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METAI VOL VA 

RAGINA REMTI KATALI
KU SPAUDĄ, 

DU VOKIEČIŲ PRALOTU 
PASKELBĖ ATSILIEPIMĄ. 

Limburgo Vyslmpas nusako 
puolimą, kataliku interesų 
Vokietijoje, jei ka ta l ika i leis 

savo spaudai mirt i . 

COLOGNE, spal. 2. (suvė-

Graikai Evakuoja Rytine Trakija 
/ 

GRAIKU KARIUOMENĖ ATRANDAMA BLOGAME 
S T O V Y 

PRAŠO AMERIKOS PRI
IMTI MILIONĄ GRAIKU. 

TURKIJOJE STIPRI 
PROHIBICIJA, 

KONSTANTJNOPOL, sp. 

A D R I A N O P O L I S , sp. 17 
Graikai evakuoja rytine Tra 
kiją. K a i p kariuomenė, ta ip nuomom' 
gyventojai keliasi per 

varu verpiasi ineiti į t rans
portus, kuriais gabenama ka-

,. . A T- . ,., , Meriea, daugiausia tiltu Ka
l inta) . — Kataliku spaudos " fe . 

ragache, kurs yra vakarinėj padėt is Vokietijoje palyginus 
su pasauline spauda, lal>ai 
bloga, ta ip kad visi vokiečiai 
katalikai turėtu i tai a tkreip
ti savo dome. 

Vokiečių Hierarchi jo j du 
nariu tad pi -'- įsius 
atsil iepimus. .. tai i-
kus visom i . ien 'mis 
remti katalikis >' laiki f-ius. 

Del brangenybes ir IK .tirto 
daugybė katalikišku laikraš
čių visai uždaryta . Gi einą 
iki šiolei laikraščiai kovoja už 
savo pas i laikymą. 

Pirmiausia Freibourgo Ar
kivyskupas paskelbė ganyto-
jini raštą. Ragina visus ka-
likus imtis visu galimu prie
monių su tikslu neleisti žūti 
katalikiškai spaudai . 
rint gyvenimo sunkenybių, 
pažymi Arkivyskupas, visi ' 
katalikai pr ivalo skaityti ir 
platinti katalikiškus laikraš
čius-, juos remti skelbimais ir 
t inkamais raštais-

Limburgo Vyskupas Augu
stui Kiliau paskelbi*' keletą 
pareiškimų apie katalikiškos 
spaudos rėmimą ir palaiky
mą : 

" K a t a s t r o f a grūmoja mu
šu katalikiškai s p a u d a i , " sa
ko Vyskupas Kilian. " G r i u 
vus mušu spaudai , pražūtų *" 

1 . ke i Kodosto 
kataliku Įtaka i viešuosius j 
r e ika lus . " 

Vyskupas pažymi pragyven
tus vokiečiu kataliku laikus. 
Kulturkanipfo laikais ki taip 
butą. Tuomet katalikai vi-

Traki joj . Šeimynų nariai ei
na nešini visokiais naminiais 
baldais. Kai-kurie neša net 
pianus. Visą mantą pas ima. 

' Karininkai minias tik su 
revolveriais sulaiko. 

Nežiūrint graiką baimės, 
santarvės komisionieriai spė
ja, jog turkai nepulsią krikš
čioniu, išėmus savasčių kon-

ATENAT, spal. 17. — Bu
vęs premieras Venizelos iš 
Londono pranešė, jog jis at
siliepęs j Amerikos vyriausy
bę su prašymu Amerikon pri
imti nors vieną milioną grai
ku pabėgėlių iš Maž. Azijos uždrausta vartot i 
i r Trakijos. 

17. — Paskelbta, jog visati-
na stipri proliibieija turi ap
imti ne vien Konstantinopo
li, bet ir rvtinę .T rak i ja. 

VAKARIENĖ AMERIKOS ATSTOVUI LIETUVA 
P A G E R B T I 

Nepaprastasis pasiuntinys 
ir Įgaliotasis Ministoris Su
vienytu Valstijų Lietuvai, p. 
Frederiek VV. I». Ooleman, 
atvyko iš Minneapolis į W;i 

ITALIJOS KABINETAS 
PAVOJUJE. 

tiška vi mą. 
Kariuomenė sutraukia a r t i Armėnai ir žydai pasilieka. 

J ie daugiau apsipažinę su 
turkais. 

tileriją į Kara^aeh. Sako, 
jog iš tenai bombarduosią 
Adrianapolį, jei gryže turkai : 
čia sukeltu krikščioniu žudv-
nes. 

Čionai jau atvyko franeuzų 
raiteliu būrys prižiūrėti t v a r - j A s " J 0 8 P a l a i m ė j u s ten kovą 
kos. Franeuzų mfanter i ja * u turkais. Kareiviai tikri 
maršuoja skersai šąli. Anff- driskiai, apleisti, kaikurie uo
lu inlanter i ja atvvko i R o - ! t u , i •** avalinių, kuone visi 
( ] o s | 0 palinkę suki Ii man. If 

Graikų kariuomenė. 

Oraiku kariuomenės daugu
ma čia sutraukta iš Mažosios 

ROMA, spal. 17. Faseis-
tai pakėlė kampan i-ją prieš 
šiandieninį kabinetą už jo 
nuolaidumus socialistams.-

Turkams tikėjimo žvi lgsniushington* praeitą savaitę. Su 
svaigina- P- Oolemanu Lietuvos Atsto-

' vui gerb. V. Čarncekiui teko muosius gėrimus. 
Praneš ta , jog vartoja alko- - ^ ' P a ž i n t i p. Poole, Rytų 

liolį turkai sugauti bus aštr iai ' — E u r o p o s Departamento di-
baudžiami. Skiriama kūno' rektoriaus, namuose. P . Cole 
bausmė, kalėjimas ir piniginė 
pabauda. 

re. Tad pramatomas premiero 
Fae ta kabineto griuvimas. 
Vaidi la savo rankosna nori 
paimti faseistai. 

PADEREWSKI KjELIAUJA 
AMERIKON. 

G H I C A G O J E . 
KIEK ŠIANDIE UŽSIRE 

GISTRUOS. 

aukštieji State Departamento 
valdininkai, Atstovybės štabo 
nariai ir keletas žymesniųjų 
amerikonu. Vakarienė praėjo 
jaukiose apystovose, nuošir
džiame pasikalbėjime. 

Pirmadienį, spaliu 16* d. p. 
Coleman padarys oficialę vi
zitą Lietuvos Atstovybėje; tą 
pačią dieną Lietuvos Atsto
vas yra p. Coleman'o pakvie
stas priešpiečiu. 

Prieš apleisiant p. Colema-
nui Suv. Valstijas, Amerikos 
—Pa balt i jos draugija žada 

v i s i 

Pa t i r t a , kad graikai, aplei- l* rdaug jauni . 
zdami sodžius, tuos padega. karininką 
Sako, verčiau viską išuaikin- padėjime. 

alikti naudotis tur- kai-kurie neturi kardų 

geresniame 
l 

Nežili- *»> "<*" P 
kams. 

