi
laikraščiams savo pastabas
niais ir aiškiais žodžiais, reli
padaryti.
gijos, kurią jiems (jaunuome
Aš Jamontui ne !draugas'.
nei) duotume...
Bet už tai, kad jis mėgina ap
Bet kas yra mums essenciasaugoti žmonių kišenes nuo
lis dalykas tai parupinimas mo
Kinijos milijonierių apetitų,
kytojų, mokytojų Amerikos
jaunuomenei. Mes neturim už ag p. Jamontui "šek hends".
Priduok Tamsta medžiagos ti
tektinai mokytojų — auklėto
ktai, tai ir aš apie tai pasau
jų. Musųi mokymas tapo tikliui pabambinsiu.
rų instruktorių darbas. Mes
turime sulaukti mokytojų, ku
Dabar iš kitos bačkos, vi
rie tiktų paimti į savo ran
sai nepolitikiškos.
kas Amerikos jaunuomenę ir
Klausia žmogelis žmogelio:
vesti ją ne tik prie Amerikos
gyvenimo, bet ir visos žmoni " A r galima tuom KlemensaiŽmogelis
jos gyvenimo gražumo, kilnu č i i r pasitikėti?"
mo ir reikšmės kaipo prie ti žmogeliui atsako: — " K a d aš;
bučiau sidabrinis šaukštelis ir
krai gražiausio dalyko".
Tai nekataliko žodžiai apie Nbučiau kartu su Klemensaičiu
viešąsias nekatalikiškas mo- Vienam kambary, tai aš liep
kyldas. Tie žodžiai vra nuošir- čiau save užrakinti į spintą už
dųš, atviri, tai nepasitenkini keturių skląsčių su keturiais
mo žodžiai doro žmogaus, ku užraktais kiekvienas".
Nepamanykite,
susimildaris mato, kaip vargsta, kenčia
ir doriniai žrunga jaunuomonė, mieji, kad tai aš tokį patari
apleidusi tas mokyklas, nepri mą duočiau " N a u j i e n ų " skai
rengta į gyvenimą, nesupran tytojų kišenėms.
tanti tikrojo žmonij6s gyveni
Tai buvo ne socialdemokra
mo tikslo.
Tai gražus liudijimas, kad tų šeimynoje, tai buvo laisva
katalikai su savo mokyklomis manių šeimynoįe, kur divorsai yra garbinami ir Katalikų
stovi ant tikrojo kelio.
Bažnyčia yra barama už tai,
kad liepia vyrams svetimų
KANADOS ŽYGIAI.
d)9vų ir svetimų moterų ne
Prezidentas Taft 1911 m. bu turėti.
Parėjo motina iš bažnyčios
vo pakėlęs obalsį, susitarus su
Kanada, pravesti Šv. Lauriną ir rado savo mažą dukrelę
kanalą. Amerikoje atsirado verkiančia.
smarki tam oppozicija ir pati
— " K o verki, mažyte?"
Kanada tą projektą atmetė.
— " T a r n a i t ė Kotryna nolė
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Dabar pati Kanada iškyla jo tėtušiui akis iskliapštyti".
su tuo projektu, tik, žinoma,
— " U ž ką g i ? " — klausia
ieškodama sau naudos. J i no motina.
rėtų, kad projektas butij vyk
— " U ž tai, kad tėtušis ma
domas, bet su sąlyga, kad S. mą išlydėdalnas pabučiavo."
Valstybės paliktų jai liuosą
kelią į savo javų rinkas. Mat,
Klausia gydytojas:
"Ar
nuo to laiko, kaip dabartinė Tamstos šeimynoje nebuvo
Suv. Valstybių administraci proto liga sergančiu?"
ja, gindama darbininkų^ ir^ — Ligonis atsako: — " O
farmerių padėtį savo šalyje, taip, ir nevienas. Mano sesuo
pravedė muitų įstatymą, Ka pasiūlė gumbą
besiperšannados farmeriams užsikirto ke čiam milijonieriui... o mano
lias gabenti savo javus į Suv. brolis apsivedė su paprasta
Valstybes. T a i Kanada labiau neturtinga sodiete".
atjautė ir įiandien ieško išė
Bimbalų
Bambizas.
jimo iš tos keblios sau padė
ties.
Geras ūpas tepa gyvenimo
Bepublikonai vis labiaus į- ratus.
sitikina ir kitus tikina, kad
dabartinis muitų įstatymas la
Gerų knygų, kaip gerų drau
bai naudingas Suv. Valsty gų, esti tik keletas pasirinki
bėms, ir kad darbuojasi šalies mui; juo atydžiau parinktos,
gerovei
G. P . S. I
tuo malonesnės. — Alcott.

•

kitų mūsų alumnų, koks turi būti mūsų ganizacijos perskilimas. Vieni pritarė nau
jam vardui, kiti, kurie laikė jog "Moks
pasirodymas? Štai kame dalykas.
Ligi šiol mūsų organizacija turėjo ga leivio" vardas geriau išreiškė jų siekius,
na daug narių, bet daug iš tų narių ma idealus, buvo griežtai priešingi org-jos
žai arba visai neveikė savo org-jos la vardo permainymui. Vienaip ar kitaip
bui. Ar taip ir toliaus turi būti? Ne. Šių žiūrint, reikia suprasti, jog visiems mok
alummi parama reiškia mumyse pasitikė slą einantiems Amerikoje y r a brangi Ir
jimą, jog mes suprantame savo reikalus būtinai reikalinga stipri organizacija -fir trokštame savo organizacijai gerovės, organizacija kurios pirmiausis tikslas butu
jos pakilimui darbuotis. Tadgi, mokslei suvienyti AmerikDje gimusį ir augusį jau
viai, darbuokimės visi ir išvien! J e i mes nimą ir palengvintų, jiems siekti savo idea
patys neveiksime tai niekas kitas už mus lų. Neturėtume del šiokio tokio nesutiki
nepasidarbuos. Mes turėtume savo gerais mo viską šalyn numesti, apleisti organiza
pavyzdžiais, savo veikimu prie savęs pri ciją ir atsižadėti jai toliaus darbuotis.
traukti visus alumnus, kad šie padėtų nu;
( I š kitos pusės turime tokius svarbius
ms pakalti organizacijos vardą ir gerovę. klausimus, kaip org-jos vardo permainy
Dabar kįla kitas, vienas svarbiausių mą, ilgai,, rimtai apsvarstyti ir taip elg
klatįsimų, t. y. mūsų organizacijos vardo tis idant i r vienus ir kitus patenkinus.štai
permainymas. Kelis metus atgal, kuomet ir proga. Seime išreikštos nuomonės už
moksleivių seimas apkrikštijo organizaci vieną ir už kitą pusę ir galutinai pa
ją ir jos organą nauju vardu ,— dabartiniu likta visoms kuopoms nuspręsti per re
"Giedrininkų" — . " G i e d r a " vardu — ferendumą koks tinkamesnis' vardas. TaituojftBs
kilo
nesutikimai:
ir
or- gi,Uabar laikas savo tarpę diskusuoli, a r
\
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ĮDOMŲS PRIEŠINGUMAI.

