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RELIGINĖ APATIJA PA-
EINA NUO MODERININIO 

GYVENIMO 
TAIP TVIRTINA SAN. 

FRANCISCO ARKIVYSKU 
PAS HANNA 

Pažymi apie kilusi gerbūvį 
Amerikoje. 

Europą Paliečia Krizis 
PREMIERAS BALDVVIN APLANKĖ KARALIŲ 

FRANCIJAI YRA PROGOS TAIKINTIS SU VOKIETIJA. 

LOS ALGELES, Cal.. rug. 
15, — Moderninio gyvenimo 
komplikuoto ir pasidauginę 
žmonių reikalai padaro sun
kenybių, daugeliui pripažinti 
filosofijų* ant kurios Bažny
čia įkurta, anot San Franeis-
eo Arkivyskupo H a n na, kurs j iškeliausiant jam suteikta ži-
čionai viename pasikalbėjimo 

* 

diskusavo tarptautinius san
tykius ir religijos vietą pa
sauk . 

"Man regis, šiandie sunko 
nybės nėra didesnės, kaip vi
suomet,'* sakė Arkivyskupas, 
kurs koletai dienu apsistojęs 
pas vietos Vyskupe Cantwell. 
"Kuomet daugybė naujų sun-
kenybių kila prieš mus, tuo 
laiku atsiranda daugybė žmo
nių, kurie mums gelbsti mūsų 
< la rbe. 
Negali būti atmainų Bainy-

čioje. 
0 

4AKegali bu t jokių atmainų 
pagrindiniuose Bažnyčios pri 
neipnose ir todėl negali but 
radikalės atmainos mūsų mo
kinimo. Mažesnės svarbos 
modifikuotos, ras i . ir būtinos 
laikas nuo laiko, kad prisitai
kinti atsimainiusioms sąly
goms. Kai-kur pavartoja
mos naujos motodos, kad pri
sitaikinti prie naujų situaci
ja. 

,%AŠ sutinku su pažiūromis, 
nesenai reikštomis p. Gilbert 
K. Chesterton. J is nurodo 
kai-kurias priežastis, dolko 
šiandie žmonija mažiau inte
resuojasi religiniais reikalais. 
Senovėje juk taip ' neimta. 
Svarbiausioji priežastis, tai 
apatija (atšalimas). Kaip 
Chesterton sako. yra tai 
"intelektualia apsunkinimas." 

" V i a roikal. nemažai dva
sios pastangg visa širdimi pa
sišvęsti Bažnyčios reikalams. 
Ksu palinkės sutikti su jo 
nuomone, ' Visa eilė įvairių 
Įtakų lošia rolę, kad žmonių 
mintis palaikyti letarge kas 
palyti religijos." 

Nacionalis gerbūvis. 

Arkivyskupas Hanna mani
festuoja, kad Amerikoj nega
li but radikalų veikimo tokio, 
koks šiandie yra kai-kurioso 
kitose šalyse. 

"Is tor i ja rodo ," sako jis, 
"kad revoliuciniai sukilimai 
visuomet v paeina iš žmonių 
vargo, kuomet šalys netenka 
gerbūvio. Kas link pačių S. 
Valstybių, tai čia nebūta ge 

BALDWIN PAS KARALIŲ, vo valdžios poziciją kas link 
okupuotų teritorijų. 

Naujo kanclieriaus pareiš
kimo matosi kiek nusileidimo. 
Buvęs kanclierius Cuno ne
norėjo su Francija pradėti 
jokių derybų, kaip ilgai fran-
euzai noevakuos Jtuhro terito
rijos. 

(ii naujas kanclierius parei 
škime apie evakuoto visai nu
tyli. TJoiškia, jis sutinka 
vesti dervbas franeuzams es-
ant Ruhro plotuose. 

Bet ir naujas kanclierius 
nemana atšaukti pasyvio gy
vent, priešinimosi, kaip ilgai 

ANGLEKASIĮ) KONFE
RENCIJA NEW YORKE 

TARIASI SU KIETŲJŲ AN 
G U Ų KASYKLŲ 

SAVININKAIS. 

DE VALERĄ PAGALIAUS 
SUIMTAS. Žinios iš Lietuvos 

Anglių komisija tarpininkauja 

LONDONAS, rugp. 15. — 
P remi eras Babhvin vakar gry 
žo iš provincijos ir kuogrei-
čiaus nuvyko pas karalių į 
Buokingham ramus. Tenai 
jis išbuvo apie dvi valandas. 

šis atsitikimas oficialiai ai
škinamas taip: Karalius ke
liauja i Škotija. Tad pirm 

nių n pi e internacionale padė

Teeiaus žinovai tai kitaip 

aiškina. Sako, Europai eina 

ŽEMĖS REFORMŲ 
VALDYBA. 

suėmė Laisvosios Airijos ka
riuomene 

didis politinis krizis. Dėlto, 
karalius apie tai painl'ormuo- į gyventojai nebus paliuosuoti 
tas. 

Čionai laukiamas Franci-
jos atsakymas j pastarųjų An 

! iš okupantų priespaudos. 
Dėlto, Francijai tinkama 

proga pradėti derybas su vo-

STREIKININKŲ ATSTOVAI 
" PAS GUBERNATORIŲ. 

MILLBORO, 111., rugp. 16. 
— American Žino Co. dirbtu
vėse dirba streiklaužiai vals
tybės milicijos apsaugoje. 

Streikininkų atstovai išva
žiavo j Kankakeo prašyti gu
bernatoriaus, kad jis atšauk
tų milicija. 

gi i jos notą. IVamatoma, kad i kiečiais, jei jai tikrai rupi tai 
Francija švelniais žodžiais >ka ir Europos ramybė. 
atsisakys pripažinti jai sta-1 
tomus reikalavimus. ! PASKUTINĖ KOMUNISTŲ 

, POZICIJA SUTRUSKINTA. 
YRA PROGOS PRADĖTI DE 

RYBAS. 

BERLYNAS, rugp. IT). — 
Jei Francija nori, tai šiandie 
turi progos pradėti derybas 
su Vokietija, kuomet naujas 
vokiečiu kanelieris Stroso-
mann Reichstage paskelbė sa-

BEKLYNAS, rugp. 15. — 
Vakar čia policija sutriuški-
no paskutinę komunistų pozi
ciją. Tai įvyko Liebtonbergo 
miesto daly. Komunistai ga
tvėje pasidirbdino barikadą. 
,Vartojb rankines granatas. 
Bet tas jiems negelbėjo. 

NBW YORK, rugp. 16. — 
Vakar čionai atnaujino kon
ferencija anglokasių organi
zacijos atstovai su kietųjų an
glių kasyklų savininkais. 

Šiuokart abi pusi krūvon 
suvedė federalė anglių komi
sija, Ta komisija derybose 
tarpininkauja. 

Darbininkų atstovai nusis
tatę nepasiduoti savininkams 
ir rugsėjo 1 paskelbti streiką, 
jei savininkai 
"olieok-off" svstomos, kuo-
mi turės bnt pripažinta ir 
pati unija. 

Pirmiau su tuo darbininkų 
reikalavimu savininkai griež
tai nesutiko. Jie filosofuoja, 
kad jų niekas negali priversti 
koloktuoti unijai nuo darbi
ninkų pinigus^ kuriuos pas
kui unija ])nvartos kovai 
prieš juos pasius. 

Bet šiandie, sakoma, jie kai-
pi r palinko pripažinti tą sys-
temą. Nes, girdi, tais jų su
rinktais unijai pinigais patys 
darbininkai sugriausiu savo 
organizaciją, jei paskiau su-
kolsią streiką. 

Sunku pasakyti, kokių pa- PHILADELPHTA, Pa., r. 
sėkmių duos ta konferencija, j i (j. — (Jryžo iš Europos Oe-

DUBLTNAS, rugp. 16. — 
Žinomas Airijos sukilėlių vy
riausias vadas de ,Valera pa
gali aus suimtas Ennis mies-
telv, kuomet jis kalbėjo vie-'«f« 

*• . *' •' . | J0 parag., skelbia, kad jos mi
namo airių susirinkimo- Jį A • • • A v . 

9 tarimais vra paimta žemes 
reformos reikalams sekanti e-

j paliekant Vladimiro Veisen-
gofo nuosavybėje 80 ha ūkio 
normą Jūžintų dvare. 

PREZIDENTAS PASISKY
RĖ SEKRETORIŲ. 

AVASHTNGTON, rugp. 16. 
— Prezidentas Coolidge sek
retoriumi pasiskyrė Campbell 
Bascom Slomp, buvusį kong-
resmaną iš Virginia valsty
bės. H 

Personaliu sekretorium pa
liktas (Mark, kuris ikišiol jam 
sekretoriavo. 0 

Eidama žemos , reformos į-
statvmui vvkdvti instrukcijos I VABALNINKAS. Mili-

cininkas J . Zaleckis, kilęs iŠ 
Saločių vals., Brenčų k., iš
vyko tarnybos reikalais j ap
skritį. Tą pačią dieną pa
vakarėje bejojant K. kaimo 
gale jį užpuolė "samagonei-
ka i " ir bolševikų raugo žmo* 
nes, neva keršindami už mo
kesnių ir pabaudų rinkimą, 
nuginklavo, atomo visus do
kumentus ir žiauriai sukapo
jo galvą, veidą, viena akis vi
sai išmušta ir visą sumuštą 
paliko be sąmonės: Dabar Bi
ržų ligoninėj guli jau 5 die
na, teeiaus sveikata nepage
rėjo ir maža •viltis, kad pas
veiktų. 

Kaltininkai, keturi asme
nis, areštuotPir pasodinti ka
lėj iman. 

VOKIETIJA GALI ATMO 
KETI. 

Kasvklu savininkai nusistatę 
griauti uniją. 