! 

Teisinami t n ika i . 

G E N Ė T A , spal.* 17. — t i 
nimas lenkų pianistas, Pade-
re\vski, laukdamas, patekti j 

Talpai apdriskę, | ^ l l k i j o s p ^ i d e n t u s , keliau
ja Amerikon. Su savimi ve
žasi brangintiną pianą. Ame
rikoje jis rengs koncertus-

. — , — » — , — : . 

K a 
reivių tarpe jie mažai turi 
autoriteto. Kareiviai net 
militarinės pagarbos jiems 

Santarvės valstybių kari- neatiduoda. 
ninkai tyrinėjo rytinėj Tra- Visa ta graikų armija su-
kijoj padėtį ir nesusekė n e į t r a u k i a m a ties geležinkeliu, 
vieno atsitikimo, kad turkai j Laukia traukinių. Pus veža-

NORI DIDESNĖS ARMIJOS 

čia pildytų bent kokius pik- .ma Oratirijofi, Trūks ta mal
tus darbus. IVr praėjusiu st<». Maitinasi juoda duona 
dešimti dienu visoj šaly ivv- ir nuo valstiečių užgrobiama 

/ 
ko keturios žmogžudystės, galvijiena. 
Bet' tai tik papras tos , į J<u- Turkai atvykę rytiuėn ,Tra 
rias turkai neisimaišo. 

— • 

WASHT\<. 'TON, sp. 17. — 
Karo sekretorius \Veeks i r 
.i rmijos štabo viršininkas 
gen. Pe.shiug vakar konfera-
vi) su ]»rezi<lentu llar<lingu. 
Abudu prezidentui padavė 
priežasčių, delko Suv. Vaisii-

Įkijon ras ją tuščią. Tik di- | ^ a n n i j a ^ i ų ]mi i S k a i t ] i n . 
Apie .")0,(KM) pasiaubos ap- dėsniuose* nuėstuose pasiliks t i.nci • 

I K' siu . 
imtu graiku Šeimvnu suplau- žmonių. Bet tuose miestuose 

man nors nėra Lietuvoje bu
vęs, tečiaus keletą metų pra
leidęs- Vokietijoje ir Rusijo
je, y ra neblogai apsipažinęs 
su Rytų Europos padėtimi. 

Ar / . v v . i jam surengti Xew Vorke is-
į ra tai žmogus šviesaus ; . ? ,_, 

. , . . , įleistuviu metus. T . Colemanas 
proto, gerai besiorientuojąs da Į • l 

t , I X T žada išvažiuoti i savo paskv-
Ivkuose asmuo, kar tu yra la- , . * , \ " f 

!,' . , , , rimo vietą apie spalių 20 d. 
j bai malonaus budo. f . « 

c< r D i i • A v, -Tis iškeliaus laivu "P re s iden t 
Chicagos demokratų lydo-- Spalių 12 d. Lietuvos At-

riai tvirt ina, kad šiandie už-j stovas pakvietė p. Coleman'ą 
si registruosią apie 700,000 pi J vakarienės, kurioje dalyvavo 
liečiu. Taigi, Viso užsiregis-
travusių busią daugiau vieno 
miliono. 

Tlarding." 

Lietuvos Inform. Biuras. 

APIPLĖŠTA KRAtJTUVĖ. 

Trys automobiliniai plėši
kai vakar pirm pietų apiplė
šė jubilierine krautuve, 4S17 
So. Asbland ave. Sakoma, 
paimta apie 5,000 dolerių ver-
tės risokrų daiktų. 

NORĖJO UŽSTATYTI 
DANTIS. 

š imta i iš jų gyvena ir turkų. 

somis išgalėmis rėmė savo 
spaudą. Tuomet vokiečių 
Bažnyčia ėjo g a l i n a u , kata
likai s t iprėjo politikoj ir so
ciali ame tautos gyvenime. 
Tais laikais spauda buvo bri
liantinė, turėjo užtektinai 
spėkų ginti tikėjimo laisvę. 
Be spaudos katal ikai nebūtų 
išėję pergalėtojais iš Kul tur
kampfo. 

(Taigi i r šiandie reikia ka
talikams susiprast i . Reikia 
palaikyti savo spaudą. Ki
ta ip ji gali mir t i , gi katali
kai nuo to turė tų begalo nu
kentėti . 

KOMUNISTU TERORAS VOKIETIJOS SOSTINĖJE 
B E R L Y N A S s p a l 17. — Ši donuosius teroris tus . 

I sekmadienį vietos gyventojai Tuojaus po pietų komunis-
praleido baisų komunistų te-j tų būriai susirinko ties uni-

ŠVENTASIS TĖVAS LAI
MINA ŠELPIMO DARBA. 

ROMA, spal. 17. — Šven
tasis Tėvas priėmė audienci-
jon amerikoniško šelpimo ko
miteto ar t imuose Rytuose at
stovą. Popežius laimino to 
komiteto labdaringąjį darbą 
rarpe nukentėjusių nuo karo 
žmonių. I r pa tsa i t a m šelpi
mo darbui skyrė 555 tūkstan
čius Ii m . 

rorą. Rezultate 11 žmonės 
nužudyta ir daugiau šimto su- Naujas rektorius užėmė vie 

versitetu, kur buvo iškilmės. 

žeista-
Vokiečiu nacionalistų orga

nizacija " L e a g u e i'or Frce-
dom and O r d e r " išpat ryto 
turėjo susirinkimą. Susior
ganizavusių komunistų gau
jos užpuolė susirinkimą i r 
daugelį nacionalistų apmušė. 

Apie 20 sužeistų nacionali
stu komunistai iš salės išvil-
ko laukan, jiuplėšė nuo jų vi
sus drabužine ir paljko vien
marškinius. 

Policija nebuvo parengta 
tiems komuniste ekscesams, 
nors raudonasis laikraštis iš-
vakaro pranešė apie fa tero
rą. 

Kuomet pr ieš komunistus 
pasiųsta neskaitlingas būrys 

tą. 
Studentai , kaip vyrai , ta ip 

moterys, istoriniuose rūbuose 
maršavo į universiteto butą, 
kuomet juos komunistai už
puolė. Daugybė studentų su
žeista. Vienas mirė. 

Policija komunistus atbloš
kė pašaiinėn gatvėn. Tenai 
jie nuo 40 praeivių atėmė vi
sus viršutinius drabužius. 

Vakare sušauktas ministe-
rių susirinkimas. Vyriausy
bė paskelbė,- kad j i pavar to
sianti visas priemones prieš 
tolesnius mieste triukšmus. 

ATSISTATYDINO BOLŠE 
VIKAS KOMISARAS. 

RYOA, spal. 17. — Jš Mas
kvos pranešta, kad atsistaty
dino pirklybos komis. Kras -
sin. 

Evanstone policijos magis
t ra tas vieną juodveidę nubau
dė 50 dolerių pabauda. Nu
bausta parodė tik 48 dolerius. 