Vienas universiteto autoritas išpažįsta, kad mokyklos
" y r a pritroškusios nuo appnr a t ų " ; antras jų mokslo daly
kų surašą vadina: "nuodug
K I E K BAŽNYČIA SUDEGI niai išdirbtas menu (valgių
NO ŠVENTŲJŲ?
surašąs) nesuprantamoje kal
b o j e " ; trečias rodo žymiausią
Vieną kartą- " N a u j i e n o s "
kliūtį "fakte, kad mes, mo
paskelbė, kad Katalikų Bažny
kytojai, neturime filosofijos".
čia pirma deginusi tuos, ku
Nesenai vienas katalikų ko
riuos
šiandieną
garbinanti
legijos profesorius diskusuošventais. Gavusios nuo mūsų
trupučiuką per nosį už tokį damaš nekurias mokslo meto
pasakymą, nepasitaisė, bet per das su nekatalikų veteranu—
ištisus du paskutiniu nume profesorium, vieno didžiausių
išgirdo
riu išpleškino straipsnį, už- rytinių universitetų,
vardyta * Daugiau padorumo'. nuomonę, dei kurios net nus
Ir be jokio padorumo tame tebo.
"Tėve, — tarė nekatalikas
straipsnyje prirašė nesąmonių
ir neteisybių, prieš Katalikų profesorius — reforma, jei ji
kada įvyks, turės ateiti per
Bažnyčią.
Su " N - o m s " ginčytis tiek jūsų vienuolius ir vienuoles
naudos, kiek vandenį grustu- mokytojus. Mes turime pradė
v
yje grūsti. Tiek tik naudos, ti viską išnaujo ir sutverti sa
kad pakrapečius jų "moksliš vo filosofiją".
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PO GIEDRININKU SEIMO.
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LIETUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS

Trečiadienis Bugpj. 15, 1923

'Giedrininkų" vardas, ar "Moksleivio"
ar gal koks kitas geriau išreiškia org. tik
slus ir idealus. Turime ligi sausio mėne
sio apsvarstyti šį klausimą ir apsvarsčius
kuopos privalo Centro pirmininkui pasių
sti savo nusprendimą. Kiekvienas narys,
kiekviena kuopa, turėtų giliai ir nuodugniaL tą svarbų klausimą apsvarstyti ir taip
galutinai nutarti kad neatsirastų daugiau
tokių nesutikimų kokių pirmiaus buvo.
Idant išvengti visokių nemalonumų pra
nešu jog Seimo nutarimas yra kad vien
tik nariai užsimokėjusieji už šešis mėne
sius turės pilną balsą šiame klausime.
Taigi dar kartą raginu visus prie dar
bo. Atbuskime iš miego ir veikime išvien,
vienam tikslui ir org-jos gerovei. Neati
dėkite viršminėtų klausimų, bet dabar
ruoškimės prie darbo kad nuo šių metų
Seimo nutarimų, pakeltos dvasios, entu
ziazmo butų gausus vaisiai.
Igiaaa J. Parkus,
i.»• . ' ,
Gied. org. pirm.
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LAIKRAŠČIO PIKNIKAS
VYKCS.

CICBEO, ILL. ŽINELĖS.

100 centų sudaro dol. ir t. t.
Juo daugiau rinkikių, tuo
Piknikas vykęs.
didesnė bus nauda nors ir po
Rugpj. 12 d. Šv. Antano dr- mažiau tesurenka.
Iš Ckicagos vargiai mes gau
ja surengė piknike, kurs vi
sais žvilgsniais pasisekė. Pra- s i m e PNP**», tad stenkimės
matoma, kad pelno liks virs! s u d a r > T t i kuodidžiausia. armi;,[}$ dol.
k rinkikių.
Korsep.
v

Ištikrųjų buvo tai linksma^
piknikas, žmonių daug, buvo
net ir iš Indiana valstijos. Pi
knike visi draugingi (daugiau
sia žemaičiai), linksmi, girtų
visai nesimatė. Kad daugiau
tokių piknikų butų. Čia turbūt
komisijos nuopelnas, mat iš
garsino gerai, tad ir pelnė.

ČIŽAUSKŲ ATSISVEIKINI
MO KONCERTAS.
<

scenoje. Visi apgailestauja
; Čižauskų — Baltimorės koloni
ja lieka nuliūdime.
Linkiu gerb. Čižauskams ge
riausių pasekmių jųjįj dar
buose. Laiminga ta kolonija
bus kur jie gyvens.
Ašara.
ŽINIOS IS DETOOIT, MI0H.

Baltimore, Md. — Rugp. 7
et š. m. įvyko Čižauskų atsi
sveikinimo koncertai, su pagelbti jojo Simfonijos orkes
tro. Programa buvo labai tur
tinga. Oižauskai dainavo nau
jausias dainas, ir jųjų pačių

WAUKEGAN'0 LIETUVIŲ
ATYDAI.

Is SKYRIUS

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos nariai.

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR J Ų
• KŪDIKIŲ SVflKATO&.j

r.
(Bertash)
GYDYTOJAS IR CHTKITIGAS
3464 So. UaUted S u .
Ofiso Vai.: 1-3 po piet €-8 vak,
Residencija
3159 So. Union Ave.
TeL Bouj. 5913
Tel. Yds. 1699

MkMfldf.'
KMlkf, aprtpfaOMM ir *+
•HiMtm m feljrkM gjnm
•varto* Maurai ir Uatal
ftr mm įummm, k«4 lai
yra aalrtatY kurj • • • t«.
Hmm rmlirlBiai Wtouratai. •trini ir ktorai

TeL

Ką tik iš spaudos išėjo
"Disputai su biblistais." Kai
li^''tik 15c. Labai naudinga
pasiskaityti "kiekvienam
ii
išgirsti kaip kun. B. Bumšas
truškino ponus biblistus, kada
jie drįso «stoti su juo į dispu
tas.