101 Darbininkas žuvo Kasyk
los Ekspliozijoje 

Iš TIK 37 IŠGELBĖTA 

31 NUKAUTA OKUPUOTOJ 
VOKIETIJOJ. 

orge IForace Lorimer, laikra
ščio "Saturday Evoning 
Pos t" redaktorius. Jis tvir-

.;ji dvarai: 
Kauno apskrityje: 
Ruškonių dvaras ir Goniu-

nų palivarkas, kuris yra Ve
liuonos valsčiuje ir priklausė 
Aleksandro Vakselio įpėdi
niams, paliekant buvusiam 
savininkui nuosavvbėje 320 
ba. Rukšoniu dvare ir Goniu-
nų palivarke; 

kiaulių apskrityje: 
Valstybiniai Jungirių, Sla-

pgiiių ir Palunių žemės skly
pai su vienkiemiais prie Jun
gi rių žemės sklypo, kurie yra 
Užvenčio valsčiuje* ir buvo 
paimti Miškų administracijos 
žinion; 

Mažeikių apskrityje: • . K A r X A S . _ žeTm-.s X 1do 
Benavos dvaro žemė prie i r p r a n i ( ) nės paroda bus Kau-

Butikių, ^Dimgailių, Durnai-. 110 ^ j m e t m i 0 ru<rpiučio 26 d. 
čių ir Mižaičių kaimų, kuri j k i r l l K ? ( - . j 0 3 d. Šįmet paro-
priklausė Jurgiui Melžinskųi, ( l o s s l l r engimu pradėta rupin-
ir yra idikžų ir Sedos vals- t j s l a b i m l lanksto, tad reikia 

/ 

ciuose; 
Bokiškio apskrityje; 
1) dalis Pandėlio dvaro su 

Lžusienio (Sofijuvkos) i r 
Mariampolės (Marijampol-

tikėtis, kad ir paroda pati 
pasiseks geriau, negu pernai 
metą. Visgi bus įdomu suži
noti, kokią pažangą yra pa
darius Lietuva per tuos mo

kos) vienkiemiais ir Pandėlio jtus ūkio ir pramonės srityje. 
miestelyje esama žemė, kuri 

DFESSELDOBF, rug. Ifi. 
— Pastaromis dienomis oku
puotuose Vokietijos plotuose 
išalkusių darbininkų su poli
ciją susikirtimuose SI asmuo 
nukauta ir 91 ęnžeista. 

Duosseldorfo ^policija užti-

priklausė Marijos Koseial-
kauskionės nuosavybėje, pa
liekant Marijos Koseialkaus-

lina, kad Vokietija prospe-- k i c m - i s mTosavybėje 80 ba Pa
moja, gali mokėti kontribuci
ją, tik nuduoda nieko neturin
ti. 

PASIŠOVĖ MERGIŠČIA. 

KEMMERER, AVyo., rugp. Kkspliozija įvyko 1,700 pe
lo*. — Tš Kommoror Coal Co. dų gilumoje. Kaip ji pakilo, 
kasyklos No. 1., už • vienos' niekas tuotarpu negali i š a i š - | h o n u r į darbininkų lankuose 
mailios nuo čia, baigiami im- kinti. Bendrovės viršininkai 
ti tik vieni darbininkų lavo- tvirtina, kad nuo kokio smar-

ndelio dvare; » 
2) Girelės, Petkuniškių, 

Čopiškių, Totoriškio ir Petro-

KAUNAS. — ^Pažangių
jų žmonių , , įsteigtas ir veda
mas kooperatyvas " K o v a " 
apsivogė. Kooperatyvo ve
dėjai, Žebrauskas ir Klišaus-
kas nunešė 2T>,000 litų. Vedė
jai pašalinti ir atiduoti tois-

kynės vienkiemiai, Užusionių; m i l i - Pataisyti apvogtą koo-
pieva prie Gučiunų kaimo, I I^ratyvą pakviesti kiti žmo-
Palolės pieva prie Pempiškių 
vienkiemio ir sklypas žemės 

priklausė Beinoldui Pšezdiec-

nai. 
Bugpiučio 14 d. tojo kasyk

loje, susurinkus darbinin
kams darban, pakilo baisi ek-
s]Jiozija. Iš 138 darbininkų 
išliko gyvi tik 37. Kiti visi 
žuvo. Vieni žuvo tiesiogi
niai nuo okspliozijos, kiti nuo 
kilusių nuodingų dujų. ( 

das ir visokios rųšies vargai 
apsunkina žmones. 

" E s u nuomonės, jog mes 
daromo progresą nacionalis 
dvasios išvystymo. Kas tie
sa, mes jau turime tos rųšies 
dvasią I r tai aukštajam laip
sny. Tai visa išsivystė karo 
laikais. Nežinau pasaulio is
torijoj atsitikimo, kad nacio-
nalio krizio laiku žmonės bu
tų suėjo taip didelėn vieny-
ben .ir taip daug bendrai pa-

resnio gerbūvio kaip šiandie.' sišventę, kaip kad jvyko Suv. 
Mano nuomonė { tokia, kad (Valstybėse karo laiku." 
kaip ilgai didžiuma gyvento-, Arkivyskupas Hanna aukš-
jų džiaugiasi gera padėtimi ir tina Vyskupo Cantwell atlik-
gyvenimu, radikalizmui nega-' tus didelius darbus Bažnyčios 
Ii but vietos. Kas-kita kito- naudai Los Angeles ir San 
se šalyse, kur skurdas ir ba-. Diego ^vyskupijoj. 

kaus susitrenkimo galėjo iš
šokti kibirkštys toj vietoj, 
kur buvo susirinkusios iš an
glies kilusios dujos. 

i 

įTuojaus po įvykusios oks
pliozijos daugiaus šimto dar
bininkų savanoriai ėmėsi gel
bėjimo darbo. Atrasti dar
bininkai gyvi tuojaus išiniti 
viršun. Paskui imta ieškoti 
ir rankioti lavonai. 

Aplink kasyklą veikiasi šir
dį perveriančios scenos. Ši
mtai moterų, su vaikais rau
doja. Nes žuvę darbininkai 
daugiausia buvo vedę ir pali
kę vaikus našlaičiais. Kas 
duos jiems duonos? 

Paprastai toje kasykloje 
dirba 385 darbininkai. Bet 
nelaimės dieną didžiuma jų 
nėjo darban. .Turėjo atosto
gas. Tuo būdu išvengė mir
ties. 

kasant bulves. Susirėmime muose ir ją pamoti 
žuvo vienas policiantas ?r sako jo pavardės. 
vienas darbininkas. 

PRAGAIŠO ŽMOGUS. 
BOLŠEVIKAI PRIEŠ STRE 

SEMANNĄ. 
\ 

IŠ VILNIAUS. 

NO. MANCHESTEH, Ind., 
rugp. 16. — Pastaromis die
nomis čia vėtra ir ledų kriu-
ša padarė labai didelius nuo
stolius. 

MASKVA, rugp. Itf 
Husuos bolševikų šulai su at
sidėjimu studijuoja nelaimin
gą padėtį Vokietijoje ir ana-*muota policija, 
lizuoja komunistų revoliuci
jos galimybę. 

^Kai-kurie jų tėčiais tvirti
na, kad tokiai, revoliucijai Vo 
lrietijoje dar nepribrendęs lai-
kas. 

Naują kanclierių Strese-
mann bolševikai vadina fran-
kofilium. 

Auna Bova, 17 mot., 2544 
Lowe ave., pavojingai pasišo
vė, kuomoj jos jaunikis atsi
sakė ją aplankvti jos tėvii na-1 \ • • • ^ . 4 v. • 

į . . ,. . ( k , u l )v ) ' r a Kamajų valsčiuje 
3) Pakriaunių dvaras, ku

ris priklauso Antano Voisen-
gofo Įpėdinių nuosavybėje li
gi Ašiol, paliekant savininkams 
240 ha žemės; 

4) Jūžintu dvaras ir Tar-
navos palivarkas, kurie pri

klausė Vladimirui Veisongo-

nės, kurių tarpe randame ka
talikų vadus, Seimo narius, p. 

prie Norkūnų kaimo, kurie Ambrozaitį ir "Darbininko , : 

-

Millor & Barker Coal Co., 
6543 AYentAVortb ave., anglių 
sandelio manadžoris Mullen 
aną dieną Nežinia kur staiga! » 
pragaišo. Apie tai painfor-

redaktorių p. Beržinską. 

KURSAS. 

GUBERNATORIUS SMALL 
VĖL KANDIDUOS. 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Francijos 100 fr. 6.21 
Italijos 100 lirų 4.53 
Vokietijos -100 ,mrk. .00004 

i ir yra Jūžintų valsčiuje, Lenkijos 100 mark. .0004 

Liiuiiiiuiiiiii!iiiiiitiiiiiiniuiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii| 

"Iiietuvos Ry ta i " rašo, 
kad iki šiol dar nežinia, už ką 
lenkai suėmę kelis lietuvius a-
biturientus. Valdžia sakosi 
nežinanti kuo kaltinti kalinius 
ir dar tik renkanti ^medžia
gos. Abiturientai visą savai
tę gulėję ant grynų grindų ir 

P I N I G U S 
SIŲSKITE į Lietuva Per 

DRAUGĄ 
Nes, * Draugas pigiausiai siunčia ir geriau

siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didiiau-

II 

1 
net neleidžiama buvo jiems į- I 
teikti patalinę. > ;1 s i a s Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos-

x L, j 1 1 Pramonės Banką. # # | | 
— Kitais metais Illinois vals-- __ G m t p laiku pradės eiti | i "Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: | | 

KANKAKEE, UL, rug. 16. 

tybei bus renkamas naujas į y i l n i u ; j e n a l l j a s lietuvių sa- perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 
gubernatorius. , Šiandienm^^ 

Valandos: nuo 8 ryto iki o vai. vakare. gubernatorius Small jau pas
kelbė savo kandidatūrą. Dar
buosis antrukart but išrink
tu. « 

• • • » • n _ CHICAGO. - š i a n d i e išda- | | u u ^ Q A K L E Y A y L CHICAGO, ILL i I 
S a P s i m a u k ? ' t a u t i n e to- ^ | | | | | | | | m | | IIIMIIIIIIII,IIIIIIIIIIIIMIimill l l„„„„„„i„,m„i„m,,iiiiiii,iitt 



D R i U O 
Ketvirtadienis Rugpj. 16 1923 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
X DIBNRAŠTI8 

"DRAUGAS" 
Klaa ^^r1**^ laskyrna nadeldienina-

Matam*. . . .«•*»••• • • f i . i t 
Putei Metų 13.00 

UI prenumeratą mokii Ižkalno. Lai
kai akaitod aid nsraSymo dieno*, 
ne ano Naujų Metų. Norint permai-
ajrtl adreaa visada reikia priaiu*-
M ir tenai adresai* Pinigai geriau
sia siusti isperkaut krasoja ar az-
areae "Moaey Order" arba įde-
iant pinigTis ! registruota lala**. 