Už 2 doleriu jinai magist
rui pasiūlė savo dirbtinius 
auksinius dantis. 

Magistras davė ja i pusva
landi laiko surast i 2 doleriu, 
duodveidė a t rado ir užsimo
kėjo 50 dolerių bausmę. 

rrr 

Žinios iš Lietuvos 
EMISIJOS BANKAS. 

AMERIKOS LEGIONO 
SUVAŽIAVIMAS. 

• 

NE\V ORLENS, La., spal. 
17. — Vakar čia prasidėjo A-
merikos Legiono suvažiavi
mas. Suv. Valstijų vyriausy
bė gaus vėjo. 

AIRIAI SUKILĖLIAI 
NEPASDUODA. 

NAUJI TURKU REIKALA
VIMAI. ' 

K O N S T A N T I N O P O L , sp. 
17. — Turkų nacionalistų va
das Mustapha Kernai paša 
pranešė, kad taikos konferen
cijai j is įduosiąs dar šiuos 
turku * reikalavimus: 

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
WHITE SOX BALL OFISĄ. 

K A I ' N A S . Rugsėjo 27 d., 
10 vai. VąJstyJuės Banko sa
lėje įvyko skaitlingas akcinin
kų Lietuvos Emisijos Banko 
steigiamasis susirinkimas, 
kurį atidengė finansų minis-
teris \ \ Petrul is . 

Pirminink. M. Yčas, sek
retoriavo — Jezdauskas ir J . 
Kaupas. 

Perskai tv tas ir su maža 
pataisa pri imtas Lietuvos K-

L I P B A V A S . Pabėgėliai 
lenkai iš lietuvių kariuomenės 
i r šiaip visoki valkatos j au i r 
Liubavo ruože susibūrė į ban
dą plėšikų, pasivadinusių len
kų partizanais. Rūgs. 8 die-
n$ jie užpuolė važiuojančius 
lietuvių pusėje du žvalgybi
ninku ir apšaudę paėmė dvi
račius. J ų vadas bu,tęs Liu-

jbavo valsčiaus lenkų viršait is 
i Pilipavičius, sulig pranešimų, 
norįs suorganizuoti 100 lenkų 
partizanų, kad galėtų okupuo-

misijos Banko s ta tutas . Emi 
„ t i i , ^ • i ti ta Liubavo valsčiaus dali. 
Banko valdvbon išrink- t

 v
 l 

kur yra jo ūkis ir Aukšleko 

SIJOS 

ta 4 asmens, būtent : Grajau
skas, J . Kaupas , Paknys ir 
P rūsas . 

Banko tarvbon 

ir Hano dvarai . Žmonės pa-' 
sakona — matę patį Aušleką 

, . f n a atvežant par t izanams vežimą; 
ĮSI l l l K l c l O j 

ginklų. Tik jiems nelaimė. asm., būtent : Digrys, V-as , , 
•o o i -v. T naktį rugsėjo 8 d. vadas r i -
Romanas, Soloveicikas, J . * rt ' 

Naktį pr ieš pirmadienį ke
letas plėšikų užpuolė Conris-
key ofisą, White Sox ball par
ke, 35 gat. ir AYenhvorth ave. 

Su nitroglicerinu suskaldė 
geležinę šėpą i r pasiėmė apie 
200 dolerių. į 

Plėšikai tikėjosi po sekma
dienio žaismių ten a t ras t i a-
pie 30,000 dolerių. Tečiaus 
apsivylė. Nes visos už tikė
tus įplaukos išvakaro paimta 
bankon. 

Kadangi parko sargas pai
niojasi pasakodamas apie už
puolimą, tad jis areštuotas. 

policijos, komunistai nuo po-j DUBLINAS, spal. 17. — 
lieistų atėmė ginklus ir du iš Naeionalė Airijos valdžia pa
jų nužudė jų pačių ginklais. 'skelbė sukilėliams generalę 
Keletas policistų, be to, su- 'amnesti ją, jei iki paskir to 
žeista. ! laiko jie sudės ginklus i r pa-

Policijos akcija buvo taip1 siduos. 
neenerginga, kad visi tik ste-j Tečiaus praė jo pask i r tas 'gė jos juroje, 
bejosi. Tik pavakarėje po-! laikas. Sukilėliai nepasiduo-j 4. Vakarinėj Traki joj pas-
Jieijos a t sarga patvarkė rau- j da. Kova tęsis tolians. kelbti plebiscitą 

1. ^Panaikinti graikų karo 
laivyną. 

22. Susimainyti visais 
tautinių mažumų gyventojais. 
Reiškia, visi graikai turėtų, 
apleisti Turkiją, gi turkai — 
Graikiją, 
. i3 . Suneutralizuoti salas Ai-

PADIDINTA UŽMOKESNIS 
GELEŽINKELIEČIAMS. 

Geležinkelių darbo taryba 
padidino užmokesnį — 2c. va
landoje daugiau "Maintenan-
ce of AVay" geležinkeliečiams. 

Tas paliečia 451,000 darbi- nekilnojamą turtą, 
ninku. Geležinkelių bendro 

Vailokaitis, Vosylius ir 3 kan
d ida ta i : Mikšys, Naruševičius 
ir Šapira. 

Revizijos komisijon išrink
ta asm., būtent : Fledžinskas, 
Frenkelis, Merkys i r 2 kandi
d a t u : V. Matulaitis ir Svirs-
kis. 

Nusta tytas atlyginimas E-
misijos Banko valdytojui — 
prilyginamas ministeriuį pir
mininkui; pavoduotojui — ka
bineto nar iams. 

iTaipat nusta tytas atlygini
mas Banko tarybos nar iams 
ir revizijos komisijai. Re
prezentacijos išlaidoms pa
skir ta metams 25,000 litų. 

Laikinajai Banko valdybai 
už prirengiamuosius darbus 
atlyginimą susirinkimas pave
da nustatyt i generalei. Banko 
tarybai . 

Taipat jai pavesta paruoš
ti visą išlaidų sąmatą i r pa
teikti ją patvir t int i sekai*-
čiam akcininkų susirinkimui. 

Generalei Banko tarybai 
nutar ta leisti įsigyti Lietuvoj 

lipavičius ir jo adjutantas ta
po nežinia kieno sunkiai su
žeisti. Del šios 'netikėtos prie
žasties, tur bnt ofensiva bus 
atidėta. 

MIESTE ROCK ISLAND 
TERORAS. 

vėms per inetus tas padidini- CHICAGO. — Šiandie pra-
mas atsieis suvirs 22 milionu matomas gražus o r a s ; Įdek 
dolerių. vėsiau. 

ROCK ISLAND, 111., spal. 
17. — Ilgiau vienos savaitės 
šiame mieste siaučia teroras. 
Iki šiolei nužudyta 6 žmonės. 

Kova pakilo nužudžius vie
tos laikraščio redaktoriaus 
Looney sūnų. ;Tai įvyko del 
vietos politikos ir juodų dar
bų kontrolės. 

