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ŠIANDIE VARGAS GY
VENTI VOKIETIJOJE. 

• • 

BET VOKIEČIŲ KATALI
KŲ AKTIVUMAS 

DIDELIS. 

Vokietija su Francija Paga 
liaus Taikinsis 

ITALIJA ŽADA ANEKSUO
TI 

BULGARIJA KAŽKO 

Katalikai neapsnūdę; dirba 
ir darbuojasi. 

J 

COLOONE, rngs. 11. 
Katalikų gyvenimas Vokieti
joje kaskartas darosi vis vei-

f* klosnis, nežiūrint politinių ir 
ekonominių sunkenybių. 

Paprastas katalikų organi-
zaciįų aktivumas neužmestas. 
vTik vedamas sumažintu apė-
min. Mokslas žydi, knygos 
leidžiamos, parodos ruošia
mos, vaidininmai atliekami. 
Žodžiu tariant, katalikų kultu 
ra keliama vis ankstesniam 
laipsnin. 

Sportai. 

Gimnastika ir atletiniai 
sportai vedami visur.. Sod
žiai turi sau atatinkamus ko
jinio svaidinio (football) kliu 
bus, 2:1 miesteliai — gimnas
tikos butus. 

Bavarijos sostinėj Muniehe 
nesenai ivvko kataliku ginma-
st 11 suvažiavimas. Tai buvo 
nepaprastos iškilmės ir pra
mogos. Jaunimui kultūrintis 
nekenkia nei karas su revo
liucija, nei stoka maisto. Ka
talikų jaunimas gyvas. Pa
miršta jis kasdieninius var
gus ir sunkenybes. 

Sostinė turėjo progos ge
lėti s, kuomet tūkstančiai ir 
tūkstančiai vyrų ii* merginų 
gimnastų parodavo svarbiau
siomis gatvėmis su savo spor
to velukais. 

Draugijų aktivumas. 

Katalikų draugijos taipat 
aktivios. Liepos mėnesį 
Ontro partija turėjo svarbų 
suvažiavimą Heidelberge. 
Svarbiausiuoju kalbėtoju bu
vo buvęs kanelieris Dr. C. 
Fehrenbaeh. Suvažiavime 
plačiai diskusuota, kokia ro
lę atlieka Centro partija 
šiandieninėj Vokietijoj. 

Nors santarvės AiuYštoji 
Komisija katalikams neleido 
turėti metinį suvažiavimą čio-

} nai, katalikai atliko kitur 
svarbius savo suvažiavimus, 

Suvažiavimai visur buvo pra
dėti su pamaldomis, kaip pri
dera katalikams. 

KAIP ŠIANDIE VOKIETIJA PADUOS NAUJUS 
P A S I Ū L Y M U S 

• 

BERLYNAS, rūgs. 12. —• pašildymų, kurie butų priim-
Franeijos ambasadorius De 
Margerie kanelieriui Strese-
mann įdavė prenrioro Poinca-
re ultimatumą. Vokietijai 
tuo ultimatumu pranešama, 
kad ji oficialiai turi paskelb-

* NERIMSTA. 
I 

t 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
INDIJOJ. 

PRAMATOMI KITUR ŽE-
MĖS PURTYMAI. 

Jufoshivlja šaukiasi T. 
Sąjungos. - , „ , 
pyju^p,^. j £ __ Vakar rytą e 

PARYŽIUS, rūgs. 12. -
Gauta žinių, kad artimiausio 
mis dienomis Italija žada a- '•%$&' b u ™ purtoma. 

Žinios iš Lietuvos 
KAIP ĖJO DERYBOS DEL 

KLAIPĖDOS. 
»*fc 

sais balsais. Bet nabagai vis-
vien Klaipėdos negaus. 

\ 
CALCUTTA, Indija, rūgs. 

ia ir apy
linkėse įvyko smarkus žemės 
drebėjimas. Kelias minutas 

neksuoti Fiume,. jei Jugosla
vija atsisako palinkti prie jos 
reikalavimu^ 

laikraščių redaktorius ir 
jiems žodžiu išaiškinsiąs nau 

ti, jog Ttuhro plotams grąžina jus pasiūlymus, taip kad 
ma padėtis tokia pat, kokia spaudoje neįvyktų negeistinų 
gyvavo pirm sausio 11 d., ty. nesusipratimų. 
pirm okupuotės. Tik po to c, v. ' , , . . . 

,. . _. , „ . _, .. ; Sužinota, kad kanelienus 
oticiaho paskelbimo I4 raneija 1-r, •• • • , A., 1 . . . . , i>rancgai pasiųlvs tam tikrą-stos formaliai dervoosna su .. v. .. - - . . . . * .11 nuošimtį nuo visu pnvati-
Vokietija. 

Ambasadorius De Margerie 
paskui turėjo konferenciją su 
kanclieriu Stresemann.ir val-
stybės sekretorium baronu 
Maltzan. De Margerie mėgi
no įtikinti tuodu vokiečiu, 
kad pirm derybų pasyvi s prie 
šinimąsis būtinai turi but per 
trauktas, kad darbininkai Ru-
bro teritorijoj turi imtis dar-

tini. 
Pirm paskelbsiant atsaky-

m P t t w . r o , kanchenus sn l M ^ ^ k f l d F i n m e 

kviesiąs savo ofisan vokiškųi,, . ^ 
,_., yy. , rt . .*fklausimas yra jos naminis 

nių Vokietijos savasčių, ko
mercijos ir industrijos. Ir 
jis manąs, kad su tos rųšies 
atlyginimu, arba kontribucija, 
Francija pilnai sutiks. 

Nauji banknotai. 

M misterių kabinetas galuti
nai išsprendė, kad artimiau
siomis dienomis bus išleisti 

klausimas. Beito tan klausi-
man neleis maigytis T. Są
jungai, ar kam kitam pašali
niam. 

Nežiūrint to, Jugoslavija a-
peliuoja T. * Sąjungom Ji 
kreipiasi Sąjungon ne vien 
Fiume klausimu, bet taipat 
Bulgarijos klausimu. 

Bulgarija pradėjo smarkiai 
nerimauti, kuomet Jugoslavi-
ja kelia ginčus su Italija del 
Fiume. Bijo serbai, kad Bul
garija nepakeltų jiems karo, 
kuomet jie bus užimti Fiume | 
reikalais. Bulgarija turi 
svarbių pasiskaitymų su Ju
goslavijos valdovais serbais. 

nauji auksu paremti vokiški 
bo ir kad anglys su paskuba f b m i k | m t a i 

turi but siunčiamos Franci-1 
jon. Nes eina ruduo, f rancu-1 «Ti(1 banknotai bus išleisti 

aams kuras labai reikalingas. 

Kanclieiis duos pasiūlymus. 

'pagal Anglijos Bankos planų. 
Jie bus pilnai nepriklausomi 

Žmonių tarpe nekilo pašiau 
ba. Tečiaus daugelis aplei
do namus ir ilgą laiką išbuvo 
gatvėse, kol nepraėjo baimė. 

Kai-kurių mūrų sienos su
skilo. Bet nei vienas butas 
nesugriuvo. 

Mokslininkai yra nuomo-
nės, kad drebėjimas, prasidė
jęs Japonijoj, tęsis tol i aus ir 
kitose pasaulio dalyse. Pa
čioje Japonijoje retkarčiais 
vis dar jaučiamas silpnokas 
žemės virpėjimas. 

PARYŽIUS. - Derybose, 
del Klaipėdos įvyko maža pe
rtrauka, nes Ambasadorių 
komisija, matyti, tariasi su 
Lenkijos ekspertais. Lietu
vos delegacija uosto adminis-

, MERKINĖ. - Pirmiau čia 
okupuotos Lietuvos pasieny 
stovėjo lenkų reguliarinė ka
riuomenė, dabar gi atėjo kaž
kokia milicija, kuri neapsako
mai .vargina vietos žmones. Iš 

• 

H "J. •_•• I I Į I M I I ^ Į . I —— 

(racijoje ir tranzito klausi-j lenkų valdžios jokių produktų 
mnose laikosi savo nuskrtaty-1 ji negauna, todėl reikalauja iš 
mo, kuriuo Klaipėdos uostas I gyventojų, o kai pastarieji at-
pasilieka Lietuvos vyriausy-j sisako duoti, tai priverstinai 
bes žinioje, o tranzitas regu-'patys ima. Be to dar po 
liuojamas Barcelonos konven- kiekvienos nakties būna pa-
cijomis. Prie uosto direkei- daryta vagysčių. Pasiskųs-
jos Lietuvos delegacija numa- ti žmonės del tokio lenkų mi
to Ekonominės Tarybos suku- licijos elgimosi neturi kam. 
rimą iš visokių ekonominių į * : 

organizacijų ir darbininkų at- T A R I A S , D E L S T 0 T I E S . 
stovų su patariamuoju balsu. 

Liepos men. 29 d. Kaunan 
ti uosto ypatingu privilegijų' . •*. x . , „. 

J y-* &* v 6j-r atvažiavo zvmios anglų fir-
ir savo politinį atstovą.Sten- _ *. T. • 

mos Marcom atstovas. Jis 
su susisiekimo 

C H I C A G 0 J E . Kdafniesi sudaryti m paltą- ™°^ ^ ^ 
fc>? atmosferų,, lenkai varo miniat'i- „ 

OALI SUSTOTI GATVE-
KARIAI. 

. 

MOKSLININKAMS NEVY
KO i t tlžTĖMIMU. 

• ' % • * < m . 

finansų ministerijai. Orga-
Patirta, kad kanclierius .nistiškai jie bus sujungti su 

RASTA 23,000 LAVONŲ. 

T(OKYO, rūgs. 12. — Su
griautame Yokohama Ugi va
kar jau buvo surasta 23,000 
žmonių lavonų. 

Čionai vietomis pradėjo 
žinėti gatvekariai. 

ŠILTINĖ TOKYO MIESTE. 

LONDONAS, rūgs. 12. — 
Daily Express depečoje pra
nešama iš Tokyo, kad tenai 
kilusi šiltinė ir dyzinterija. 

$*fl!flai reikalingi medikaliai 
daiktai. Daugelis lavonų dar 
guli gatvėse. 

Stresemann kaip šiandie žada ( valstybės banką, kuri tam tik-
paskelbti Francijai naujus slui turės pašvęsti 400 milio-
taikos pasiųlymus. Vokieti- nų auksinių markių, svetimų 
ja nori taikos ir todėl kanc-1 šalių pinigus, aukso paskolas 
lieris paduos Francijai tokių J ir tt. 

T. Sąjunga Vengia Debatų 
apie Kortu 

GRAIKIJA SUTIKO PRISITAIKINTI PRIE 
IŠSPRENDIMO 

Laike užtemimo saulę užden
gė debesys. 

AVALON, CaL, rūgs. 12.— 
Su saulės užtemimu praėjusį 
pirmadienį astronomams ne
vyko gauti jokių davinių kaip 
čia, taip Meksikoje, kur turė
jo but matomas pilnas itžtė-

Gatvekarių bendrovės įstai
gose dirbą šopmenai, elektri
kai ir kiti, grasina kas 'mo
mentas sukelti streiką, jei 
bendrovė nepadidins jiems už-
mokesnio taip, kaip jie nori. 
Sustreikavus elektrikams, tu
rėtų sustoti gatvekariai. 