DRAUGAS* PUB. CO. 
1334 South Oakley Avenut 

Chicago, Illinois -
TeL Roosevelt 7791 

YPATINGA NUOMONĖ. 

Tris mėnesius Europoje 

joje negali but kalbos. 
Šiandie Vokietija patvarky

ti galėtų tik kaizeris, tik tas, 
kurs šiandie gyvena Olandijo
je. Tik vienas kaizeris pažįs
ta vokiečių tauta, ši stipriai 
prie jo prisirišusi. Jei Vokie
tija per 40 metų tam kaizeriui 
valdant pagarsėjo savo išradi
mais ir mokslu, tai užtenka to. 

Franci jos svarbiausias tik
slas sunaikinti Vokietija. Tų 
tikslų kariais ji gali iš dalies 
atsiekti. Bet ji negali išnai
kinti 70 milionų vokiečių tau
tos. I r jei tauta bus gyva, bus 
Atgaivinta ir Vokietija. 

Anglijos apdraudos bendro
vės studijavo francuzų ir vo
kiečių padėti. 8tai kas susek
ta: Franci joje kas metai kiek-

apie padėtį Europ. Pagaliaus ims vesti Seserįs Pranciškie-
Bishop tiki, kad trumpoj atei- tės. 
ty Francija su Vokietija gali i ^ y ^ g j ^ atsiliepia. 
susibičiuliuoti ir^padaryti sa-

Tik liepos mėnesyje mergai
čių įstoti į Šv. Pranciškaus 

vitarpinės apsaugos sutartį. 

KUR IR KOKS B U S T E D E -
RACIJOS KONGRESAS? 

NEPAPRASTI SVEČIAI SE 
SERŲ PRANCMKIECIŲ 
VIENUOLYNE, PITTS-

BURGH, PA. 

Lietuvaičių Vienuolyne atsi
liepė: (8 iš Detroit, 9 iš Chi
cagos ir 7 iš Pittsburgh. Visos 
priimtos. Vietos dar turime | k u j u laikraščių atstovai. Pat-
del 48 mergaičių. Mergaitės, 

J au plačiajai Amerikos lie
tuvių visuomenei žinoma, kad 
Federacijos Xill kongresas 
įvyks šįmetų Chicagoje. 
Dienų prieš Kongresų, rugpj. 

27 dienų susivažiuos katalikiš-

lankėsi L. Brackett Bishop, j vfenam 10.000 žmonių g&na 
"Massachusetts Mutual Lif* G kūdikiai, gi Vokietijoje — 
Insurance Co." gene ralis ma-
nadžeris. 

Bishop nėra koks diplomą 
tas. J i s yra "biznierius". Bet 
kariais daugiaus nusimano a-
pie dalykų stovi už apsukriau
sius diplomatus. 

liryžęs iš Europos jis pasa
koja, ko šandie Europai rei 
kia, kokiu būdu teu galėtu į-
yykti taika. Ypatinga jo nuo
monė ir verta paklausyti. 

Štai kų jis pasakoja: 
Vokietijoje padėtis kur-kas 

yra blogesnė, negu rašoma a-
meiikoniškuose laikraščiuose. 
Darbininkai apmokami be jo
kios vertės markėmis ir taip 
pigiai, kad jie negali užsidirb 
ti prasimaitinimui. Tokias dar
bininkų sąlygas galima šian
die rasti tik Kinijoj ir Indijoj, 
bet ne civilizuotoj šaly. Mė
sos gali nusipirkti tik turtin
gieji. Darbininkai komunUCj 
kurstomi nerimsta, kelia riau
šes. Bet apie dideli kraujo pra 
liejimų negali but kalbos. Vo
kiečiai darbininkai apšviesti. 
Tai ne rusai, kurie bolševi-
karna aklai pasidavė. 

x Vokietijoje komunizmas ga
li kartais pakilti ant kojų. Bet 
ten negali prigyti sovietaj. So-
vietams neprigijus, komuniz
mas turėtu griūti. Taigi apie 
komunistų įsigalėjimą Vokieti 

150 kūdikių. Francija metai į 
metas netenka po 250,000 gy
ventojų. Tuotarpu Vokietijos 
gyventojai metai į Jiietus pa-
j-idaugina dviem milionais. 

Kiek teko patirti, taikos Eu 
ropoję nebus, kaip ilgai Fran
cija nepaliaus spaudžius Vo
kietijos. Bet kada ji susipras, 
niekas negali pasakyti. 

Esu republikonas, bet stoviu 
ui Tautų Sąjungų, š i JSajiin-
ga galėtų įvykinti taikų Eu
ropoje, jei Francija kokiu — 
nors būdu batų apmalšinta. 

Kas link militarinio su^kir-
timo, manau, kad Anglija pil
nai nugalėtų Francija. Angli
ja turi laivynų, turi daug vy
rų, turtinga. (Ii kas palyti 
Francijos oro laivyne, tai mui 
lo burbulas. Perdaug išpučia
mas tas laivvitis. Su oro lai-
vynu šiandie dar negalima lai 
mėti karo, išėmus miestų gy
ventojų gųzdinimų. 

Abelnas karas Europoje ne
pramatomas. Niekas nenori 
karo. Karai visiems ligi gyvo 
kaulo įsiėdę. 
• Svarbiausia — gražinti Vo
kietijai tvarkų ir atgaivinti 
jos ekonominę padėtį. Tų gali 
ten atlikti tik kaizeris. Kaize
rio gryžimu ir pati Francija 
pradžiugtu. Xes gautų daug iš 
Vokietijos kontribucijos. 

Tokia tai Bisliopo nuomonė 

Liepos 18 d. 1923 m. -8v. 
Pranciškaus Lietuvaičių Vie
nuolyne įvyko nepaprastos iš 
kilmės. Devynios seserįs pada
re1 laikinus apžadus ir 13 įsto
jo novieijatan. Tose iškilmėse 
dalyvavo žmonių netik iš Pitt-
sburglio ir npylinkės, bet dau
gelis buvo net iš tol. miestų 
atvykę, kaip iš Chicagos, De
troito, Člevelando, New York 
ir kitur. Be vietinių lietu
vių kun. buvo ir svečių: kun. 
M.Krušas, iš Chicagos, 111. Tai 
Seserų Pranciškiečių Mozė, 
kurs jas išvedė iš lenkų ne
laisvės. Jisai pasakė labai gra
žų pamokslų tai iškilmei pri
taikintų. Taip sugriaudino 
klausytojus, kad ilgai jo ne
pamirš netik seserįs, bet ir vi
si. Kitas svečias, įai kun. J . 
Čižauskas, iš Detroit, Mieli., 
didelis seserų prietelis ir rė
mėjas. Ivun. J . Ambotas iš 
Hartford, Conn., kurs PIR
MUTINIS Seserų Motiniško 
Namo statymui paaukavo 
$500.00 i r tuomi įsigyjo DI
DŽIAI GARBINGA V ;IENU0 

LYNO ĮOTElCIfcJO VARD^V. 
Neišdildomai atminčiai jo var
das pasiliks iškaltas ant mur-' 
murinės lentos žymiausioje-
vienuolyno vietoje. Kad dar 
99 tokie gajisųs aukotojai at
sirastų, tai drąsiai pralietume 
tuo jaus vienuolyną statyti! 
O gal kas atsirastų, kurs "su-
bytintų" gerb. kun. J . Ambo-
tą ir paveržtų iš jo pirmųjų 
vietų? Pasitikima, kad jam 
kasnors nepasiduos. 
Reikia dar priminti, kad kun. 

J . Ambotui netikėtai pasisekė 
už labai prieinamų kainų at
pirkti nuo x Hartfordo vysku
pystės katedros erdvų pirmos Į 
klasos mokyklų su 18 kamba
rių. Krtų metų tų mokyklų ap-

drųsiau atsiliepkite! Tuojaus . 1Ytojaus. 

cm 
sai Kongresas prasidės ant 

reikia 5 merginų, norinčių. Bažnytinės iškilmės šv. Jurgio 
pastoti vienuolynan, o nusima
nančių virėjos bei siuvėjos a- J bažnyčioje, 
matų. Su aplikacijomis, auko-j Rugpjūčio 28 dienų anira-
mis ir visais Seserų Pranciš- (]įenį lygiai <j vai. iš iyto iš-
kiečiųieikalais kreipkitės: 

Rev. Magnus J. Kazėnas, 

2112 Sarau St., 
Pittsburgh, Pa. 

kilmingos pamaldos šv. Jurgio 
bažnyčioje. Yra tikimasi, kad 
pamaldose dalyvaus J o Malo
nybe Chicagos arkivyskupas 
Mundelein. Lietuviškai pamo
kslą pasakyti bus pakviestas 

Tas, kurs išleido kenksmin- yįenas geriausių mūsų pamok-
gų knygų ir grabe gulėdamas jslininkų. Šv. Jurgio bažnyčios 
nuodėmiauja, tvirkina kitus, j nepaprastas gražumas daug 
kada patsai pūna. — Robert 
Sonth. 

prisidės prie iškilmių pagraži-
(Tųsa 3-me puslp.) 

/• 

,\ 

J . JL Pittsburgh o Vyskupas R. 
C. Boyle kartu su kun. M. Kazėnu 
Seserų Pranciškiečių farmoje. 