L. D. K. S. piknikui nepavyko. Talpina savyje 18,000 žodžių,
Detroito lietuvių veikimas Xnygeles didumas: 5colių ii
nė kiek neina silpnyn, nežiū gumo, ir 3 colių platumo, taip
rint kad vasaros karštis įr ši gi turi gražius apdarus, aiškia
luma viešpatauja. Kas sekma spaudų, ant plonos popieros
Daug nuostolių.
dienį ar šis ar tas yra veikia spausdyta. Ant galo knyga
"DRAUGAS" PUB. CO.
I š p e n k t a d i e n i o j š e š t a d i e n i k u r i n i u s . XI. Č i ž a u s k i e n ė t i k r a ma: tai piknikai, tai išvažia t ė s r a n d a s i p a a i š k i n i m a s , k a i p
naktį lietus padarė daug nuos artistė balse, artistiškai išpil vimai. Rugp. 5 d. L. D. K. S. tapti Amerikos piliečio, taip 2334 South Oakley Avenue,
tolių Cieeroj. Daug medžių dė, žavėte žavėjo klausytojus, kp. turėjo pikniką Abyšalos gi yra surašytos visų valstijų
išvertė, daugybė nulaužytų ša aplodismentams nebuvo galo. darže, tikslu paremti viena, sostinės.
wm
p
kų guli ant šalygatvių. Taipgi Apdovanojo ją gėlių bukietais, kuopos narį, kuris gydytojų
Atydžiai skaitant ir moki*
keli krautuvių langai tapo vė č'ižauskas, su skambiu barito ^liepamas vykti Lietuvon, jnenanties, kožnas lietuvis gali PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
jo išmušti. Rusyse daug van nu, kad užtraukė, maniau, kad išsigalis be garamos. Piknikas
VISADOS KREIPKITĖS
lengvai išmokti kaip tašyk- NYTI
PAS
MUS.
TAS JUMS BUS
dens pribėgo, net paskui gavo salė sugrius. >Jisai turi puikų nekaip tenusisekė. Priežastis
ANT NAUDOS.
liškai ištarti angliškai. Taigi
šaukti ugnegesius, kad vande išlavinta baisa. Puikiai daina tame kad dauguma ftv. Jurgio patartina kožnam tą žodynėlį
nį išpumpavus iš jų.
vo daug gražių duetų; tai iš- parapijos narių vyko į Šv. An įsigyti, ir nešiotis su savim kitano parap, (West Side) pik šeniuje, nes jis nestoras iria*
tikro artistai.
Vieša rinkliava.
niką.
,
bai nežymus kuomet ji nešioji
Kaip paprastai taip ir šįmet Nuliūdo.
kišeniuje.
Labd. Sa-gos 3 kp. rengfti vie
Prakalbos ir pagerbimas.
Labai nuliūdo visa Baltimo
šų rinkliavų Cieeroj. rūgs. o
809 W. 3511 SI, CMCIIO
Huyrp. 12 d. kun. F. Kemėšis Jo kaina labai pigi tik vie
rės
kolonija
netekdama
gerb.
Tel. Boutarard 9911 ir 0774
d., t. y. "Labor day'\ .
nas doleris/ ($1.00).
PADAROM
PIRKIMO IR PAR
.kalbėto
L.
1).
K.
S.
reikalais.
Tad gerb. moterų — mergi Čižauskų; tai buvo papuošalas,
DAVIMO RAŠTUS.
DRAUGAS PUB. CO.
Viešėjo Šv. Jurgio j>arap. No
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
nų draugijos skirkite mums kaipir 2 Žvaigždį. Jis turėjo
•
Parduodam Laivakortes. •
2334 South Oakley Ave.
rs jis ir apleido Detroitą, tedidelį,
puikiai
išlavintų
cho*
- *
kuodaugiausia* rinkikių, dar
ėiaiis senieji jo draugai var-'
bas nesunkus, bet kilnus, tik ra. Net svetimtaučiai gėrėjo
šina jį namuose kad atidavus
viename Cicero. O juk žinoto, si, nes pp. Čižauskai buvo pla
darbininkų tėvui ir visuome
kad cliicagieėiai Cicero vadi čiai žinomi, net anglams duo
KURIUOS SIUNTI: PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMBNĮS:
davo koncertus. Suorganizavo nės darbuotojui garbę. Vieti
na "rankove".
nė Motery Sąjungos kp. kad
Lebežinskas Jonas
Neatsisakykime suteikti pa» didele Simfonijos orkestrų vie
pagerbus stud. kun. F. KemėBambalas Antanas
geibų vargdieniams. Jūsų au nų lietuvių, daug pridėjo dar
>>
Juškienė Barbora
kų nereikia, tik visi stokime į bo ir triūso. Pakėlė dvasių, 1 šį, surengė "surprise party
Apulskis Vlad.
darbų, o mes nuo kitų išgau bažnytinėj ir tautinėj muziko- ^puošnių vakarienę rugp. 11 d.
Kavaliauskas Kaz.
sime aukų, nors ir centų, bet įe šioje kolonijoje. Net miela | š v . Jurgio pobažnytinėj svet.
•Vilkas Jonas
bavo paklausyti kaip gieda ba Programa, bandysiu vėliau ap
Doineniutė Barb.
žnyčioje, o su didžiuliais var rašyti.
lndrelė Petras
gonais, kad užgroja, tai net Jaunų choristų išvaiiavimas.
Bi-azauskas Povilas
.
s
šiurpuliai eina per kūną. XeisRugp. 7 d. L. Vyčių 79 kp.
Žilis Ant.
girsiu daugiau nei tų gražių
Gydytojas ir Chirurgas
jaunamečiai aroa Šv. Jurgio
Dumbliauskienė Prane.
4 6 3 1 8 . Ashland Ave.J giedojimų nei grojimo.
<*
parap. jaunasis choras turėjo
Remeika Edmund.
I
Atsisveikino.
Tel. Yards 0994
išvažiavimą. Belle Isje (tai yra
Užandienis Juozas \ ,
j
Čižaiiskas »pasakė trumpę
dailiausias parkas Detroite),
Sugryžo po vakacijų RUGP.
Matulaitis Motiejus
^
atsisveikinimo prakalbėję —
kur dalyvavo nemažas būrelis
(AUG.) 12 — ir vėl uisiims
Birgelienė Jieva
%
liudna
pasidarė,
ne
vienam
praktika.
mergaičių. Išvažiavimas la
Rekas Domininkas
ašarėlę išspaudė iš akių. Po
!
i
bai pavyko, nes buvo graži
Jo dar Čižauskas uždainavo
Kostriekis P. (Donorą, Pa.) . .
giedra diena. Jaunosios, choris
TeL Boulevard 0537
"Oi, neverk matušėle". Sim
Liauska J.
tės, pietus pavalgusios gra
fonijos orkestras puikiai gro
Bagdonas Petras (E. Si. Louis, 111.) ,
žiai žaidė. Po to nuėjo visos
jo, į trumpa laika taip pui
Judys Jonas
,
fį
maudytis vietos maudyklėse.
kiai išlavintas.
Vinauskis Jurgis
.V *
Šio choro išvažiavimui va
1707 W. 47-th SL
M. Čižauskienė daug pasi
jį
Orajauskiutė Barbora «A
\
Valandos nuo S iki 12 dieną, nuo 6
"•
dovavo
kun.
kleb.
J.
Čižausdarbavo,
turėjo
daug
mokinių,
Milaknis
Jurgis
*'
iki 8 ral. vak. Nedėliomis nuo 8
v
kas,
s.ubd.
M.
Daimiantas
ir
iki 2 vai. po pietų.
lavino balsą, jaunų mergaičių,
Cibulskis St.
j
(;
vedėjas 8. Raila, vietinis var
nurengdavo koncertus ir pui
Živatkauskas Fr. (Donorą, Pa.) y ^
— K
goninkas.
Į
šį
išvažiavimą
at
Telefonas Boulevard 1939
kiai josios mokiniai pasirodė
\
L. A. (Cicero, 111.)
X
Bukauskas (VI.
silankė svečiai kun. Ig. BoreiMinatt Gras. (Braddock, Pa.)
šis, Šv. Antano par. klebonas
\
} { • • « • » • • • ! » » » » » » » !
4608 So. Ashland A v eime
\
ir kun. Mikšys, liglaikinis Šv.
Šidlauskas Ant.
Chlcago. UI.
!
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po
JPetro
par.
klebonas
ir
viena
Brazauskas
P.
V N
piet iki t po piet: 4:19 rak. Iki
9:30 vak.
viešnia, iš ClevelaDd, Ohio,
Šimanskis Mieč. (Melrose Park)
\
M» • ! • • • • • I T - - '
- " — ~ » — »*»»—^
;
Zubė
Kazim.
(West
Pullman,
111.)
.kurios vardo nesuspėjau suži
Kaciušis Alex. (So. Chicago, Ill\)
noti.
Maseliunas Jonas (Melrose Park)
Bijūnėlis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Žonsitis Ant. (W. Pullman, 111.)
4442 So. Western Ave.
Gatelis Jonas
•Kolorado ir Havvaii
Telef. Lafayette 4141
L Michnievicz-Vidikiene
Beržanskas Jonas
t
Salas
Brusokas Ant. (SheBoygan, Wis.) 1
\ ;
Brazauskas P.
<
101 & Halsted St
ougryz
^trankauskienė Uršulė
\
Kampas 31 gatvC
rerkėlA savo otl*ą po numerio
KrMburis Mykolas (E. Bt. Louis, 111.)
4729 SO. AttHLAJID A F E I D 8
Phona Yards 1119
Viename ofise su
Junčius Jonas
>
SPECUALISTAS
Dr. J. F.
Van
—K
Jonkovskis John (Farmingtin, 111.) ^
gPsina-*
DiJovy, Motėm tr Vyry L%«
Sąžiniškas pa
—21
VaL: ryto DUO I i — 1»: » e o 1—I
Šerys Benediktas1
^ .
Rezid. tel. Van Buren 0294