Tuo tikslu unijos viršaičiai 
kreipėsi pas majorą Dever. 
Majoras verčia darbininkus 
sutikti su arbitracija. Bet 
darbininkai nenori. ' 

Vakar majoras pažadėjo 
darbininkų viršaičiams, kad 
jis pasikalbėsiąs su bendro-

kią atmosferą,, lenkai varo 
spaudoje niauriausių insinua
cijų propagandą. Kiekvieną 
dieną, tai vienam, tai kitam 

:., 

i 

minias. 
Užtemimas įvykti įvyko.Jv^s viršininku ir kaip šiandie 

Tečiau* pirm nžtemsiant sau-lviršaičiams 

franeuzų laikraštyje, kuriuo 
se Lietuvos vyriausybė išsta
toma, kaip aklas vokiečių ar 
bojševikų* įrankis, insinuoja-
m.a apie militares ir slaptas 
sutartis prieš alijantas, ruo-

ministerija pastatymui Lietu
voje galingos radio stoties. 

• 
— 

ŽUVf S SEMONOV SU 

MASKVA, ru,gs. 12. — Iš 
Pekino gauta žinių, kad žino
mas buvęs priefcbolševistinis 

šimą^i visokias s i U t a r f a m ) w d a B ^ n ' S m i a w f žemės 
drebėjimo laiku žuvęs Yoko-
hamoj su savo palydovais. Su Yra aišku, kad tie straips

niai daugiausia inspiruojami anais žuvęs ir Merkulov-, 
iš Varšavos. Tečiaus negali- priešbolševistinės valdžios 
ma nepažymėti, ,kad iš frau- j Vladivostoke gaiva, 
cuzų pusės mažiausia yra ne-j ^~ 

0ENEVA, rūgs. 12. T. 
Sąjungos suvažiavime labai 
atsargiai kalbama apie italų-
graikų ginčus. 

tinka pildyti Ambasadorėj 
•Tarybos išsprendimą. 

1 

Graikijos delegatas pranešė, 
kad išsprendimas pripažintas 

Kuomet vakar Sąjungos 3e- ir kaipo toksai bus pilnai iš-
legatai susirinko išklausyti 
tarybos raportų, susirinkimo 
pirmininkas de la Forriente 
paragino delegatus visai ne
kelti klausimo apie Italijos 
ultimatumą, apie Korfu salos 
okupavimą arba apie Tautų 
Sąjungos kompetenciją spręs
ti tuos klausimus. Nes tie 
klausimai, sakė jis, daro tik 
vienus nesmagumus Sąjungai 
ir kažkurioms atskirioms val-
-stvbėms. 

Ję, ant jos užslinko juodi 
ir pilki debesys ir nieko ne
patirta, ko buvo norėta pa-, J 

tirti. 
Reikia žinoti, kad tam tik

slui mokslininkai daug pinigų 
išleido. Prisiėjo padaryti ne-

1 

paprastus pasiruošimus. Tam 
tikslui buvo parinktos tinka
miausios vietos ir naujausi 
instrumentai. Pabaigoje ap-
sivilta. 

pranešiąs,; kas 
reiks dary*; 

• v 

IŠPAŽINO NUŽUDĘS 

mandagu ir nekorektinga to-j ANGLIŲ KAINA. 
kiu būdu atakuoti Lietuvos v , . : _ * įj 
vyriausybę ir delegaciją, tuo pranešta, jog artimiausio-
inetu, kada franeijzų užsienių m i g dienomis pramatomas an-

— 

Chieagos apylinkėse pirm 
trijų metų automobiliu važiuo 
jant nužudytas pirklys Rbo-

pildytas. Tomis dienomis 
Graikija Šveicarijos bankoj 
depozituos 50 milionų lirų. 

Italrjai Korfu salos okupa-
1 

vimas kasdien atsieina vieną 
milioną lirų. Tas išlaidas jai 
turės grąžinti Graikija. 

Dėlto, graikų delegatas da
rbuojasi, kad Italija kuovei-

f kiaus evakuotų tą salą,1 nes 
kftaip Graikijai pasidarys di
delės išlaidos. 

Tečiaus tas priguli nuo 
Tai jis pareiškė, kad ap- talijos noro. Jos niekas ne-

',*** 

saugoti Sąjungą nuo tolimes
nių atakų. Ją atakuoja visos 
mažosios valstybės už tai, 
kad ji nepildo savo pareigų, 
kad ji neturi kompetencijos 
palaikyti Europoje taiką, tad 
jokiems galams ji turi gyvuo
ti. 

Užvakar T. Sąjungos tary-« 
ba pakvietė Graikijos delega
tą paaiškinti, ar Graikija su-

• 

gali priversti, evakuoti salą, 
kaip ilgai ji negaus pilno at-
pildymo už misijos narių iš
žudymą. 

-•. 

MASKVA, rūgs. 12. — 
Čionai viešėjo Suv. Valstybių 
senatorius La Follette. Tu
rėjo konferencijų su keliais 
bolševikų šulais. Ir iškelia
vo. wk 

Tomis dienomis Chicagoje 
suimtas John Hale. Jis pa-

Tik amerikoniški lakūnai | \ U ^ 8 iŠ. kalėjimo. Išpažino, 
gavo progos nuimti visą ei lcfk a d W n u ž u d ^ M o d e f ? - J a m 

sėbravo 1921 metais Chicago-
je pakartas žmogžudį s "Ward. 

Policija išverčia apdulkėju
sius kelrų metų rekordus. No
rima susekti, ar teisingas jo 
išpažinimas. 

Hale tai išpažino dėlto, nes 
gydytojai jam pranešę, kad 
grąžintas at#al kalėjiman jis 
ilgai negyvensiąs. 

reikalų ministerijoje ambasa-
dorių pakvietimu ' Vedamos 
derybos su Lietuvos vyriau
sybe. Mūsų delegacijos pir
mininkas, toms insnuacijoms 
ii visokioms pramanytoms ži 
niams nepainiu jant rodytis 
franeuzų spaudoje, buvo pri
verstas liepos ttiėh. 20 dieną 
net specialiu laišku kreiptis į 

glįms kainos kėlinlas. Tad, 
girdi, atatinkami autoritetai 
su atsidėjimu "tėmijasi." ; 

užtemimo fotografijų. Tuo 
tikslu jie iškilo 16,000 pėdų į 
padanges, aukščiau debesų, 
kur nuolat viešpatauja gied
ra. Jie tad aiškiai ir pilnai 
matė užtemimą. Bet jie ne 
atstronomaL •! 

Gal iš jų fotografijų ir bus 
atliktos bent kokios mokslinės 
išvados. • " t 

— '.U . 

PRANEŠTA, NUŽUDYTAS 
TROTZKY. 

/ 

LONDONAS, rūgs. 12. — 
Depešoje iš Berlyno praneša, 
jog iš Maskvos gauta žinių, 
buk tenai nužudytas bolševi
kų ^valdžios apsaugos komisa
ras Leon Trotzky. 

Smulkmenų nepaduodama. 
Neturima patvirtinančių ži
nių. ' 

des. Policijai nevyko susek- f»0incare, nurodydamas, kad 
ti žmogžudžio. tokia kampanija neatatinka 

tradiciniam franeuzų svetin
gumui ir prašė padaryti įta
kos Į spaudos organus, kad 
paliautų rodyti Lietuvai tokią 
neapykantą. 

Rėkia, kaukia lenkeliai vi-

• 

O R A S . 
. 

CHICAGO. — Šiandie pra
matomas lietus ir vėsiau. 

Į 1 • '<mt • = - * • 

• PINIGU KURSAS. 
i — 

I 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.51 
Francijos 100 fr. 5.58 
Italijos 100 lirų 4.24 
Vokietijos 100 mrk. .000003 
Lenkijos 100 mark. .0003 

L 
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SMARKUS POLICMONAS. 

E = 

Policmonas Th. O'B/ien 
raportavo saVo viršininkui, 
kad užvakar jam taisant savo!i 

P I N I G U S 
SIŲSKITE j Lietuvą Per 

DRAUGĄ 
II 

II Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau
siai patarnauja. "DrauRas" siunčia per dkKiau-

automobilių jį užpuolė keturi J | gas Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prtkyfcoi- | | 
plėšikai. Jis juos tečiaus iS-'l | Pramones Banką. _ „ , , , . . . S 

Draugas siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama* | 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. t 
Nedėliomis uždanga. 

blaškė šaudydamas. 

Vakar gaisras sunaikino 6 i 
aukštų D. B. Scully Sirup I 
Co., 119 E. Illinois st., butą. , | 
Nuostoliai siekia ligi 50,(YK)j 
dolerių. 

2334 SO. OAKLEY AVE. CHICAGO, ILL s 
tiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiMUJiiiiiiuuuiimiuiuiuuiumuuiuiuuuiiuuuiuiviuJ 
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LIKT l/V IV KATALIKŲ 
D I B M B A d T I S 

"DRAUGAS" 

• i • m, T-Z** 
D lt i * 

• • • t * • • • < 

01 prtnom«rttą mokii likalno. Ui-

m NO Maoją Metą. Norint p«nuU-
•ytft adr«H finda reiki* priiiąe-
II Ir MMi Mintu- Pinigai ferUu-

*• »» 

DEAUOAfl P0B. 0 0 . 

B334 Beata Oftktaj Areno* 

Ohica^o, IOinola 

Tei Kooaeveit 779L 

Ispanijos karaliaus Alfonso 
XIII arklys "Ruban" daly
vausiąs lenktynėse, Francijo-
je. Jis Berįs pelnyti dovaną 
taip vadinamą "respublikos 
prezidento". Laimingas kara
lius kurs ir perversmo laiku 
neužmiršta savo " Ruban" !Befc 
nesistebėtume, jeigu "Ruban*' 
kartais ir pat} karalių išmestu 
i3 balno — karališko balno. 

Pasklido žinia buk Lietuvos 
Atstovas Čarneckis keliamas 
Londonan, gi jo vietą užimsiąs 
K, Bizauskas. Kyla vėl cjdelis 
triukšmas social-laisvamanių 
spaudoje. Jąu K. Bizauskui 
dekretas paskelbtas: negeras, 
smerktinas. Kame to triukšmo 
priežastis? Mat, nelaimė, K. 
Bizauskas esąs katalikas. Da-
bai* ir pasirodo mušą social.-
laisvamanių valstybingumas. 
Jiems tas tėra valstybinis žmo
gus, kurs yra bedievis. Dar nė
ra tikrų žinią nei apie dabar
tinio Atstovo kėlimą, nei apej 
busimąjį. Bet galima iškalno* 
pasakyti, kad Lietuvos Atsto
vybė Wasningtone, nepaisant 
kas ją užimtų, susilauks ata
kų priekaištų, lermo. Gi tie 
nuo kurių pareina paskyrimas 
neprivalo vaduotis keliamu 
triukšmu, bet didžiumos lietu
vių valia. 

Mūsų mokyklos jau kimšte 
prikmistos. Kaikurioms ,net 
vietos pritruko. Geras ir džiu
ginantis visuomenę apsireiš
kimas. Mūsų ištautėjimui pa
vojus mąžta. Mokykla pada
rys savo, tik reikia kad ir 
tėvai* koperuotų su mokykla, 
sustiprintų mokiniuose par
neštąsias žinias iš mokyklos. 