Jo Malonybė yra didžiausias Se
serų Pranciškiečių globėjas ir į s 
tatytojas. Visais jų vargais susinę 
pine:, ir pasisekimais džiaugdamos 
aplankė vienuolynui parinktų vie
tų gegužės 22 d. šių metu. Vysku
pas apžiūrėjęs viskų išsitarė: " I t \ s 
the most heautiful spot for the 
canvcnk" 

Bendras Seserų Pranciškiečių Fanuos reginys. Šitų farmų surado kun. M. Kazėnas sfl pagalba Mr. L. P. Seh-
neider ir pirmu kart apžiurėjo bal. 10 d. 1923 m. Toli ant kalno kų tik matyt trys, tai kun. M. Kazėna>, kurs geg. 
3, 1922 ni. aprodo visų farmų kun. M. Krušni, ir p. Leškevičiui Lietuvos garsiajam smuikininkui. Pakalnėje: muro 
8 kambarių namai, kutįs, garadžiai ir t. t. - Jūtajasa**** 

$ KIEK BAŽNYČIA SUDEGINO M 
ŠVENTĮJJĮJ? 

(TRUMPO LAIKO ILGOKA ISTORIJA. 

Buvo taip. 
Radome "Naujienose" parašytą dide

lę naujiena, kad Katalikų Bažnyčia pirma 
deginusi tuos, kuriuos šiandieną garbina 
šventais. % ; 

Mes paprašėme parodyti ' 'kokius to
kius šventuosius, šiandienų garbinamus 
yra katalikybe sudeginusi?" Žinodami, 
kad Katalikų Bažnyčia nėra sudeginusi nė 
vieno žmogaus, ne tik "Šventojo", mes pa
sakėme, kad p a l i j u s rašymas rodo tik is
torijos ignorancijų ir norų griauti katali
kybę. ' f J H f l f l l 

" N - n o s " tad mgp. 11 ir 13 d. išplės 
kino ilgiausių straipsnį, užvaldytų "Dau-
glau padorumo" ir priparodė, kad* jų is
torikai tikrai yra... ignorantai. Prie pro
gos tame rašte 'jų rašytojas davė suprasti, 
kad mes esame besmegeniai, šmeižikai, 
labai žemai stovini kultūriniai ir morali-
niai, esame žiopliai ir neigiame pagrindi
nius krikščionybės dėsnius. Kliuvo pake
liui gyviems- ir mirusiems Rymo Paponis. 
Priede dar pasipiktinę už tai, kad mes 
juos bedieviais esame " pavadinę, pasity
čiojo iš Šventosios Dvasios. 

Po tiek sunkių apkaltinimų mums 
nepatogu tylėti. Ne dėlto, kad jaustumeme 

jy bus yi>ač linksma " N - n a s " pakedenti. 

Orleano mergelės sudeginimas. 

Didžiausią, armofų manosi išritinu 
šios "X-nos" pa pasakodamos apie Joan-
nos d, Are sudeginimų. Pasiklausykime 
visi. 

"Sausio 1) d., 1431 m. prasidėjo tardy
mas Orleano mergelės. Tardymas tęsėsi 
šešias dienas. Tardė Šventoji Inkvizicija. 
Kaltinamoji liko pasmerktą sudeginimui 
kaipo heretikė ir ragana. Geg. 24 d. jai 
buvo dovanota kaltė. Bet j i visvien buvo 
laikoma kalėjime. Kai ji, kitų įkalbėta, 
užsivilko vyro drabužius, tai kaltinimas 
vėl atsinaujino. Ja i buvo primesta, kad 
ji "nepasi ta isė" ir išnaujo užsikrėtė he-
rezija. Tos priežasties dėlei geg. 30 d., 
1431 m. ji liko sudeginta Rouen gatvėse. 
Tų nuosprendį liepos 7 d., 1456 metais pa
pą atšaukė kaipo nepamatuotų". 

Kadangi Joanna d, Are tapo tikrai 
sudeginta ir kadangi ji 1908 metais tikrai 
tapo pripažinta, šventąja; taigi "N-nos" 
MI didžiausiu pasigėrėjimu manosi Ame-
rikų atradusios ir pataria mums ignoran-
tams, kad pasiskaitytumėm "The Eney-
clopaedia Britannica", kur šita istorija 
esanti užrašyta. ' 

Kų gi mes pasakysime? 

J ie mums siūlė pasiskaityti "Britan-
aica" . Mes jiems greta tos galėtumėme 
nurodyti "The Americana-", nemažesnę en 
ciklopedijų, ir antrų "{The Catholic Ency-
clopaedia" i r trečių " Dictionnaire d, a-

musų bedieviams Belzebubus yra uždrau
dęs skaityti katalikų rašius, kad jie kar
tais nesužinotų tiesos. 

Tad paimsime ir tų trumputį straip
snį iš "N-nų" nurodomo šaltinio. Prie 
jo pridėsime aktus teismo,, kuris sprendė 
Joannos likimų. Tie aktai surinkti Julės 

sųiinės pareigų atsakinėti į visas bedie 
yių nesąmone-, bet dėlto, kad šiame atvė-. pologetiąue" i r dar keletu panašių.- Bet 

Pradžioje 15 šimtmečio ištiko Franci-
jų didžiausia nelaimė. Anglija užėmė kuo
ne visų Francuzų žemę. Į jų rankas pate
ko smrbiausiej i "Francijos miestai: Kouen, 
Paryžius, Reims. Turtingiausia Francijos 
•dalis Burgundija laikėsi sii anglais. Kuone 
paskutinis dš didžiųjų miestų, Orleanas at
sidūrė pavojuje, angrų apgultas. 

Francuzų patriotų dvasių visiškai nu
puolė. Karalius buvo miręs. Sosto įpėdi
nis su likučiais nepriklausomybės šalinin
kais pasislėpė Francijos neužimtame už
kampyje, miestelyje Chinon. I r niekas iš 
jų nežinojo, kas daryti. Visas kraštas ap

semtas anglų kareivių paskendo gaisruose, 
plėšimuose ir kitose karo nelaimėse. 

Tame tad laike Joanna d ' Are, pap
rastų ūkininkų duktė, ganiusi visų amžių 
gyvulėlius ir poterėlius kalbėjusi, atvyks
ta pas Karolį VII., paskirta visos kariuo
menės vadu. O ta kariuomenė nebuvo 

Quicherat ir Societė de 1, Uistoire de Franį ' skaitlinga, vos keletas tūkstančių. Bet 
ce, 5 tomai, -išleisti Paryžiuje 1841 — 1849 
metais. Pagal tų ir vėliau surastų' doku
mentų nekatalikas U. Hanotaux, francuzų 
mokslo Akademijos narys, išleido du di 
dfliu tomu 1910 metais, aprašydamas Joa
nnos d, Are gyvenimų ir mirtį, (salėtu
mėme dar porų tuzinų paimti rimtų raštų 
tarp jų ir Anatole France,- o>'žydo, bedie
vio i r "N-nų" numylėtinio. Tuos visu* 

surinkę mes rasime štai kų pasakytų apie 
Joannų d, Are. Tiesa, kad šv. Joanna d, 
Are tapo sudeginta,, bet visiškai melas, 
Jcad jų sudegino Katalikų Bažnyčia. 

Kas tai buvo Joanna d' Aro? _ 

stebėtina mergelė visiems įkvė]>ė naują 
dvasių, ir veda tiesiog prie stebuklų. 

/Paliuosliotas tapo Orleanas, nuvalytas 
Loaros upės slėnis, sumušti anglai ties 
Patay, paliiiosuotas lleims. Rebuse, kur 
nuo amžių vainikavosi Francijos karaliai, 
tapo apvainikotas i r Karolis VII. Dabar 
visa Francija ima tikėt į, kad galima at
laikyti nepriklausomybe, kad teisėtas ją 
valdovas yra Karolis VII. 

Joanna prašėsi dabar prie savo gyvu
lėlių. Bet karalius nepaleido-ir ji toliau 
vedė kariuomenę. Po kcle/bs laimėtų mū
šių, ties Compiegne miestų ji pakliuvo i 
Burgundų nelaisvę, kurie ją pardavė an
glams už s.umų lygių šios dienos $110,-
000.00. 

Kas sudegino Joannų? 
Anglai buvo įsiutę už saro nepasise

kimus jau kuone apgalėtoje Francijoje. 
Jiems būtinai reikėjo, kad Joanna butą 
netik nužudyta, bet kad ir jos garbė bu
tų atimta. Nes kol Joanna gyva, francu-
zai įnirtę butų galėję jos paieškoti. Kol 
Joanna nebus paskelbta ragana ir velnio 
apsėsta, tol Joannos pradėtas darbas bus 
skaitomas šventu. 

Surado tad anglai budus, kaip su Joa
nna apsidirbti.XParyžius buvo jų rankose 

ir jiems prijautė Sorbonos Universiteto 
profesoriai. Surado taip pat išmestų iŠ 
Beauvais vyskupijos vyskupų CauekOn.Su 
tų žmonią pagelba buvo sudarytas " te is
mas " . Tame teisme pirmininkavo tas vys
kupas Cauchon. Inkvizicijos vikaras, Jean 
Lemaitre, atsisakė teisme dalyvauti. Ir 
tasai teismas nusprendė, kad Joanna yra 
ragana, kad yra nepataisomą. I r sudegino. 

' "N-nų" nurodytoji Enciklopedija sa
ko, kad tasai Cauchon buvo "ejected bi
shop of Beauvais" (išmestas Beauvais 
vyskupas). Ką mes čionai pasakėme, vis
ką galima surasti aukščiau nurodytose šal 
tiniuose. I r nenorėdamos per akis meluo
ti su tais faktais gaus sutikti ir "N-nos" . 

Išvados iš "N-nų" išvadų. 
i 

Kuom remdamos " N - n o s " kaltina vi
sų Katalikų Bažnyčią už vieno, nedoro vy
skupo i r keletos pastumdėlių darbus? Ar 
Rymas surengė prieš Joannų teismų? Ne. 
Rvmas tuomet apie tai nė žinot nežinojo. 
Ar Katalikų* Bažnyčios Galva kuomet pa
gyrė tų teismą? Ne. Netik nepagyrė, bet 
įsakė iš naujo bylų ištirti ir ištyręs, pas
merkė teisėjus ir sugrųžino garbę nuteis-
tajai. " N - n o s " pačios tai pripažįsta. 

