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METAI-VOL VIII 

ŽINIOS Iš AMŽINOJO 
MIESTO. Suv. Valstybės Mažina 

AMERIKOS VYSKUPAI 
AUDIENCIJOJE PAS PAPĄ 

Mirė Kardinolas Richelmy. 

ROMA, rugp. 16. — Vysku 
pas* Thomas J . Sbaban, Ka
mi ikii Universiteto Ameriko
je rektorius, antrnkart turėjo 
audienciją pas Šventąjį Tėvą. 

šventasis Tėvas su Vysku
pu diskusavo problemas, su
ristas su Universitetu ir labai 
interesavosi tos įstaigos dar
bą" s ir visu progresu. 

Karo Laivyną 

Arkivyskupas Filippi, bu
vęs Apaštalinis "Delegatas Me
ksikai, anądien iškeliavo Kon 
Mantinopolin užimti Apašta
linio Vizitatoriaus vietą. 

J o kelionė buvo sutrukdy
ta todėl, nes prisiėjo pakeisti 
jo paskyrimą. Seniau jis Kon 
slantinopolin buvo pask : i tas 
kaipo Apaštalinis Delegatas. 
Bot paskui ta Delegatura pa
keista Vizitatura. 

LAIVYNU MAŽINIMO SUTARTIS PASIRAŠYTA 
! '. V 

AVASHTXCnTX>N, rugp. 19. ) ti didžiumos norui. 
— Čionai pasirašyta karo lai j Pasiremiant ta sutartimi, 
vynų mažinimo sutartis. Ta 
sutartis padaryta pirm poros 

Suv. Valstybės trumpoj atei 
ty turės sunaikinti 750,000] neutraliai. 

TEISMAS 
APKALTINO VOKIETIJĄ. 

HAGA, rugp. 18. — Tarp
tautinis .Teismas pagaliaus 
vieną bylą išsprendė. 1921 me 
tais bolševikai kariavo su len 
kais. Franci ja anglų, laivu 
siuntė lenkams ginklų ir amu 
rsjeijOs. Laivas buvo siunčia
mas Kiel perkasu. Vokiečiai 
neleido. Sakė, kad jie nori bu t 

C H I C A G O J E , 
2 DARBININKU ŽUVO IR 

7 SUŽEISTA. 

Žinios iš Lietuvos 

metu ėia įvykusioje konferėn į tonų įtilpimo karo laivų. 
ei joje. 

Konferencijoje tuomet da
lyvavo penkios didžiosios va
lstybės; S. Valstybės, Angli
ja, Franeija, Italija ir Japo
nija. Tų valstybių atstovai 
tad ėia ir pasirašė vyriausy
bių ratifikuotą sutartį. 

Kai-kurios valstybės jau 
senai tą sutartį ratifikavo. 
Tik viena Franeija buvo iki 
šiol užtęsusi. Teeiaus ir ji ki
tų spaudžiama turėjo palink-

Tą pat atliks Anglija ir 
Japonija. Franeija su Italija 
turi tik tiek karo laivų,- kiek 
joms leidžia turėti sutartis. 
Dėlto, netunės ko ir naikinti. 

Japonija su Anglija turėjo 
savo karo laivynų 'spėkų są
jungą. Pasirašyta sutartis tą 
sąjungą sugriovė. 

Suv. Valstvbiu tikslas bu-
vo ta sutartimi apsidrausti 
Ramiajame vandenyne. Tiks
las tad atsiektas. 

J 

Mirė Turino Arkivyskupas, 
Kardinolas Ricbclmy. Jis ė-
jo 73 metus amžiaus ir kuo
ne viena šimtmečio berta i ni 
išbuvo Šventosios Kardinolu 
Kolegijos nariu. 

PRIMIERAS POINCARE NEVA DARO 
NUSILEIDIMU 

Tarptautinas -Teismas atra
do, kad Versfulleso taikos su
tartis Kiel perkasu leidžia 
plaukioti kaip karo, taip pirk 
Ivbos laivams tų valstybių, ku 
rios yra taikoje su Vokieti
ja. 

Teismas Vokietiją apkaltino | iškėlimo, 
ir išsprendė, kad ji turi atmo
kėti iš to pasidariusius fran-
euzams nuostolius. 

Kas įdomiausia, kad tą vi
są reikalą Tarptautiniui Tei
smui pavedė išspręsti pati 
Vokietija. 

Ties Harvey, 111., ant Illi
nois Central geležinkelio žuvo 
2 darbininku ir 7 sužeista. Iš 
pastarųjų keli pavojingai. 

Darbininkų būrys ėjo pie
tautų skersai geležinkelio. 
Ant kelio stovėjo ilgas pre
kių vagonų traukinis. Vieni 
darbininkai pradėjo lipti sker 
sai vagomj viršumi, kiti apa
čia. Tik staiga susijudino iš 
vietos traukinis. 

Taip ta baisi nelaimė išti
ko. 

•Nukentėję darbininkai dir
bo prie to paties geležinkelio 

tarnauja su šviesa visą mies
telį ir artimiausias apylinkes. 

i Šį rudenį steigiama mokyto-
; jų seminarija. Butas jau nu-

Iš kan. Tumo buto š. m. žiūrėtas. Tuo reikalu buvo 

KAUNAS. 
" • — -

Apvogė Vaižgantą. 

26 d. jam išėjus į rekolekci
jas, o tarnaitei į rinką, pavo
gta daug dokumentų, auksinė 
grandinė, žiedas ir visokių me 
talinių pinigų, sidabrinhi ir 
auksinių rusų, vokiečių ang
lų, amerikiečių, švedų. 

Viso ant 2,000 litų vertės. 

atsilankęs aukštųjų mokyklų 
departamento vedėjas p. Vo
kietaitis. 

MOTINA SU 7 VAIKAIS 
GAVO VIETA. 

KINAI PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
KUNIGUS. 

Praeita savaite Tėvai Do-
4. 

iiii n ikonai Romoje atidengė 
šv. Dominiko stovylą. Stovy-
la pastatyta toje vietoje, kur 
kituomet buvo namai ir ku
riuose tas šventasis vvras gv-
veno. Stovylą pašventino Kar 
dinolas Fruclrvvirth. 

PARYŽIUS, 
Gal šiandie ar rvtoj bus i-
duotas Anglijai Franci jos at
sakymas kontribucijos ir Ru-
bro okupuotės klausimais. 

Premieras Poincare išspren 
dė persiskirti su žinoma sla
pta diplomatija ir su Angli
ja argumentuoti viešai. 

id v i e-
<0,)1 

giau naudos Franci jai. 

Italijos uacionalis Eucliari-
stinis Kongresas šįmet įvy^8 

mieste Gcnoa. Tau Kongre-
san Šventojo /Tėvo atstovu 
pirmiau buvo paskirtas Kar
dinolas Vanmitelli. Dabar tas 
paskyrimas atmainytas. Vie
ton ano Kardinolo paskirta9 
Kardinolas De Lai. 

Tš Papos Šelpimo Ekspedi
cijos Rusijon sugryžo du na
riu kunigu, kuriedu turėjo 
Krasnodare šelpimo stotį. Ta 
stotis uždaryta, kuomet pasi 
rodė nebereikalinga. Kitose 
Rusijos vietose šelpimo sto
tys dar veikia. Nes gyvento
jams pašei pa reikalinga. 

Olevelando Vyskupas Jose-
pb Sehrembs turėjo andienc: 
ją pas Šventąjį Tėvą. Audi
encija tęsėsi vieną valandą. 
Audiencijos pabaigoje Vysku
pas įteikė savo diocezijos pe-
trapinigių — 50,000 dol. 

Ant rytojaus Vyskupas ga
vo nuo Kardinolo Sekreto
riaus Gasparri laišką, kuria
me reiškiamas už dovaną dė* 
kingumas ir suteikiamas Pa
pos palaiminimas visiems au
kotojams. 

rugp. 19. —[teisingi ir žygiai* pilnai pa
teisintini. 

Anot franeuzų laikraščių, 
premieras Poincare daro Vo
kietijai nusileidimų. Būtent, 
jis j&u atsisako iš Vokietijon 
reikalauti visų padarytų 
Francijai nuostolių. Tik sutin 
ka, kad Vokietija atmokėtų 

T. i i - tiek, kiek ikišiol Franeija iš-
Jis vra nuomones, kad vi e- ' J 

r«i .»„••• iL - i leklusi išnaikintu plotų reko-diplomatija atneš dau-r • K v 

' nstrukerjai. 
Oi tam tikslui išleista 100 

bilionų poperinin; frankų ar
ba 36* bilionai auksinių mar
kiu. 

Dėlto, pažymima, jog Fran-

HANKOAV, rugp. 18. — A-
|not gautų žinių, kinai plėši
kai užpuolė Tsaosbih miestą. 
A))iplėšę mieste sudegino ka
talikų ligoninę ir pagrobė du 
airiu kunigu misionierių. B<\| 
to, pagrobta 80 ir šiaip kinų 
gyventojų. 

Nors Francrjos atsakymas 
dar nepaskelbtas, tečiaus jau 
šiandie yra žinomi jo svar
besnieji ruožai. 

Sakoma, atsakymas Angli- jcija tuo žvilgsniu pasiauko-

dienio rytmetį.- Vietos italu ir 
anglą konsuliu pakėlė protes
tus. Bet ką gelbės protestai 
šioj nelaimingoj šaly, kuri ne 

f pasitvarko, neturi atsakoma il
gos ir pastovios valdžios. 

jai yra mandagus, bet pod
raug ir griežtas. Premieras 
Poi ncare faktais įrodo, kad 
Franeijos reikalavimai yra 

jauti, 
Kas link Framcijos skolų 

Anglijai Tr Amerikai, tai at
skiri ai bus kalbama. 

PORTUGALIJA LAIPSNIS- .kinti Portugalijos pasiuntiny-
KAI ATSIKRATO MASONŲ \ P ™ Vatikano. Kilo karšti 

dabatai. Katalikų pusėn perė-
Katalikų priešams parlamen

te nevyksta. 

Pranešta, kad gazolinai pi
gi kaina — 16 centų galionui, 
a r tik nepasiliksianti ligi a-
teinančios žiemos. 

LISBONA, rugp. 18. — Ki
ti paskui kitus čia nuotikiai 
aiškiai liudija, kad Portuga
lija laipsniškai atsikrato ma
sonų dominavimo. 

Nesenai parlamente diskn-
suojant biudžeto reikalus, at
stovas Almeida Ribeiro, kai
riųjų vadas, reikalavo panai
kinti portugalų misijų globo
jimą Rytuose ir Indijoj* Tas 
globojimas ima pradžią 16-
me šimtmety. Balsuojant did
žiuma balsų tas reikalavimas 
atmestas. 

Paskui kitas atstovas- pakė-

jo kai-kurie ir kairieji. Paga
liaus beveik vienbalsiai pri
pažinta palikti "s ta tus quo," 
ty. taip kaip buvę. 