"Naujienų'' redaktorius at
sivertęs, pasukęs liniją, iš so
cializmo vagos į tautinę vagą 
einąs. Gi to pat dienraščio rei
kalų vedėjas stosiąs į kuni-
gus,_nors ir \męs, bet juk ga
lima gauti divorsą. Štai dą 
naujausi atsivertimai! Netiki
te! Mes taipat nenorime tikė
t i 

Dvigubos akys klaidina 
netik akių savininką, bet ir 
pasalinius žmones. Viename 
laikrašty, tą pat dieną tilpo 
dvi korespondencijos vieta ša
lip kitos. Kalbama apie "N-
a į " redaktoriui surengtą va
karienę* jam pargrįžus iš Lie
tuvos. Vienas korespondentas 
sako, kad svečių buvo 150, ki
tas bažinasi už 75. Kuris pa-
nielavo? Nei vienas, nes nors 
ir buvo 75 asmens, jų skaičių* 
tačiau dvigubai padidėjęs žiū
rint į veidrodines sienas ku
riose 75 svečiai atsimušė. Viso 

BE ŠVIESOS, BE KELIO, 
Kelionė be šviesos, be kelio, liūdna, pavojinga kelio

nė. Kam teko keliauti automobiliu ir užgesus šviesoms 
nuklysti nakties metu į šunkelius, tas atsimena visą pa
vojų kuri teko pergyventi tą naktį. 

Teciaus dar skaudesnė žmonijos kelionė be šviesos, 
be tiesos, nuosekliai be kelio. Pirmoji klaida, svarbiausioji, 
yra ta, kuri visiškai aptemdo protą atžvilgiu į tiesos švie
s a atmeta tikybos tiesas — dogmatus. Be tos dieviškosios 
šviesos, painiausi socialiai klausimai ir problemos palie
ka neišrištos arba rišamos melagingu nušvietimu, grei
čiaus daugina pikta negu jį gydo. 

Kasdien vis nauji pavyzdžiai kalba už mūsų laimę, 
kad mes esame vadovaujami neklaidingos Dievo Bažny
čios dėsnių. 

— M x-x—p-x-x— 
Atmetus vyriausią katalikų Bažnyčios autoritetą, be

turima klaida ir melas. 
Žmogaus prigimtis nebegalėdama atremti savo silpny

bės ant tiesos klumpa, paskui norėdama pateisinti savo 
nuopplį, nukala mokslus ir teorijas kurios pritartų jos 
paklydimams. • • 

Tokiu būdu įsigalėjo divorsas, religijos mokymas pa
šalinta iš mokyklų, socializmo banga ruošė. 

Bet nuodėmės vaisius yra mirtis, ir klaidos rezulta
tas yra socialė dezorganizacija. 

, Mokykla be Dievo kaikuriose valstybėse jam išaugino 
ugražių'' vaisių. Del vis augančios nedorybės ir prasikal
timų, rimtesni protai susirūpino ir ieško išeities. 

Daug priemonių išbandyta. 
Gailestingumo jausmas pastatė kriminalistams rūmus, 

ne kalėjimus. Piktadarybės nemąžta. 
Padauginta policistų skaičius, išleista rustųs įstaty

mai, piliečiai apsupta visokios rūšies varžančiais įspėji
mais. Piktadarybės vis nemąžta. 

"HONESTY IS THE BEST K>LTCY". 

Gilesni sociologai, auklėtojai, politikai pareiškė, kad 
piktadarybė kyla dėliai nemokymo doros mokslo mokyk-
tose. « ' ; « * . * ' % l h » i « l i l H 0 l 

. • IIirai j ų balsas nerado atbalsio. Galop, būtinybes ve*-
ciaini, sutinkama su jų nuomonė. ' 

Rimčiausi sociologai sako, kad nebegalimas doros mo
kslas be dogmatų — neginčijamų religijos tiesų. 

Politikai su savo mokyklos neutrale sistema, kame 
j visos religijos turi tų pačių teisių, nebegali pritaikinti tos* 
'būtinybės gyvenime. Kokių dogmų mokinti kurios butų 
priimtinos metodistams, presbiterionams, žydams1, musul-
nianams, pagonims, bedieviams? 

Kadangi daugiaus paisoma viešosios mokyklos neu
tralumo negu logikos, nutariama dėstyti doros mokslą be 
dogmų, ir vienas amerikoniškas laikraštis paduoda tokį 
bandymą kurs butų vykinamas; 

"New Yorko viešose mokyklose manoma dėstyti pa
dorumo pamokos. Jųs suprantate: kalbama apie mokymą, 
sulyg anglų maksimos, "honesty is the best policy", kitaip 
kalbant, geriaus būti padorui negu latru. 

MNeW Yorko švietimo autoritetai paiėjo prie šios 
išvados reikalaujant vienos didelės kaucijų kompanijos 
prezidentui, ! . *i $ * - f l | t t t1#Ci* Ą \ V 

"Mokinių domė bus atkreipta į visas vagystes Vals
tybėje ir į prasikaltimų skaičių. 

"Jųs matote, pasakys mokytojai, kaip pairojinga yra 
vogti. Tie, kurių ranką sučiups prie svetimų pinigų, bus 
skaudžiai baudžiami. Bukite verčiaus padorus V 

Aklas pakliuvęs miško tankumynan surastą geresnę 
išeitį negu tie "autoritetai" rišdami tą keblumą. 

Ar yra reikalo prasikaltusiam įrodinėti apie5 jo elgesio 
pavojų, kuomet jis yra pasmerktas Ir kiek nubausta pra
sikaltėlių negrįžta prie tų pačių kaltybių, kuomet jiems 

O JI I 
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LIETUVIAI NAŠLAIČIAI 
* VILNIUJE VSBKIA. 

Karčios yra ašaros našlai
čio likusio neturte. Vargin
gas gyvenimas be tėvelių!... 
Bet visame pasaulyje nerasi 
labiau vargstančių našlaičių, 
labiau nuskriautsų nekaltų ku 
dikėlių, kaip lietuvių našlai
čiai Vilniuje — Lietuvos sos
tinėje! Niekas pasauly tiek 
nenustojo, niekas tiek karty
bių neragauja bei karčių aša
rų neišlieja kaip tie vargde-
niėliai savo tėvynės sostinėje. 
Negana, kad tie nekalti kūdi
kėliai didžiojo karo metu ne
teko tėvelių, bet lenkams už
grobus Vilnių jie neteko žmo
giškų teisįų!f! Mūsų tautos 
amžini priešai lenkai užgrobę 
Lietuvos sostinę Vilnių išvai
kė, išgainiojo lietuvius inte
ligentus, uždarinėjo lietuvių 
švietimo, gailestingumo įstai
gas, o kurios dar liko tai tas 
nežmoniškai skriaudžia vers
dami išsižadėti savo tauty
bės, verčiami būti lenkais. • 

Dabar lietuvių našlaičiai V-
ilniuje kenčia neapsakomus 

Amerikos lietuviai kaipo A-
raerikdg piliečiai visi i | vieno 
eikime, vardan žmoniškumo, 
tų našlaičių gelbėti. Be jokių 
srovių bei jokių partijų eiki
me visi išvieno prie to šven
čiausio ir prakilniausio dar
bo. Ugiau nebeatideliokime 
nei vienos dienos. Katalikų 
Federacijos XIII Kongre
sas laikytas Chicago, 111. vien 
balsiai priėmė Vilties įneši
mą apie Vilniaus atvadavi
mą bei našlaičių gelbėjimą j 
tuo reikalui priėmė rezoliuci
ją ir paskyrė iVasario K6 d. 
aukų rinkimu tam tikslui. 
Tai labai puikus prakilnus 
žygis! Bet vas. 16 d. dar to
li; o našlaičiams pagelba rei
kalinga šiandien, nes kasdie
ninis maistas ir apdaras jie
ms reikalingas. Taigi rin
kime aukas ir aukuokime šian 
dien, kad paskiau nebūtų per^ 

jfiėluf kad mums nereikta gai
lėtis, kad mums nebūtų gėda. 

Vilniaus našlaičių reikalais 
rūpinasi draugija " Viltis'• 
gyvuojanti jau nuo vas. 16, 
d. 1923 m. 

Kurie norite sužinoti apie 
"Vilt is ' ' draugiją, arba gau persekiojimus ir skriaudas. 

Lenkų valdžia jiems nei jo- fl i n f o r m a e i j ų V p i e Vilniaus 

ffAI B M i T "DOVANA", 

Milionierėt Mrs. Mc€ofmiek 
pernai Cook apskričiui (Chi* 
eagai ir apylinkėms) dovano
jo 83 akerius žemės plotą. Ta 
žemė yra vakarinėj miesto 
daly — Rįverside. Žemė do
vanota su sąlyga įsteigti žvė
ryne kurs butų nemažas Chi-
cngai papuošimas ir retenybe 
Amerikoj. 

'Chicagos laikraščiai \\l tai 
milionierę begalo išaukštino. 
Apie tai rašyta ilgi straips
niai. Chieagos gyventojų var
du reikšta jai gilus dėkingu
mas. 

Šiandie paai&ki, kad ta $&• 

f rečkcKeflis &*&?& į% 1923 
" ^ E M M — * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • " l" 'l . n . I I I . — . — . » — . 

Lietuvos gyventojams . paten
kinti. 

$ių metų pavasarį d e g t u k ų ^ 
gamyba pergyveno krieį de l ' 
prekių pardavimo. Tas kriziA 
prasidėjo 1922 m. gruodžio 
mėn., ir jai} nuo gruodžio 
mėn. fabrikos pradėjo dirbti 
tik 4 dienas per savaitę. Tok
sai darbas tęsės sausio, vasa
rio ir kovo mėnesius. Krifcis f 
vyko sąryšy su Lietuvos va
liutos reformą taip pat žalios 
medžiagos, gaminių, kuro ir 
nemokesnio už darbą perkai-
navimo. Naujos gamybos išlai
dų normos bendrai sudarė di
delę išleidžiamosios prekės 
kai.ną, o turint galvoje suma-

rinkos per
kamąją galę taip pat del 
tos valiutos reformos, — deg
tukų kainos, kaip ir visi rei-

vana Cook apskrities gyven . , , , • žeiusią Lietuvos tojams nauja ir begalo sunki T 

našta. 
Žvėryno įsteigimui suorga- j 

rtizuota privatinė draugija — 
Chieago Zoological Society. žalingiausi dalykai, susitiko 
Jon įeina Chieagos tu***- ' g u vartojimo sumažėjimu.Svar 
giausl žmonės. įFa draugija. b i a u s i a ž a l i o J į medžiaga deg-
turi steigti žvėryną, bet su I ^ k 9 m s S « m i f t t l v r a drebulė, 
juo surištas visas lėšas turi 
padengti apskrities gyvento
jai, tfo nepaprasto žvėryno įs
teigimui ir paskui palaikymui 

tie vargšai pasilieka lietu 
viais. I š Lietuvos teipogi nie
ko negalima suteikti; nes len
kų valdžia nieko neįsileidžia. 
Tai kokia tų lietuvių varg
dienėlių padėtis; jie turi mir
ti badu arba tapti lenkais. 
Kitokio jiems išėjimo nėra. 
Tas 4vyksta mūsų sostinėje 
Vilniuje! Baisu ir pamąsty
ti! Tokia padėtis liečia 700 
lietuvių našlaičių. ;Tie Lietu
vos piliečių sūneliai dukre
lės turi žūti! 
dėlto, kad lenkų nežmo
niškumas bei ištvirkimas to 

Dėžutėms padaryti yra var
tojamas 4-ių rųšių jjopieris, 
įvežamas iš Vokietijos. Be to, 
degtukų gamybai eina: berto-

rtpskrities iždas ttirės išmokė- j 1 u> druska, atvežama iš Vokie
ti: per pirmuosius penkerių*! tijos ir Anglijos, parafinas, 
metus po 500,000 dol. kasmet, • gaunamas Hamburgo ir Dans-

• v 
kios pagelbos n e d u o d a j e ^ j n a a a i č i u s bei apie Mrinktų'Į-paskui per dvidešimts metų ko rinkose, chromo kalis — iš 

aukų perauntim*, tai malo-/P° 2 5 0 ' 0 0 0 do1- k » f m e t 

nėkite kreiptis šiuo antrašu: 
"Vi l t i s" 4444 S. Western 

(Ave., Chieago, 111. 
Pirm. Dr. Jonas P. Poška. 
Rast. M. Dūda, 
Ižd. Dr. A. K. Rutkauskas. 
Red. prierašas. — Visuome

nė tegali džiaugtis ir pritar
ti, kad vis daugiaus asmenų 
ir organizacijų rūpinasi Fe
deracijos rupimais reikalais. 