Jeigu Katalikų Bažnyčia kalta už tai 
kad Cauchon nuteisė ir anglai sudegino 
Joannų d ' Are, — tai visi socialdemokra
tai kalti, kad Grigaitis skelbia o Jurge
lionis savo spešelais nuo žmonių pinjgus 
suka.. 

Apie kitas "N-nų"* suktybes, rašant 
apie Katalikų Bažnyčių — pažiūrėkite ly

toje, (Bus daugiau) 

http://fi.it
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LIETUVIAI A M O J E Į 
KUR IR KOKS BUS FEDE 
RACIJOS KONGRESAS? 

j Vakarienes seimininkėmis buc 
patyrusios šv. Onos dr-jos na
rės. Vakarienės programai pa
mpinti tas geriausioji artistai 
muzikai ir dainininkai Chica-

įžymiausi kalbėtojai; fcoje, 

» 
(Tąsa nuo %2-ro puslp.) 

ninio. Bažnyčia randasi — 
3290 So. Auburn A ve. 
koi ic . pasėdžių vieta 11:30 v. j t a i P * skaitlingas, vienas ge-

tuojaus po pamaldų iškilmių l i a u s i u CMcągoe choru. Smui
kas Kongreso atidarymas. { , ***** **» paskelbtas vėliau. 
Kon-ivso atidaryme laukiami . Y r a &-***+ kad šv. Jurgio 
Chieagos vyskupas, miesto at . į l » ^ ' t a i n ė , talpinanti arti 
stovai, anglų spaudos a ts to- |P u s v tūkstančio sėdinčių prie 
vai. Kongreso posėdžiai įvyk* s t a l u < n ^ a l ^ s v i s u *™1* sU" 
Mark Whi*e 8quare svetainv- talpinti. Nes visos Chicagos 
je. Svetainė erdvi, graži, švie- visuomenės susidomėjimasKon 
si. Ims atatinkamai papuošta, j &*** rni I a h a i ( , i d e l i s - < 

Tolimesnės pramogos ir iš
kilmės laikomos tuotarpu ko
misijos paslaptyje. 

Adresai; kaip važiuoti? 

Visos gelžkelių stotis Chi-
eagoje yra miesto viduryje. 

fZ 

,li randasi netoli šv. Jurgio 
hažnyčios ant So. Halste. 1 ir 
\Vest 29 gatvės kampo, nedi
delio, bet gražaus parko vidu
ryje. 

Kongreso pramogos. 

Pirmai Kongreso dienai pa
sibaigus, rugp, j . 28 d. vakare 
šv. Jurgio svetainėje, dabar 
naujai papuoštoje ir patauy-" 
toje, prie naujų seenos deko
racijų, pi iv ypatingai sutvar
kytų šviesos efektų, dalyvau
jant geriausiems C'liieagos 
vaidintojams bus vaidinama 
drama 4*Sugryžo" iŠ mūsų 
SĮKUKIOS persekiojimo laikų. 
Veikalas yra begalo gražus; 
gražioje scenoje ir parink* 
tiems asmenims vaidinant, da
lyvaujant skaitlingam chorui, 
tikimasi, kad paliks neišdil
domo įspūdžio. (Jale vaidini
mo — gyvasis paveikslas; 
' 'Nepriklausoma Lietuva'*. 

Iškilminga vakarienė. 

Antrai Kongreso dienai pa
sibaigus, rugpj. 29 d. toje pa
čioje šv. Jurgio svetainėje j -
vvks iškilminga vakarienė. 
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Dr. Matfrice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas S 

4631 8 . Ashland Ave . | 
Tel. Yards 0994 t 

;Sugryžd po vakacijų RUGP.; 
(AUG.) 12 — ir vėl užsiims! 

praktika. J 

PINIGUS LIETUVON 
Nufilunčiame 

Telegramų per %dienas. 
{Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynius susisie-
kymus su Lietuvos Bankais. 
Pasinaudokite prcga siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

GERTRAL MANUFAGTUR1KS 
DISTRICT BA8K 

1112 W. 35-th St. Chicago. 
Turtas virš $7,000,000.00 

fUeg. 3 d. 1923. Kun. M. Kazėnas rodo, kad ot, va, čia patogiausi vieta vienuolynui statyti. P-nas M. Leškevi-
eluš jam pritaria, Kun /M. Krušas užsispires rotlo, kad ot ten ant kalno, tai kaip Mt. Alvernia.-Turėjome visi nu 

Išlipus kurioj nors stotyje yrUj s i l e i s t i i r ( l a b a r vįenbalsiaL nutarta Vienuolyne statyti ant pat kalno. Tai grasiausi vieta! 
du keliu. 

Pirmasis kelias. Paėmus 
strytkarį, einantį į vakarus 
važiuoti Lki Halsted str. Čio
nai išlipus paimti strytkarį 
einanti Halsted street i kairę, 
j pietus ir važiuoti iki ?>2 g-
vės. Iš eia du bloku iki Am 
burn ave. peniam. Antrasis 
kelias. Išlipus stotyje, klausti 

| kur State str. Pasiekus "State 
str. paimti karą einanti į pie 
tus ir važiuoti, arba iki 35-
ios, arba iki 31-os g-vėk Per-
aed us vienoje iš tu vietų va. 
žinoti į vakarus, po dėžinę iki 
llalstetl str. Iš eia vienas blo
kas iki '-V2 ir du blokai iki An-
burn ave. 

Kongreso posėdžių salė yra 
ant tos pat TTalsted ir 29-tofl 
g-Vės, poras blokų nuo bažny
čios. Apie viešbučius paskelb
sime kiti} kartą. 

SPR1NG VALLEY, ILL. |DKTROITO, MIOH. ŽINIOS., *£>J *£*&*y.^V52 
ŽINELĖS. 

Kaip ir apmirę. 
Atstovai seiman. • 

i 

kelevičienė, O. Kundrotienė, M. K r -
ftcluniene. smulkesnių aukų $4.05. Vi 
t>o lubo $22.05. „ 

I'el. Boulevard 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47- th St. 
Valandos n u o 8 iki 12 diena, nuo 6 
iki 1 Tai. vak. Nedė l iomis nuo S 

i k i 2 vai. po pietų. • 

Te le fonas Boulevard 1939 

Dr.SA Brenza 
0 4808 So. Ash land A venue 

Chicago. IU. 
Vai . : t ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki S po piet : 6:30 vak. lki 
9:S0 vak. 

Dr. A. K. Rutkauskas 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

t 4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayet te 4146 

ŠAUDYMAI CICERO, ILL. 

Čekas italui negiminė. 

Prie 51 ave. ir 12 g-vės rugp"., 
14 d. 8 vai. vak., vienas italas 
šovė į prieangy sėdinčius 
t*kua; pataikė tik į prieangio 
stulpus. 

Šovikas pabėgo tamsiomis 
olomis. 

Pašaukta policija bandė su 
gauti šoviką, bet tamsumoj 
sunku sugauti tokį paukštuke. 
Vienas motoreiklo poliamonas 
vijosi ėlomis, užsižibinęs švie-
><}, bet nežinia ar sugavo, a? 
ne, nes ih^ai truko. 

Žmonės 'pasakoja, kad ita 
las buvęs gerai įsikaušęs * Ma
go reti". Reporteris. 

Kugp. 8 d. L. Vyčių 79 kp. 
Pas mus šiuo tarpu viskas, laikė savaitinį susirinkime 

kaip ir apmirė. Nesurengiama 

shHi.v City, l«ma. 

$14.50 Sv. Kaximioro parapija; 
I'o $5.00: St. Žerolis, V. Turčinau-

Jviirs buvo gyvius ir rimtas.! sk«s. A. uogeiis; 
. . . . . . . . . . . i \ v , . . . . VT I > 0 $3.00: A. Critė, J. Adamonis; 
jokuj pasihnksminimii, k. t . ; l)augvkq, nutarta veikti. Nu- P o $2.oo: A.'juodciis, kun. č-ėsna, 
teatrų, koneertų, /prakalbų ir . tarė rengti vėliau « u t t w ^ | į * 3 p į 5 ^ ^ 
L t. kKai C«ia klebonavo kun.[pikniką. Išrinkta darbininkai' 
lVksnis ir kun. Bistrais, tai j busiučiam išvažiavimui. Galu-
dr.žnai būdavo visokių pm- ; tinai išrinko subd. Mik^ F. 
it.ogų, pasiiinksmimmų. Da-į^aumantfj į L. Vyeių XI Sei-
bar to nėra. Kol dar ėia buvo ma, kuris šįmet bus Spring-
varg. A. Stulga, tai per jo pa-ĮfieM, 111. Bter pasižadėjo sa • 
.^idarbavimą būdavo siu engia
ma įvairių pasilinksminimų. 
.launameetai Yyėiai jau ir sa
vo iždo pinigus išsidalino! Di
dieji Vyčiai dar -laikosi. Bet 
nenustojam vilties. Tikimės, [Siu apleidžia Detroitą 20 d. š. 
kad mums ateis geresni laikai,|'m. J r vyksta į Vyėių seimą, 
užtekės rtetuviška saulutė* ir Girdėt, kad šie patys asmenys 
busime laimingi. dalyvaus ir Federacijos Seime, 

[Chicago 111. CJercs jiem klo-

" K a mokslas gali pasakyti 
apie pasaulio pabaiga;". KiA 
na tik 15c 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, DL 

vais kaštafJC'liuosnoriiii kuo]N> 
atstovauti Kun. J . Čižauskas, 
Gustaitis ir.*D. Gustaitė. Tad 
M. Daumaritas su kun. kleb. 
J . Čižauskiiflr kun. Tg. Boivi-

ties! 

Bendras išvažiavimas. 

Ne prošal į butų paminėti 
[kad L. Vyeių 79 kp. dabar va-

šventė. 

Mirusio prezi<iento Maldin
go laidotuvių dienoje . buvo 
šventa pas mus. 3 v. p. p. jo 
liagerbimui buvo skambinama 
varpais katalikiškose bažny- Uovaujant pirm. J . Jankeliu-
ėiose. * nu*> s»iarkiai darbuojasi, kad 

pastačius kp.-ant tvirtų pama-
S a u s a - [tų. š i k p . draug su 102 kp. 