NUORĖDAMI

S. L. FABIONAS CO.

GAVO PINIGUS LIETUVOJE

Dr. Marya
Dowiat-Sass

! » » • » » • » » . » . f < » '

^»»

laipsnį. Tas ims nuo dešimts dienų
iki dviejy savaičių. Liga pasikartoja
len&viau negu iš pradžių.
Viduriavimas dažnesnis vasarą, nes
šiluma veikia ant kūdikio ir sugadi
na jo viduriukus. Ret visais laikais,
žiemą ar vasarą, reikia
bonkutes,
šaukštukus, čiulpikus, Ir virimo in
dus laikyti absoliuteje švaroje. Van
duo vartojamas turi būti virintas, ir
atvirinamas kiekvieną sykį prieš var
tojimą.
Nepatartina keisti valgius vasarą
baugiau persitikrinti*''pirm karščių,
kad maistas tinka. Reikia parinkti
sveiką švarų pieną, tinkamai atmiežtą su'Iyg kūdikio amžiaus. Pasaldin
tas Kondensuotas Pienas teikia kūdi
kiams idealį maistą, nes yra grynas,
vienodos sudėties, lengviausia suvi|rškomas, ir visados paruošiamas atmežiant tik su virintu vandeniu. Tin
kamai duodamas jis teikia pilną so
tumą reikalingą žindamo kūdikio au
gimui, ir jis vartojamas daaagiau ne
gu kiti preperatai klruvon sudėti.
Dėkingiausios pasekmės nesenai la
po gautos maitinant nedapenėtus Vai
kus su Eagle Tieaiu. Kentėjusi nuo
nedapenėjimo mokyklos vaikai tuoj
pradėjo atsigauti, kada Eagle Pienas
tapo pridėtas prie jų valgių. Nekurie
du spkiu tiek paaugėjo negu normališkai reikėtų. Tikrenybėje visa gru
pė įgijo septynius svarus daugiau ne
gu kiti vaikai penimi paprastu bonkų
pienu. O mokytojai nuo to laiko pa
stebėjo, kad šie vaikai netik atgavo
sveikatą ir vikrumą, bet ir moksle
pradėjo geriau atsižymėti.

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvi* Gydytojai Ir „
Cfhirargaji
1111 loeitk Halsted Btoeet
VsJaados: 19 iki l t ryto: 1 1U 4
pe pietų: I Iki 1
f-

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgtn Street
CMIOAGO,

Valandos — 9 Iki 11 U ryto
po piety I iki t vak. HeMUoaUs
ofisas * ui daryta*.
§m • • • • • • • • • • • • • •

TeL Oanal 1118
Oftee vai.: 19 ryto iki 11 pe piet,
f lkl 7 vai vakaro. ,
vai.: 1 iki 4 po piety.
41M Arcter Ava.
TeL Lafayette M»g
9rTeL Boalevard M M

DR. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojai
3303 South Morgan Strett
Okieasjo. BĮ.
F

TaL Blvd. 1401.

Dr. V. A. ŠIMKUS
3315 So. Halsted Street
Valandos: Nue 9 iki 3 diena, Nuo
7—9 vak.
Nedėliomis 9 iki 12 diena.

Patarnauju lai
dotuvėse
ves
tuvėse,
krikšty- f
nėe ir
kituos/; J
reikaluose. Kai-1
nes prieinamos, j

mLIETUVIAI ADVOKATAI
•ra 9057

3307 Anburn Ave. Chicago. j
•

A F

j

ISTASULANI]

•a

8. D. LACHAWICZ

ADVOKATAS
VidurmiestiJ Ofisas
iRoom 1729 Chlcago Temple Bldg.