Delko, O tai Nors Federacijos nuskirta 
diena Vilniaus našlaičiams 
yra vasario 16 d. tautos- ne

reikalauja. Taip negali būti. i priklausomybės diena, labai 
Mūsų brolių, kurie žuvo už 
brangią tėvynė* laisvę, kūdi
kiai negali žūti! Jeigu jau 
nėra kitokio išėjimo tai mes 

gera, kad ir šiandie "Vi l t i s^ 
jau judina visuomenę, kuri 
beabejo atsilieps į šį raštą 
savo gausia auka. 

• i 

grąžinanm laisvė! 
Antra vertus, policijos agentai, visas teisingumo apa

ratas, ar nekalba apie piktadarybės pavojingumą? 
Tik doros mokslas paremtas religijos dogma tegali duo 

ti geistinų pasekmių. Jeigu mokinio sąžinėn neskiepina-
ma Dievo meilės ir baimės, įstatymų pažinimo ir pagar
bos, visos padorumo pamokos paremtos statistinėmis pik
tadarybių žiniomis tegali jų skaičių padauginti. 

Štai delko mes tvirtiname savo ankstybesnius svarsty
mus : minus reikalinga ir remtina parapijinė mokykla, ku
ri netik kad turi viešosios mokyklos mokslo programą, bet 
be Metuvių kalbos, istorijos, remia lietuvių vaikų auklėji
mą, dorinimą negineijamohiis ir nepavaduojamomis tikėji
mo tiesomis — dogmomis. Gi visi tie kurie dar be šviesos 
klaidžioja ir graibosi, galų gale prieis prie ntusų jau turi
mos tiesos, kelio. 

• tu • i i 
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Ir to negana. Mokantiems 
taksas' gyventojams bus gatt^ 
ma žvėrynan veltui įeiti tik 
tris dienas savaitėje. Kitomis 
dienomis nuo suaugusiu bus 
imama po 50c., gi nuo vaikų 
po 25c. už slankiojimą patvo< 
riais ir pasižiūrėjimą. 

Cook apskrities taryba tuo 
klausimu dabar tariasi. Kai-
ktlrie komisioniefiai yra nuo-
moflėSi kad verčiau ta ponia, 
savo dovaną atsiimtų. Nes &1 (nuo 12 iki 15%) darbas. 
Cook apskrities gyventojai ir Kvalifikuotiems darbininkams 

Anglijos, fosforas ir gummi iš 
Vokietijos, siera — is Italijos 
ir dekstrinas iš Vokietijos. Be 
to, dėžutėms suklijuoti varto
jama taip Lietuvoj pagaminti, 
taip dalinai iŠ Vokietijos at
vežti, klijar. 

Visose dabar Lietuvoj vei
kiančiose f abrikose dirba arti 
400 žmonių. Jų tarpe, kvalifi
kuotų yra 10%. Didesnė dalis 
yra moterys, 65% visų darbi
ninkų. Eksploatuojamas ir vai 

be to jau apsunkinti aukš
tomis taksomis. Tad naujos 
taksds butų visai negeistinos. 
Žmonės mokėtų taksas, gi pa 
čiu Žvėrynu džaiugtusi tik vie
ni turtingieji. Jei milionierė 
nori paminklo, tai tokio ne
galima pastatyti gyventojų 
taksomis. 

DEGTUKŲ FABRIKAI 
LIETUVOJE. 

Dabartiniu laiku Lietuvoje 
veikia 2 degtukų fabrikos 
Kaune, viena Janavoje ir -be 
to yra pastatytos dar dvi nau
jos degtukų fabrikos, kol kas 
dar (1923 mf gegužės m.) ne
pradėjusios veikti. 

Veikiančių fabrikų gamyba 
siekia 300,000 dėžučių per ėic-
ną, dirbant pilnai. Dabartinui 
metu tos gamybos pakanka 

mokama per dieną nuo 1 iki 
8 litų. Paprasti padieniai dar
bininkai gaUna nuo 5 iki 6 litų 
per diena. Moterys, padienės 
darbininkės, gauna 2* litų % 
centus per1 dieną, nuolatinės 
darbininkės — iki 3 1. 50 cen
tų per di?ną ir, pagaliau, vai
kai gauna mažiau už moteris 
30 centų. Be to, darbininkai 
gauna kai kunius produktus 
papiginta kaina. 

("Lietuvos U k i s , , ) . 

• « - * * • 

KATALIKU SPAUDA. 

Juk ir kalakutai turi raudo-* 
nas pakakles kaip ir mūsų be-
dievukai. 

Nenuostabu tad kad jie šo
ka prieš Bažnyčios galvas ly
giai kaipir kalakutai prieš 
raudoną skudurą. Mat, Bažny
čios Tėvai nešioja raudonas 
kepures. 

• 

mttm^m 

Pradžioje spauda toli gražu nevaidino fok 
kio svarbaus vaidmens, kaip dabar. Del susisie 
kimo stokos jos išplėtimas buvo sunkus.-Paga-
liaus spausdinimo mašinos nebuvo tobulos. 
Šiandie spaudos įtaka milžiniška^ Svarbesnieji 
laikraščiai turi milionus skaitytojų, kurie jiems 
maždaug tiki. Taigi laikraštininkai yra tik. 
raišiais pasaulio valdovais ir jie tą žino. Pir
miau spauda-vien žinių nešdavo; midien jau 
ji ir žinių duoda ir formuoja liei nustato skai
tytojų nuomones ir juos auklėja. Daugelis 
žmonių vien tik iš laikraščių šviečiasi, taigi 
laikraščiai yra platesnėsės visuomenės moky
tojai ar tvirkintojai. Jiems dtiotas dviašmeni-
nis kardas, kuriuo gal kirsti dešinėn ir kai-

raštininko atsakomybė milžiniška i r galybė ne
mažesnė. Todeliai visos partijos nori pasiMn* 
kytį spaudą savo vežiman k vargiai atsiras 

kad šiais-laikais nėra nepartyvaus laikraščio, ir nėra. Jau nekalbant apie melagystes ir šmei-rikalų pečią. Bet ir čia melagystės ilgainiui ie-
Jei katras, tokiu pasiskelbia, tai savo neva' 
nepartyvum$ išlaiko tik pradžioje, kol gauna 
skaitytoją, o paaskui būtinai virsta partyviu. 

Bet čia"gal kilti klausimas, kodėl jau m> 
tinai laikraštis turi būti partyvusf Af gi jau 
nėra galimybės išlaikyti neutralumą mokslo 
dalykuose? Cffynaf v moksliškas laikraštis — 
taip, bet tokių laikraščių nidža mažuma. Jie 
tik mokslo žurnalai, tankiausia mėnesiniai, ir 
kaipo tokie, jie turi įtakos tik į mažą skaityto
jų būrį, kurie vien tik mokslu interesuojasi. 
Šiaip jau laikraščiai, ypatingai tankiau einan
tieji, tarnauja kokiai nors idėjai ir ją sklei
džia savo skiltyse, i r tuo žvf^sniu jie party-
vųs. 

Tuo bttdn ir mes. katalikai susiduriame 
,&a problema bei uždaviniu — sklaisti katali* 
kišką, idėją žmonėse. jfr:-t$ §įftm* v^kiBanief 

v 

rėn, vadinasi, mokyti gerai arba blogai. Laik- Gyvenimą* |>arodo, kad tasai darbas*1 eina sun-

t44 jj buvo 75 ir 150, žiūrint toks laiS&£tte,.k3lfc> ngfotft* įokios nors $ar~ bei dorinį&jįycipai labai pasileidę, aria tįs
i a s kai£ skaitė. tijos minčių reiškėjas. Galima drąsiai sakytįUliau pasakiui, pas juos dorinių principų kaip 

Jei katras, tokiu pasiskelbia, tai savo neva'žtus, laisvamaniai Vartoja palaidą ir nešvarią'eina aikštėn ir su Kantrybe ir taktu galūne 
nuveikti ir tą pavojingą priešą. 

Antras katalikų keblumas — kai-kurių 
j į vadų spaudos dalykuose apsileidims bei ne-""" 
raflgumas, o paskui, pasirodžius pavojui nu
sigandimas ir be kovos bėgimas iš mūšio lau
ko. Tokią neigiamą darbuotę galima apibudin
ti dvejais žodžiais: panieka ir panika (išgąs
tis). Kuomet laisvamaniai kokioj Lietuvių ko
lonijoj pradeda darbuotis, tankiai tos kolonijos 
katalikų vadai žiuri su. panieka į jų pastan
gas. — E, ką tie piemens padarys! — taip 
paprastai kalbama ir neatkreipiama rimto 
domesio į gręsiantį pavojų. Bet "piemens*' ne
juokais pradeda veikti: steigti savo organi
zacijas, skverbtis į katalikiškas draugijas, na-
šyti šmeižiančias korespondencijas ir daryti vi
sokios rųsies suirutę. Ir staiga mūsų vadų 
kojos atšąla ii* nusigandę įpuola į tikrą pa
niką: žiūrėk, jau bedieviai viską užviešpatavo ^ 
ir kataBJftmas gresia t^H* jsra&uik. 

kiai. Kodėl? Vilų pirma mes-*ega$me panau-
dėti visas prienionas, kutitoak na**dejtffci lm&-
vamaniai mvo įįdėjų dfteidfctoui. Jų mojaįnifti 

kalbą kas mums katalikams nedera daryti. 
Tuo būdu jų spauda, pamarginta visokiais 
riebiais kąsneliais, silpniems ir atšalusiems, 
taip vadinamiems šiaudiniams katalikams, at
rodo kaip ir gyvesnė ir įvairesnė už katalįkų 
spaudą, kurioje panašių daiktų nėra ir negali 
būti. Dora yra rami ir žemesniemsiems geidu
liams nuobodi ir nevaizdinga, taigi šiek tiek 
patvirkusiems žmonėms mūsų laikraščiai ne
beskanus. Bet del to vis gi neprivalome nusi
minti ir neužmiršti savo pareigos: paįvairinti 
ir gaivinti savo spaudą tinkamais budais. Do
ra, laikraštija turi savo grožės, ii* šviečianti 
mošų visuomenei, katalikiška spauda paims 
viršų. Laisvamanių pliovonės ilgainiui nusi 
bos, ir ju. nešvari rašyba bus remiama tik ne
didelės ištvirkėlių saujalės. 

Čia, žinoma, daugiausia pavojaus iš gud
rios "tautinįnJBų" pusės, kurie šiek tiek apšva
rina savo spaudą, atakuoja katalikus politikos 
ir tautybės žvįlgsakt, norė4afoi atskifti žmo
nes nuo kunigų ir visus p&aalįo' netaktus ir 
klaidas, dagi ir savąsias, užkraudami ant kle- (Bus daugiau) 
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CI01EO, B.L. 

Labai prašau visus Ciceros 
ir apielinkės Lietuvius kurie 
turite automobilius, arba tro-
kus kad prisidėtumėte prie a-
t i darinio parapijos bazaro pa
rodos nedėlioję po pietų, Sept. 
16, 1923. Pradžia 2 P. M. Mel
džiu visų kad suvažiuotumėte 
prie IT į parapijos daržą, 50 
A ve. ir 15 Str. ir iš čia pra
dėsime paroda. Tai pat labai 
meldžiu visus Cieerieeius kad 
imtumėte dalyvumą savo pa
rapijos bazare. Kviečių ir Clii-

cagiečius atvykti prie atidary
mo su automobiliais ir daly
vauti Cieeros parap. bazare. 