Šie paskutiniai debatai įdo
miai pasibaigė. Kuomet kai
rysis atstovas Ribeiro, kurs 
vedė opoziciją, pamatė, kad 
jo pralaimėta, įis tuojaus pra 
nešė, kad jis vienas asmeni
niai buvęs tam priešingas, 
buvo sukviesti choristai iš į-

LAUKIAMAS KINIJOS 
ATSAKYMAS. 

PEKINAS, rugp . 18. 
Nesenai čia įvairių valstybm 
atstovai bendra nota pareika
lavo iš Kinijos valdžios atly-

lė klausimą panaikinti Portu'ginimo už 'k inų plėšikų dar-
galijos valdžios teikiamas su 
bsidijas katalikiškoms misi
joms. I r šis klausimas didžiu
ma balsų atmestas. 

Pagaliaus katalikai parla
mente dar vieną svarbią ko
vą su masonais laimėjo, kuo-

bus, kuomet tie piktadariai 
buvo pagrobę daug svetimša
liu. 

Laukiamas į tą uotą atsaky
mas. Nėra žinių, kaip grei
tai Kinijos autoritetai atsa-

Mrs. S. Hansen, našlė, su 
7 vaikais, kuriai iš užimamų 

} kambarių namų savininkas 
liepė išsikraustyti ir kuri il
gas laikas negavo sau prieg
laudos, pagaliaus gavo ne
brangiai viena sau namelius 
ir nemažą daržą Wihnette 
priemiesty. 

Nevtjkęs užpuolimas. Šalę 
Žagariškių, prie Kauno, ant 
p. Choromanskio 17 šio liepos 
mėn. buvo surengtas užpuo
limas. Bet nepavyko. 

Mauručiuose tą dieną Clio-
romanskis buvo gavęs iš plen 
tų inžinieriaus nemaža pini-

AREŠTAI TEBESITĘSIA. 

.VILNIUS. — Be anksčiau 
suimtų, dabar pasodinti kalė-
jiman baigęs l i e t u v i ų 
mokytojų seminariją Tamule
vičius Vytautas ir gimnazijos 
mokinys Pabilius. Juos be
tardant policija prikaišinėju-
si, kad jie esą rengėsi tiltus 
sprogti. Suimtieji, matyt, 
kalėjimo administracijos ne
maitinami, nes Tamulevičius 
prašęs atsiųsti maisto. gų, plento darbininkams ap 

mokėti. Choromanskis, gavęs . — Liepos 12 d. taikos teis* 
—*"—- ^ dieną darbinin-j m e buvo nagrinėjama "Rytų 

Lietuvos" redaktoriaus Juod-

RABINAS Iš LIETUVOS 
CHICAGOJE. 

Oliicagon atvyko iš Mar-
iampolės žydų rabinas Aaron 

Tai įvyko praeito ketvirta- Į I»ipman. J is čia apsiviešėjo 

SHANGHAI, Kinija, rugp. 
19. — Du kunigu misionierių, 
apie kuriuos buvo pranešta, 
kad jiedu papuolė plėšikų ne
laisvėn, nuo plėšikų išsisuko. 
Jiedviem pavyko pabėgti. 

BELGU GUDRUMAS. 

PARYŽIUS, rugp. 18. — 
Belgai ant Duisburgo miesto 
uždėjo aukštą piniginę baus
mę ir pareikalavo atmokėti 
amerikoniškais dol. Tarytum, 
vokiečiai amerikoniškus dolie 
rius dirbtų. 

BAISUS TAIFŪNAS KINI
JOS PAKRAŠČIAIS. 

čia praūžė' 

;kys ir ar jie pripažins pa-
met statė reikalavimą panai- drtotug* reikalavimus. 

HONGKONG, rugp. 19. 
Vakar rytą per 
baisus taifūnas (savos rųšies 
vėtra) . 

Spėjama, bus žuvę daug 
žmonių, tarpe šių ir europė-
nų. 

Audros laiku čja uoste nus
kendo anglų nardančioji lai
vė ir vienas garlaivis. I š a-
biejų laivų įgulos vos tik 3 
žmonės išsigelbėję. 

Juroje audra turėjo palies
ti ir daugiaus laivų. 

pas savo gimines. 
Rabinas sako, kad šiandie 

su Europa visas vargas ta
me^ kad jaunajai žmonių gen-
tkartei trųksta religinės ir do 
rinės kontrolės. 

Sakosi, jis per 40 metų Lie 
tuvoje mokinęs žydus religi
jos ir iš to nesulaukęs geis
tinų pasekmių. 

vaikio byla. J is buvo kalti
namas už įdėtą laikraštyje ap 
rašymą apie lenkų partizanų 
žiaurumus, padarytus Liuba
ve. Lenki) teismas žinias a-
pie Liubavo žudynes paskai
tė netikromis ir T. Juodval
kis nubaustas 1-00,000 lenkų 
markių pabaudos arba vienu 
mėnesiu kalėjimo ir be to tu
ri sumokėti 10,000 lenkų mar
kiu teismo- išlaidų. 

TAIP NĖRA, KAIP KAL
BAMA. 

Tomis dienomis Cliicagoje 
kilo kalbos, kad projektas su-
municipalizuoti gatvekarius 
nuėjęs niekais, nes finansis-
tai atsisakę miestui duoti rei
kalingą pinigų. 

Miesto majorą Deve*r, vie
šintį Rytuose, pasiekė tos kai 
bos. J i s telegrafavo vietos 
spaudai, jogv ta ip nėra kaip 
kalbama. Projektas yra gy
vas. 

4 UŽVERSTI PLYTŲ, 3 
MIRĖ. 

pmigus, 
kams nemokėjo, o dviračiu 
gryžo namo ties Žagariškiais 
netoli Kauno. Keturių' žmog
žudžių — užpuolikų, ginkluo
tų peiliais ir revolveriais lau
kta Choromanskio Žagari škių 
šlaituose. Choromanskio lai
mei sugedo dviratis ir jis gry
žo namo arkliais kitu keliu.! 

/Tuo tarpu pas Choromans-
kį atvyksta dviračiu vienas] 
karininkas, kursai kiek pasi- į 
viešėjęs gryžta Choromanskio 
žmonos lydimas. 

Tik stai«a iš „ ž k ™ pa- ' „ f l į į j į į į į į ^ į 
^įrodo užpuolikai. Karininkas' vfcaw**«*«Y *"y^*™. 
bėga. Užpuolikai užpuola Cho _ . ' " . 

, . , . , . i — Liepos men. 11 d. tvko-
romanskienę, klausdami VATO.' . . %. M , . - * . 
^ v ,v. . . . "m. I jo visą dieną 4 lenkų polici-
Zmogzudziai • norėjo Choro-; '. , / . . ; . .. _. • . , 

, . v , .. , ,. ninkai įsiveržė i lietuvių ben-
manskienę nuzudvti, bet pali-' , , . ' . , . . , . 
. v , ... : . . . Idrabuti Filaretu gatvei. Jie 
ko nenUzudę, tik baisiai sumų- . , . ' . . . . . , 
v . , . . . o r prikibo prie dvieių mokytojų, 
sę tr atėmę nuo įos apie 2 5 ' ' v. . .v . . . 
... . . . . j atvažiavusių iš provincijos Į [ 

litus, kuriuos su savimi ture-1 , . _ ., . , 
. m , . . . . 'mokytojų kursus, reikalauda-
įo. luotarpu karininkas atsi-'. . , , 

, . . , . : . , , v imi dokumentų, teeiaus šiems 
vedė milicininkus, bet zmog- ! ,v . .. . . , . 
v ,v . . i ; f l i parodžius pasus, policininkai 
zudzių jau nebuvo. O tik vos . , v , , , .. 

* . . . TTV f nieko nepešę l>endrabutj ap-
gvva Choromanskiene. Uzpuo ..*. . , ,. i leido. 
likai dar nerasti. 1 

Pastaruoju laiku Žagaris- [* 
kili šlaistuose tinkas i vėlai 
vakare matyti vaikščiojančius 
kaž kokius asmenis. Spėjama, 
kad tai miesto valkatos išė
ję plėšimo tikslais. 

TAURAGE. — Miestas au
ga. Rūbo B-vės įsteigtoji ele-
ktros stotis jau tvarkingai ap 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litą $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Francijos 100 fr. 6.21 
Italijos 100 lirų 4.53 
Vokietijos 100 mrk. .00002 
Lenkijos 100 mark. .0003 

TOKYO, rugp. 19. — Ja
ponijos > premieras Kato pa
vojingai serga. 

Rockdalėj, arti Joliet, buvo 
statomas didelis pečius ply- != § 
toms degti. Darbo laiku vienąjį 
siena griuVo ir plytos užver-' 
tė 4 darbininkus. Iš jų 3 mi
rė. 

Žuvo: Paul Zemis, George j S | 
Cermoski ir Walter P i r e Pa 
starasis vos 17 metų. 
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K P I N I G U S i| 
11 SIŲSKITE į Lietuvą Per %\ 

FRANCUZAI KONFISKUO
JA MARKES. 

DUESSELDORF, rugp. 17. 

DRAUGĄ 
I Nes, Draugas pigiausiai siunčia ir geriau
siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau-
šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos-

s 3 

Ii 

,i j | Pramonės Banką. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
*'Draugas*' siunčia pinigus litais, ir doleriais: 

I 1 perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

Valandos: D U O 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
- Iš Limburgo yokie«ų va l s - j l | ^ fo 

tybimo banko franeuzai už- A v n n « ^ f i * 
grobė 9 bilionus markių. [ 5 p 

J 
CHICAGO, ILL i i 
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LIBTUVIŲ KATALIKŲ 
D I B M a A s T I S 

"DRAUGAS" 
P M kMdUną itakynu nadildlenlta 

M f l a n i i . . . . . . . **+*m—m»— M.M 
Pvd Metų 13.00 

m mnuMnit mok* ttkalno. Ui 
tau tka*Ml MM Mmiymo dienom 
M n o N»ajų Metą. Norint pcrmai 
njfti adrM% visada nikų priiiu* 
H tr MOUM adxtft*r Pinigai geriau 
§U tinsti lipsrkajit krasojt ar «• 

arba io> t * i » 

t 
DRAUGAS PUB. 0 0 . 

0 M South OaJtley A venut 
Ohica^o, IlliDOlB 

Tel. Roosevelt 7791 
— • I I IIIII Į III I I I I I ! • • 

GYVENIMO KOVOS. 

. Kova už laisvąją mokyklą 
su "pažangiais*• Amerikos e-
lementais kurie varžo sąžinės 
laisvę ir tėvų teises vis randa 
daugiaus teisybės skiniukų. 
Katalikai ir protestantai turi 
vUties laimėti. 

Pirmas argumentas pasku-
tinųjų naudai yra Aukščiau
siojo Suv. Valstybių Teismo 
nuosprendis kurs sako, kad 
draudimas mokinti vokiečių 
kalbos parapijos mokyklose 
yra prieškonstitucinis įstaty
mas, varžas sąžinės laisvę. To
ks įstatymus išleistas Neb-
raska ir Ohio valstybėse. 

Taigi Aukščiausiojo Teismo 
nuosprendis gina ir lietuvių 
kalbos dėstymą parapijos mo
kyklose. Galima džiaugtis, kad 
''pirmeivių" sąžinės laisvė ža
bo jama. 