Pas mus dabar yra didelė ("Wrest 8;de) rengia milžiniš-
sausuma. Nėra lietaus ir gana1.' ką bendrą išvažiavimą rugp. 
Girtlėjau, kad rugp. 11 d. C h i - į ^ & S. m. gi-ažiausioj Detroi-
eagoje labai daug lijo, o ėia f to vietoj. Todėl J . Jankeliu-
buvo giedra ir labai šilta 

Didelė opera house. 

nas 79 kp. pirm. deda -visas 
pastangas kad šis išvažiavi
mais visOmis pusėmis pasisek

t a m e miestely stato labai f tų. Kadangi L. Vyeių Seimas 
iMdelj namų "Opera house' ' 

• DR, CHARLES SE6AL į 
. Ferkė l* M T O ofisą p o numerio 
| 4 | M BO. ASHLAMD A V E I i K ! 

S P E C U A U S T A S 
DitoYų, Moterų tr Vrrų Utn 

Vai.: ryto nuo l t — I I : n o o I — I J 
po plotų: nuo ^—»:!• rakare. 
Nadėllorala: l t lki 1. 

Telefooaa Drcael M M 

Dr, A, Račkus 
i , i 

IŠVAŽIAVO J 

\ -

Kolorado ir Hawaii 
Salas Sugryž y, 

\ Rugsėjo 20 d, 1923 
i į£»•»»»»»»•»»• 

Dr, I. M, Feinberg 
I Gydo special iai- v isokia* vyrų ir j 

moterų lytiftkaa ligas. 
2401 Madlson Street 

K a m p . Weatern Awe. — C h l c « « o j 
Valandoa: 2—4 P<> P l e t l J 1^9 T % k - i 

Rezid. tel . Van Buren 6294 
Ofiso tel . Boulevard M M 

Dr, A . A. R 0 T H i 
E U » A 8 GYDYTOJAI t> 

CHIRURGAM 
• p e d ą l t e t M Moterl ikn, V yri Aku 
Valka Iv r i s * ckronUkm U*%* 

Orisas: M 8 5 8. Halsted St. 
Vai.: l t — 1 1 ryto: I — t pa 
Dt#t„ T — t v a k . Itad. ! • - — 1 1 d. 
Raa. 113 t Indepeudence Blvd i 

Ckiea«o. 
i i ' • ••r** f————• 

Kainuos $75,000. Savininkai, 
kiek teko nugirsti, viena? e-
sijs iš Cliieagos, o kitas iš O-
liio valstijos. 

i 

Ligoninė padidinta. 

,Taipgi žymiai tapo padidin
ta ligoninė, kuri yra labai gra
žioj vietoj. 

Dar nesusipranta. 

Biblistai dar vis skelbia sa-| 
vo nesąmones. Prie tos šaikos 
priklauso išimtinai vieni lietu
viai ir pusė lenko. 

Darbai silpnai eina. 
1 Darbai anglių kasyklose ei
na labai silpnai. Dirba tik po 

(tris pusdienius į-savaitę. 
Patrijotas. 

j a u ne toli, tai tikimasi kad 
atstovai iš Ryti) ir kitų centrą 
linių kolonijų ' važiuodami i 
Seimą užsuks ir į minėtą bend
rą Vyeių išvažiavimą. Patar
tina kad svečiai kurie apsilan
kys šiame išvažiavime, kad iš-
anksto pranežtų laišku vieti
nės kp. pirmininkui, šiuo 
adresu: J . Jankeliūnas, 9256 
Cardoni Ave., Detroit, Mieli. 

Bijūnėlis. 

Po $1.00: V. Hiržotaitč, A. Mar
kintas, A. PidžpeflriS, J. Pldžpetris, 
J. GoRe^s, P. Poliakas, J. Pątmnis . 
A. l 'selis , Ig. Našlėnas, A. šlenys, A. 
Mikėnas. J. Mlskeiiuna.s, Z. Petrau
skaitė, P. Žibąs, J. š imkunas , A. Sun-
kiotas, iir Zabulionis, A. Miožicnė, M. 
Strazdienė, M. StukojiLenė, K. Papie
vis, R. Linkevičienė, K. Žibienė, J. 
VakulskaJtė, V. Mockevičienė, A. Ba-
graėiunlenė, P. Papievienė, K. Niau-
rienė, flf. Bulotienė, J. Strazdas, V. 
Apaėankienė, A. Bulota, M. Juknie
n ė / J. Udrelka, E. Tamošiūnienė, J. 
Mkrtuševskis, J. Vigelis, V. Sadauc-
kmm, nalė iupienė «Z, Petrauskienė. 
Neįvardintu Ir smulkių $10.50. Viso 
labo $100.00. 

Aėiu. kus. J. Norfeutis, "V. J. Dr." 
jgaliotinis. 

LIETITVTAI ADVOKATAI 
_ • 
te l . Oearb^TU 9057 

A. E. 
ISTASULANII 

ADVOKATAS 
VKTurmioMlj Ofisas 

[Room 1726 Cl ika«9 Temple Bldg. 

[77 W. Washington St.j 
OFISAS CICERO 

1505 SO. 49-tti Cotirt 
į Pancdėlio. Ne i^ lo ir Pėlnyčlos ^ak. 

Tel. Cicero 6048 

BAŽNYČIOS ISTORIJA. 

r a rašė kun. A. Alekna, Iš
leido šv. Kazimiero Draugija 
Kaune, 1920 m. Puslapių 251. 
Kaina $1.00. 

Lietuviai, nors yra katali
kai, bet silpnai žino savo Ba
žnyčios istoriją. Už tai nela
bai jų galima buvo kaltinti. 
Jie neturėjo knygų, iš kurių 
tą. istorija, butų galėję suži
noti.' Bet dabar to negalima 
jau sakyti. Tokių knygų tu
rime. Tarp jų pirmąją vietą 
užima kun. A. Aleknos para
šyta '"Bažnyčios Istorija", 

Kiekvienas lietuvys katali
kas turėtų tą knygą įgyti ir 

Dabar visokį netikėliai ir i 
klaidatikiai puola Bažnyčią iš 
visų pusių. Nevienas katali
kas, nežinodamas savo Baž-
rtyčįos istorijos, neturi ką į 
neteisingus priekaištus atsa
kyti, o dažnai net įtiki jiems. 

'Tąv knygą galima gauti 
4 * Draugo' ' knygyne. 

DRAUGAS PUB. CO. 

Į • I 1l - ~ 1 - • - - - — — ! 7 - Į Į 

f Iri. D e a r b o m »057 rel . Dearborn #05? 

A. A. * L A K I S 
ADVOKATAM 

Ofisas vidurmiestyje 

I 

CIIICAOO TCMPfiE BUILDINf? 
77 West WashinKtou 

R o o m 1726 
Valandom t ryto lki 6 po pietų 

Naray Tel. Hyde Park t l t S 
Ė 

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

Ofisas Didmiesty Ji 

29 South La Salia Street 
A M 

Telefonas Central 63 t0 

Vakarais 3223 S. Halsted St j 
Telefonas: Yards 4*U1 

J. P. WAITCHES ' 
L i w y e r 

LIKTI V18 ADTOKATAA 

I Dlen. : R. 614-516-127 M. Dear
born Str. Tel. Raado iph 6i7š4 
Vakarais: 10736 S. YVahash A 
Roseland Tel. Pu l lman 6677 

j S. W. B A N E S 

2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Ui. 

AUKOS VAIKELIO JĖZAUS DR-JOS 
P R I E G L A U D A I 

Kaušas City, Kans . 

B. Stt.nimila 15.00; Br. Strumila 
$3.00. 

P o $2.00: J. Skučas, A. Gudys ir 
J. Ąleksaitis; 

Po $ A 0 : V. Žemaitis, M. Alek-

Minia išmintingųjų yra pa
saulio gerovė. 

Geri žodžiai nieko nekai
nuoja, o vienok yra daug 
verti. i : -

i s a i t i e n ė , ^ . Šapalas. J. Sabeckis .aA. 
Brtndža, A. Lobikis, A. Gaidys, A. 
NovoSinskienė, V. Kojienė, P. Koja. 
A. Loblkienė, E. Pridotkianė, J. -Žapa 

i lienė. J. Stankus, E. Žemaitienė, A. 
' Jankauskls , A. Sruigus, V. Valatka, 
\ J. Godeuis, M. Šemlota^ O. Baužienė, 

J. Bauža, M. Alefcsaittenė, D. Gau
desius. Smulkesnių aukų $4.05. Viso 
labo $42.05. 

* Omaha, Neb. i 

P o $2.00: Kun. Miltulskis ir M\ 
Bliuvienė; 

Po $1.00: A. Bažys, A Novakas, F . 
Petrudionjs, J. Bartkus, J. čviežaus-

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

ANT NAUDOS. 

Š. L. FABIONAS CO, 

ADVOKATAS 
79 W. Monroe Streat 

ĮŪBJ 
79 W. Monroe 8 t r « * 

I loom 904 — Telef. Randolph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: S20S So. Halsted Str. 

Telef. Tardą 1016 
Chicago. 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių D&kianj 

Dnm|?ijo« HAJTUI 

Dr. A. J. Bertašlus 
( Bertash ) 

GYDYTOJAS I R C H I R r R G A S 
S4ff4 So. Halsted Str. 

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

8159 So. l 'nion Ave. 
Tel. Boul. 5913 Tel. YtL*. 1699 I 

-» 

TeL Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LH7TUVIS DENTISTAS 

4719 liO. ASHLAND A V E K D E 
arti . 47-tos Gairės 

Valandos: nuo 9 ryto lki I vak. 
Beredomis nuo 4 iki i vakarą. 