LIET DVI8 ORABORIBt
2914 W. JS-rd FI.
Chlcago, OI
Patarnauja laidotuvėse knoplsj9J9J9l Baikale meldžia atsišau
kti, o mano darbą busite užga
nėdinti.
TeL Ganai 1171—1199

[77 VV. VVashington S t
OFISAS CICERO
1505 So. 49-th Court
įPanedėlio, Seredo ir Pėiayelos vak.i
Tel. Cicero 6048

1

Tel. Lafayette 421S

PLUMBIHC

rel. Dearbora 9057

A. A. S t A E I I

Kaipo HctaiTys, lietuviams visa"
dos patarnauju kuogeriausta^
M. TUsKA
9928 West M-th Street

Dr, A, Račkus

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyje
CHICAGO TEMPLE BUILDIlfG
77 West Washington Street
Room 1721
Valandos 9 ryto lkl I po piety
Namy TeL Hyde Park 1499
W•m»m~mm

ADVOKATAS
«~+<

Ofisas DldmiestyJ:

29 South La fiaUe Street
Telefonas Central 6390

O nelaime I Yra daug žmonių,
kurie juoksis iš tavo sielvarto!
Tačiau geras draugas patars
naudoti

KUŠERKA

Vakarais 3223 S. Halsted St.
Telefonas: Varde 4981

Rugsėjo 20 d. 1923

po pietų: nuo 7—1:39 vakare.
Nsdeliomis: l t lai 1.
Telefooaa Drexel P I

Dr. A. A R0TH

Telefonas Seeley 14M*
1

Dr, I, M, Fefnbcrg
Gydo specialiai visokias vyru ir
moterų lytiškas ligas.
2401 Madison Street
Bjunp. We*tem Ave. — ChJcago
Valandoj: 2—4 po pietų T—t

*

MtSUAM GYDYTOJA* tr
CHTJURGA*
•fMdaltotM Moterišku. Yrrtfkv
ralkg ftr visq chrtmiaka Ug%,
Ofisas: 18S6 8. Halsted 8t.
f a k : 19—11 ryto: 2—2 pe
niat. f—trak. Kad. 1 9 — 1 2 d.
Bes. 1189 Indepeudeoce Blvd
UmmmmMMMM^mumjtmaam

tarnavimas
prie
gtmdymo.Visokį pa
patarimai dykai.
Valandos: nuo 7 ryto, iki 11* nuo
6 iki 9 vai. vakare.
J

Ofiso tel. Boalevard 9693

I

i»i

• • • • • • • • • » « » i

Rezidencijos Tel. Bnuisnkic 4897

Dr. S. YUCIUS D. O. Ph. C.
CHIKOPRACTIO GYDYTOJAS
Be gyduolių, be operacijos
Vai. 9-1: 5-8 P. M. šventad. 9-12
1679 MJhvsfcka* Avenue
Uamp. Robey ir Hortfi Ave.
mstaummtmmm*. mm • ajMMHMt'

,J

n

v,

Gražis Mateuš.
V
JuSkienė Alena
Balčiūnienė St.
Y
Genis Mykolas (Donorą, Pa.) i
Penkauskas 'Antanas
Gildutis Antanas
DRAUGO PIKIGŲ SIUNTIMO SKYTtIUS
9334 So. Oaklej Ave.
TeL Roosevelt 7791
Atdaras kasdįeną, išskyrus Šventadienius Ud 8 v, v.

^^»*»»»»»»»»»»"»'

V. W. RUTKAUSKAS

IŠVAŽIAVO
I

DR. CHARLES SEGAL

• • • • • • >

Lietuviu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4tt01 So. Ashlaod Avenue
TeL Boulevard 7$10
Vai.: 1 iki 4 ir 6 iki 1
Ned. 10 iki- 12
rastai: 6941 So. Albany Av<
Tel. Prospect 1930
Vai.; pagal sutartį.

:•

Dr. A. K. Rutkauskas

» • • - - « » • • • » » •

Dr.MStrikol'ii

Graborius

m

-J<

1900 So. Halsted Str.

L Masalskis

-

• • • • • •

DR. A. L YUŠKA

Telefonas Boalevard 4139

im » » »

ILLTMOI1

•įjsĮeaai Tania M S I

$tmm~mmm

LIETUVIAI GRABORIAI

Dr.SABrenza

\

ąf——<<—4mm<mmmt»mmmų

Tel. Oanal 157, Vak. CansJ 1111

po to pasitaisė, tai pradėti reikia pe
nėti po m a ž u iki ateis vėl į reikiamą

»»»

7041

UfJTUVIS DENTISTAS
4711 t*0. ASHLAND AVENUE
arti 47-tos Gatves
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Beredomis nuo 4 iki 9 vakare.

STRAIPSNIS SXXXDI.
Vyturiavimas
Kūdikio gyvenime viduriavimas yra pavojaus ženklas. Motinos ekstri
nė rūpestis ir tinitama priežiūra per
ves kudikj laimingai per šį pavojin
gą laikotarpį.
Reikia kovoti prieš viduriavimo pa
Birodymą,. kadangi ir mažas apsireiš
kimas gali vėliau pagaminti tokį rim
ta dalyką kaip cholera lnfantum. Jei
galima, neikia pasitarti su gydytoju.
Jei negalima, arba užsivelka daly
kas, tai patartina neduoti nieko per
24 valandas, išskyrus virinta van
denį ar miežini vandenį. Jei kūdikis

Dr. Maurice Kahn

Blvd.

Dr. C. Z. Vezelis

DISPUTAI SU BIBLISTAIS

liškas ir Anglo—Lietuviškas

N

Dr. A. J. Bertašlus

iUmt tkjriuje mm

Chicago, Ui.

NAUDINGAS

Lietuviai Daktarai

KUDIKlv

Ponas Nikodemas Kulys
Inkerman, Pa. — Bugp. 5
d. VaJley View Parke, įvyko (80^1 — 8-th Street) yra. fra,
' 'Tėvynės Balso' * piknikai, i Įlotas- atstovauti lietuvių dienSuvažiavo
apie 2,000 žmo-lraitį "Drafliga" Waukegaire
nių. Buvo marga programa: ir apielinkėje. Turint į "Drau
sporto, dainavįnio ir prakalbų. gą" reikalų, galite .prie jo
Piknikas buvo vykęs.
kreiptis.
. Koresp.
•'Draugo" Administracija.

Pirmas kišeninis Liet—Ang

Sudiev, muzikai.

"

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią
savaitę laiko ir pleiskanos
tuojaus pranyks. Naudokite
Ruffles nuolatos ir po to, ir
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir
savo pįaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. antiškose, arba priside
kite 75c. tiesiai i labaratonj*.