Nors Oregono įstatymas y-
ra kitos prasmės, nes juo drau 
džiamą vaikams nuo 8 ligi 16 
metų lankyti kitokias mokyk
las negu tik viešąsias mokyk
las, tikimos kad Aukš. Suv. 
Valstybių Tesmas ir tą fana-JVienu žodžiu jis kliudo Vate 

laiku jis pastebėjęs du lygini 
fanatifiiu antiamerikonišku pa 
vyzdžiu rytuose ir vakaruose. 
New Yorke, visuomet tam tik
ra grupė, vardan mokymo lai
svės reikalavo teisės "mokin
ti įsteigtose mokyklose visų 
balševistinių ir anarchistinių 
mokslų, pratinant jaunuosius 
vaikus Suv. Valst. neapkęsti 
savo tėvynės ir valdžios". 

Vakaruose, tęsia autorius, 
kaip tik priešinga srovė. Mo
kyklos įstatymas naujai priim
tas Oregone, verčia vaikus lan 
kyti tik viešąsias mokyklas, 
naikina privatinę ir naminę 
mokyklą. Abu krypsniu never
ti rasti pritarimo amerikoniš
koje sistemoje. 

jeigu tokis principas mokyk- tų tik patikrinami ir be jokių 
los įstatymus tvarkytų, jisj 
nežino kame reikėtų sustoti. 
Panaikinus visas privatines 
pradžios mokyklas reiktų ei
ti į visas aukštesniąsias mo
kyklas ir galop prie universi
tetų. 

"Tokiais principais besiva
duojant, reiktų panaikinti 
mokslo įstaigas kaip Chicagos 
universitetą, Harvard, Yale, 
Princeton ir Columbia". 

Perdaug kvailas principas; 
ragai turi nulūžti. 

Nenusimena. 

Oregono katalikai nenusime
na. Jie gerai savo jėgą jaučia4 

ir priešo silpnybę. Jie kovoja 
"Oregono įstatymas prak-J teisybėą ir^sveiko proto gink-

tiškai grobia vaiką iš tėvų į !• i r linksmai ir drąsiai su-
tėkmės ir daro ji Valstybės 
augintiniu, kad jis butų proti
namas sulyg vadovaujančios 
partijos kapriso—upo, ir kaip 
tik to siekia bolševikai ir ko
munistai". 

Ir jis priduria: "Kad tokis 
įstatymas butų konstitucinis, 
tiesiog nesuprantama. Jeigu, 
per stebuklą, jis buvo, mes 
skubiai esame verčiami patai
syti konstituoaf ą". * 

Kiti teisybės gymiai. 

Profesorius Ward G. Keeder, 
valstybinio Ohio Universiteto, 
paskutiniame numery "School 
and Society", tvirtina, kad 
Oregono įstatymas pamina po 
kojomis religinę toleranciją A-
merikoje. 

Isrodęs praktiškas to įstaty
mo pasekmes, jis rašo: "Ka
dangi tas įstatymas ypač yra 
kreipiamas prieš tikybą^ jis 
paniekinančiai laužo religinės, 
tolerancijos dvasią Amerikoje. 

tinka "pažangią" visuomenę 
kuri ant savo vėliavos išra
šiusi laisvės obalsius socia
listiniai tą laisvę supranta. 

Antra vertus skaitlingos 
protestantų sektos ir net žydai 
eina sutartinai su katalikais. 

Matysime kuo ta kova baig
sis ir informuosime skaityto
jus. Iš tų dviejų Oregono ir 
Ohio atsitikimų, kovoje prieš 
sąžinės laisvę ir tėvų teisės, 
mes turėsime savo parapiji
nėms mokykloms apdraudą. 

ATEIVIŲ PARINKIMAS. 

tiku įstatymą palaidom 

Teisybės šalininkai. * 
Be Teismo nuosprendžio, są

žinės laisvės ir tėvų teisių pu
sėn stoja vis skaitlingiau A-
merikos protestantai, universi
teto profesoriai. 

Vienas protestantą rašyto
jas, Dr. Willis Fletcher Joh
nson, viename rimčiausiame 
Suv. Valstybių žurnale "The 
North American Review", pla 
eiai tą klausimą apkalba. 

tybei pasinaudoti bandymais, 
patyrimais ir t. t., daugelio 
nepriklausomų mokyklų, ir, 
dar daugiau, jis (įstatymas) 
sako tėvams: net jeigu jūsų 
vaikai lankydami privatinę 
mokyklą gautų lygiai gerą 
auklėjimą, o net ir geresnį ne
gu viešose mokyklose, jųs ne
turite teisės to daryti, bent O-
regono valstybėje. Dar gera 
kad nėra įstatymo kurs vers
tų tėvus pasilikti Oregono vals 

•lybėje". 
Jis sako, kad pastaruoju Jis baigia sakydamas, kad 

Suv. Valstybių Darbo sek
retorius Davis gryžo iš Euro
pos, kur jis studijavo išeivi
jos klausimą. Jis lankėsi An
glijoj, Francijoj, Čekoslovaki
joj ir kitose šalyse. 

• 

Gryžęs namo jis skelbia, 
kai Amerikon turi but įleidžia
mi tik parinktini ateiviai. Jo 
supratimu parinktini yra tie, 
kurie yra ne vien sveiki kū
nu, bet taipat palinkę asimi-
lacijon, kuriuos be vargo butų 
galima suamerikonizuoti. 

Dėlto, jis sako. 
"Arba mes privalome turėti 

parinkti ateivius, arba neturė
ti visai jokio ateivybės įsta
tymo". 

Parenkami ateiviai, sekreto
riaus nuomone, turėtų but 
ekzaminuojamį Europoje, ty. 
pirm keliausiant jiems Ameri
kon. Tokiu būdu tie visi atei-

kitų klinčių priimami. < 
Europos uostuose tam tiks

lui turėtų but užlaikomi ame
rikoniški valdininkai, gi gar
laiviuose — amerikoniški ins
pektoriai. 

Tais visais klausimais sek
retorius raportuos preziden
tui, gi susirinkus kongresui {-] 
duos pravesti naujus įstaty
mus. 

Ateivija Suv. Valstybėms 
yra svarbus klausimas, kiek
vienas turi pripažinti. Bet se
kretoriaus projektas nėra nau-

K MUSĮ mm 
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J^usų tautybė* išlaikymo 
klausimas virsta svarbiausiu 
pirmaeiliu mūsų klausimu. 

Rašant jau šiuos žodžius 
atrodo, kad daugelis Ameri-
dos lietuvių perdaug paviršu
tiniškai šį klausimą svarsto. 
Kas blogiausia, kad jie žiuri 
į tą klausimą ne savo lietuviš
komis akimis, bet akimis tų 
amerikonįzatorių, kurie Aiae-

kąd nebuvo įleidžiami ateiviai 
tik iš pažiūros. Kaip seniau, 
taip šiandie jų kiekvienas ta
ri pereiti nuodugniausius kvo-

rikos išganymą mato kaogrei 
jas projektas. Amerikon aie-jčlausiame prarijime ir suvirs 

kinime žalios ateivių, medžia
gos. Tie silpnadušiai mūsų 
broliai savo ateitį čia Ameri
koje sprendžia ne sulig savo 

timus. peidžiami vien tik svei- pagrindinių teisių, bet sulig 
ki, raumeningi ir petingi, tin-'apetįtų anų '100% patrijotųV 
kami prie sunkiausių darbų, 
nuo kurių taip vadinami ame
rikonai senai atpratę. 

Taigi, sekretoriaus projek- .<ja cia mpms gyvuoti tik 10 

kurie is savo patrijotizmo 
krauna sau pelnus. Viens iš tų 
nusiminimų mūsų brolių duo-

nėra tos pajėgos ant žemės, 
kad galėtų mus priversti tėvų 
kalbos atsižadėti ir tėvų že
mės meilės nustoti. 

Pakol mes svarstome šią 
problemą teoretiškai, pažiurė-
kime, kaip kai-kurie mūsų tė
vynainiai jau išrišė ją praktiš
kai. Pažįstame keletą čia gi
musių ir augusių lietuvaičių, 
kurtos patapo viešųjų mokyk
lų jiokytojonys. Amerikos vi
suomenė patikėjo joms jaunas 
Amerikos kartas auklėti. Jos 
paikiai kalba ir rašo lietuviš
kai, jos dalyvauja viešame lie
tuvių veikime ir laikraštijoje, 
jos moka mylėti ir Ameriką 
ir Lietuvą, moka tiedvi meili 
sutaikinti. Kas joms davė Lie
tuvos meilę f Ke kas kita«, 
kaip jų tėveliai. Jie tai inkvė-
pė joms Lietuvos meilę. Jie Į, 
išmokino jas lietuvių kalbos. 

Viena iš tokių lietuvaičių, 
net* Amerikos mokyklos vedė

tas ne naujas. Ir jis patiems 
Europos išeiviams gali fouj 
naudingas. Daugeliui išeivių, 
kurie netinkami ir atgal grą
žinami, sumažėti} vargai, apsi
vylimai, o bcto nereiktų vė
jams praleisti kelionės išlai
dų. 

Teeiaus šiandieninį ateivija 
varžantį įstatymą visgi reiktų 
jei nepanaikinti, tai modifi
kuoti. Nes visur reikalingi 
darbininkai. Be reikalingos 
dekybės darbininkų nebus ga-
ima sulaukti pigesnio gyveni

mo. (H pigesnis gyvenimas vi
sų laukiamas ir jis turi gryž-
ti. 

<jeram arkliui nestokuoja 
balno. 

Teisingas neieško ii&kam 
pių. 

Ankstyvas paukštelis 
dantelius krapšto. 

jau 

Knygos, kaip ir sėbrai, gali 
ištvirkinti. v 

Neapykanta yra akla, kaip 
ir meilė. 

metų, kiti leidžia dar apie 20 
metų lietuvių kalbą atsiminti 
ir vartoti. Kaip gaila, kad jie 
neatsimena, kad ir Amerikoje 
greta šovistinės ir negalvojan-
čios didžiumos yra dar protina 
gojį ir kultūringoji Amerikos 
mažuma, kuri anaiptol nesie
kia pražudymo atsineštinių, 
tautinių turtų, bet dar-gi net 
ragina juos auklėti ne tik sa
vo gyvybei, bet ir visai Ame
rikos didžiumai ir kultūrinei 
naudai. 

Tečiau argi nereikėtų mu
ms pažvelgti į tą problemą sa
vomis — lietuviškomis akimis. 
Vardan kokių Dievo įstatymų 
gali kas reikalauti iš mūsų 
savo kalbos pamiršimo I Kas 
mums gali uždėti tokią nežmo
nišką pareigą t Atsakome aiš-
kiai ir drąsiai: nebent tik mu
šu pačių šiaudadušybė ir siau-
raprotybė. 