Sekmadienio vakare nužu
dyta du poliemonai ir kitas 
sužeistas. 

Reikalaujama kariuomenė. 
y y v ^ 

P I N I G U K U R S A S . 

Svetimų Salių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
spalių 16 d., buvo toks pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl . svarui 4.43 
Franci jos 100 f ranki] 7 J 6 2 

Italijos 100 lirų , 4.30 
Vokietijos 100 markių .03% 
Lenkų 100 markių .01 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGĄ 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 

Metams. $6.00 
Pusei Met i ; . . . . . $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo nžsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant - krasoje ar eiprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gas } 'registruotą laišką. 

"DRAUGAS"" PUBL. CO. 

2334 So. Oakley A ve., Chicago. 
Tel. Roosevelt 7791 

^ y ? 

KOVA PRIEŠ MOKYKLAS, 
Anais metais masonerija 

buvo pakilusi prieš katalikiš
kas mokyklas \Yisconsino val
stybėje. "Tečiaus gerokai ap
degė nagus. Piliečiai pasikėsi
nimą atrėmė. 

Oklahoma vals. masonai šį
met rinko pasažus peticijai, 
kad gavus leidimą piliečiams 
balsuoti u i panaikinimą kata 
Ii kiškų mokyklų. Tečiaus jų 
žygis vėjais nuėjo-

Bet štai Oregono vals. nia-
sonerijai pavyko surinkti pe
ticijai parašus. Projektas bus 
paduotas piliečiams balsuoti 
lapkričio 7 d. » 

Prieš katalikiškas mokyklas 
su masonais išvien veikia žino 
ma naktinė brigada. Tai slap
ta daugiausia tų pačių maso
nų orgnizacija, žinoma vardu 
Ku-Klux Klan. Ta organizaci
ja aitri katalikų tikėjimą prie
šininkė. Jos nariai atvirai tvir 
tina, kad Amerikos pariotais 
gali but tik vieni protestantai, 
kad Amerika esanti protestan
tų tėvynė. 

Tos organizacijos npriai 
kaip pelėdos bijo saulės švie
sos. Susirinkimus turi tik nak 
timis. Dėlto, jai ir duotas nak
tinės brigados vardas. Be to, 
ji naktimis užpuola žmones ir 
kitus piktus darbus atlieka. 

Prieš tuos patentuotus tam
sybės patriotus šiandie kįla vi 
suQmenė ir pati šalies vyriau
sybė. Ieškoma,priemonių tai fa 
natiškai organizacijai_sutram-
dyii. 

I r štai tie šikšnosparniai šian
die veda kampanija prieš ka
talikiškas mokyklas. 

Išanksto žinoma, kad Ore
gono piliečiai daugumu balsų 
sugriaus tą biaurų projektą. 
Parodys jie, kad stovi u i lais
vę, bet ne už masonų perša
mą vergiją. 

Kadangi tuo projektu jie 
mėgina panaikinti ne vien 
katalikiškas mokyklas, bet 
visas ligi vienos religines ir 
privatines švietimo ir auklė
jimo įstaigas, tai katalikams 
pagelbon stojo kuone visos 
protestantų sektos. 

Religinių sektų vadai savo 
mokyklas gindami klausia gy
ventojų : 

Kas yra jūsų vaikų savinin
kas ! Valstija, ar jųs patys? 
Kas jūsų vaikus maitina ir 
dengia* Valstija! Niekuomet. 
Tad jei jūsų vaikai priklauso 
jums ir jųs pareiga juos mai
tinti ir dengti, privalote turė
ti pilną teisę rūpintis jų li
kimu, auklėjimu ir mokytojų 
parinkimu. 

Valstybė turi teisę jus pri
versti šviesti savo vaikus, kaip 
turi teisę priversti tucs vai
kus maitinti ir dengti- B<:t 
valstybė neturi teisės sl*rti 
jusų vaikams mokytoju, nei 
liepti, kokion mokyklon jųs 
turite leisti savo vaikus. 

Oregono masonerija apsl-
vįls su savo pastangomis. Bet, 
kiek žinoma, paskiau ji ir to-
liaus ves tą pragaištingą kam
paniją. Dėlto, ne vien katali
kams, bet visiems krikščio
nims, reikia budėti. Visuome
nės susipratimo lavinimas y-
pač reikalingas. 

MUSĮI TEATRAI - VAI DINMAI. 
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"Turėjau 15 metų. Moki-
naus ir draugavau su lenkais 
lenkiškoj mokykloje. Buvo tai* 
tuomet, kada lietuvių atgimi
mas vos buvo prasidėjęs. Kaįp, 
ir visi maniau, kad lietuviui, 
išėjus mokslus, yra. t i k vienas 
kelias, — būti lenkų, patriotu. 
I r štai. netikėtai Busi joje pa
tekau į pirmąjį lietuvių vai
dinimą. Rodomas buvo " Min
daugas, Lietuvos karal ius ' ' 
istorinė drama. 

To vieno vakaro užteko, kad 
visi lenkiški pelai nuo manęs 
nudulkėtu. Po to vieno vaka-

traukti prie dailės, atitraukti 
nuo kasdieninių vargų ir net 
nusižengimų. Žodžiu sakant ge 
ras teatras gali tapti visuo
menės jėgų, dailės ir doros au
gintojas. Blogas teatras gali 
būti visų tų. turtų naikintojas-. 

Dabar ateiną teatrų sezo
nas. Koki yra mūsų teatrai, 
užtenka į vieną iš jų nueiti. 
Bet kur tu, žmogus, nueisi į 
\ieną, kad jų begalės. Kuone 
kasdieną. Ar jau mes tiek 
daug artistu, turime? Kur tau. 
Artistų profesionalų galima 
sakyti beveik neturime. Užtat 

ti, visus žmogaus gerus norus 
palaidosi. 

Bet visgi reikia, nusistebėti, 
kiek tų geru. norų esama. I* 
pas artistus ir pas publiką. 
Kuone kasdieną kur nors" te
atras, ir atsiranda lošėjų! Čia 
pa t greta amerikoniškų viso
kių "šovų ' įkrūvos . I r publika 
visgi į lietuviškus ateina, nes 
tai, juk, sayo. 

•Bet nebeilgai ta publika Nemanykime kad tam nerei-
musų teatrus belankys, jeigu Ida mokslo. "Didžiausios kny-
taip toliaus bus. 

Lietuvoje sodžiuje daržinė 

NAMĮI RUOŠOS KURSĄ! 
Namų mošos kursuose mo

koma namai švariai užlaiky
ti, dailės skonimi juos pa
puošti, gardžiai valgius pa
gaminti, tiksliai suvartoti vir
tuvės produktus bei jos sąs
kaitybą vesti, siuvinėti, adyti 
ir t. t- \ 

ro pažinau, kad aš lietuvis"- kiekvienas jaučiasi turis drą-
Taip mums pasakojosi vienas 
iš daugeliui žinomų mūsų vei
kėjų. Teatras visą jo dvasią 
atmainė ir prie Lietuvos sugrą 
žino.Teatro įtaka ištikrųjų yra 
begalinė. 