Mmmmm»<* • • • • • » - » » » - - » ^ » » - » » l l 

Tol. Oacml Sfif, 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Li«UTif Gydytojas I r 

Ohiroigms 
1811 floartk Halsted BUeet 

•aJandaa: 19 iki 11 ryte: 1 iki 4 
po platų: I iki 1 vakarą* 

Dr. M Stupnicki 
3117 Se. Morn0 StrMt 

O M K J A G O . r u i i o i i 
Telefonas Var ia t # S l 

! Valandoa — • iki 11 II ryto 
po platų I iki I rak. Madėllomla 
ofiaaa aidarytaa. 

1 . -i 

DU.LYUŠKA * 
1900 So. HAlated Str. 

Tel. Oanal 9118 I 
Oftoo vai.: 19 ryto Iki 11 po plea. 

I iki 7 vai vakaro. 
vai.: 1 lki 4 po platų. 
4198 Arcber Ave. 
Tai. LAfayette 1911 

a ^ » » * » • » » • • mm » » » • • • • » • > • m\ 
TeL Bonlerard 1-189 

DR. A. S. KAKALIUS 
Lietuvis Gydytoju j 

3303 South Morgan ttnot 
CMcago. m . 

[ • • • • • • • • • • » » » » » » • • » » » • » » ' 

P TeL Blvd. 1401. 

Dr. V. A ŠIMKUS 
8315 So. Halsted Street 

f Valandos; Nuo I iki t dieną, N u o 
7—9 vak. 

Nedėl iomis 9 iki 12 dieną. 

f — >aa><8»^ a» aa a» api a » a » aa»^a«am»"a» m m aw a * i 

iDr.MStrikol'isi 

» • * » * » -83 

[ A. Michnieviez-Vidikiene 
KUŠERKA 

101 8. Halsted St 

809 W. 351h St., Ghicaga 
Tel . Boulevard 0611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR P A R -
DAVIMO R A Š T U S . 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

Kampas 31 gatve 
hone Y a r d i 1119 

v i ename oflaa BU 
Dr. J. F . Van 
aing. 

Sąžlnffikaa pa
t a m avi i-vas prie 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ į r l m d y m f t . V i s o k į pa 
patarimai dykai. 

I Valandoa: nuo 7 ryto. Iki 13. nuo 
6 lki 1 vai. vakare. 

m m mt r T^- "" - • -88 
Rezidencijos Tel. Bruiihwi<k 4887 
Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. O. 

CHIROPILAOTIO GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacl |o8 

VaU 9-1 : 6-1 P. M. fiventad. 1-11 . 
1579 MHwaukee Avenoe 

y Kamp. Robcy Ir Nortli Ave. 
j | — . . . T — — — — - - .. — m 

Remkite tuos biznierius, V«-
rie dažniausiai garsinasi dien
rašty "Drauge" , 

Lietu Tia 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4801 So. Ashland Avenoe i 
Tel. Boulevard 7^20 

Vai.: 2 lki 4 ir < iki I 
i Ned. 10 Iki 12 

aTaaKai: 8841 So. Albany Aveame 
Tel. Prospect 1980 
Val . : pasai sutartį. 

LIETUVIAI GRABORIAI 

f— 
A. Maniškis} 

j Telefonas Boulevard 4189 

^ ™ ^ ™ ^ ^ Gmboriuiyji 
^-^-^i^mmmm^. Patarnauju l a l - | 

dotuvėse vea* 
tnvėse. krOtšty-1 
nėe tr kltuoao { 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ reikaluose. Kai - ¥ 
^ Ę ^T noa prlelnamoa. 

3307 Auburn Ave. Chicago. j 

* 8. P. LA0HAWI0Ž 
LTETLV1B GRABORTUi 

1814 W. 88-rd PI. CaUca^o, m 
Patarnauja laidotuvėse koopi-

d a a s a v Reikale meldžia ats išau
kti, o mano darbą bosite a i g a -
nėdinti. T e t Oanal 1171—9199. 

' Tel Tel. l A f a y e t t e 4998 

PLIMBIN6 
\ Kaipo lietuvys, Uctavfcuns visa

dos patarnauju, kuogerieusia. 
M. YTJAKA 

8228 West S8-th Street 
, . > M . » t n u i , , tmm 

file:///Vest
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GREITAS VAŽIAVIMAS 
TAIP BAIGIASI. 

Vakar anksti ryt$ Antonio 
Francis, 1914 N. AVinchester 
ave., važiavo greitai automo
biliu vidumiesty. Automobi
liui buvo ir policmonas Costi-
gan, 1920 X. Karlov ave. 

Ties Polk ir Wells gatvėm 
Francis, matyt, neteko masi
nos kontrolės. Masina prie-

Aną vakarą tas Kramer 
sutiko Bonką gatvėje ir pei
liu suraižė. Bonk randasi li
goninėj. Kramer pragaišo. 

NELABU: SU AUTOMO 
BILIUM 

Alex J. Vitkus iš Indiana 
Harbor, Ind., iš apdraudos 
kompanijos gavo 5,000 dole
rių už netekimą vienos akies 

šakiu smogė pašalinėn muro I viename nelaimingame atsiti-
sienon, pramušė skylę ir visujkime. 
smarkumu ūžtelėjo žemyn iš 
30 pėdu aukštumos Polk gat-
ven. 

Policmonas žuvo ant vietos. 
Francis ligoninėje marina
mas. 

TIK DAUG KALBAMA. 

Kuomet pieno pristatymo i 
namus bendrovės pakėlė pie
nui Rainą, kilo triukšmas vi
soj Chieagoj. 

Grasinta bendrovėms. Bet 
neatsiekta tikslas. 

Tas pat buvo su duonos 
brangumu, kuomet šiandie fa-
rmeriai neturi kur kviečiu dė-
t i ir kuomet kviečiai yra pi-

Šiandie kai-kurie Chicagos 
patriotai dar retkarčiais pri
simena apie pigesnio pieno 
reikalą. Bet tai ir viskas. 

Perdaug kalbama, bet ma
žai veikiama. 

Vitkus tad nusipirko dide
lių spėkų automobilių. To
mis dienomis gam važiuojant 
jo automobilius susidaužė su 
kita mašina. 

Vitkus taip sužeistas, kad 
vargiai pasveiksiąs, anot ži
nių, i 

POLICMONAS PAŠOVĖ 
BERNIOKĄ. 

Ana vakarą burvs bomelin 
i t * . h 

ties Halsted ir 68 gatvėm už
puolė poliemoną Cartland, 
kuomet tas liepė jiems aplei
sti vieną kampą, kur jie užka
binėjo praeiviu*. 

Policmonas daug nukentė
jo. Nusukta jam nosis, iš
daužta keletas dantų. Te-
eiaus jis nepasidavė. Vieną 
bernioką John J)empsey mir
tinai pašovė. /Tik tokiu būdu 
apsigynė. 

Dempsey paimtas ligoni
nėn.. Sakoma, mirštąs. Po-
lkmonas taipat guli ligoninėj. 

Areštuota kitu du bomeliu 
pašautojo sėbru. 

Pranešta, kad pigesnė ga
zoliną gali likti ilgam laikui. 

SUSIRINKIMAS — ATSI 
SVEIKINIMO VAKA

RĖLIS. 

Bridg^port. — Rugp. 10 d. 
j vyko mergaičių d-r-jos Nek. 
Pras. Šv. A ra r. P. susirinki
mas Šv. Jurgio parap. svet. 
Skaityta laiškas — atsišauki
mas iš K. FederaeijosOhicagos 
Apskrities. Delegate seiman 
išrinkta M. L (iurinskaitė, bet 
jeigu ji negalėtų dalyvauti 
jos vietą užims M. Bukauskai
tė. Federacijos 2|6 skyr. kvie
tė mergaičių dr-ją, kad ji apsi
imtų papuošti Mark AVhite 
Square Parko svet. kame įvy
ks Federacijos Seimo sesijos. 
Draugija apsiėmė papuošti 
svetaine ir tam tikslui išrinko 
sekančias nares komisijon: F. 
Puzaraite, Ona "Kazlauskaite 
ir Mar. Vainauskaitę; taipgi 
narės apsiėmė patarnauti va
karienės laike, šiame sus-me 
rezignavo mūsų veikli rašti
ninkė p-lė Albina Grinevec-
kaitė. Ji raštininkavo per 4 
metus. Pranešė kad apleidžia 
draugiją, nes stoja ftv. Kazi
miero Seserų Vienuolynam ] 
jos vietą išrinkta p-lė Julija 
fcvarliutė. 

Pagerbė. 

Kad pagerbus mūsų veiklią 
narę — raštininkę, kuri pir
mutinė iš mūsų draugijos sto-

| ja ftv. Kazimiero Vienuolynan, 
Policija ieško kažkokio j narės surengė jai "surpriae 

SURAIŽĖ KALĖJIMO 
SARGĄ. 

Kramerio, kurio brolis Frank 
Kramer yra Cook apskrities 
kalėjime. 

Tas Kramer pažinojo ka
lėjimo sargą Bonk. Kelis 
kartus Bonko prašė nunešti 
kalėjiman jo broliui laišką. 

Tečiaus Bonk atsisakė. Jis 
buvo ištikimas savo tarnybai 
ir pareigoms. 

party' kuri įvyko tuojaus po 
sus-mo. Vakarėlį atidarė pinu. 
p-lė M. Bujauskaitė. Gerb. 
kun. J. Skripkus, mūsų drau 
gijos dvas. vadas, pasakė la
bai gražia, prak. apie laimę pa
žinusios pašaukimą, radusios 
idealą. Atsisveikinimo prakal
bą, vardu draugijos, pasakė 
M, L. (Iurinskaitė. Ant galo 

su mumis atsisveikino p-lė Al
bina Orineveckaitė, dėkodama 
narėms už tokį atjautimą. 

Nors iš dalies liudesis ap
ima kad turime su ja skirtis, 
"bet kartu ir džiaugsmas kad 
jau iš mūsų dr-jos pirma naiė 
stoja Vienuolynan, o labjau-
siai, kad į Lietuvaičių Šv. Ka
zimiero Vienuolyną. 

Dovanų Albinai narės nu
tarė nupirkti fontaninę plunk
sną ir paišelį. 

Laimingo' sekimosi, Albina, 
tavo naujai pasirinktame luo
me. , Korespondente. 