Iš kalno ačiU visiems! 
Klebonas kun. H. J. Vaičiūnas. 

a^m+***Ęįm***šmm*. 

PASKUTINIS PAREIŠ
KIMAS. 

212 numeris išlaimėjo Cice-
i6s Šv. Antano parap. automo
bilių. Turintis tikietę. su mi
nėtu numeriu ateik į parap. o-
flsą o gausi automobiliu. 

Klebonas. 

apie tos bažnyčios gražumą 
buvo rašyta todėl nekartosiu. 
Yra erdvi salė susirinkimams 

lavintis chorui mažesnė. i i 

. 

SO. BOSTON, MASS. 

i • m 

Remlevard 05S7 

Dr. Marya • 
Dowiat-Sass 

1701 W. 47-Hl M. 
Valandos tracf 8 lkl 12 diena, nuo 8 
lkl t vai. Vak. Nedaliomis t u o f 

Ikt t vai. po pietai. 

Dr. A K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafsyette 4140 

IpOJOjOJOJOjaSj 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 8 . Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

0 
Valandos.-
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakarį. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

Rugp. 26 d., Šv. Petro ir 
Povilo bažnytinis choras tū
rėjo piknike ant Patts Hill, 
Mattapan, Mass. 
Žmonių, dalyvavo labai daug, 

nes dienutė pasitaikė labai 
^raži. Buvo noi ir iš kitų kolo
nijų svečių. 

Žemesnių skyrių btivo ir mo
kykla. Dabar gerb. klebonas 
rūpinasi gauti seseris ir turėti 
parapijinę 8 skyrių nokykla 
su valstybės teisėmis, kaip tai 
turi Cliicages ir kitų kolonijų 
lietuviai. Klebonija muro. Gy
vuoja Čia keliolika veiklių ka
talikų dr-jų, bet vasaros lai
ku, neturėjau progos jų veiki
mo geriaus pažinti ir plačiatis 
apie tai parašyti negaliu. 

Parapija turi savo nuosa
vas kapines ir nkc, kur dn-
roma visokie 'pasilinksmini-
rnai. 
Klebonas literatas. 

Gerb. kun. J. Židanavieius 
yra nenuilstantis rašytojas. Jis 
visuomenei gerai žinomas, kai 
po Seirijų Juozas ir kitais var 
dais. Jis daugiausiai parašė 
tikybiniai dorinio turinio sce
nai veikalėlų ir tuomi papil
dė jų trukumų lietuvių visuo
menėje. 

CLEVELAND, OHIO. 
••?"-» i 

Prakalbos. 

ttėr paslapčių kaip ligų i3- 8kS2^|j|u-Hflw 

i 

Dainos — žaislai. 
Šv. Petro bažnytinis choras* 

vadovaujant p. M. Karbaus
kui, sudainavo keletą dainų, 
gi jaunimas susispietęs į bū
rį žaidė įvairius lietuviškus' p o e t i š k ų veikalų vieni ats-' vns ar uogų kisielių, ir jame 

Švento Jurgio par. svet. į-
, , * ras vanduo, tyras oras, sani 

vyko prakalbos, kurias surefi- , -̂v, -v • _ • . . 
' A tanskos išeinamosios vietosf 

gė L. B. K. S. 51 kp. Kalbė- k o v o g p r i e g ^ ^ . , m u g ė g _ . 
jo gerb. kun. F. Kemėšis. • ^ k a i n a m a ž a > b e t s t e b u k l i n . 

Žmonių buvo pasiklausyti g a į v e i k i a i r pašalina ligas. 
praialDos virš poros šimtų. /p L. I. S.). 

Programos vedėjų buvo 
gerb. klebonas kun. V. Viiku-
taitis; jis pirmiausiai paaiški
no vakaro tikslą ir visus para
gino ramiai užsilaikyti lakie 
prakalbos. Po tam buvo pers
tatytas kalbėtojas — gerb. 
knn. F. Kemėšis. Apie kalbė
tojo kalbą, tai nereikia nieko 
nė sakyti, nes tai tautos- kei
tėjas, darbininkų žadintojas— 
plačiai nušvietė clevelandie-
čiams ateitį ir didesnę vieny
bę taTpe darbininkų. 

Butų malonu ir daugiau to
kių gražių prakalbų išgirsti. 

(Aukų viso surinkta į $27.00. 
Aukojęs. 

SWWJpWIHIfl kas 
vaitę ir pasMKfe vengus. Švarus namai, geras 

maistaSj švarios rankos, šva
rus dantys, Svarus pienas, t y- Pa*estknnku tok* mfornuujuv 

StSrlf, 
Pe«ČJfmo Instrukcijos 

Svorio ToMy&a 
Valgiai Vaikam 

Kudik«? knjga. 
bardas - . . , . . . , 
Adresą* 

H™***"^ 

MOTERIS — Na, Jona!. 
rodos- jau laikas butų pasitai
syti. «~Tau tiek dykinėjai, kad 
nei duonos neturimev. 

VYRAS — Taigi, dūšele, ieS 
kok ir atrasi. 

ĮSPĖJIMAS NEVARTOTI 
GALVANIZUOjTOŠ GE-

LEŽIES INDŲ. 

Nelaikyk maisto ar gėrimo 
nors ir trumpa^ laikų galvani
zuotos geležies inde, ir nevar-

Taipogi yra jo paradyta a- tok tokio indo darant konser-

i - - -
Resid. tel. Va* Barat 0204 

O f i s o te l . BoaJev&rd M S S 

Dr.AAROTH 
B I ' 1 A 8 G Y D Y T O J A I »r 

O U I K U R O A I 

T A : l t—11 ryto; 
T—Svak. BfsO. l t — l t d. 
U SS Independestce Blvd 

t i -r ' — — —.— .— — — — - »- — • 

žaislus, kas tiekė gražaus įs 
pudžio.. 

Užkandžiai. 
Turėta nemaža skanių už

kandžių, pasisotinimui, šalta-
košės atsivėdinimui ir gėrimė
lių trokštantiems. Visi vaišin
ta — mylėta iki soties. 

Pelnę, kurio buvo į $188.25 
choras paskyrė parapijai nau
jų vargonų įtaisymui. 

Buvęs. 

AMSTERDAlVI N. Y. KOLO 
NUA. 

DR. CHARLES SEGAL 
4?st so. mmtmm A V O H 

SPECUALISTAS 
OŽIOTTI, Metėm ftr Vyra U*ų 

Tale ryto ano l t — IIJ aoo 8—1 
po pt©t\j: nuo 7—I: i i 
Nodeliomls: l t lkl 1. 

liresel 
• • • i - i r - " ~ — *- ^ — W 

Telefonai Seetey T4tt 

Dr, I, M. Feinberg 
Gydo specialiai visokia* rjrų \r 

moterų lytiškas ligas. 
3401 Madlson Street 

Bamp. Westera Ave. — Cfiicago 
Valandos: 1—4 po pietų 7—9 vak. 

Į • • • • • • • 

Dr, A. Račkus 
IŠVAŽIAVO 

I 
Kolorado ir Hawiii 

Saki 
••^^^S^SSS^F 

Sagryi 

Rugsėjo 20 d. I K I 

lietuvių koionijos pradžia â  
pie 20 m. atgal. Ižpradžios 
Lietuviai priklausė pitfe lenkų 
Kat. parapijos. Atvykus čia 
gerb. kun. Židariavižiui, \fo 
tuviai atsiskyrė nuo lenkų ir 
Miorgi.nizavo savo parapija ir 
1907 m. pradėjo statyti dide
lę gražia muro bažnyčia. Ne
paprastu darbštumu klebono 
ir duosnumu parapijonų išdy
go aukšta, vienu <bokštu, graži 
bažnyčia, viena gražesniųjų 
Amerikoje. Vargonai $12,000, 
viduris gražiai išpaveiksiuo-
tes, elektros šviesų galybės, 
trys ąžuoliniai altoriai. Jau 

*» f t * •• > • • • • . • • — * • 

— 4 ^ « » » • o . ' ! • » 

Dr.SABrenza 
Telefonas Boolevard I M t 

Ą»hiaad Areaae 
GbScaco. p i . 

Tai.: t tjUf <ki U pfėtf 1 po 
piet iki S po piet: f :M rak. iki 
IilO vak. 

' » • * » ! 

Dr. Makaras 
LIBTCVYS GYDYTOJAS IR 

CHtRURGAS. 
Vi Chtcag-ds gT««austat lf af- l 

čiausiai pasiekiamas sekančioms i 
kolonijoms: Indiana tlar&or, East 
Cniea#e, Kantrtiotid, Os#y, HarVftr, 
Steg-er, ir Jollet. Todėl visokiais 
reikalais kreipkitės.* 
1444 \VKl"TWORTH AVE. CHI-
CAGO HE4GHTS, JhJj. Tel. 494 

>rgo Takarai>: 10453 s . State 
St. IMselsjod. Tel, 34t, & 

Ketvergo • 

i *• a m • • • • • • 

paudinti, kiti gili mano skrip-
tuose. 

Kun. Židanavičius poetas ir 
kompozitorius. Jo eilių yra har 

rsc 
— 

-J9 
m* ' i i 

PATARIMAS 
Gauk patarimą t>-ro Tau fSt&J-, Specialisto kurh 

supranta fartf stovį Ir kigris patars tau kaip p a 
gelbėti. Norint išsigydyti reikia rasti ligos PRIE-
2ASTI. Pasitark su daktarų kuris twri ilgu mėty 
prityrimą chronišku Ir viduriniu ligų, lai tarė ge
rai i*ig)»astBupJa. 

Tavo kraujas lf šlapumas' turi būti egzemiuuoja-
mas mikroskopu. Jeigu keatl wf CrroniSkų hitų 
arba stlpfiuifio lytišku Tigų^mt Ožstnuodijlmo krau
jo, tau reikalingas specialia svdįmas. Ssrua* B'ektra 

Dr. J . Vatv fcfting 

t c Telefonai SlOi Koi Yards l l l t 

kia spaudininio. 

Šv. Kas. Dr-joa 
ilitlžiaus prietelis ir rėmė
jas. Aeiu jam, Dr-ja k^tali-
kiSk ĵy. spaudi}, pastatė tinka
moje padėtyje. Savo parapi
joje užlaikė mane ilgesnį lai
ka, ir suteikė malonų vaišin
gumą veltui, už kų tariu di
džiausi čaiu. 
Kariu daug prisirašė. 

Nors vasaros laiku čia bu
vau, het pasekmės geriausios: 
Įsirašė nariais 5 garbės, 46 am 
žiniejl, (4 amž. dar neužsimo-
Itėjo) ių 81 metinis. 

Beto čia pergabenta ir iš
platinta gerų knygų už $150. 
Tai vis įvyko aeiu prielanku
mui gerb. klebono ir jįo gericjjį 
parapijonų. Vietiniai katalikai 
šios parapijos Tautos ir kul
tūros vajuose yra pirmutiniai 
Amerikoje, apie tai jau žino 
Amerikos visuomenė. Malonu 
tokioje kolonijoje darbuotis, 
kur visokiariopas prielanku
mas ir parama prie darbo 
skatina. 

Šiandien (7 rūgs.) apleid
žiu tą koloniją, bet atmintis 
jos paliks amžinai. 