Bolševikai savo kruvinai 
valdžiai palaikyti, be kariuo
menės J r spaudos turi trečią 
įranki — teatrą. I r sunku pa
sakyti, kurs iš tų trijų įran
kių yra jiems naųdingesnisr vėliau, negu pažadėjo. Nes pu 

sos vaidinti roies neišniokęs, 
neprisirengęs, paskubomis.Nes 
reikia mat šitai štai draugijai 
pinigų. Kur jų gausi? Teatrg 
varo. O tų pyiigų reikia daug; 
draugijų legijonas, tai ir te-
alrų, kaip grybų po lietaus-

Be vadovo, be talentų, ne
prisirengus, rolių neišsimoki-
nu& skelbiama vakaras. Prade
da lietuviškai, visą valandą 

garsus Kunigas Katėra, 
spaudos uždraudimo laikais, 
lietuviškų raštų platintojas, 
buvo pagijęs iš sunkios ligos. 

" L e n k a s " dvarininkėlis, pa 
varde Kelminskis, norėjo pa
sijuokti iš kun. Katėlos ir 
klausia: 

— "Sakyk, klebone, netoli 
pragaro buvai. Kaip ienai?" 

— "Velnioniškai karšta, 
nes tenai vienai kelmais kū
rena" — atsakė kun. Katėla. 

J ie suorganizavo ištisus pul
kus artistų, artistėlių. I r kiek
vienoje būdoje, ant kiekvieno 
kampo daro vaidinimus. Yra 
net tam tyčia padaryti teat
rai — atviri vežimai, kuria 
vaidinimus rodo gatvėmis va
žinėdami. 

Žinoma tokiuose teatruose 
negali būti tikrojo gražumo. 
Bet gatvės minia, kasdieną 
žiūrėdama į bolševikų teatrą, 
užmiršta kruviną jungą ir net 
kartais ima tikėti, kad sovie
tų tvarka esanti geresnė, negu 
kita kokia- Gyvi vaizdai, tik
sliai pastatyti, įkala žmonėms 
repatikimus daiktus. 

Lietuvių tautos atgimime 
teatras užima vietą gret su 
knyga. Be knygos ir be te
atro nebūtų dabar Nepriklau
somos Lietuvos. 

Amerikos Lietuviai vienybės 
ir susipratimo pasiekė taip pat 
per knygą ir teatrą. I 

Žodžiu sakant teatras i 
žmones visuomet daro begali
nę įtaką. Tik klausimas ar ge 

Kur eisi, kur nueisi, visur 
reikalauk savo prieteliaus 
' ' Draugo' ' . 

blika teikėsi pavėluoti. I r pu
blika ta mūsų, labai dažnai, 
pasigailėk, Viešpatie. Ateina 
su vaikais, leidžia jiems laks
tyti po visą salę, savo tarpe 
šnekučiuojasi kiek telpa. Jau 
trečioje eilėje negali nieko iš
girsti, kas ant scenos darosi. 
Nes šalimai kūmutės dvi su
sėjusios mazgoja liežuvėliais 
savo kaiminkos nuodėmes. Pa
skutinėse eilėse vyrai pypkes 
ruko-., ir taip toliaus. Esant 
mūsų kasdieniniame teatre 
prisimena ̂  bolševikų teatras 
caro rūmuose. Tenai auksu ir 
marmurais padabintose salėse 
susirinko pirma kartą teatro 
pažiūrėti bolševikų kareiviai 
ir atsinešė maišelius "siemie-
o k ų " kur ias beaižydami i r ės^ 
dami apspiaudė visas grindi 
ii sienas.... 
' įteikia prisipažinti mūsų te

atruose dažnai trūksta dai
lės, nėra pavyzdingos tvarkos. 
Retai tenka matyti tikros dai
lės teatrą. Yra tik geri norai 
ir puikybėlės- Pamėgink pub 

rą, ar blogą. I r tas jau pa- 1 ik ąxpri versti užsilaikyti pado-
reina nuo to koks yrą teatras. ' r i ai, pasakys, kad už savo pi-

Vaidinimas gaji sukelti upą, nigus norint ir kiauliškai ga-
išauginti žmogų naują, para- Įima apseiti. Pamėgink " a r 

se kartais daromi vaidinimai 
Bet Lietuvos sodžiaus gyven 
tojui, teatro nemačiusiam nie 
kur geresnio, ir daržinėje pa 
matytas yra labai vertinamas. 
J is tenai pasiilsi, pasilinks
mina, pasimokina, dvasios į-
gauna. 

Amerikoje turi būti padary
ta kitaip, arba paliksime be 
teatro. O kaip} 

Mums atrodo, kad reikėtų 
padaryti taip. 

Rengti vaidinimus rėčiaus, 
bet gerai prisirengus. Parink
ti vaidinimams netuščių, bes
palvių juokpalaikių, bet su 
minčia dalykų, gražių ir nau
dingų. \iflJJjl 

Nesivėluoti bet pradėti lai
ku pažadėtu ir pratinti žmo
nes tvarkos laikytis. j . 

Neleisti jokiu būdu vaidi
nimo laike kalbėtis ir kitiems 
kliudyti-

Pagaliaus tokiose kolonijo
je, kur daug lietuvių, organi
zuoti reikėtų vaidintojų — dra 
mos kuopelė iš pačių gabiau 
«ių, kad jie galėtų porą kar
tų H metus parodyti tikrą dai
lės dalyką. * 

I r dar vienas dalykas. Laik
raščiams nereikėtų perdaug 
girti tokių vaidintojų, kurie 
savo vaidinimu nepasižymėjo: 
Je igu peikti nepatogu, kuomet 
reikėtų, tai verčiau netikusį 
artistą tyla aplenkti. 

Gal yra ir kitokių priemo
nių pakelti mūsų teatrą Ame
rikoje. Kas žino, v tepasako. 
Verta pasiginčyti teatro klau
simu kad jį patobulinus. 

Prie šios progos tenka 
kreipti domės Chicagos Vy-

gos tam mokslui yra surašytos 
ir jeigu mes esame priešin
gos nuomonės, tai vien kalba 
kad mes nepažįstame .raciona-
lės namų ruošos. T'urime ži 
noji, kad tai yra tam tikra, 
meno sritis kuri ne vien. ten
kina mūsų jausmus bei jautu
lius, bet taipat veikia į mūsų 
sielą. 

kius tarp visų namiškių. 
Namai nešvariai užlaikomi 

jau kitokią atmosferą, suda
ro. Ten linksmybė dingo, ne
sutikimai, meilė ir prisirišimas 
prie namiškių pranyko, nes 
retkarčiais viens kitą mato, 
sueina, tarytum tamsybė tą 
pastogę gaubia, nes,.nėra gro 
žes saulutės k jos spinduliai 
niusį nešildo. 