F. AD. RICHTER & CO.

l

,

104-114 S o . 4th SU
BrooJdyn, N. Y.

m

J. P.
ltwycr
LIKTU V U ADVOKATAI
Dien.: R. 114-516.117 N. Deąrborn Str.
Tel. Randolph 6 & 4
Vakarais: 10736 8. Wabash A
Roseland
Tel. Pullman 6377
j

Į

u i

•«

S. W. B A N E S
ADVOKATAS
71 W. Monroe Street
Room 904 — Telef. Randolph 9900
Vai: Nuo 9 ryto lkl 5 po piety
Vakarais: 8203 So. aWs9jwd Str.
Telef. Yards l i t i
Chlcago.
SSS)S>SS9JBSS94|

••
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GAZOLINAI KAINA NU
PUOLĖ CHICAGOJE.

Visuomenė tuomi naudojasi.

D

Vargonų vujus eina visu
smarkumu.

Kastas Sabonis praneša, kad
vargonų vajus eina kuogeriausiai. Visi Aušros Vartų parapijonįs labai gausiai aukoją.
DIEVO APVEIZDOS KOLOTaigį kaip matyti, greitu lai
** NIJOS ŽINELĖS.
ku susilauksime mūsų bažny
•'
čioje naujų vargonų.

Rengiasi seiman.

Draugijos, išrinkite relegatus.
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kti. Kuopų valdybos irgi malonėkite j
pribūti, nes yra labai svarbus reikalas '
\
O. A. Nevulytė,. pirm.
NORTH SIDE. — šį vakar, rugp.
15 d. 8 v. v. Šv. M. par*. svet. jvyks &,.
Vyčių 5 kuopos labai svarbus susi
rinkimas. Visi nariai-ės būtinai susi
rinkite. Rinksime atstovus'} L. Vyčių
XI seimą kurs įvyks Springfield, 111.
Taipgi yra kit ųsvarbių reikalų apta
rimui.
Al. Monstavh'his. rast.
TOWN OF L A K f i ? ' ^ L. Vyčių rs
kp. susirinkimas jvyks rugį). 15 d.
8' vai. vakare, Davis Sąuare Parko
salėje. Prašoma visų narių susirinkti.
Korespondentas.