Širdingai dėk6ju |erb. kleb. 
kun. J. Židanavičiui, ir Jums 
visi lietuviai katalikai Ams
terdamo, už, Tamstų, nepap
rastą katališkos spaudos parė
mime ir prielankumą. Dievas, 
mūsų visų Tėvas, gausiai atly
gins už visą gerą Jo garbei 
ir žmonijos laimei padarytą. 
Likite, brangus Amsterdame-
čiai, ir uolai dirbkite ir to-
liaus Dievo garbei ir mūsų 
-Tėvynės £ietu?d8 taftui. Jūsų 
gi, man neuiiteliryta dovana, 
bus visados bfaiigi ir savo 
maldose atsiminsiu. 

Sn gildą pagarba 
Knn. P. Kaščiuk**. 

\ Nuo šiol bus mano pastovus 
adresas: m 

129 Jftudift.tt*-., 
Shenandoah, Pa. 

nelaikyk giros a rvaisių .gėri
mų. Taip įspėja Snv. Valsty
bių Žemės Ūkio Departamen
to Chemijos Biuras. Paprastai 

monižUOtų ir tilpusių taikraš- indas apvilktas cinku pavo-
čiuose, o dar daugiaus lau- jingas, nes kartais truputis 

cinko gali sutirpti ir netik su
daro negardžią skonį, bet gali 
būti priežastis baisios ir ne
tikėtos ligos. 

Nesenai dvyliką vyrų prie 
Guam Navai stoties gėrė po 
honką kokio ten gėrimo ir 
staiga juos baisus vėmimai 
užpuolė. Cjiemiškas tyrinėji
mas parodė, jog bonkose ra
dosi cinko. 

Federaliai chemikai vedė 
tyrinėjimus su lemonadu, pie
nu, vandeniu, ir t.t. Laikė juos 
per naktį galvanizuotos gėle 
žies induose. Beveik Visuose 
atsitikimuose gėrimai cinkn 
subiaurinti. Todėl sveikatos 
viršininkai išleido įspėjimą 
prieš vartojimą tokių indtj 
mafettii ir gėrimams. 

STKAJOPSNIS XXXVI*. 
KAIP PARUOSTI KŪDIKIO 

MAIŠTĄ B O # K U f £ S E 
Pirmuose straipsniuose švarumo 

reikalais ir svarba ruošiant kūdikiui 
maistą buvo pabrėžti. Maisto svaru-

— 

StUCta 
3. 'V. vai 

imsi atSH 
KellrtUlf 

ant sinagrfŲ 8, 
dittn laivų, kada ra-
žluoal J L/»*tuva- arba 
partrauk .gimJnM ii<H_ 
hai. Piaafrfrhaf ė4 
kartii savaitėje. Sma
gi, greita kelionė, pui 
kųa ir Jvairg.1 vaN 
gial — rulmloKi kąn> 
bąrlal — paranku-
ThAi visokį — aoHa-
1*8 Bvętalnėa — tas 

ką gaualtf dtit S. V Valdžia* laivų.-

^. S. P/unatuI JfflMujtt M r t ; 1, 
H. 8. Preaidrat Hmf6kng * * » . t% 
8. «M. I^viathao . .Kaa>i. Ttl rTį—lin %Q 

S , 8. Prealdent Arthnr Spalio » 
. 8. Oe*. W«fll)tnrtoa 8M11O S 

S. S. AtktrU* ....< 8p2h 

UNITED STATES LINžS 
110 SO. DRARBOftN ST. tfilCAGO. 

Agentai didesniuose miestuos*. 
Canados ofla: ?• Qo«en S. W., Toronto, 

SHIPPING BOARD 

13 

Dr. o. vArrusH, o. D. 
M » r r T t o AKIŲ SPKClAUtSTArt 

V_> I 
akių tempimą 
kas ftk prlėftas 
amt skaudėjimo 

calvos, sraifullo, apUnrtmo, 6er^o-
tum%, •kaudaačiuf ir utsfdefustus 

ų kfėiręę akyg tsterak-
»tlkf»a 

kariaa 
to, ne m regio; netfkfM akis i n d e darą 
Daroma HiamlnaS #l«ktra parodau, 
tls mfctliitshls fclaMas. Akiniai pri. 
taikomi teisingai, toli ir eiti matau* 
tiems pagelbėt*. Bers^fkite SSTO re* 
s-ėjlmo lf talkus einančius mokyk 

f 
;j 

\?_»ai. »•«•»• 

prityrliBO 

NUSIPIRK GERĄ SVEI
KATĄ. 

Kuomet kan*s surŲo ttfkp 
tančius gyvflfi»5lQ karo lauktio-
se, šimtai tūkstančių MJO na
mie nuo nepaisomų tigtį. Ka
rui užsibaigus laimėjome de
mokratijos kovą, bet eta turi
me laimėti kotą prieš šifcj 
tvirtą ir bai«^ žmonijos prte-
žą —ligą. . , 

ma ir grynumą tralima visai sunai- j l o l L valandos: nuo 10 lkl B rakaro 
kinti, jei nesvarus indai vartjoaptii jo { Nedėliomis nuo.^10 lkl 13. 
r u S T i » ™ » . « * * * ,ra « — . 115*8 W. «7 Š t tf aiJflUHl Af. 
gus Jiusaikavimas Ir tinkamas atmie- . 
žimas. Kada kūdikiams vartojama pa j 
saldintas kondensuotas pienas, tai j) 
reikia iš blėšinės atmieruoti šaukštais, 
piliant iš biešlnės, bet .nesemfant, Tai 
geriausias būdas gauU tikrą miera. 
Gali lengvai suprasti, kad sėmimas 
netinka nes prie šaukšto prilimpa 
perdaug: pieno. O kadangi patnoltini-
mai liepia kaiti tiek ir Uek šaukštų 
prie tiek ir tiek. unicijų vandens, tai 
toki prilipinai gadina tikrai mie-
rai . Atmle l - i ivus re ikal ingą, k i e k } crvar 
bu išplauti stiklą su virintu vandeniu, 
kuris" vartojamas nfiežimui; tokiu bū
du viaą. pieną suimsi. Atidaryta blė-
šinę visados reikia laikyti šaltoje, 
švarioje vietoje, drūčiai uždarytą su 
apvožta stikline a]r puodeliu. 

Vanduo miežimūt vartojamas pirma 
turi bnti išvirintas ir atvėsintas. To-
kis vanduo šituose straipsniuose va
idinamos "virintu" vandeniu. Saikuok 
H švariose gfraduacijos bonkose. Po 
to atmieruok pieną kai jau augrščiau 
sakėme. Dėdamas kiekvieną šaukšteli 
pieno į graduatorių, maišyk iki jis 
pilnai ištirps. Tada supilk viską J 
sterilizuotą bonkutę ir tuoj uždėk 
sterilizuotą ėiulpiką. 

NėJt-a reikalo vartoti leiką, bet jei 
vartojama, tai atminkite, kad svarbu 
ją turėti sterilizuotą. Sumaišyk mai
sto tik vienam sykiui. 

Ar tavo kūdikis verkia. Ar jis ner
vingas |r neramus? Jei taip, tai daž-
nlfiusia maistas jam netinka. Jei pati 
negali savo kūdikio žindyti, ir jei jis 
neauga iš krutu pieno, duok jam Bor 
deno Eagle Pieną — maistą kuris 
laimingai išauklėjo tūkstančius kūdi
kių. Jis lengvai priruošiamas — tik 
dėk virinto vandens kaip lieuplama. 
Per 85 metus motinos davinėjo Eagle 
pieną kaipo didelę dovaną savo kū
dikiams. JJ' rekomenduoja., gydytojai 
kūdikiams kurie sirguliuoja ir silpni, 
nes jis lengai suvirškomas ir teikia 
pilną sotumą. 

Netik jis labai tinka kūdikiui, bet 
yra geriausiu maistu nedapenėtam 
vaikui. Pastebėtini eksperimentai, 
•daromi su .mokyklų vaikais, parodė, 
kad vaikai gaunanti Eagle Pieną, vi
dutiniškai gavo po septynlus svarus 
daugiau ūgio, negu penimi paprastu 
bonkų pienu. Atsidėjęs tėmyk savo 
vaiką. SVerk j} dažnai, žinok, kad 
hedapenėtas valkas dažnai yra ne-
daaugęs. Jaunas vaikutis turi gattfl 
kasdien po du šaukštu Eagle Pieno' 
atmiežto trimis ketvirtadaliais puo
duku šalto vandens. Duok paryCiais 
arba po pietų. Senesni vaikai dažnai 
jį geriau mėgsta su ginger ale, vai
sių sunkomis, suplaktu kiaušiniu ir 

» "U s = g 

S U O T O J U A J 
AkJąf L l * « * 

Ar jums skauda f s l v ą t 
Ar jusy akys ašaroja T 
Ar yra u£d#t««*t 
Degina ar niežti T 
Ar įkaitant akys greit pavarg-

• tat 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir p l a k a a * * 

taškus f 
Ar atmintis po truputi mal4ja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jjftfAain kaip Ir smiltį* aky 

se? ' 
Ar yra balta dėmė ant r6U^f 
Ar turit katfraktąT 
Ar turi s f e r a s akis? 

John J. Saitam 
AKINIU SPECIALISTAS 
1861 8o. AnMasM Ar*. 

Kampas 18 ffatrės 
Ant trečio augšto virs Plattd ap
tiek os, kambariai 14. 18, 16 1# l t . 
Valandos nuo t ryto lkl 9 vakaro. 
SepUotadlenlale r r. lkl I I flMM 

Lietuviai Daktarai 
e 

Amerikof IMtortų Dt&krą 
DraiųrUoi nariai 

Dr. A. I . Bertailtis 
(Bertasb) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
34*4 So. Hftištea Str. 

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

Slfif So. Union Ave. Tel. ?3s. ISts 

. • < • • * * 

Dr. C. t. Ve2eiis 
LfVluVlS DtlH'FbtTAj 

#712 SO. ASHtiAjTD ATEMVM 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto ikt 9 
__red<nn!s ano 4 iki 9 vai 

p < i i « i i . . . . . • • • - » » » -

tM. Oanal 167, Vak. danai U I S 

DU P. Z. ZALATOHIS 
UttvvU Oj^tojai Ir 

Ohinirgas 
į s i i mmm Balsted Street 

rtSMrfm; H ikf i i ryie) 1 lkl I 
p» pi et u: 6 fkl t vakare 

SjbiW l i i m i • +m • • • • • mm m m * » A | 

f 

Dr. M. St upnicki 
3107 So. Morgas Street 

O I I G M O , D J J I U O I S 

•alandos ~ 8 lkl 11 H ffto 
S« pietų I iki 8 rak. Hedėllosals 
ofisas aidarytaa 

mtm < * . > • • • • • » m*tą -*«! 

f •MSfii(tttm*n *w*arei* *+***»* 

DM.LYUSKA 
1900 So. Halsted fitr. 

, ttL Oanal t i l t 
vai.: l t ryto Ikt l t po 
I iki 7 vai vakarą 
tai.: t fkl 4 po 
4111 Arcfccr Ave. 
* t t Lafayetts I M S 

ę^tm^^m• • • • '»> • fa » » • • m-^^m^m-m-^U 
-=-r 

^| m • » • ' 

f 

XeL BoeSevard S4SS 
M A. J. KAEALIOT 

Uettity Oydvtojat 
tm South Morgan gtrt^t 

Oaioago, m. 
—— 

" Dr. V. A. 
S815 So. Halsted Street 

Valandos: Nue 8 iki S diena. Nuo 
7—9 rak. 