P R A N E Š I M A I , 
/ 

PED. SEIMO PROGRAMAI 
, APGARSINIMŲ RIN

KĖJŲ DOMEI. 

DIEVO APVEIZDOS KOLO 
NIJOS ŽINELĖS. 

Laukiame. 

Baigianties vakacijoms kaip 
vaikų taip ir vienuolių lau
kiame sugrįžtant mokyklon. 

Gerai pelnė. 

Draugijų atstovams, kurie 
sudarė pikniko rengimo komi
siją, laikytame savo susirinki
me kaslink buvusio pikniko 
gerb. kun. kleb. Albavičius 
pranešė kad pelno liks virš 
$1,000. Visi buvo patenkinti 
raportu. Prisiminus klebonui 
apie karnivalą patarta kreip
tis i visas parap. draugija* 
kviečiant jas talkon. Tuo tik-
tė Federacijos 26 skyr. kvie-
tas draugijų susirinkimas mg. 
15 d tuojaus po pamaldų, va
kare. Alfa. 

ORGANIZUOJAMA JAUNA 
MEČIŲ VYČIŲ SKY

RIAI. 

Town of Lake. — Čionai m* 
ganizuojama jaunamečių Vy
čiu skyriai. JHi\*) šaukiamas 
mergaičių susirinkimas perei
tą penktadienį, bet neįvyko iš 
priežasties prez. fTardingo mir 
ties. Taigi, mažesniųjų nier-
gaiėiu susirinkimas bus šį pe
nktadieni, rugp. 17 d., 8 vai. 
va k., Davis Square Parke, 
kampas 44-tos ir Paulina g-
v«V. O kit:j, pvDktadienį bys 
bernaičiu susirinkimas. 

Komisija. 

WEST SIDE. 

N Šiandien prakalbos. 

Rugp. 16 d. 8 vai. vakare, 
Aušros Vartų par. svetainėje 
pyksta labai svarbios prakal
bos. Kalbės iš^AVasliingtono a t 
važiavęs kun. F. Kemėšis ir 
nesenai iš Šveicarijos gryžęs 
dr. K. Pakštas. Juodu kalbės 
apie darbininkų reikalus, kaip 
reikia gintis nuo kapitalistų 
išnaudojimo ir kaip paėmus 
pramonija į savo rankas. Tai
gi, į šias prakalbas svarbu 
atsilankyti nevien vyrams, bet 
taipgi lygiai yra svaubu jas 
išgirsti moterims ir mergi
noms. Tad, valio visi į pra 
kalbas! 

Susipratęs darbininkas. 

Kurie renkate K. Federaci
jos seimo prognamai apgarsi
nimus, malonėkite priduoti 
"Draugo" administracijai ne
vėliau kaip ateinančią, subatą, 
rugp. 18 d. Vėliaus apgarsini
mai nebus priimami, nes pa-
nedėly pradės spausdinti. 

Spaudos komisija. 

MOTERlT SA-CIOS PHICAGOS A p 
skretęs extra susirinkimas, reikale 
seimo, jvyks 16 d. rugpucMo, Dievo 
Apveisedos par. mokyklos kambaryje. 
Visų kuopų atstovių prašau susirin
kti. Kuopų valdybos irgi malonėkite 
pribūti, ne s yra labai svarbus reikalas 

6 . A. Nevplytė , pirm. 

m a n išfrink*! atstovai-ės malonėkite 
susirinkti. 

Fed . 12 sk. v a l d y b a ^ 

PAJBICOJIMAI 
PAIEŠKAI! savo broUo Stanislovo 

Rupšio gyvenusio jio num. 4522 So. 
Marshfieid Aye. Ch/cagoj. Paskutiniu 
kartu nuo jo laišką gavau kovo 28 
d. 1921 m. N u o to laiko nieko neįra
šo, eeame vargingame padėjime -mo
t ina ir aš . Jis pats arba kas apie ji 
žinote praneškite šiuo adresų: 

.VIItanas Rupš ls 
Skaudvilės Miestelis 

Tnurajfės Apskritys 
L I T H r A N I A . 

PAIEŠKAI' savo brolio Antano So-
korausko. gyvenančio š iaurine Ame
rikoj. Jis pats arba kas apie ji žino
te praneškite šiuo antrašą: 
Albinas Sokorožanskas 

Kauno rėdybos 
šaulių auskrit ies 

Žagarės miesto 
Kapų g-vė No . 21 — 

CICERO, UAJ. — šj vakar, šv. 
Antano par. svet. yra daromas su
sirinkimas visų šios kolonijų organi
zacijų išrinktų atstovų j Kat. Fede
racijos se imą kurs jvyks Chieagoj, 
rugp. 2$, 29 ir S0 dd. Visi Fed. sei-

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E " 

PARDAVIMUI. 

N A M A I 
ANT PARDAVIMO 2 augš-

Čnį namas ir lotas 2 fialai po 
4 kambarius, a u s t a s basemen 
tas. Jeigu $(><) per mėnesį. 

Atsišaukite 
2239 W. 21-st Place 

N» "Station-to-Station" 
KS galime duoti jums 20% kaina ma-

b*m ant "station to siation" long dis-

tanco telefono lenkimą užtat kad šis patar 

M 

l 

navimas sutaupo laika. 

SAVĘS TIME 
It helps you by giving ąuicker 
service at lower rates. 

It helps us by redueing the 
amount of operating, thereby 
reducing'expense. 

i Telephone 
Station 

Jeigu gar neesi susipažinęs su Šiuo patar
navimu k nori ji pradėt vartot, tai pranešk 
mums. ii 

Pazrorėk telefono kiiygon arba pašauk 
"Long Distanee" reikalaudamas detalių in
formacijų. 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

Telephone 
Station 

GAVO PINIGUS UETUV0JE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" SIE ASMENIS: 

Grigiškis Antanas (Springfield, 111., 
Rėkus Ignas f 

Binkis Povilas (Cicero, 111.) , 
Malinauskas Ant. 
Vinelov Salom. 
Wasgird J). 
Rakauskas A lėks. 
Htaponaitė Alena 
Budris C.4 

Bereas A. . 
Žitkevičienė Barbora 

* Širvinskaitė Stas ė 
Vitartas M. (Braddock, Pa.) 

1 Gelažaitė Anielė 
1 Užuomlenis Juozas 

Martinkus Tzidor. 
Masiunas K. v 
Žvirgždinas St. 
Runkelaitė Domic. 
Rimkeinė Paulina (ddeago Heights ) 

/Kavai iauskas Juoz. (W. Pullman) x 

Niksienė Marijona 
fterpitis Jonas (Westville, 111.) 
Kawlius K. (Auburn, III.) 
Lapinskas Fr. 
I>oveikis Jokūbas 
Rupkienė Barbora 
Žitkevičius Antanas 
Veselaitė Uršulė 
Antanaitytė Kat r. 
Perminąs Juoz. (Detroit, Mieli.) 
Kuzas Jurgis (Cleveland^O.) 
Juška Jonas 
Stasiui i s K a z. 

0 

Sobutas Robertai (St. Louis, No.) 
T>anikauskienė F}leon. 
N«i<ujokienė Barbora 
.Snioginis Jacintas 
Petrošius Jonas 
Saunora Kaz. 
Kiaurakaitė P. 
Šiaulvtis Povilas 
Vtšinskienė Zofija 
Sriubas Mat. 
Pečiukaitis Marcelėj 
Jurevičius Juoz. (Gary, Tnd.) ' , 
Ardinas Bron.. (Raeine, \Vise.) 
Žebrauskas Petras 
Kuizinas Juoz. 
Kregždienė A. 
Re v. Al. Skrypko 
Klevinskienė Ona (Grand Rapids) 
vGriciUs /Tamoš. 
Domkus Vinc. 
Koi-zenewski Jos. 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdiena, išskyrus Šventadienius iki 8 v. •. 

ne rmnai—s 

CATARRH 
OF THE STOMACH 

» m m M M I M I I l l » nn MllllllllUlll ' H I M t l 

U CANT ENJOY LIFE 
vvith a tote, tour, bloated ttom-
ach. Food doės not nounsh. 

Initead it is a source of mitery, causing 
pain*, bclciuog, Hgrioett aod head. 
aches. 
fl The pemm with a bad stomach 
(Kould be tatisfied vvith nothiog km 
rfian permanent, lasting relief. 
,Q The right remedy will act upon the 
linings of the stomach, enrich the blood, 
aid m casting out the catarrhal potsona 
and strengtheo evety bodily function. 
Q The large number of people who 

P have lutcessfully tued Dr. Hartman c Q 
famout medicine, rrcommended for all 
catanhal tonditions, ofer the strongeat 
possible endorsement for 

PE-RU-NA 
01 SERVICE FIFTY TEARS 

BmiimiiiiniiiiiiiiiiimmiiiHi! i Liiimiiwwiiiiiiiiiiiiiiniii tfm\ 
TABLETS OR UQUID 
SOLD EVCRYWHCRC 

Bi"iinii"ii""iiiiL]gCiiri' """"r"ici3 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chieagoj 

PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 

Musų krautuvė—Viena iš didžiausių Chieagoj e 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

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

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 
Steponas P. Kazlawsh 

4632 So. ASHLAND AVE.. CHICAGO. ILL 
Telefonas BOULEVARD 7309 

i,ITTLE JULfUS SNEEZLh 
0 0 M0U KNCHV AWYTHIi#(x 
ABOUT Ą H0RS£'S HARW1 

V¥F.LL,WHAT K 
f\ P0ST5CRIPT? 

8Y BAKER 

O H - I 
COUU0WT 
TELI» you 
THA7 S»e» 

VWV 5UKE VOt KNOW.« AfTER I 
VMRJtE" A L 6 1 T E R . I ADO 

UW<r. TKAT5 A POSTSCRIPT! 
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NAUDINGA YRA SKAITYTI PAGARSINIMUS 

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. Šie žaidimai .labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokia naudingą knygį įsigyti. 

' Kaina tik 60c. 
"DRAUGAS" PUB. 0 0 . 

2334 South Oakley Avenue Chica^o m 
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