Ameriką mylime ir esame 
jos prakilniesiems idealams 
ištikimi. Piliečių pareigas at
liekame. Dirbame jos sunkiau
sius darbus. Aprūpiname ger
būvį ir ramybę josios senes
niųjų piliečių. Mokinamės jos 
oficialės kalbos. Vaikučius 

Puikybė yra žolė, kuri daž
niausiai auga ant pHko kal

viai čia ateivybės stotyse bu- no. 

ja, mums taip rašo: "Šią va
sarą tikiuos Lietuvon važiuo
ti... Myliu Lietuvos aprašytą 
gamtą, myliu jos širdingus 
žmones, myliu Lietuvos karštą, 
kilnia sielą, myliu tuos pasi
šventusius asmenis, kurie pa
laikė tą sielą kilnia ir tuos, 
kurie šiandie jai aukoja savo 
gražiausias įstangas. Noriu 
Lietuvą išvysti ir jos artimy
bėje pagyventi. Jei aš galė
čiau, nušluostyčiau nedėkin-' 
gumo ir pavydo taškus nuo 
Lietuvos sielos." Panašiais 
jtiUHnais lietuvaičių-daug tu
rime. Auginkime jų skaičių. 
Žadinkime mūsų tėvelių ir mo
tučių sąmonę, lai jie atsimena 
Kavo augštas priedermes netik 
Amerikai, bet ir Lietuvai ir 
visai žmonijai. Uždarykime' 
burnas visiems juodvarniams, 
kurde ima kranksėti apie mūsų 
brangiosios lietuvybės mirtį. 
Parodykime savo gyvybę kie
kvienas savo gyvu pavyzdžiu. 

Šalin nusiminimas! Lai gula 
į grabą velionys! Mes dar esa-
mergyvi ir mirti anaiptol dar 
neketiname. 

Pirmadienis Rugpj, 20, 1923 

Kun. Jonas Ambotas, 
Kun. Bronislovas Bumšas, 
Adv. Jonas Brenza, 
Kun. Dr. Ig. Cesaitis, 
Kun. Julius Čaplikas, 
Petras Daužvardis 
Pranas Gudas, 
Marijona Jokubaitė, 
Kun. J. J. Jakaitis, 
Kun. P. Juškaitis , 
Kun. Pranas Juras, * 

.Bron. J. Jakaitis, 
Kun. F. Kemėšis, 
Mikas Kerbelis, 
Kazys Krušinskas, 
L. Krekščiunas, 
Antanas Kneižvs, 
Kun. A. Linkus, 
Jonas G. Milius, 
Juozas Mockus, \ 
Juozas P: Mačiulis, 
Ant. Nausėdienė, 
Kun. J. Narbutas, 
Dr. Kazys Pakštas, 
Kun, A. Petraitis, 
Kun. Juozas Petraitis, 
A. Peldžius, 
Kun. Jonas &vagždys, 
Leonardas Šimutis, 
Juozas B. Šaliunas, 
Mikas Šimonis, 
Juozas Svirskis, 
Kun. V. Taškunas, 
Jurgis Tumasonis, 
Kun. K. Urbanavičius, 
Barbora Vaškevičiutė, 
Marijona Vaičiūnienė, 
Kun. P. Virmauskis, 
Kun. H. J. Vaičiūnas, 

Kun. K. Vasys, 
A. Valančius, 
Arch. M. Žaldokas. 

Fed. sekr. 
/ 

Liežuvis neturi dantų, o vie
nok kanda. 

Sulig A. L. R. K. Federaci
jos Konstitucijos paragrafo 52 
sekantiems melams Federaci-

savo auginame pavyzdingais I jos valdytoon skyrių bei aps-
Amerikos patrijotais. Visa taijkriciŲ nomiimoti sekantieji 
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ATSAKYMAS "THE NEW 

YORK W0RLD". 

atlikus* bukime tikri, kad 
nėra tokio įstato #po saule, 

acjLim- vi 1VJI 

kandidatai. 
Kun. Ig. Albavičius, 

Žmonės ir Dievas laiko kvai
lu tą kurs giriasi savo išmin-
timi.i 

Kartais tylėjimas daug pa
sako. 

r 

Geri žodžiai nieko nekai
nuoja. 

Kame nėra meilės — yra vi
sos ydos. 
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WASHINOTON, D. C, lie
pos 31, 1923 {L. L B.). "The 
New York Worid" yra patal
pinęs keletą Clare Sherjdan 
straipsnių, kurie brvo tos an
glą rašytojos siunčiami "fThe 
Manchester G uardian'' apie 
Lietuvą. Tie straipsniai yra 
parašyti vienpusiškai, tenden
cingai. Daugelis faktų iškrai
pyta, kiti specijaliai parinkta, 
kad sudaryti apie Lietuvą opi
niją, kad lietuvių tauta yra 
viena iš stovinčių žemiausia
me kultūros laipsnyje. Trum
pai kalbant, Sheridan straip
sniai tiek yra. žeminanti Lie
tuvą ir skleidžianti klaidingą 
nuomonę apie Hett tautą, kad 
net žinomas Pilėnas rado rei-
kaliigu kreiptis su atviru lai-
šku į to paties " VVorld" redak 
ciją ir Sheridan straipsnius 
užgirti* 

met Lietuvą ir susipažinęs su valstybės finansavimas su fi-
jos padėtimi, yra nusiuntęs 
"The New York World" tokį 

nansų nupuolimu Rumunijos, 
Čekoslovakijos, ir lygiai su 
Italijos ir Prancūzijos. Tik 
patirkime kaip jų pinigai bir
iose siūbuoja. Vienok nei vie
na iš šių šalių nebuvo karo 
tiek paliestos, kiek buvo pa
liesta Lietuva; visos jos turi 
didesnius gamtinius turtus, 
negu liietuva, o vienok Lietu
va netik subalansavo savo 
biudžetą, bet dar jos pajamos 
viršija išlaidas. 

Šie rezultatai pasiekti oeat-
tikrąją Lietuvos padėtį. sižvelgiant tos 130,000 vyrų ar-
Ar p-lė Sheridan pažymėjo. mijos, apie kurios didumą p-le 

lietuvių didvyriškumą, kuo- \Sheridan tiek skundžiasi. Ji 
met jie tik nusikratę Rusų įkaitina šalj kaipo norinčią 

atsakymą į Clare Sheridan 
straipsnius: 

. liepos 27, 1923. 
"World" Redaktoriui: — 

Xebutų reikalo į Clare She
ridan iš Karaliaučiaus rašy
tus straipsnius atsakyti — 
jeigu Lietuvos Respublika ne
būtų kovoje palaikymui savo, 
neprigulmybės. gioje gi ap
linkybėje reikalinga yra at
kreipti jūsų skaitytojų doinę 
į 

jungo stojo priešais Sovietus 
ir kitus pasikesintojus ir ka-

karės vien dėlto, kad jos ar
mija, sulyginant su 2,000,000 

rės lauke laimėjo savo nepri- gyventojų, yra perdideiė. Bet 
gulmybę! 

Ji pažymėjo faktą, kad lie-
gi kitoje vietoje jį kalba apįe 
neišyengiamuiną karės tarpe 

Dr. Gteorge B. Montgomery, tad kalba su ypatinga pajuoka, 
buvęs attache prie Suvienytų 
Valstybių Ambasados Kons-
tantinopolije, dabar Baltic A-
me»can Society Egzel^tvvįs 
Direktorius, pats aplankęs šį-

tuviai sudarė pastove valiutą, Iietuvos ir Lenkijos, "kuri 
kad jų popieriniai pinigai cir
kuliuoja pasaulio biržose no-
minelėje vertėje, bet ji apie 

fcuk tas pastovumas priklau
sąs valstybinės Lietuvos Ban-
kos Ajnerikos dolerių grobi
mui. Jog čioa butų visai ne-
prošalį palyginti šis gudrus 

stengiasi atimti iš Lietuvos ne-
kuriuos Lietuvos rytinius aps-
kričius", kaip jau yra atėmu
si istorinę ir teisėtą sostinę 
Vilnių. Ji klausia: "Ar bus 
karė!" ir pati atsako: "Aš 
esu persitikrinusi, jog bus*\ 
t Tiesa pasakius, lįetuva tuo-

jaus sujnažintų savo armiją, 

bet jos geografinė padėtis yra 
tokia, kad pavojai iš Rusų, 
Lenkų ir Vokiečių pusių ver
čia jąją laikyti armiją užsiti-
krinimui neprigulmybės. 

P-lė Sheridan kaltina lietu
vius už įsigijimą Klaipėdos 
užmiršdama, kad Klaipėdos 
klausimas buvo ne tarpe Lie
tuvos ir Vokietijos, bet tarpe 
Lietuvos, kuriai Klaipėda yra 
vienintelis uostas ir tarpe Iša
kijęs ir Prancūzijoj, kurios 
susijungę nor4 kontroliuoti šį 
strateginį punktą; — gi p-lė 
Sheridan, atrodo, nemyUati 
tiek pat Lenkijos ir Prancū
zijos, kaip ji nemylinti Lietu
vos, j : 

Tiesa, kad Klaipėdos įnįesie 
yra daugdaus vokiečių negu 
lietuvių, bet Klaipėdos Kraš
tas neabejotinai lietuviškas. 
Specijąliaj žinovai, kurie ty
rinėjo Klaipėdos Krašto et
nologiją birželio mėnesyje, 
1920 m., reportupja sekamai: 
"Klaipėdos Kraštas visuomet 
buvo lietuviukas. .Dįdžiuma 
gyventojų yra kilme ir kalba 
lietuviai. Faktas, kad i£lajj£ė-
dos mieste vokiečių didžiųnia, 
nėra pateisinimu laikyU kram
tą po vokiečių valdžia; vpa-

tingai imant domiu, kad KlaL 
pėdos uostas yra del Lietuvon 
vienatinis į juras i£ėjimas"„ 

Ar p-lė {Sheridan teiravosi 
apie naują' universitetą, ku-, 
ris tik ką likosi įsteigtas Lie 
tuvos sostinėje, Kaune? Iš jos Lietuvos sostinėje, Kaune, yra tautinio gyvenimo su aukštais 

nes visuomet galima proga 
pasikeisti padėčiai, jog Vil
nius frrjš Lietuvai. 

Iš jos straipsnių atrodo, kad 
p-iė Sheridan turi prieš Lie
tuvą neapykantą dei to, kad 

kad byle keleivis atvažiuojan
tis Lietuvon geidžiantis pa
birti faktus, jis suras vieną in
teresingiausių pavyzdžių isto
rijoje per šimtmečius pris
paustų žmonių einančių prie 

straipsnių nematvti, kad ji a-
pie tai butų teiravusį. Vienok 
ten yra universitetas su 1,500 
studentų ir Universiteto kata
logas yra gaunamas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Angliška kal
ba universitete priimama kai
po antroji kalba statant prie* 
šakyje rusų, yokiečių, lenkų 
ir prancūzų. Šis faktas kaip 
tik buiu buvęs įdamus ameri
kiečiams sJkaiiyiojams ir rasi 
butų sudaręs simpatiškesnes 
pažiūrąs į Lietuvos jurjuyu-

P4ė Cheridan kalba apie^ 

daug žydų. Argi jau JČia ne-! siekiais ir su garbingais idea-

Lietuvos sotinę, Ęauną, suiniaadągjimo. Asmeniai aš ae 
panieka,. nes miesjtas neturi 
puikių namu. Jog čia kaip tik 
nereikėjo užmiršti, pasakyti 

galima persitikrinti, .kad žy
dus žemę dirbti privertimas 
nėra tai lietuvių galimas da
lykas?. Jog čion vertėtų lietu
viams duoti kredito už puikius 
santikius semitiškame klausi
me. Tolerancija ir teisybė iki 
šiol ėmė viršų Lietuvoje an
tisemitiškame klausime. 