Nedettomis t iki 18 diena. 
t - « • • »• i 

f-* 
Dr. M Strikoi'is 

Iiteturrla 
GTDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4401 So. Ashland Avenoe 
Tel. Boolevard 7880 

Vai.: 2 iki 4 ir 6 lkl 8 
Ned. i t Iki 11 
0041 So. Aflttny 

Tel. Prospect 1980 
Vkl.: pasai sotarti. 

B e n i t e tuos "biznieriuj ku

rie dažniausiai garsinasi dien* 

rašty ^Drauge". 

KAUNAS!! 
KAUNASH 

K auno Albumas 
^KAUNAS^^Jame galima pamatyti visą Kauna 
kaip ant delno. Jame yra Valstybės Pretidonto fu- J 
mai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau- i 

i 

tuvės, Lietuvos streetkariai, mh-usiųjų Lietuvos kar
žygiu paminklas, puikiausio* &auno baintči^s ir t.t. I 
Taigi labai verta tokį albumą įsig^tf. Kaimą tik 75 c. ; 

DUAUGAS PUBLISH1NO COHPANY 
2^34 So. Oakiey Avenue Cbica^o, Hiinoiš. : i 

— r«»Jifiaiiiii.> - i • 

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nesvarios baltos 

kiokvtao plaukus. 

yra įnbiinu priešu pleiskanų. Tik kelio 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

Į gahros odos ir gražių žvilgančių paukų, naudokit Mufits. 
Kaina 65 centai aptiekose. srbS ui 75 ooatist prisknoiaste 

tiesiai iš labaratorijos. 

— M -
1 04-114 So. 4th SU 

» * n l i . i • itn 

F. AD. RICHTER * CO. 
Brooklyn, ft. V. 

— — • M ^ — r f ^ ^ M i II •• • tmn i i i 

i ' i iii n I HES-

•BlBBBSBBBBBBBBBnBBBBSBBBBSBBBg 
Ką tik iiejoid spaudos 

M A Ž A S 

K A T E K I Z M A S 
VAIKELIAMS RENGIAMIEMS PRIE PUMOS 

UtUltiilUS IR «V. JlOBttTNUOS. 

Sis Katekizmas iSaTlengvas ir parankus. Jame 
yra Uau#ė̂ 'i įr senieji poteriai. 

Kaiiia tik 20c. 
<<tttAU(SAsl,,, I,UB. C0., 

U334 So. Oštišf Ava, / . . . Ctoicago, ūL 

S 
: s 

i. , t . , i < i i 

y 
im^-

Pergkalgiao JfAla Kat^kiuną sutaisytą Kun. V. K. 
Jjabįį jį jsimegau* (MiMiziu tuoj man ^risiUst 200 ko^ 
piJu).Ašgipl^čiftisklė« »iu nesjįs vra* labai sUpiantt' 
o o > .kal]>jje.ur Ubai nOaas. K « į f. A. V t n A « l | i -

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBflBBBfll 
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DEL B0BRAVI6IAUS 
KONCERTO. 
• 

' Šiandie, rūgs. 12 d., 8 vai. 

Visi svečiai, išėmus mergi
nas, kurioms vyko pabėgti, 
buvo suimti. Fred Mayer, 
25 m., turėjo pašautą koją; 

lak., Motdažio svet įvyksta Fr. Swartz, 26 m., sužeistą 
koncerto rengimo komiteto galv$; Joseph Skilnar, 20 m, 

• ; 

Aaitlingas susirinkimas. Bu
mas ir patsai dainius. Kvie
čiami visi dainos mėgėjai ir 
rėmėjai atsilankyti. 

ANGELES DUOS PRANE 
SIMĄ. . * 

i 
:Jh\ykcs iš New Yorko Tau
tinio Lietuviu Dailės Teatro 
kūrėjas p. Angeles atsilankius 
f šį susirinkimą ir duos pla
tesnių informacijų apie stei
giamą teatrą. Jo planai la-
• 

bai įdomus. Visi, kurie 
domisi p. Bobravičiaus kon
certu ir JTautos Teatru, pra
šomi atsilankvti. 

tAipat neišėjo sveikas iŠ tos 
'batalijos. 

Policmonų revolveriai ir 
žvaigždės irgi išnyko. Ties 
Diers namais stovįs v automo
bilius pavogtas. 

3*aip liūdnai baigėsi links-* 
mas vakaras. Galutina to 
vakaro pabaiga įvyks teisme. 

gietės tai tikrai pasižymėjo sa
vo darbštumu ir triūsu para
pijos naudai, šiais metais įvy
ko du parapijos piknikai ir 
per abudu josios darbavosi re-
storacijoje; jų darbais visi 
džiaugėsi. Jos pagamino ne-
vien valgius, bet padarė ska
naus naminio alaus, kurį au
kojo veltui. 

Taipgi daug darbavosi šia
me piknike ir pelno padarė p. 
E. Šiaulienė, Šliogeris 
Dočiulienė ir Valančiauskie • 
nė. Jos aukojo daug 
alaus, ir užkandžių. Beikia pa
stebėti, kad šios moterys jau 
nepirmu kartu tiek pasidar-

BRIDGEPORTAS. apleido dirbtuvės darbą ir {s- ANT PARDAVIMO 6 kam-
Rūgs. 5 d. L. Vy*n 16 kuo- Į l a j o į E n g l ewood High School. ^ " £ £ V S S T ^ 

pos sus-mas įvyko vyčių k a m - ! m 0 k J r k l ^ k a d p a s i e k u s a u g ž . 125x25 2141 W. 22-nd Place. 
bary. Vasaros metų sus-maic t e~n i o mokslo ^'i?'" !V,nW"f1< 1 i k* l n n " H t" 
būdavo skaitlingi ir įdomus, 

Korespondentas. bet dabar orui vėstant kas su-
smas įvyksta skaitlingesnis ir Į 
įdomesnis, nes jaunimas žino, I 
kad atėjęs ant sus-mo išgirs « 
ką-nors naujo, pamokinančio 
ir turės iš to sau nemažą nau
dos. 

Maža mokestis iškalno o liku 
i sius kaip randa. Atsišaukite 
ant pirmu lubų po 6 vai. va
kare. 

1952 W. 21 Place 

P R A N E Š I M A I . 
TOWN OF LAKE. — L. Vyčių 13 

Kuopos susirinkimą* Jvyka Rugsėjo 
12 d. 8 vaJ'. vakpre, Davis Sąuare 
parko salėje. 

Visi susirinkit laiku. 
Korespondentas. 

L O T A I 

LIETUVIAI OBABOEIAI 

! » » » * » » » • » • 

Telefonas Bouleyard 41St * 1 

A. Maniškis i 
araboriua 

— 

Rengia vakarienę. 
Svarstant kuopos reikalus 

liko nutarta surengti Wauke- LOCOLO NO. 269 A. C. W: of A 
rrnTirt hfl«iplvSliTl^T»lm k d m a i l - m^nes«nis susirinkimas {vyks 14 d. 
ganq DaaeDOiimniru. Koman Ru?g 7.30 vakaJ.et 1564 Nort> 
d a i V a k a r i e n ė rUgP. 9 d. n e s I Hobey SKrefet. Būtinai turite visi na-

. , i riai ateiti ant to susirinkimo. Bus 
t a d i e n ą 1 6 k u o p o s k o m a n d a raportai išduodami iš Unijos veikimo 

l 
. 

LIŪDNAI PASIBAIGi LIN
KSMOS ŽAISMĖS 

Vienas asmuo šaukiasi pagel 
bos. Sako 3 metai esąs Mun. 
Tnb. sanitaro namuose, ir la
bai reikalaująs pagelbos. 

Vot tau ir Am. turtingumas. 
Bene puse viso svieto aukso 
turi. 

buoja, bet visuomet, kada tik, u* s n Wankegano 47 kuopos a»le *~ lk°Kvt^locoio vaidyba, 
yra rengiama kokia nors pra- basebolo komanda. badaus i , - . 

, moga parapijos naudai, jos 
dirba su didžiausiu pasišven
timu ir daug dalyku, aukoja. 
Taigi butų gera, kad daug to
kią moterų rastųsi. 

energingai veikia;, sporto sri 
W a i l k e g a n o b a s e b O l o k o m a n d a J J. F. BAWS0N Duos geriausi pa

tarnavimą pirkime Fordų, L.Lncoln'y 
ir Traktorių. . -

Pifklte savo Fordus dabar!! Atsi-
š . ' u i k i t p Ir 

KAS TTRJTE LOTĄ? 
AS turiu 5 pasažierlų mažai var

totą gerą S- cilinde(riu automobiliu 
ir noriu išmainyti ant lote blle ko
kioj vietoj, norėdami mainyti savo 
lotą ant v mašinos kreipkitės pas 

JOSEPH YTSHKEVIT*, 
4034 Archer Ave., Ciicago, III. 

Patarnauja lai-
dotnvėse ves
tuvėse, krtkity- j 
nėe Ir kltooae { 
reikaluose. Kai- i 
BOS prieinamo*, I 

{3307 Auburn Ave. Chicago.J 
• • • > T i ir r " - • M 

i 

REIKALINGA 

• . 
tyje, tai visiems aišku, nes vi
soms prie lygos priklausančio
ms komandoms prisieina tik 

Dirbo šiame piknike ir kiti po viena, sykį, laike baselrolo 
kurių vardų nei pavardžių ne- sezono, nuvažiuoti į Waukega-

Auna Diers, 5241 S. Camp
bell ave., aną vakarą minėjo 
savo 20 metų gimimo sukak
tuves; Beito, savo priete-
liams ir pažįstamiems surengė 

-pasilinksminimo vakarą. Sve
čius sudarė: klerkas, groser-
ninkas, mašinistas, šoferis, du 
poliemonn ir keletas kitų 
žmonių. 

Žaismių niekas netrukdė 
taip ilgai, kol nebuvo polie
monn: Dubois, 24 m., ir Ha-
yes, 23 metų. Tiedu poliemo-
nu žinojo, kaip šokami nauji 
šokiai, taipat mokėjo 4ir kito
kių žaismių. Abudu gana pa
togiu, abudu smagiu. Be kit
ko jiedu mokėjo ir merginas 
gnibtelti, tai į ausį anoms ką 
tokio pakuždėti. Gi plau
kus buvo susišukavę lygiai 

Rugsėjo 17 d. Cltieagoje bus 
vieša rinkliava. Rinkliava bus 
našlaičiams ir seneliams. Tarp 
paminėtų organizacijų, kurios 
gavo leidimą dalyvauti viešoj 
rinkliavoj, nėra Liet. Labda
ringos Są-gos. GaSa, kad lie
tuviai hepasidarbavo išgauti 
leidimą. 

AUŠROS VARTŲ PAR. CHO 
RO PIKNIKAS IR KON

CERTAS PAVYKO. 

žinau. Gal už tai ir nesupyks 
jei nepaminėsiu. Lai Aukš
čiausia visiems už-jų darbą ir 
triūsą apmokės. 

Choristė-Marytė. 

IŠ NORTH SIDE. 

Wa&t Side. — Sekmadieny, 
rugsėjo 9 d. National darže 
Riverside, 111. įvyko Aušros 
v artų pa r. choro piknikas nau 
ju vargonų naudai. Piknikas 
pasisekė pilnai. Diena buvo 
graži nors biski buvo pervėsi, 
bet piknikiečių susirinko dan
g a u negu tikėtasi. 

Reikia pastebėti, kad Auš
ros Vartų par. choras vado-

kaip garsusis aktorius Vaten- vaujant Kaštui (Sabonįui labai 
tino. • / ^aug dirba parapijos naudai 
2;Tad ir nestebėtina, jei EI- ir darbas sekasi, eina kaip 
»ie Hewitt, 21 metų, paga- "iš pypkes". Štatfkad ir šio 
kaus sutiko su juodviem išei- pikniko-koncerto !gr^o pelno 
ii pasivaiĮBcrorti, tyru "oru pa-] liks kokie $800.00. Tai graži 
kvėpuoti. 