Artinanties K. Federacijom
Chieagoje vakar staiga at
Visos draugijos, kurios pripigo gazoliną, vartojama au Seimui, vietinis Fed. skyrius klausote prie Katalike Fede
tomobiliams. Užvakar galio dabar laiko daugiau susirinki racijos, malonėkite išrinkti \ CHICAGIEČIAI, ATSITMKI
TE LAIŠKUS.
nui Standard Oil Co. stotyse mų, ragindamas draugijas už
Federacijos seimą atstovus.Sei
buvo imama 22 centu. Vakar simokėti savo duokles, bei ne mas įvyksta Cbicagoje, rugp. Chicagos pašte (vidumiesty)
prie Adams ir Dearborn gatvių
pamiršti išrinkti savo atstovus 28-29 d.
jau tik 16 centų.
*
randasi atėję iš Lietuvos laiškai
Standard Oil Co. gazoliną į tą nepaprastą įvykį Chicagoj,
Sėmiau įvardytiems asmenims, ku
papigino vienuolikoj valsty Fed. Seimą, nes toki seimai ne Kun. Kemėšis ir Dr. Pakštas rių dėlei adresatą persikėlimo
kalbės..
visada įvyksta Cliicagoje.
bių.
kiton vieton arba kitokių priežas
Ketverge,
rugp.
(August)
Federacijos skyrių
atsto
čių išnešiotojai negalėjo surasti.
Gazolinos atpigimas įvyko
16 d. Aušros Vartų pa r. sve Laiškus galima atsiimti prie Ge
pakėlus kovą tai bendrovei S. vauti išrinko Miką Bagdoną.
tainėje kalbės gerb. kun. F . neral Delivery (iš Adams gatves
Alfa.
Bakota valstybėje.
Tai pa
Kemėšis ir dr. K. Pakštas. Juo įėjus po dešinėj pusėj), prie
darė tos valstybės guberna
du kalbės apie darbininkų rei pirmo langelio, ant kurio viršaus
SEIMAS.
—
RENGIASI
torius. Jis ėmė pirkti gazo
parašyta ADVERTISED.
kalus
ir
apie
kooperaciją.
Tai
P R I E IŠVAŽIAVIMO.
Prašydami laiško paduokite laiš
liną ir pigiai žmonėms parda
gi, nepraleiskite progos, nes ko num., nes su juo greičiau
vinėti.
tai labai svarbios prakalbos. laišką suras negu su pavarde.
Gubernatorius tvirtina, kad ! B R I D O E P O R T : — L. VyĮžanga visiems veltui.
Standard Oil bendrovė labai e\ų 16 kp. s u m a s įvyko 8 d.
502—Bernatas Antanas
Žvalgą i t is.
507—Betautui Stasls
išnaudoja žmones.
Gazoliną j rugpj. Sus-me daug reikalų
513—Brazauskui Juozapui
527—Peringui Antanu
galima parduoti pigiau ir ge- Į buvo svarstyta ir viskas pa
549—Jukubauskis Jurgis
GIEDRININKŲ ŠEIMYNI
rai pelnyti.
Kad tuotarpu sėkmingai aptarta.
550—Jurewicz Martin
NIS IŠVAŽIAVIMAS.
551—Juscius A.
bendrovė plėšė
nežmonišką
Seimui į\neš. — Sumanymų
552—Kamslysis Antanas
553—Kazakevlcus Stanislavas
pelną.
komisija pateikė kelete įneši Dalyvaus įžymus darbuoto
555—Kosiauciunas Vin.
561—Kunirkos A.
Paskui imtasi kovos ir ki mų L. V. XT-tam seimui. Kuo
jai.
562—Kudsma Tony
tose valstybėse prieš tą ben pa apsvarsčius nutarė sekan
563—Kvedaraite Emielie - \
571—Mališauskai Stanislavas
Nedaug laiko beliko iki Gie
drovę. Kad neprarasti kom čius įnešimus įteikti seimui:
573—Macas A.
578—Misfwirz Alfons
petencijos, bendrovė pasisku 1. kad seimas išrinktu Vvčio dri n inkų Oliicagos Apskrities
57 9—Misiūnas Frank
bino atpiginti tą automobi spaustuvės direktorius; 2, da šeimyninio išvažiavimo kurs į580. Miklovas I^eona
582—Mikluzeviclute Magdalena
liams vartojamą produktą.
ryti vajų aukso kardo fondui vyks rugsėjo 2 d., tą sekma
590—Pationiene Kazunle
595—Pocius Frank
Bet ar
ilgai
visuomenė ir kad kardas butų įteiktas dienį prieš Labor Day, Beve601—Kaila
Zigmantas
džiaugsis tuo pigumu?
Lietuvos valdžiai 10 vas. 1924 rly Hills. Giedr. kuopos, jų
618—Smietana Matous
619—Šiliukui R.
Matyt, neilgai.
Kaip tik m.; 3, daryti vajų panaikini darbuotojai-os lai pasirūpina
625—Tiknins Jonas
užkandžiams
nurims triukšmas, bendrovė mui spaustuvės " m o r g i r i ų " ; k uodaugiausia
628—l>niergis Stanislavas
629—Vilnonis John
vėl atsistos ant stiprių kojų i 4, pagaminti žaidimų vadovė- tikietų parduoti.
6:t:i—Witold Kraus
637—Zdanis
Domininkas
ir keleriopai atims nuo visuo- • ^ lietuviškai ir angliškai; 5. Lietuvių visuomenė yra nuo
menės. Paskui gali but dar v a i k a i k n r j e b a i g p
pndin^
širdžiai prašoma įsigyti tikieblogiau.
mokykla, kad butų priimami tus ir skaitlingai suvažiuoti
sykių prie kuopų; 6, leisti į šį mpksleivių šeimynišką iš
AREŠTUOTAS DŽIANITOvažiavimą, kur bus galima dra
" V y č i o " dalį anglų kalboj.
•
RIUS.
ugiškai, linksmai laiką pralei
fteimininis išvažiavimas. —
Pinigai nuei*
iy fcietuvon, k n
sti ir gerai susipažinti vieni
rie siųs per Lietuvių Preky
Policija areštavo viešbučio Matyt jaunimui patiko kelionė su kitais. Tikimasi turėti žy bos Bendrovę.
Geneva, G929 Wentworth ave. su troku į " D r a u g o " pikniką, mių visuomenės
darbuotojų,
Pinigus siunčiame Litais,
tadgi
dabar
ir
vėl
nutarė
tu
džianitorių Earl Erhart, 46
nes tai bus ką tik po K. Fe Doleriais, perlaidomis ir telometų, 6840 Perry ave., kurs rėti šeimynišką išvažiavimą ir deracijos seimo Ohieagoj ir gramu.
viešbučio rųsyse
per naktį pasivažinėti su troku, pasige beabejo,
kai-kurie atstovai
Parduodam laivakortes Lierėti
vasaros
gamta,
pakvė
laikė septynetą vaikų, iš ku
pasiliks iki Giedrininkų jSVa- įtuvon ir iš Lietuvos ant visu
puoti
tyru
oru
ir
pasimaudyti
rių mažesni penki gryžo na
žiavimo ir jame dalyvaus.
linijų.
mo ankščiau, gi dvi mergai- P° Crystai Lako. Išvažiavimas
Komisija.
Pasportus, kontraktus, doįvyks
rugpj.
19
d.
8
vai
iš
rytės, 12 ir 13 metų, paskiau.
viernasiis ir visokius legaliu*
Areštuotas išpažino, kad jis to. Vieta paskirta važiuoti į NAUJA LABD. SĄJ. KUO , dokumentus padarome pigiai
ir greitai.
visus 7 vaikus sekmadienį po Crystal Lake. Kurie norėsite
PA.
pietų įsivedė į rusins ir te sykiu su troku važiuoti malo
Inšiurin?.m namus, rakan
nai per naktį juos išlaikė. Gi nėkite išanksto užsirašyti su
J a u suorganizuota Labda- dus, ir automobilius nuo ugsirinkimo pas komisijos na i ingos Sa-gos ftv. Antano glo-| nios ir kitu nelaimiu.
rdi, juos ten vaišinos.
N. hoj kuopaEnglewoo<l'e. Daug j V i s a i s reikalais krripkities
Nepaprastas jo vaišingu rius.
mas.
narių išsyk įstojo į kuopą. Y-. pas:
IŠ WES!T SIDE.
ra vilties, kad nė vienas vieI
BLOGAI SU " P A R E N T A L
tinis lietuvis gyventojas neat
Sutuoktuvės.
SCHOOL" ĮSTAIGA.
siliks neprisirašęs prie šios
Šeštadieny, rugp. 11 d. Au Labd. Sąj. kuopos.
" P a r e n t a l Sohool" įstaigo
Kuopos pirmininku yra D. 3313 So. Halsted St. Chicago
je pasikorė vienas 15-os me šros Vartų par. bažnyčioje,
V. M. Stulpinas Mgr.
tų vaikas.
Jis n akt i buvo " L a i v o ' redaktorius kun. B. Surkus, 6062 So. State st.;
uždarytas knkian ten geleži- Bumšas surišo noatmezgamu rast. A. Abromavičius, 6026 - Telefonas Yards 6062
nin narvan.
Vakar rytmetį moterystės ryšiu p. Juozą Ju Lafayette ave.
Pr. Veryga.
dicką su p. Marijona Stogiute.
rastas sustingęs.
Judickas yra L. Vyčių 24Įstaigos viršininkas senai
PA1EAKAIT savo brolio Antano So- j
pereina aštrią kiritika už jo tos kp. pirmininkas, o p-nia
korau.sko. gyvenančio šiaurine Ame
rikoj. Jis pats arba kas apie ji žino
nežmoniškus pasielgimus su Judiekienė nut. rast. Juodu
te praneškite šiuo antrašą:
MOTERŲ SĄ-GOS CHICAGOS Ap Alhiitas Sokorožanskas
vaikais.
Dabar nauja
ten daug darbuojasi L. Vyčių la
skrities extra susirinkimas, reikale
Kauno rėdybos
tragedija.
bui. Linkime jaunai porelei seimo, įvyks 16 d. rugpučk), Dievo
šaulių auskritiės
Žagarės miesto
Apveizdos par. mokyklos kafnbaryje.
Bus vedami tardymai.
laimingiausio gyvenimo.
Kapų g-vė No. 21 1
Visų kuopų atstovių prašau susirin-

GREIČIAU IR PIGIAU NEGU

Dr. 0. VAITUSH, a D.

PARDAVIMUI.
NAMAI

ANIT PARDAVIMO 2 augšeių namas ir lotas 2. flatai po
4 kambarius, augštas basemen
tas. Jeigu $60 per mėnesį.
- Atsišaukite

2239 W. 21-st Place f

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins
ruų
akių
tempimą
kas yra priežas
,V-> timi
»kaudėJimo
galvot, svaigulio, aptemimo, nervotuma, akaudančlua
Ir užsldeguslui
karščiu akių kreivo* akys katerakto, nemiegi o; netikras akie indedam
Daroma egzaminą* elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli Ir eiti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re
gėjimo Ir vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro
Nedėllomls nuo 10 iki 12.