Aš drįstu ^-lės nusiskundi
mus viešbučių patarnavimais, 
nes aš pats pareitame balan
džio mėnesyje buvau ten ap
sistojęs keletą dienų ir aš ne
patyriau to patarnautojų ne

tiesą, kad Kaunas yra sosti-.skirtingumo patyrime. 
nė tiktai , i | prievartos, nes 
Lietuvos tikroji sostinė, Vil
nius,, likpsi iš Lietuvos išplė-

pažįsju p4ės Sheridan, 4elto 
nedalių aiškinti priežasčių 
mudviejų tanje ^at reikale 

Aš drįstu pastebėti šiuos a-
pie1 viešbučiuose patarnavimus 
nusiskundimus, nes daauaį pa

štą per Lenkų, ir prancūzų in- .sitajko, kad asmuo svetimame 
trygas. Žmonės £ajįne nešis- krašte mato tik ta, t o jis gei-
kubina statytį puikiį namų,Tdžia matyti; ir aš esu tikras, 

lais. 
Amerika, kuri žiuri į Pran-

euzijų su dėkingumu už jos 
draugingumą laike mūsų pa: 

čių kovos *dei neprigulmybės, 
turi didelę progą pagelbėti 

Jlietuvos pastangoms įsistei-
gime pasekmingos valdžios. 
Tautinis susipratimas likosi 
išlaikytas per daugelį pries
paudos šimtmečių. Kalba yra 
artimiausia iš gyvų kalbų o-
riginaliai Sanskritų kalbai. Ir 
pati p-lė Sheridan sako, jog: 
"Lietuva yra raktas į rytinę 
situacija". Butų labai nepa-
sekmingu, jei daugelis ameri
kiečių butų suvedžioti priešais 
i 

Lietuvos Respubliką neatsar
giais ir paviršutiniškais pas
tebėjimais apie ienaitinę pa-
fėtį. 

George R. Montgomery, 

Baltic American Šiciety 
Egzekutyvis Direktorius. 
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ĮSPŪDŽIAI. i rikos šoko vandenskričio lie-

Niagfara Falls, N. Y. — Sį; niai prausia veidus. Ūpas- kį-
garsiausį vamlenskritį aplan-įla, energija didėja ir valgyt 
kiau 7 i r 8 rugpiučio 1923 m. 'norisi. Mat vanduo daro savo 
Čion atvykau iš Amsterdamo įtekmę. Arčiaus priplaukus a-

pie viską, užmiršęs ir jausda
mas tarsi vienas bučiau, nė 

tus siekia keleivius ^ir malo- na atsilankė. Yra parašas. Iš 
gijos karalius Albertas su žmo 

CICERO, UX. MIROUMY-
NAI. 

6r*gp. 

Gamta pakeliui. 

visų Amerikos valstijų galima 

liais privažiavusių. Nemažai 
desperatų čion atvyksta nusi
žudyti, šokant j Niagarą. 

I i Kanados pusės. 

ganizaciją, tai rastų dirva, dar
buotis, lavintis visuomeninia
me veikime ir galėtų daug pa
sidarbuoti kilniems reikalams. 

nepasijutau kaip garsiai nu 
Nuo Amsterdamo iki Utica, -^tebėjau:"Kaipgi didis, gra-'' 7 rugP- Niagara Falls ap-

N. Y. šali^ labai kalnuota. I g^g j - galingas yra Dievas! — žiurėjau iš Canados pusės. Pa-
Apskriti aukšti kalnai, apžėlę 
krūmais. Tarpukalnuose, gra
žios ūkės. Nuo Utikos iki Sy-
racuse, paviršius žemės tarsi 
nusekusio labai banguojančio 
okeano dugnas. Kalnai aukš
ti, iš zieiuių į pietus, pailgi ir 

atarsi bangi) viršūnės, jų skiau 
tcrės plonos. Nuo Syraeuse iki 
pat Rochester ir Niagara 
Falls, gražiausios lygumos ir 
derlingiausi laukai, liūliuojan
ti puikiausiais javais. Miestai 
turi daugybę gelžkclijj mazgų 
ir milžiniškų visokių dirbtu
vių. Štai ir gražiosios Niaga
ros Falls miestas. Jis spar
nai auga ir turi apie 100,001) 
gyventojų, lietuvių išviso gal 
rasis apie 100 šeimų. Lietuviai 
turi savo maža medinę bažny
čia ir gražių, niuro klebonija. 
Klebonauja gerb. kun. Jonas 
Gerviekas. Jo prielankumu ir 
labai draugišku pagelbėjimu, 
turėjau laimės gerai apžiūrėti 
Niagara Falls. 

7 d. rug. 10 vai ryto elek
triniu traukiniu atzvimbėme į 
gražiausios išvaizdos vieta. 

i 

Prisiartinę leidžiamės eU'vai-
toriu į upės pakrauti. Čia li
pame laivan. Apvelka gumi-

sniais ploščiais ir kapišonu. 
Laivai plaukia. Jau nuo Ame-

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 8 . Ashland Ave.J 
Tel. Yards 0994 I 

Jei mažiausia dalelė, Jo sut
vertos gamtos, tiek daug gra
i b ė s ir galybės rodo žmogaus 
akims rr tarsi sakyte sako, 
pagalvok ir suprask, žmogau, 
juk Dievas neapsakomai gra
žesnius pasaulius ir reginius ir 
neregimus sutvėrimus sutvė
rė » • 

Sugryžo po vakacijų. RUGP. 
(AUG.) 12 — ir vėl užsiims 

praktika. 
\ 
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Štai laivas plaukia pro A-
merikos vandenskritį, kurio 
yukštis 167 pėdos. Jis krinta 
iš pietų į žiemius. Visas van
duo išrodo kaipo baltos putos 
arba purus krintantis nuo kal
nų sneigas. 

Artyn ir artyn Canados van-
denskriėio. kurs' vadinas: 
"Horseslioe" Falls arba ark
lio pakaltuve, nes tas van
dens kritis kaip pintinės lan
kas įsilenkęs ir tik j rytus at
viras. Jo aukštis 158 pėdos. 
Flotis Amerikos vandenskrieio 
1,060 pėdų, o Kanados 3,010 
pėdų. Triukšmas ir baisus u-
žimas. Susikalbėti negalima. 
Milijonai kibirų vandens krin
ta užsyk, atsimuša į uolas, o 
nuo jų tiška į visas puses am
žinas lietus. Prie sūkurio per 
25 sieksnius laivas negali 
prieiti, nes ten patekęs 
laivas ir keleiviai taptų auka 
Niagara Falls.Ten gilumos ap
skaito iki 215 pėdų. Vanduo 
traukia ir norisi ant jo pri
plaukti, bet laivininkai kelei
vių klaidingų norų nepaiso, 
grįžta atgal, išsodina ant 
kranto ir kitus gamtos mėgė
jus tuo pačiu* keliu pavažinė
ja. Ir tas tęsiasi iš dienos die
non. Oion žmonių atsilanko iš 
visų pasaulio šalių. 1919 m.Bel 

! % « • • • • • « • 

rel. Boulevard 0527 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo € 
Iki S vai. vak. Nedėliomia nuo 8 

Iki 2 vai. po pietų. 

• • • • • • » » m% 

Telefonas Boulevard 1939 

D r, S A Brenza 
4608 So. Ashlamd Avenue 

ChJcago. I1L 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet 1 po 

Epiet iki S po piet: 6:39 vak. Iki 
9:30 vak. 

• ^ » » » » » » » « > » » M • — » * • • • • • • • • į 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CB3RCRGA8 

4442 So. Western A ve. 
Telef. Lafayette 4146 

i 
Dr, A, Račkus 

IŠVAŽIAVO 
I 

Kolorado ir Havvaii 
Salas 

Sugryž 

Rugsėjo 20 d. 1923 

» » ' » • < ! ! • » » » • ' 
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DR. CHARLES SEGALI 
i 

perkėlė savo ofisą po nnmerlu 
4 3 H *©. AtfHLAJfD AVEMltt 

• SPECUALISTAS 
Dilovu, Moterų Ir Vyru Ligų 

•a i . : ryto nuo 19 — 11: nuo S—i 
po platu: nuo 7-—8: l t vakaro. 
Nedėliomia: 19 lkl 1. 

Telefoną* OreseJ 18M 
ji» • r Į 

-*• -. . — 

Telefonas Seeley 7439 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokiaa vyrų Ir j 

nioterų lytiškas ligas. 
2401 MaUison Street 

Kamp. W«Btern Are. — ChScago 
VeJa_dos: 2 ~ 4 po piatu 7—*9 vak. 

• • » • - • • » • • • • • • • • • • • » ^ | 

Reild. tel. Van Buren 0294 
Ofiao tel. Boulevard 9993 

Dr. A. A. R0TH 
Rl iAfi GYDYTOJAI fr 

CBTRUTtGAfl 
Specialistas Moteriško, Vyrišką 
Vaiku te vtoa ckaonisku l i g * 

Ofisas: tSSS B. Halsted Bt. 
Vai.: 19—i i ryto: l — l p* 
plot. T—»T*k. w # d . 1 9 — l t d 
Res. 1139 Independonce Blvd 

Cklcago. 
. - l 

krantis labai gražiai išpuoštas 
sodais, geliu klombomis. Čia 
arti galima prieiti ir žiūrėti, 
kaip krinta gilus, žalias van
duo. Bet Amerikos pusėje dau 
giaus įvairumo sudaro kelios 
salos, jas jungiantįs tiltai ir 
ant augstų uolų gražus parkais 
Niagarą pirmas atrado ir apie 
J Į aprašė Franci jai ir Euro
pai kunigas Hennepin, Pran
ciškonas misionierius. Tai 
liudija čia monumentas; štai 
jo nuorašas: Hennepin Vievv. 
Near Tbis Spot Stood Fatlier 
Louis Hennepin, Franciscan 
Missionary, and Clironieler of 
1* Šalies Kxpedition 1678-9. 
He Was tlieFirst toPreach the. 
Gospel on tlie Niagara Fron-
tier and the First Wnite Man 
WIio Saw and Described the 
Falls of Niagara. 

Erected by tlte KnighU oi* 
Columbus 1910". 

Legenda. 

Indi jonai kasmet aukavę 
(Vandenskričiui po vieną savo 
tautos prakilniausią mergina. 
Paskučiausioj i auka vandeu*-
^ričiui buvusi mergina vardu 
Niagara, nuo to ir vanden*-
kritis gavęs pavadinimą: 
"Niagara Falls". 

Sudiev paikiau vandenskri-
,člui 8 rugpiučio 1923 m. ir 
jiaugiaus jo mano akys amži
nai neregėsi Mano čia buvimas 
• 

kaip paukščio oru skriejimas 
paliks be pėdsako... 
Prakalbos. 