Lygiai labai svarbu mokė
ti tinkamai Valgius •pagamin
ti, nes nuo jų pareina mušą 
sveikata. Juk žmogus dirbda. 
mas per dieną nuvargsta, iš-
aikvoja jėgas, energiją todėl 
ir reikia tinkamo. valgio, kad 
užlaikius savo sveikatą. Senas 
priežodis: žmogaus sveikata 
tai brangiausias, turtas — per
las. 

Taipat ir. su siuvinėjimais 
bei adymais. Kiekviena šeimi-Imkime paprastą faktą. Sa

kysime mes sėdime prie gra- i ninkė gali sau ir šeimynai kai-
žiai papuošto stalo ir valgo- kuriuos drabužius pasisiūti, o 
me skaniai pagamintą vaka-jne bėgti krautuvėn, kur dvi-
rienę. Dabokime kitus ir save, j gubai už* juos reikia mokėti. 
Svečiai gardžiai pavalgę pra- Labai lengvai galima namie 
deda šnekučiuoti, juokauti, juos pasisiūti ir daug pigiau 
linksniintis. Kas atsitiko IPrieš j išeitų ir dar tinkamiaus rlasi-
vakarienę visi buvo tylus, o j gaminti- Ar ne ekonomija ir 
gal ir be upo, gi po vakarie- £era s k °n i s laimėjo? 

Matome kad namų ruošos 
kursai būtinai reikalingi kiek
vienai mergaitei. 

Butų labai naudinga kad tor 
kios pamokos butų įvestos 

nės visi smagus, patenkinti. 
Valgis skaniai prirengtas pa
žadino mūsų gomurį, slidžiai 
rįjamas kąsnis maloniai buvo 
sutiktas kitų žmogaus organų 
ii mūsų ūpas bent 60% paki- kiekvienoje mokykloje, nes 

kokion tik profesijon pakliu-. lo. Tiesa, valgymo akcija ne
stato mūsų aukščiaus už gy-
vulį, bet tas " liūdnas , ; fak
tas įrodo artimus santykius 
tarp mūsų kūno ir ^dvasios-
Kuomet kūnas patenkintas ir 
dvasia džiaugiasi ir kuomet 
dvasia liūdi, net ir sveikas 
kūnas kenčia. Dėlto jeigu šei
mininkė užlaiko savo namus 
švariai, visi daiktai turi sau 
skirtą vietą, pažvelgsi, visa 
tvarkoje t ik žiba; žinoma ta
da namuose viešpatauja džiau
gsmas, ramybė, malonumas ir 
sudaro harmoningus santy-

sime, namų ruoša nuo mūsų 
nesiskirs. Toki ruošos kursai 
jau įsteigti. Šv. Kazimiero A-
kademijoje. 

J au metai kaip jie veikia ir 
tikimasi susilaukti parinktų 
šeimininkių. Vedėja tų kursų 
yra Sesuo M. Vincenta. 

Akademike-

'•ių, kad jie sudarytų pastovią 
dramos kuopą. Tokia kuopa 
jau beveik tveriasi aplink mū
sų artistą J . Balsį, kurs tikrai 

ginti prie didelių darbų, pa- t is tą" kurį laikraštyje papeik- gali rengti teatrus — vaidini 
" ' * ' • * • • ; " ' • ' i '• •• 'y . . - • ' c . ' " ! • » ' • . r i i . , 

mus- J am režisuojant, parin
kus geriausias jaunimo artis
tinės pajėgas, tikrai yra ko pa
sižiūrėti. Linkime p. J . Bal
siui kuogreičįausiai tokią ar
tistų pastovią trupę sudaryti, 
kuri kolonijų kviečiama netik 
publikos meno skonį lavinti], 
bet kartu duotų jaunimui pa- Paprastai New Yorke lija 
'žinti vaidinimo pavyzdžius. kas trečią dieną. 

NE TAS. 
Susižiedavusi porelė turėjo 

nekuriam laikui persiskirti. 
Atsisveikinant panelė laukė 
gražios nuo jaunojo dovanos. 
Jaunikaitis susigraudinęs pa
duoda kažką suvyniotą ir sa
ko; "Pr i imk ir atmink mane". 

Atvyniojusi mergaitė rado... 
virvutę ir supykusi klausia, ką 
tai reiškia. 

— " T a i mano prisirišimo 
prie tavęs ženklas, Maryte". 

VILNIJOS LIETUVIU GOLGOTA. 
* 
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1920 m. vienas lenkų kunigas iš Poz
nanės darė didžiausias pastangas net pas 
Popežiaus nuncijų Ratti, dabartinį Pope-
žių, kad priverstų Vilniaus vyskupą 
jį paskirti Švenčionėlių klebonu. 

Lenkinimas per mokyklą. 

Paėmę savo globon. bažnyčias nepa
miršo lenkai ir mokyklų. Sukoncentravo 
visas savo jėgas, kad atėmus iš lietuvių 
šviesos žiburį. 

1921 m. padarė didžiausią lietuvių 
mokyklų pogromą Lydos apskr. Išardė 
senas mokyklas, neleidžia naujų steigti 
persekioja tuos kaimus, kur buvo lietu
vių mokyklos; žandarmai dieną naktį lan
kosi, kad lietuviai kur nors slaptai su
rinkę vaikus nemokyaų. Jei kur užtiko lie
tuvių knygynėlį, išplėšdavo, sunaikindavo, 
knygas sukūrendavo bei išveždavo. 

Jeigu gerb. skaitytojas pats atmeni 
bei, girdėjai apie lietuvių mokyklų ir 
spaudos persekiojimus prie Rusų, tai len
kų elgimasis perviršija savo žiaurumų 
Bušų azijatų dari)uę. Ir kai lietuvių tau

tos istorija minės Rusų darbus, tai turės 
pagret paminėti ir pažymėti amžina dėme 
mūsų "bro l ių" žiaurumus. Mūsų ainiai 
niekad to neužmirš! 

Ir tai v reikia turėti jinlošišką gė<lą 
da^ vadintis mūsų broliu, kalbėti apie 
savo meilę de lmusų!? 

Lenkai užimdami Lydos apskr.# rado 
jau ten virš 10 liet. mokyklų; tai jau bu
vo gan daug imant domėn ten mažą lietu
vių susipratimą ir kliūtis, su kuriomis y-
ra mokyklos įsteigimas sujungta. Išpra-
džios dar nebuvo kaip visas mokyklas iš-

i kart uždaryti, tat pradėta palengva kibti: 
išleista visokie suvaržymai del mokytojų, 
mokyklos butų ir t. p . Atrasdavo tai jiemvs 
mokytojas su malžu cenzu, tai mokyklom 
butas su keturiais langais o ne su penkiais, 
arba butas vienu centimetru mažesnis-. Pa
našios taisyklės galiojo tik lietuvių mo
kykloms, lenkai savo mokykloms jų ne
taikindavo. Lenkų mokyklose dažnai mo
kytojavo senovės daraktoriai be jokio 
cenzo, vos mokantieji bepaskaityti. Lie
tuviai turėjo mokytojus gerus, su cenzu, 
net kaikurie ėję aukštesnius mokslus, 
pav. buvo keli (studentai. Bet tas lenkams 
buvo nesvarbu, jie norėjo prikibti, ta t 
ieškojo by kokios priežasties, kur jos vi 

~sai ir nebūta. > , 
Lietuviai matydami, kad naujoms 

mokykloms leidimų negauna, pradėjo or

ganizuoti slaptas mokyklas. Jau1 1920.— 
21 m. mokyklų kartu su slaptomis Lydos 
apskr. buvo apie 25—30. 