Kuomet poliemonn išėjo 
laukan su ta mergina, likę vi
duje tuojaus atliko karo ta
rybas, kuriose daugiausia ba
lso turėjo kitos poliemonų su-
ignoruotos merginos. 

suma! Matyti, Aušros Vartų 
par. bažnyčioje neužilgo bus 
nanji milžipiški vargonai. 
Kas darbavosi ^piknike? 

Darbavosi choristąi-ės, Są-
jungietės ir kiti vjsi iš širdies 

} Apie pirmą valandą naktį Į dirbo, kad kuo daugiausiai 
aplinkinius Diers namų kai-! P^no padarius. Reikia pašte-
Blynus staiga pažadino iš 
miego rėksmai, šaudymai ir 
įnoterų kliksmai. ftjo pilna 
kova. 
r Devyniomis valandomis vė
liaus policmonas Dubois at
gavo žadą Šv. Antano bgoni-
į ė j . Gi jo draugas Hąyes 
atgavo sąmone New City po
licijos stoty. Jis buvo taip 
apdaužytas, kad į klausimus 
neįstengė' atsakyti. 

Hėti, kad šiais metais Sąjun-

Auga nariais — kitus 
šelpia. 

Draugystė po globa šv. Ci-
cilijos laikė mėnesinį susirin
kimą rūgs. 4 d. Šv. Mykolo 
parap. svet. Su-mas buvo nes
kaitlingas. 

P-nia O. Valatkienė išdavė 
raportą iš Kat. Federacijos 
kongreso. Raportas priimta. 
Po to A. Rugienis pranešė, 
kad šioj kolonijoj yra sergan
ti neturtinga našlė P. Martiu-
kienė ir turi tris vaikučius, 
kad reikalinga pašelpa. 

Draugija, išklausius prane
šimą, paskyrė iš kasos $10 ir 
nuo narių surinko $14.75 kas 
sudaro sumą $24.75. 

Aukojo šie: 

Po $1.: O. Vaiuckienė, .0. 
Deksnienė, J; Sinkienė, M. 
Gerikiutė, O. Valatkienė, J. 
Sutkus, J. Ančiukaitis, J. Ra 
moška, J. Gedvilą, J. Jesins-" 
kaitė, O. Ritautienė; A. Rugie
nis 75c. Po 50c.: T. Grinavi-
čiutė, K. Žukauskaitė,. A. Kup
rį s, A. Gaudišienė, A. Kiše
naitė ir E. Kanapiutė; 

Ten buvęs. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Saukite J: 
Kralovec Motor Korporacija 
Reikalaudami J. F. Da\vsom 

2018—21 Tarifai Street, Chioago. 
TH. Canal 741« — 7417 

ną, o Waukeganiečiai turi j 
Cliicago atvažiuoti kas antras 
nedeldlenis. Žinomą, dažnai \ 
Chicago važiuojant, jie turi j 
daugiau išlaidų negu viena 
kokia komanda priklausanti 
prie lygos. Taigi mūsų kuopa 
ir nutarė surengti,.jiems vaka
rienę. 

• ."* i 

-
P 

mergaitė į.ofisą mokanti dirb
ti ant typwriterio Lietuviškai 
ir Angliukai. 

Atsišaukite tuojaus: 
PAUL P. BALTUTIS, 

901 W. 33rd Str. 
Telef. yards 4669 

. i 1. -

REIKALAUJAMA vargoninko ku- | 
ris galėtų gerai vesti netik chorą bet 
ir orkestrą ir bena. Tinkamam *e-
refmės vietos nereiktų. 

KUN. V. VniKtTTATTIS 

B. D. LA0HAWICZ 
LIETUVIS GRABORTl • 

S814 W. t t - r d n . CkJcago, Dl 
Pataruaoja laldotnrėaa knopl 

Į^-lTr iUlkale maldila atalian-
ktl, o mano darbą bu»ite aiga-

I nėdlntl Tel. OaoaJ l t f t — l l t t 
1 » . « » .1 . . . . • ! » » » » » » I. • ! . » » » » » 

• I 

, 

8527 Siiperior Avenue 
Clevelami. Ohlo 

Paskaita. 
Laike sus-mo moks. B. Bal

čiūnas davė labai įdomių ir pa-

N A M A I 
TIKRI NAMŲ BARGENAI! 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

PARDAVIMUI dviejų augStų ge
ras medinis namas; 2 flatai po 4 
kambarius; su ga.su, elektra, maudy
nėmis ir beismantu; randasi Bri-
ghton Pairko lietuvių npielinkėj; kai 
na $5.200, apie pusę pinigais, o ki
tus lengvais išmokėjimais. 

PARDAVIMUI už negirdėta pa-
siųlymą 8 kambarių vieno pagyveni
mo namelis su elektra, statytas ant 
clmcntlnio pamato; 1 akeris žemės: 

m o k i n a n t į paskaitą t e m o j e : ] 3 5 vaisingų obel iu i vyšn ia i sly
va, 1/, akerlo aviečių, geri vifttlnLn-
kai; 10 minučių iki .111 gatvekaHų, 
žemė gera auginti viską savininkas 
parduos pigiai už |5,700 apie $800 
reikia Jmokėtl kitus lengvais tftmo-
k.' jiuiais: randasi ^t. GreenmOod, 
111., netoli nuo lietuviškų kapinių. 

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas apie 6 metų senumo; 2 fla-
tal po 6 puikius kambarius; karštų 
vandeniu šildomas suu 2 boileriais; 
visur ištpimuota kieto medžio; prie 
namo priklauso gasiniai pečiai Mr 
aisboksiai; viskas, padaryta pagal nau 
jos mados; kaina $11,500 apie puse 
pinigais, .kitus ant morgtčio lengvais 
Išmokėjimais. 

Turime ir daugiau visokių narni, 
ir tai tikrus barenus," jeigu pirksl-
tor tai parduodamas visuomet pelny
site; atsilankykite pas mus dieną ar 
vakarais sekančiai: 

BRIGHTON RRALTY CO. 
4034 Archer Ave. (prie Cali-

44Svarbumas žodžio trį.s'\ Po 
paskaitos buvo kritika. Dva
sios vadas, kun. J. Skripkus 
ir p. J. Vilkišius padarė po 
pastabėlę. Pageidauta, kad ši
tas rašinėlis butų patalpintas 
organe "Vytyje", nes ir kiti 
vyčiai galėtų iš tos paskaitos 
pasinaudoti. 

Beikia pažymėti, kad p. B. 
Balčiūnas eina neklaidingo mo 
kslo keliu, nes jo paskaita tc 
liudyja. Jis pasižadėjo dar ir 
kitt} paskaita, vyčiams duoti. 

Įstojo mokyklon. : 
Kuopos pirm. V. Petrauskas fornia Ave.) 

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

ANT NAUDOS. 

• L FABIONAS CO. 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidunntestyje 
CHICAGO TEMPLE BLTLDING 

11 Wcet Wa.shingtoi» Street 
Koom 1726 Tel. Dearborn 905? 
Nam« Tel. Hyde Pmrk 3395 

į į į a ^ » • • m • • • • » • » » » • • § • • • • * 

869 W. 35tti St., Chicago 
H| Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. i.. 

r 

J > « 

x 

i J. P. WA1TCHES 
L a w ? c r 

LOTOTIB A P T O I A I M 
Dleo.: R. 614-.M0-127 H. Dear
born Str. Tel. Randolph 5^84 
Vakarais: 1078« S. Wabs*h A 
Koseland Tel. Pullman SS77 

S. W. B A N K S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
Room 9t»4 — Tclef. Raadolph 2900 

f Vai: Nuo » ryto iki I po piatų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. I 

Telef. Yards 1011 
Chlcsso., 

L Micfiflievicz-Vidikiene 

KUŠERKA 
• 

101 8. Halsted St 
Kampas 31 gatve 
Phone Yards 1119 
Vienam* ofise su 
Dr. JT. F. Van 

jPaln«. 
SaliniSkas pa 

tarnavinas prie 
gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto. Iki 15. nao 
i lai t vai. rakare, 

{ • • ! • • • • • • • » • » » • • • • • • • » » • • % 

Norint Pavejančias Akys. ; 
turėti reikia vartoti MURINĘ kasdiena. 
Pavargusias akys atgaivina ir padaro 
jas GRAŽESNĖMS. 

l/JWW % -> 

Soti*** 
f o* yfeu* E V E S ' *—** 

M a r i a * lio., U Bmmt Ohio K«.. CaleaS* 

Write for Free Book: 
mU*m to Mok'tke €y€» 

Bemmtif*!" 

m 

Ar turite "DRAUGO" Knygyno 
KATALOGĄ? 

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

DRAUGAS TPUBL. CO. 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

P. M. Cibulskis 
Maliavojimo contractarius. 

Devyni mali ori ai prie darbo. *Mes 
visuomet pasirengė papuošti Jūsų 
namus prieinamiausiomis kainomis. 

Krautuvė dažu (Hardware) ir 
pieros sienoms lipdyti. 

2338 S. LMvitt Str. 
Tel. Canal 7233<ft£ 
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Tel. Dearbcra »057 
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ADVOKATAS 
VidormiestiJ Ofisas 

Room 1726 Chteago Temple Bldg 
7 7 W . VVashington St. 

OFISAS C I C E R O 
1314 So. Cicero Arenue, 

Paiiedėlio. Scredo tr Pėtnyčtoš vak 

'• 

Rcs. T d . Rcpublfc- 7*12 
6117 South Taliną n Ave. 
Vai: nuo 9 iš ryto iki 12 

;» Dr. FELIX A. MANELIS 

Tel. Cicėno 6048 

NAPRAPATH 
3267 So. Ualstctr St. Chicago 

i Ofiso vai: Nuo 1—5 vak. lr nuo 
7—9 vak. Tel. Boul: 2777 
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) ResidencMoja Tel. Br«u»sirfc4c 4667 
Dr. C. YUCIUS D. C. Ph. C. 

CHTROPRACTIO GYDVTOJAJb 
Be gydaolic, be operacijos 

Vai. 9-1; »-8 P. M. šventad 
1676 Milwaokee Avenoe 

Hamp. Robey tr North Ave. 
Ofiso Telef. Brunswick j 
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V, W. RUTKAUSKAS 
t D T o n n ' 
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Ofisas Dtdsniestyi: 

29 8ontb La Salle Street 
t U D M n i 666 

Telefonas Central « 3 M 

Vakarais 3223 8. Halsted St. 
Telefonas: Tardą 4«*f 

Tel. Latayette 4221 

PLUMB1M6 
Kalno ltctuvjs, lietuviama visa
dos ptttarnanjų kaosertensta 

U. YTJ6KA 
<2f8 Wes4 68-tb 8treet .1 

^KArTYKIT IR PLAT1NKJT 
"DRAUGĄ." 

LITTLE JULIUS SNEEZER BT BAKE8 * 

AIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimij 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 išvažiavimuoae, 
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
praverta kiekvienam tokią naudingą knygą įsigyti. • 

Kaina tik 60c. 
"DRAUGAB" PUB. 00 . 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Dl 
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VAIKAMS ELEMENTORIŲ JAU TURIME. 
Buvome pritrukę Elementorių ABC. Dabar atspau-

dėme naujų> Taigi kas norite gauti kreipkitės į *' Drau
go' ' Knygyną. 

Minėto Elementoriaus Kaina 30c. 

"DRAUGAS" PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, IU. 
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