Įvyko 7 rugp. Šiokia diena 
ir žmonių mažai tesusirinko. 
Įsirašė amžinąja nare Pr. Va* 
silienė ir įmokėjo $35. Meti
niais įsirašė: gerb. kun. J. 
Gerviekas, 2) M. Keršiutė, 3) 
K. Taniošiutė, 4) T. Stančius, 
5) M. Šiaulienė, 6) M. Gra
žienė ir 7) J. Vasilius. Įsteig
tas skyrius: pirm. — gerb. 
kun. J. Gerviekas, vice-pirm. 
— T. Stančius, ižd. — P. Va-
silienė ir rast. — Vasilius. 

Gerb. kun, klebonui Ger-
vickui už didelį draugiškumą 
ir suteikimą gražią įspūdžių, 
P. Vasilienei ir visiems na
riams, reiškiu didžios padėkose 
ir pagarbos žodžius. 

Kun. P. Kaščiukas, 
260 E. Main Street 

Amsterdam, N. Y. 

Alumnai likvidavo dr-ją. 

Šv.'Antano mokyklos alum-
nai-ės nesenai laikė susirinki
mą ir likvidavo savo draugijė
le. Ta draugijėlė turėjo veik
lių narių. Kad jie ir jos įstotų 

c-ia matyti -žmonių, automobi- ; kitą kurią nors jaunimo or 

Gera knyga giria pati save. 

Daili išvaizda dažnai užden
gia nešvarius <įarbus. 

1 • 

PATARIMAS LIGONIAMS 
Gauk į t a r i m ą u . r o v « n Fatatg, SpeciaUsto kuris 

supranta tavo stovj ir kujris patars tau kaip pasl-
selbeti. Norint išsigrydyti reikia rasti ligos PRIE-
ZASTI. Pasitark su daktaru kuris turi ilgu metų 
prityrimą chronišku ir viduriniu ligų, lai tave ge
rai išegzaminuoja. 

Tavo kraujas ir Šlapumas turi byti eg«emiauoia-
mas mikroskopu. Jeigu kenti nuo Crroniskų Ligų 

i arba silpnumo lytiškų ligų ar užsinuodijimo krau
jo, tau reikalingas specialls *t"iimajj. Serum Bfcktra 

Or. J . Van Paing 
— ' Ofl&aa ir I^boratorUm 
Valandos 10 išryto Iki 8 vai. vakare 

u t boatii tf»iM4*j bt. TeletooM Turda l l l t 

Biskį judėjimo. 
Penktadienio (rugp. 17 d.) 

vakare buvo daug judėjimo 
jauniems vyriukams. Vienas i 
kurpius, gyvenąs šalia Darbi
ninkų Užeigos, kurio pavardės 
niekas nežino, turi motorey-
kla. Tą vakarą jis negalėjo pa
daryti kad to motorcykk) inži-
nas «itų. Pasitaikė, kad Br. 
Drugeika atvažiavo su savo 
automobiiiumi. Tai tas kurpius 
prisirišo motorcyklą prie Dru-
geikos automobiliaus, kad.pa
tampius motorcyklą, gal pra
dėtų eitų. Apvažiavo taip ke
letą blokų. Teisybė, motorcy-
klas ir buvo pralėjęs eiti. At
važiavus prie pat kurpiaus na
mų; virvė, kuri. laikė motor
cyklą pririštą prie automobi
liaus, truko ir kurpius gerai 
griuvo su motorcyklu. Tenpat, 
gatvėje, buvo Bakučių vaikas. 
Ir nežinia, ar tam vaikui kliu
vo ar ne, bet išsigando. Kur-' 
pius tai nemenkai susižeidė. 
Jis tuoj ir nuėjo gult. 

Bakutis nusitvėrė kurpiaus 
motorcyklą ir laiko. Pati bėgo 
policijai telefonuoti, kad at
vyktų. Bakutį apstojo būrys 
jaunų vyriukų, kurie tik ir ieš 
)io judėjimo. Kai-kurie jam ir 
pastabas darė, kad eitų žiūrėti 
vaiko, jei sužeistas, o ne sve
tiniu motorcyklu rūpintis. Kai 
tininką suras, jei reikės. 

Nenorėjo ergeliotis. 

Nesulaukdamas policijos,^ Ba
kutis pats ėjo policijos ieškoti, 

PAĖMUSIEMS "DEŠIMTU-
jKŲ VAJAUS" KNYGELES. 

Federacijos Kongresas ne
toli. Per Kongresą bus pas
kelbta kas laimėjo dovanas 
už darbą ir duosnumą. 

Visi paėmusieji ii manęs 
knygeles būtinai priduokite 
jas man NE V E U A U KAIP 
UTARNINKO VAKARE W* 
GP. 21 DIENA I "DRAU
GĄ." Kun. B. Bumšas. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
U P T C V l i AKIŲ Y E C I 4 M 9 T A J 

%ąp y i t prie*aa ( 
timl skaudėjimo! 

galrm, •ritulio, tctmmtnn, A«rvo» 
tuma, , «kaudaoCiu« Ir užatdearuslui J 
karMiu aklu krelvoi ajcyi katąrak-
to, aemtefio: neUkraa akla lndedam 
Daroma aa^amlnas alektra paroAua* 
tl« mažiausias klaldaa. Akiųlal prl-
tapomi teteinfal. toli ir alti matan-
tie«ua pagslbsta. Sergėkite saro re-
aėjimo Ir valkus «lnaa*iua mokyk 
Ton. Valandos: suo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomia nuo 10 iki 12. 

1645 W. 47 St. ir Ashland A v 

F 

N A U J I E N A I 
• • " 

Gerb. klebonams, vargoni
ninkams ir choru vedė

jams. 

? f 

Jociui. Tas, nenoi^damas per
daug ergeliotis^paleido motor
cyklą iš rankų, ir būrys pus
berniu nujojo su juo į "pre-
res". Kaip ten tas viskas už
sibaigė, nežinia. 

Judėjimo, kalb\i ir ergelio 
tai buvo gana. To ir laukia 
tas jaunimas kurs per vaka
rus ant kampų stovi, lyg kp 
j)anaSaus ir laukdamas. 
Nepasigirta. 

ft L. R. K. 48 kp. darbuo
jasi, nemažai narių priklauso 
prie jos, bet su savo veikimu 
spaudoj nepasigiria. Ar kp. 
negalėtų išrinkti koresponden
tą? 

Kampininkas. 

Bažnytinis *4 Giesmynčlis 
su gaidomis. Žymus rašyto
jas ir poetą, Adomas Jakš
tas, sustatė tekstą giesmių, 
gražia, taisyklinga kalba. Ga
rsusis gi muzikas ir kompo
zitorius, Juozas Naujalis, pa
gamino gaidas. Jame yra vi
so, bažnyčiose giedamos lie
tuvių ir lotynų kalbomis, gie
smės. 

Galima gauti " Drauge," 
2334 So. Oakley Ave.? Chica-
go, 111. 

Kaune, 34 D. Vilniaus g-vė 
ir kitur. 

Kun. P. Kaščiukas, 
260 E. Main st. 
Amsterdam, N. Y. 

N A U D I N G A S 
Pirmas kišeninis Liet.—Ang 
liškas ir Anglo—Lietuviškas 

Ž O D Y N Ė L I S 

Talpina savyje 15,000 žodžių. 
Knygeles didumas: 5colių ii, 
gumo, ir 3 colių platumo, taip* 
gi turi gražius apdarus, aiškią 
spaudą, ant plonos popiero* 
spausdyta. Ant galo knygų 
tės randasi paaiškinimas, kai} 
tapti Amerikos piliečiu, ta ip 

0 motorcyklą saugoti pavedė]gi yra surašytos visų valstijų 
sostinės. 

Atydžiai skaitant ir moki 
nanties, kožnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tasyk-
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam tą žodynėlį 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nes jis nestoras ir la
bai nežymus kuomet ji nešioji 
kišeniujeK 

Jo kaina labai pigi tik vie
nas doleris. ($1.00). 

DRAUGAS PUB. CO. 

^ 233)4 South Oakley Ave. 

Chicįgo, DL 

LIETUVIAI GRABORIAI 
— e -

WESTVILLIEČIŲ DOMEI. 

jo* Gauta neoficialė žinia, 
WestvMlieeių Vyčių tymas pa
geidauja su Vyčių 13 kp. ty
mu iš Cliicagos turėti rung
tynes. 

Jei taip, mūsų tymas visuo
met sutiks su jais žaisti, tik 
tt iksitės pranešti sąlygas mū
sų tymo menedžieiįuį šiuo an
trašu: J. Janusas, 4453 Skautu 
Honore Street, Chicago, UI. 

Korespondentas. 

Kur išmintis vadovauja, 
audr*os nepaskandins, lupos 
nesuklys. / 

_______ •*- f 
• u i i ' 

Telefonas! Boulevard 4139 

A.Masalskis 
Graborius 

Patarnauto lai 
dotuvėse res-
tuvėse, krikšty-
nėe ir kituose! 
reikaluose. Kai-1 
uos priebuuzKMB. I 

j 3307 Auburn Ave. Chicago. j 
• • • • • I • ' I M l ' ' . » • • ! • > • • • * * ' • 

S. O. ULOHAWIOZ < 
_EfCTOVl8 GRABORIUS * 

s«i4 w. ts-«d ri. chica#o, Pi 
Patarmanja laidotorėM knopl-

rjaaala. B o k a l e msldžln a^slian-
ktl, « mano darbą bosite a2ga-
**dintl. Tel. Oanal 1171 —«1M 

33R 3S3E - J > 

Bemkiie tuos'^aaznierius, ku-

rje dažniausiai garsinasi (Jien-
Žmogus'gali būti kvailas ir 

pats to nežinoti. * :'' ^ xa^*7 " P n m g e " 

ĄJh*Tfn pritaisirino piene 
20 metų prityrimo 

MMTTOMAI P\REIĖK1A 
Aklu Llgaf 

Ar jums skauda g&lvąl 
Ar Jusu akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? • 
Pe i toa AT niežUt 
Ar fekaitant akys greit pavarg-

staf 
Ar kvaišta galra? 
Ar matote kaip Ir plukanMus 

taškus T 
Ar atmintis po truput) mažėja T 
Ar akys opios šviesai T 
Ar Jaučiate kaip Ir smiltis aky 

seT 
Ar yra balta dėme ant roku? 
Ar turit kataraktą.? 
Ar turi žvairas akli? 

John J . Smetana 
AKINIO SPEClAUteTAB 
1861 So. AshVw« Aye. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augftto viri Platto ap-
tlekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo » ryto lkl 9 vakare. 
SepUntadleniaia J r. iki U dienos. 

Lietuviai DakUrai 
Amerikof Uetnvlų DakUrą 

Draugijos nariai 

Dr. A. I . Bertąsias 
(Bertssfa) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3464 So. Halsted Str. 