1545 W. 47 St ir Ashland Av

| PATARIMAS

LIGONIAMS

Gauk patarimą D-ro Van Patng, Specialiste kuris
supranta tavo stovj ir kujris patars tau kaip paslgelbėti. Norint išsigydyti reikia rasti ligos PRIE
ŽASTĮ. Pasitark su daktaru kuris turi ilgų metų
prityrimą chronišku ir viduriniu ligų, lai tave ge
rai išegzajtninuoja.
Tavo kraujas ir šlapumas turi butl egzeminuojamas mikroskopu. Jeigu kenti nuo Crroniškų Ligų
i arba silpnumo lytiškų ligų ar užsmuodijimo krau
jo, tau reikalingas specialia «vdimas. Serm© Elektra

Dr. J . Van Paing

»10i

Ofisas Ir Laboratorija
Valandos 10 Išryto iki 8 vai. vakare
Sontfa Halsted st.
Telefonas Vardą

Bmllmr Than a Mmtturd Plot f r

Akinių pritaisymo mena

20 metų prityrimo

BIHrTOMAI PAREIŠKIA
Aklų Ligaa
Ar jums skauda galvą T
Ar Juaų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Dagina ar niežti t
Ar skaitant akya greit pavarg
sta?
Ar kvaišta gal™*
Ar matote kaip ir plukan&iua
taškus ?
Ar atmintis po truputi mažėja 7
Ar akys opios šviesai?
Ar Jaučiate kaip ir amlltls aky
ae?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit katarakta?
Ar turi žvairas akla?

John J . Smetana
1119

Nuo
šalčio, kosulio, galvos
skaudėjimo, Neuralgijos, Rnmatlzmo ir viM| skaudėjimų.
VISOSE VAISTINYČIOSE

I

35c and 65c, jart and tūbas
Hospital »ize, $3.00

' AKINIU SPECIAL.IHTA8
1801 So. Ashland Ave.
Kampas 18 gatvės
Ant trečio augSto virš Platto aptlekos, kambariai 14, 15. 16 ir 17.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Septintadienlais I r. iki XI dlenoe.

RemkLte tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi dien
rašty " Drauge 1>>

Gazo Kainos ,
Vel Numažintos
Sulyg Illinois Komercijos Komisuos parėdymo paliečiančio visas bilas padarytas už
meter'ius skaitytus ant arba po rugpjūčio 1mai dienai 1923
Sekančios kainos bus skaitlluojamos už visą gazo patarnavimą, taf yra vartojant
jj virimui, šviesai, vandens šildymui ir kitiems reikalams kur tik gazas paprastai
vartojamas.
Kubtškos G»zo isvartotos pėdos per vieną mėnesi

.

>

KlfUR

Už pirma
Už kitus
UŽ kitus
Suvirs

400 knbiškų
9,600 kubiškų
40,000 kubiškų
50,000 kubiškų

Kaina

pėdu 60 centų
pėdu 95 centai už 1,000 kubiškų pėdų
pėdų 90 centų už 1,000 kubiškų pėdų
pėdų 85 centai už 1,000 kubiškų pėdų

I Miiiimuni kaina u i vartojimą m e t a l o per mėnejd 60 centu.
šis sumažinimas kalnų yru apie 5 centai ant kiekvieno 1,000 kubiškų pėdų. Tai
antras toks sumažinimas gazo kainos j mažiaus kaip aštuoniolika įru'n. laiko.
Uždedamoji kaina 10 centų už 1,000 kubiškų pėdų bus skaitliuojama tik tuomet
kuonift bilų nebus užhioketa ] dešimt dienų po paskirtos dienos mokesčio.

Naujos kainos Industrijos vartojimui
Fabrikai ir biznio vietos kur vartojamas gaši* tlideh'sc skaitlinėse
srali gauti d a r didesnį kainų nuihusimą }>a<iarant kontrakte. Tuomet
kaina bus skaitluojama kiek maxmium galima per Kėnesį išvartoti
gazo.

Naujos Speciales kainos

NAMŲ ŠILDYMUI
Naujos speeialės kainos namų šildymui bus skaitluojamos tiktai
vien tam dalykui, o ne kokiam kitam.
,

LIETUVIU PREKYBOS
BENDROVĖ

Kūniškos Gazo iSvartotos pėtlos per vieną mėnesį

Už pirmus
400 kubiškų pėdų
Ui kitus
2,600 kubiškų pėdų
Suvirs
3,000 kubiškų pėdų

Kaina ^

60 centų
95 centai u i 1,000 kubiSkų pėdų
75 centai u i 1,000 kubiškų pėdų

Mlnimum kaina už meterio vartojimą $24.00 per metus. Ext(.*a mokestis bus
skaitlluojama po 10 centų už 1,000 kubiškų pėdų jeigu bi*a nebus užmokėta po 10
dienų po paskirtos mokesčio dienos.
m\ naujoji kaina apšildymui namo yra paprastai apie 2 5% mažesnė negru kad pir
miau laivo. Dauguma žmonių nori vartoti gazą apšildymui, bet tik dėlto nevartodavo'
kad ji.vns brangiau atsieidavo, šildant gazu nėra dulkių cindrų, gi temperatūra yra
visuomet ta pati. Mes su mielu noriu pasiųsime vieną i.š savo inžinierių kuris jums
paaiškins viską nežiu/.'Lnt ar tai butų namas, krautuvė ar fabrikas. Reikalaukite ndo
mūsų paaiškinimų.

PAJEŠKOJIMAI

PRANEŠIMAI,

Tre&aditnis Rugpj. 15, 1923_

N

"r-mm

Jei nori šilumos-Tai geriausia vartok Gazą.
The Peoples Gas Light and Coke Company
Telefonuokite į visus skyrius Wabash 6000
-

LITTLE JULIUS SNEEZER
mt€ WU A CHARLES
OtCKfcNS i N VOl/ft-

Hooce
'"MOS*!

BY BAKEh
IF YOURE LOdON' FOK
THEM FELLERS, VOU
Mi&HT XRV NEVT POOR.
THEV TAK£ LODGERS!

NAUDINGA YRA SKAITYTI PAGARSINIMUS
a'
n

ŽAIDIMŲ KNYGA.
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjdme žaidimų knygos
iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių. Štai, dabar ką
tik gavome ję> iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose,
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigytu
Kaina tik
60c.
" D R A U G A S " PUB. 0 0 .

2334 South Oakley Avenue

Chicago, UI.