Lenkai nėrėsi iš kailio: mato, kad lie
tuviai nepaiso kliūčių. Pristatė kiekvie
nai oficijaliai gyvuojančiai mokyklai šni
pų; žandarai bemaž kas dieną lankyda
vosi ir kišdavo si į mokslo programą, mo
kyklos fvarką, pačio mokytojo asmeninius 
reikalus. Mokytojai ir mokyklos nešė ne
bepakenčiamą jungą. Tuo metu lenkai 
parsigabeno iš Varšuvos naują mokyklos 
inspektorių Iwoš, kuris ruso žiaurumu, 
vokiečio brutalumu ėmėsi darbo: lietuvių 
mokyklas naikinti. J is pasakė: kolei aš 
čia busiu, nepakęsiu nei vienos lietuvių 
mokyklos. I r prasidėjo lietuvių mokyklų 
pogromas. Širdis skaudėją matant, kaip 
tuos lietuvių kultūros žiįįnius budeliai 
griovą ardė, su kokiu pasityčiojimu iŠ 
mokytojų, tėvų, vaikų, jųjų lietuvių kal
bos tai darė! Reikėjo matyti vaikų aša
ras, vaitojimus, kad supratus, kaip dįde-
lė skriauda daroma netik tautai, bet tiems 
mažučiams. Kiekvienas lietuvių mokyk-
Ips mokinys amžinai neužniirš tos valan
dos, kada buvo jis su rapniku ar šautuvu 
vejamas iš mokyklos lauk.' Trumpai pa
pasakosiu lietuvių mokyklos Kalesninkuo
se (Lydos apskr.) istoriją — tai yra vi
sų, liet. mokyklų Vilnijoj ypač Lydos aps
kr* istorija. 

, _ , . . . . . . . . 

Kalesninkų mokyklos kruvinas kelias. 

Vargais negalais mokykla įsteigta. 
Rasta gan geras ir patogus butas, suieš 
kotą mokytojas, Petrapily ėjęs aukštes
nius mokslus. Buvo tikėtasi mokykloj tu
rėti apie 15 — 20 vaikų: pašaly jau dvi 
savaiti kaip darbavosi lenkų valdiška mo
kykla su pasižymėjusiu lenkų agitatorių 
mokytoju priešaky. Praėjo dvi savaiti 
kaip Tietuvių mokykla atidarė vaikams 
savo duris ir koks lietuvių džiaugsmas: 
mūsų mokykloj daugiau kaip 60 vaikų 
ir dar vis renkasi, o čia jau vietos ne
bėra, lenkų gi mokykloj liko vos 15—20 
mokinių. I r tai tokia atmaina. įvyko be 
jokios agitafcijos bei paraginimų: Lenkai 
įsiuto. Lenkas mokytojas ko tik galo ne
gavo bebėgiodamas nuo anstolio pas ins
pektorių, nuo inspektoriaus pas anstolį. 
Visokiais budais kasta duobės po lietuvių 

.mokykla, kad ją išardžius. Ir pasisekė 
budeliams išgraužti, išprovokuoti} paša
linti mokytoją. Džiaugėsi priešai yt velniai 
sugavę didį lobį savo naguosna. Tuč tuo-
jaus įsakė tėvams vaikus siųsti lenkų 
mokyklon. Bet vaikai neina ir laukia yl 
nežinia ko, gal vėl lietuvių mokykla pra
dės veikti. Po kokiam mėnesiui surasta 
nauja mokytoja ir vėl pradėta mokslas; 
ir vėl mokykla pilnutėlė! Bet J au tė lie
tuvių mokytoja ir mokyklos globėjų šir

dys, kad neilgai teks mokyklai gyvuoti, 
nes budeliai dabar su visa pragaro spė
ka puls; nutarė lietuviai visgi nepasiduo
ti, i r kovoti lig paskutinios. I r ko bude
lių nemėginta: ir šnipai siuntinėta, ir žan
darai atjodavę vaįkus išvaikydavo, mo
kyklą užrakindavo, mokytoją suareštuo
davo, bet žmonės nenorėjo pasiduoti: vai
kus siųsdavo mokyklon. 

Ore jautėsi mokyklų pogromas, nes 
visur apie mokyklas priviso šnipų, žan
darų. Pradėjo 'pogromą nuo Kalesninkų 
mokyklos. Atvažiavę Jžandarai su šalty-
šiais vaikus rapninkais išvaikė; įie vienas 
gavO i r mušti. Suolus, stalus sulaužę j 
vežimus sukrovė," žemlapius suplėšė, gražų ^ 
ir didelį u R y t o " draugijos knygyną, ku
ris 'siekė virš 1,000 knygų sukrovė veži
man ir pasiėmę suareštuotą niokytoją 
triumfuodami ir tvčiodamies išvaižiavo. 

Koks buvo baisus reginys po tokiam 
vandalų apsilankymui! Viskas sudrasky
ta, sulaužyta, paversta, į laužą. Toks pats 
likimas pasiekė ir visas kitas Lydos aps
kr, mokyklas. Uždarę oficijaliai gyvuo
jančias visu inirtumu pradėjo persekioti 
slaptąsias mokyklas. Suradę kur nors 
slaptą mokyklą atlikdavo tikras orgijas: 
netik nukentėdavo mokytojas, tėvai, bet 
ir vaikai. * 

(Bus daugiau) 

file:///Yisconsino
file:///iflJJjl


Antradienis Spalio 1? 1922 
1 

. . . . i . . J . 
DRAUGAS 

yj.; .1 

/ 

#?*> 

— i 

LIETUVIS A k l ų Special istas 

j i ^ 
^ — J * 

Ant Bridgsporto 
DR. SERN'ER, ( Š E R N A S ) 

Optometr is t 
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WATERBURY, CONN. 

DR. CHARLES SEGAL 
savo ofisą p o nnmer ia j 

4711 SO. A S H L A K D A V E N I B 

S P E C I J A L I S T A S 
Diiovu , Motera tr Vyru Ilgą 

>¥*!.: rr t s nuo 1 9 — 1 2 : n n o t — 6 j 
įpo Pietų; nuo 7 — 8 - I i vakare.* 
[tfedė'tomis : l t iki 1. 

Telefoną* Dreael 

a i " , ,»- rr ,., i u _ 
= — . 

Dr. M. Stupnkki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLLNOIS 
Telefonas vards sosa 

Valando* — 8 iki 11 i* ryte 
po pietų 5 iki 8 vak. NedėJoiui* 
ofisas uždarytas. 