Ofiso Vai.: 1-3 po piet 6-8 vak, 
Re_4encija 

3159 So. Union Ave. 
Tel. Boul. 5913 Tel. Yds. 1699 

, / 
•• • i • 

TeL Blvd, 7041 

Dr. C. Z. Vezellf 
-H7TUVIS DENTISTAS 

I 4713 hO. ASHLAND AV—JTUS 
ar«i 4? -tos Gatvės 

Valandose nuo 9 ryto iki 9 vak. 
|8eredomi8 nuO ( 4 iki f vakare. 

j %m m mmm» • • • • • • • •<• ^ • • • • • • > • mm^įį 
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TeL Oanal 167, Vak. Oaual 1114 

OR. P, Z. ZAUTORIS 
Liei_Tii aydjtoJM Ir 

Cbirorcai 
IMI 

Valandas: 19 lkl I I ryta: 1 lkl 4 
po Pietų: I lai f vakare 

a » » « » » i » » » » » » i » i 

• 

A. Hictanievicz-YidiUeae 
1UŠERKA 

101 S.Halsted St 
Kampas 31 gatve 
Phone Tardą 1119 
Viename ofise su 
Dr. J. F. Van 

Paiag. 
Sąžiniškas pa-

I
rnavirtas prie 

gimdymo.Vleoki pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo T ryto, iki 13, nno 
6 lk9*9 vai. vakare. 

Dr. M Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, 

Talaados - 6 iki 11 U ryto 
po platų I iki I vak. Medėllomls 
ofisas uždarytas. / 

0 

DR.A.LYUŠKA 
1900 So. H-lsted Str. 

Tet. Oaasd 1116 
Ofleo vai.: 19 ryto iki l i p o piet 

1 lkl 7 vai vakaro. 
Re* vai.: t Ud 4 po plaru. 

4191 Arc£e* Ava. 
Tel. Lafayette 9999 

I Į M • • » • » » • • » » » » • » » » » • » • » » » » % 

TeL Boolevard 1469 
DE. A. J. KAEALIŪB 

Lietuvis .Gydyto}M 
m$ aVmtfc Morgą* gir** 

Chicago. Dl. 

9 a Rezidencijos Tel. Bru_swi<*k 488 
Dr. S. YUCIUS D. C Ph. C. 

CHIROlPRACTIC GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-
1&79 

_amp 

^$$$d$^$$O^^PS 

f TeL Blvd. 1401. 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

1114 So. Uateted Street 
• valandos; Nuo 9 lkl 3 dieną., Nuo 
1 7—9 vak. 

Nedėliomia 9 iki 12 diena,. 
•P** 

LIETUVON PER 10 DIENŲ 
Vienintelis vandeniu kelias Lietu* j 
von per Soutluunpton ant Milžinų^ 
laivų 
AQUITAH!A MA 

BERENSARIA 
; Apleidžia New York% kas Utar-] 
• nlnkas. Greitas persėdymas South-
>amptone. Lietuviai ypattSkal ly-
Įdimi. 

Reguliariai išplaukia tiesiai J 
Hamburgą 

. „ _ , (I PUlavs $106.50) Karės Taksai 
3 m- (f Humburrs 103.56) , 95.08 

KELEIVIAI. IS LIETUVOS 
>«ėda laivan PiliavoJ važiuojant 1 Bo-
• uthamptona 'ir ten i>er8ėda ant Mil-
'žinų laivų. Plaukia kas savaite. 

Greičiausi laivai pasaulyje. 
Informacijų ael kalnų ir reikalingų' 

dokumentų 'atvažiuojantiems kelelvia-' 
' ms salUe gauti nuo bile agento. Rei
kalaukit. Jų yra jueų miestą arba a»J 

i p i e lmkėj . -
Ouuard Line, ( ^ 

140 N. Dearbora 
St. OLIcago 

Dr, M. Strikol'is 
l ietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avenoe 

TeL Boulevard 7820 
Vai.: 2 lkl 4 ir' 6 iki t 

Ned. 10 lkl 11 
6641 So. Albany Avenoe 

Tel. Prospect 1910 
Vai.; pagal sutarti 

% • • • * • - • • • * • * • • * * • • • • " • * * 

_ ^*-»L~ — _a 
S J » » » » » m» mm^<m>~ m *»m m • * ^ » ^1 

' Tel. L&favette 422S 

PLUMB1N6 
BLaipo lletuvys, lletaviams visa
dos patarnauju kuogeriausla. 

M. YU6KA 
1228 West S8-th Street 

rr-r = E t " rr 
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i KAUNAS!! 
KAUNAS!! 

Kauno Albumas 
"KAUNA5""Ja i_e galima pamatyti visa Kauna 

| | kaip ant delno. Jame yra Valbtybės Prezidento ra
inai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, kran-

g tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų Lietuvos kar
žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t. 

Taigi labai verta tokį albumą įsigyti Kaina tik 75 c. i 

DRAUGAS PŲBLISHING CJOHPANY I S i 
licoii. i 

:i 
f: o 

n 
=| 3334 So. Oalįey Avągne C8iicago, niinoi 
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CMG4 GO/£ 
DARBININKŲ VADAS 

CHICAGOJ 

Skirtumai 

Kun. F, Kemėšis vėl Cluca 
goj. .Vėl jis mūsų terpe, bet 

,tik trumpai valandėlei, 
užimtas — prakalbomis, nu 
rodymu, nušvietimu mums ko 
lio į laimingesne ateiti. 

sijos komisaru klapčiukai, ko
munistai, kad jis rodo darbi
ninkams šviesų kelia prie savo 
būvio pagerinimo. 

Darbininkai, kurie suprato 
socialistų ir komunistų mulki-

$ na. šeimyną atsilankė nėzaliež-
j ninku bambizas ' munšainės 
pagerta. Gėrė iki vėlumos ir 
paskui prasidėjo šokiai. Bam-
bizelis su gyvnažle kad sulfas 
^tai sukas, o jų "vargamis t ra" 
su kitomis bobelėmis. Žinoma, 
pašokus, reikia i r vėl išsigerti 
su savo šokėjomis, šeimininkė 
vis tik pila, o pila baltakės 

Bambizas tai tik maukia, o 
maukia, kol tik butelyje neb-
liko. Vaisindami svečius, va jnimus, blaiviau žiurintieji į 

a ) a i savo ateitį, neturintieji ait-J<į iBa kunigėįiu-klebonu ' i r į 
ranką dar pabučiuoja. Pritru-rios pagiežos savo širdyj prieš 

katalikus ir kas su katalikys-
te risasi, atėję į kun. Kemėšio 

J a u senai jis gavo liet. krikš. i_^u^iv_„ _ ••*_•_^_»_ • _ . . " rt 'prakalbas, pripažįsta jam tei-
darbininku pasitikėjimą. Nes- . . . .. 

Auklėja darbuotojus. 

inkų pa^itiKojima. — s y b ę , , 
tebėtina. Kun. Kemėšio nuo-

Dabar kun. Kemėšis laiko 
čirdumas kalboje^ ir veikime 
kiekvieną su juo susidūrusi pe 
rtikrina, kad jis jo draugas, prakalbas Cbicagoj. Vasara. 
tėvas, ir visiškai atsiduoda jo tai labai nepatogus i laikas pra-
vadovavimui. Įkalboms. O tuotarpu katali-

. Beabejo ir kun. Kemėšis su- k a i X r a * * * * * rengimosi 
pranta mus darbininkų žmo
nių sielos kilnumą. Jei ne tai 
jis tiek nepasišvęstų jiems, 
vargo del jų nepadėtų, jų gy
viausiais reikalais taip giliai 
ir gyvai nesirūpintų. Ir turbūt 
niekas mūsų, vargšų darbinin
kų, reikalų ir skurdo nesu
pranta kaip gerb. kun. Kemė
šis. 4 J 
Kas bubnijo ir kuo virto. 

Socialistai, kurie garsiausiai 
bubnydavo, kad jie tikriausi 
darbininkų vadai, užtarėjai, 
dabar arba skęsta savo šmu
geliuose, tuos pačius darbinin
kus, aklus pasekėjus, skau
džiai skriausdami, arba nužen
g ė prie to, kad nori uždėti sun 
kią ir da r skaudesne už carų 
leteną ant vargšų darbininkų, 
tai komisarų diktatūrą. 

Socialistai šmugelninkai, ku 
rie vieton doleriais, šimtais 
skaitosi sau algos, žinoma ne
pritars kun. Kemėšio nuošir
džiam darbui darbininkų la
bui. Kolios kun. Kemešį ir Ru-

P R A N E Š I M A S . 

Bridgeport. — A. L. R. K. 
Federacijos 26 skyriaus susi
rinkimas, įvyks pirmadieny, 
rugpjūčio 20 d Šv. Jurgio pa-
rap. svetainėj, 7:30 vai. vakar. 

Nariai ir draugijos priklau
sančios prie Federacijos nuo
širdžiai kviečiamos prisiųsti 
atstovus, atstoves į šį susirin
kimą, nes turime daug svar
bių reikalų aptarimui liečian
čių busiantį *eimą. 

Valdyba. 

N O R T H S I D E . 

prie didelės iškilmės, Kat. Fe
deracijos seimo, kurs neužil
go čionai įvyks. Vienok žmo
nės renkasi į kun.Kemėšio pra 
kalbas. Kartais iš kitų koloni
jų atvažiuoja pasiklausyti jo 
kalbos. Renkasi į prakalbas 
daugiausia susipratę darbinin
kai, kurie gyvai yra susidomė
ję netik savo bet ir viso darbi
ninkų sluogsnio geTbuviu. Jo 
prakalbos auklėja darbuoto
jus, kurie jo gražų, kilnų dar
bą tęs jam išvažiavus kitur 
apaštalauti. 

Kun. Kemėšis dabar turi ką-
r.ors naujo, įdomaus i r lietu
viams darbininkams labai nau
dingo pasakyti. Jei jis kalbės 
jūsų kolonijoj būtinai nueiki
te jo prakalbos pasiklausyti. 
Jeigu nebusite ant tiek laimin
gi, kad jis jūsų kolonijoj kal
bėti), tai nuvažiuokite į arti
miausią koloniją kur jis kal
bės, bet būtinai pasiklausykite 
jo kalbos. 

Darbininkai, rūpinkimės sa
vo reflcalais. Darbininkas. 

SVEČIAI "DRAUGO" 
REDAKCIJOJE. 

. . • • 

Šiandien, rugp. 20 <d. 8 vai 
vakare Šv. Mykolo par. svet. 
kalbės gerb. kun. F . Kemėšis 

,apie darbininkų reikalus ir i 
apie kooperaciją. Prakalbos 
begalo svarbios. Taigi nepra
leiskite progos, bet kaip vy
rai taip moterys ir merginos 
atsilankykite. Įžangų veltui. 

Rep. 

Vakar " Draugo" redakciją 
aplankė moksleivis, buvęs 
"Tėvynės Balso" redaktorius 
ir dirbęs " D r a u g o " redakci
joj, darbuotojas Ant. Rakaus
kas kartu su savo žmona, p. 
Alejia Rakauskiene — Na rin
kai te, įžymia dainininkę, ryti
nėse valstijose vadinta lakš
tute. Vakarinėse valstijose ji 
dar nepasirodė viešai lietu
viams. 

Pp. Rakauskai apsigyvensią 
Cbicagoj. Ant. Rakauskas dir 
bsiąs ir kartu mokysis. Beabe 
jonės dabar teks koncertuose 
išgirsti Chicagoj p. Rakaus
kienė dainuojant. 

kus munšainės dar nebuvo ga
lo, ieškojo dauginus ir kol ki
tą išbaigė jau buvot naktis, po 
vienai, kuomet svyruodami 
nutraukė savo bambiznycios 
link. 

Mat kokių dar esama žmo
nių nesusipratusių, kurie net 
uri gėdos į savo stubą įsi
leisti tokį valkatą kuris at
vaizduoja ne kunigą bet kokį 
prasčiausią niekšą. JTokiems 
žmonėms, kad ir asilui uždėtą 
atsuktą kalnierių, ir tą vadiu-
tų savo klebonu. I r dar jie gy
rėsi kad esą seni nuolatiniai 
šv. Jurgio parap. parapijonai. 
Toks pasielgimas tik gėda. 
Fe... Apuostes. 

REIKALINGA 
REIKALINGOS, merginos 

i r moterys prie lengvaus fab
riko darno. Prityrimas nerei
kalingas. Darbas pastovus. 

0LS0N RUG C0. 
1508 West Monroe Street 

REIKALINGI vyrai dirbti 
ant rankiniu staklių prie di-
vonų dirbimo. Prityrimas ne
reikalingas. Darbas pastovus. 

, OLSON RUG CO. 
1508 W. Monroe Street 

=5 » > ^ 

PARDAVIMUI. 

P R A N E Š I M A I . 
LABDARINGOS SĄJ. OENTRO di

rektorių susirinkimas įvyks antra
dieny, rugp. 21 d. 8 "vai. vak., AuS-

^ros Varty par. svet., Weat Sld#. Visi 
direktoriai susirinkite, nes svarbu. 

Vaidyba. 

R O S E I * \ N D . — A. L. R. K. Fede 
racijos 27 skyriaus svarbus prieSaei-
minis susirinkimas jvyks panedėly, 
rugp. 20 d. 7:30 vai. vak. Visų Šven
tu parap. svetainėje, y iaų draugiju 
atstovai išrinkti į Federacijos sekan
tį seimą, teiksitės atsinešti Jgaliojl-
niu?. J*rallojimus reikia gauti 1S savo 
draugijos valdybos su parašu pirmi
ninko ir raštininko. J šį susirinkimu. 
prašoma ypatingai skaitl ingai atsi
lankyti v is iems draugijų atstovams ir 
parapijos komiteto nariams. 

V a l d y b a . 

CHICAGIECIAI. ATSITMKI 
TE LAIŠKUS 

BRIDGEPORTO ĮVAIRUMAI 

Nezaliežninku bambizas sve
čiuose. 

Rugp. 10 d. vakare, ant U-
nion ave., arti 34-tos, pas vie-

Chicapos pafite (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję ii Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISBD. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

3—Baleus Jonas 
T—Belsku Julijumi /* 
10—Breska Frank 
17—Paniekite Justui 
18—Demski Ale.ksander 
23—Dundu I Antoni 
27—Ectu Aaltis 
35—Oaucus Charles 
37—Gricius C. 
39—Grakauckas Vincas 
58—Jerulls Geofge 
62—Karabinjas Meri 
76—Kudelka Louis 
83—Lucką B. 
93—Mineikls J o s e f h 

94—Mickulis Marie 
95—Misiūnui J. 
96—Misiavenui Jozui 
1©9—Nranaites Mrs. R 
121—Sabl'ickis J. 2. 
131—Sedai is A. C. 
132— Sheris Joseph 
133—Šimkus Ana 
136—Striogai Augustln 
141—Timanaogčius Jonas 
142—Tucevicius Alex. 
149—Wanagaite R^ze 
151—Wladas Mr. \ViiP4te 
158—Wallcka Karolina 

B I Z N I S 
PAEDAVIMUI AR MAI~ 

NYMUI turiu grosernę ant 
pardavimo ar mainymui ant 
loto arba automobiliaus. 

Kitas informacijas gausite 
ant vietos. Kreipkitės: , 

3233 £ Halsted Str. 
Chicago, 11L 

BIZNIS SU NAMU 
PABSTDUODA namas su 

pieninyčia ir rukytij mėsų 
krautuvę, arklys ir du veži
mai, parduosiu viską sykiu ar
ba vien tik krautuvę. Atsišau
kite. 

2038 West 23 Street 
PARSIDUODA namas su Storu 

ir 5 kambariai pagyvenimui ir tuš
čias lotas, š is storas tiktai v ienas ku
ris turi visokių daiktų pardavimui per 
S mylias kito nėra, randasi netoli 
Sv. Kazimiero Vienuolyno. Tai tikras 
aukso gabalas. Priežastį pardavimo 
patiksite ant vietos. Atsišaukite pas 
savininką. « 

2S21 West 69- th Street 
Tel. Republ ic 6248 

• į t 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

METTJVIAJ ADVOKATAI 
<i Dearbvnu »057 

A. R 
[STASULANII 

ADVOKATAS 
Vld-urmlestiJ t) f įsas 

(Room 1728 Chicago Temple Bldg.j 

177 W. VVashington St.\ 
OFISAS CICERO 

1505 So. 49-th Court 
[Panedėllo, Seredo ir Pėtnyčioe rak. 

Tel. Cicėno 6048 

Tel. Dearborn 9057 
A. A . S L A E I S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmievStyje 

CHICAGO TE>fPfiE BIULDING 
77 West Washin«ton fttreel 

R o o m 1726 
Valandos 9 ryto iki i po platų 

Mamų Tel. Hyde Park I t t f 

T-

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

Ofisas Didmiesty] ! 
29 South La Baile Street 

ê 

Kambarls BM 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Y arda 46M1 

' J. P. WAITCHES 
Liwt#r 

LCBTUTIS ADVOKATAS 
Dien. : R. 614-616-197 H. Dear
born Str. Tel . Randolpta Btft*4 
Vakarai*: 10736 S. Wabash A 
Rose laod Tel. Pu U man 6377 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
R o o m 904 — Telef. Randblph 2900 
Vai: N u o t ryto iki S po pietį} 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Te le f . Tardą 1016 
Cblcajto. 

• " 

809 H. 351h S!., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774. 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
S Parduodam Laf/akort—. • 

* ' ' • J ^————*——^—"^~ 

Nuvyk skaus
mą Salini -

Rai&as petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, i8-
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skasa-
• s . Tačiau patry
nus truputį 

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai paląnntss, rais-£ss«u«ri* k 
* • — n yra sūrtki sritssi. Nusipir
kite jo bonką Sianaien 
pas saro aptiekoriu— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
anV pakelio mušu Iškars 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų. 
F. AD. R1CHTER k C0. 

106.114 Sėsta 4U» St. 
^ BrooluTB. N. Y . 

— 

Net ir kūdikiai pastebi! 
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus ssgtf 

mffles 
tą pleiskanų mirtinąjį prie'šą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffleg pagelbčs jums visuomet ją 
tokia užlaikyti Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tnojaus sunaikina juos. 
Nusipirkite bonka Rujflei savo aptiekoje Šiandie už 65c., arba prisiuskite 75c. 
paSto ženkleliais tiesiai j lsbaratoriją. 

F. AD. RICHTER A CO. 
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

- t * • 
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ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių. Štai, dabar k$ 
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 tokią naudingą knygą įsigytu 

Kaina tik ; . . 6 0 c . 
"DRANGAS" PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, 111. 

fclfl'it, dUUUS SNEEZEK 
• • 

[JU5T THiMC, WC LIVE SRVBNli Wl& 
[FROM THE OCEfitf.AND IFAIS/ tNBf^Į 
&iXTLESH\P tAWD^ OVER HtRC 
WHKT SHff COULO OO TO US! 

T ONE" OF HERGVMS CAW 
SH00T E#\CTLY TO THIS 
5JOT T HĄT W€ NtB SThNOIH 

K «-^ 
\JUST THIMKl į • L 

\ OF IT ? Į * WEL L-1 HAT 

BY BAKEB 

lv\OVE AWAV PROn Į 
HERE TOHORROVV* 

Skaitykite ir Platinkite 
ŠIUOS LAIKRAŠČIUS: 

"DRAUGį" 
"Draugas'' eina kasdien. 
"Draugas ' ' paduoda daug naujausių žinių. 
" D r a u g o " kaina visame pasaulyje/tik $600. 

Adresas: ' 
DRAUGAS PUBLISHING CO, 

2334 So, Oakley Avenue Chicago; 111; 

" D A R B I N I N K E 
L D. S Ą J U N G O S O R G A N Ą 

"Darbin inkas" eina tris kartus į savaitę. 
Kaina metams $4.50 
Užrubežy metams $5.50 
Adresas: 

" D A R B I N I N K A S " 
366 Broadway, Boston 27, Mass. 

"TĖVYNĖS B A L S f 
Eina du kartu į savaitę. 

Kaina. — Užrubežy, Wilkes-Barres 
ir apielinkėse metams $5.00 
Kitose valstijose $4.00 
Adresas: 

" T Ė V Y N Ė S B A L S A S " 
55 West Market Street Wilkes-Barre, Pa. 

" G A R S f 
A. L. R. K. S - M 0 O R G A N Ą 

Eina kartą į savaitę. Jame galima rasti daug žinių 
apie įsirašymą, į įvairius susivienijimo sky
rius. 
Kaina metan^ (Amerikoje) . . $2.00 
Kaina metams (užrubežy) . . . . $3.00 
Adresas: 

" G A R S A S " , 
222 South 9 th Street Brooklyn, N. Y. 

"L A I V 4 " 
Eina karta. į savaitę. Jame rašoma vien apie tikėjimo ir 

doros dalykus. * , 
Kaina metams $1.50 
Kaina užrubežy metams $2.00 
Adresas: 

" L A I V A S " 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, 111. 

/ 

"Y Y T Į" 
L I E T U V O S V Y Č I U 

Eina du kartu į mėnesį. 
Kaina metams 
Adresas: 

" V Y T I S " 
4736 So.' Wood Str., 

O R G A N Ą 

. . . $3.50 

Chicago, 111. 

"MOTERĮ! D I R V į " 
A. L R. K. 1» O T. S A—G O S O R G A N Ą 
Eina kartą į mėnesį. 

' Kaina metams (Amerikoje) . . . . $2.50 
Kaina metams (Užsienyje) $3.00 
Adresas: 

" M O T B R Ų ' D I R V A " 
917 W. 33rd Str. Chicago, UI. 

• • * 

"MEILI" 
Eina kartą į mėnesį. Įvairaus turinio žurnalas su sky

riumi vaikams. , 
Kaina metam s . . . , . $1.80 
Kaina Užrubežy $2.00 
Adresas: 

" M E I L Ė " 
301 State Str. Du Bois, Penna 

" G I E D R f 
KATALIKIŠKOS MOKSLEIVIJOS O R G A N Ą 

Eina kartą į mėnesį. 
Kaina metams $2.00 
Vienas numeris 20c 
Adresas: 

" G I E D R A " 
2S34 So. Oakley Ave. r Chicago, m . 
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