JL- -JL . _ . 

' " "•" 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Cilaser pe« 

reina i rankas Dr. Chas. SegaJ, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai ap la ikys 
apžiūrėj imą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. Olaser. 

S 14» So. Morgan Streot 
Ofiso Valandos; N u o 10 ryto 

lkl S po pietų, nuo S iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 lkl 2 po piety. 

Te le fonas Yards 687 

L :. r = 

p . A. R. MERSCHATIS 
g DKNTISTAS 
f lValand: N u o 9 išryto iki 8:30 vak. 

§ 3241 So. Hals ted Gatvė 
Chicago. IU. 

8S&8AIAQ£AtAI&aatJ!iaA&*At« 
=o 

i DR. A. L. YUŠKA 
o 1900 So. Halsted Str. 
S TeL Canal 2118 
O Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet. 
2 Rfz . vai .: 2 iki 4 po pietų. 

5 iki 7 vai vakaro. 
4193 Archer A ve. 
Tel . Lafayette 0098 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4449 So. Western Avenne 
Telef. Lafayette 4144 

V a a o 4 o s : 9-11 rytais , 1-3 P° 
pietų Ir 7-8 vakarais . Nedėldie-
niais t iktai po pietų 3 iki 5 vai. 

ssuiiiiiiiiiiirAiiuiiiiiiiiifZiiiiHiniiiir; 

I V. W. RUTKAUSKAS § i 
•• s 

ADVOKATAS | 
Ofisas Didmiesty J: g 

E 29 South La Salle Street | 
Bjunbaris &S0 

Telefonas: Central 8898 

I Vakarais, 812 W. 33rd St. g 
5 Tele fonas: Tardą 4881 
ejiNiiiiiiiiisiimiiimitZiiiiiiiiiiiiKzs 

B 
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DR. P. ŽILVITIS 
P a r k e l ė savo oftea p o n u m . 
3241 43 So. Hals ted Street 

N a u j a m e Juc laus Ręs t . 3 lubų. 
Pr i ima L'go"'"« n n o 9-13 A. M. 

6-8 P . M, 
Tel . Boulevard 1179k 
Rezidencijas TeL Pair fax M 7 4 

—— = J 

^ = 

DR. MAURICE KAHK 
O T P Y T O J A B D * C H I R U R G A S 

4*31 S* Ashland Ave. 
TeL Yards »94 

TeL Yards 0994 
OF4SO' V A L : 

į 8 _ i o - T. ryto. 1—3 ir 7—9 v. r. 
Į Nedė l iomis : nuo 10 rv ryto Iki 

1 ^ a l - p o pietų-
BE 

Šv. Juozapo parap. našlaičių 
prieglaudos vajus. 

Parapijos, prieglauda auklė-
1 ja apie 17 našlaičių, duodama 

jiems pastogę, rūbus, maistą, 
motinišką' glob$ ir tinkamą 
mokslą. Jų išlaikymas atseiha 
metams $2,500- Kad užtikrinus 
tolimesnį prieglaudos gyveni 
ma, gerb. klebonas kun. J . 
Valantiejus, savo nepaprastų 
darbštumu, sumanumu ir pasi
šventimu našlaičiams, išgavo 
visus reikalingus leidimus, su
rengti visame Waterbury, h* 
"jo apylinkėse viešą rinkliava 
7 d. spalių našlaičių naudai. 
Tame. rinkliavos organizavi
me ir jos vedime daugiausia 
pasidarbavo vietinis klebonas 
kun. J . Yalantiejus. Jam pa
prašius, "NYaterbtirio dienraš
čiai plačiai iškalno ir rinklia
vos dienoje aprašo prieglaudą, 
patalpino vaikelių paveikslus 
laikraščiuose ir prielankiai a-

'gitavo rinkliavos naudai. 

Prie to iš kalno rengtasi Pa
daryta keletas susirinkimų. Iš
rinkta 8 komamlantai ir jiems 
paskirta JK) 50 asmenų kariuo
menės. Miestą padalino į S 
frontus. Vyriausias štabas bu
vo klebonijoj. J i s priiminėjo 
telefonu iš karo lauko visas ži
nias ir kur tik reikalavo siun
tė kariuomenės ir amunicijos. 
Komendantai su savo batali-
jonais labiausia atakavo tas 
miesto dalis, kur daugiaus bu
vo publikos. Užkluptieji turėjo 
išsipirkinėti iš nelaisvės. At
sargos kariuomenė užvadavo 
pailsusias dalis. 
Darbavos visi, net klebonijos 

šeimininkė, metus dienos dar
bus, našlaičių labui pasiauko
jo. Miestas vkibždėte — kibž-
dėjo nuo lietuvių katalikų vei
kimo našlaičių naudai- Darba 
vosi: Moterys, merginos, mer
gaitės, berniukai ir vyrai. Ne
sigailėta nei vargo nei išlaidų; 
neieškota sau garbės, o tik na
šlaičiams duonytės. 

I r Dievas laimino prakil
niam darbui: surinkta kol-kas 
$1,860 ir 90e., bet dar aukos 
plaukia laiškais ir tikimasi jų 
bus iki $2,000. 

Už tai garbė - visiems pasi
darbavusiems, ir aukojusiems 
našlaičių išlaikymui. "vVaterbu-
rio pavyzdžiu paskatintos ir 
kitos lietuvių kolonijos galėtų 
panašius vajus suruošti ir di
desniuose miestuose dar dau
giaus laimėti. Tokia Chicaga, 
l biladelpbia, Brooklynas, 
Clevelandas ir t. t. galėtu mil
žiniškas sumas gauti, jei ne 
kitiems tai nors labdarybės 
tikslams- Žinoma, leidimams 
gauti ir viską gerai surengti 
reikia daug darbo ir įtekmės. 
Pamokos neduodu, o tik mintį 
i š r e i š k i u . 

Kun. P.'Kasčiukas 

MILWAUKKE. WIS. 

Jdų yda. 

Kaip kada gaunu progą at
lankyti pramogas ir 'štai ką 
aš datyriau: 

Kiekvienas žmogus turij?avo 
ydas, bet dauguma Milwaukie-
čių tuH vieną viršaus. Pas 
juos yra vienas "kampelis '7 , 
jų pažiūroj, daug vertas ir jie 
tą "kampel į" ir savo žymiau-
sią ydą giųa kaip pempė vai
kus.-

Atminkit, nejaučiant pasiek 
si t liepto galą; už tai mano 
patarimas jums: Seselės ir 
brolučiai — pasitaisykit! O jei 
ne, tai aiškiai aprašysiu ma
no datyrimą pas jus. 

Vienas kitam parodykit šį 
pranešimą įr susipraskite. 

Žadu ir ant ateinančios pra 
mogos atsilankyti. Duok Die 
ve, kati rasčiau permainą! 

Pareiga. 

NAUJIENA. 

Cicero, IU. — Šiandie, spa
lio 17 d. Šv. Antano par. svet. 
b u s r o d o m i k r u t a m i e j į p a v e i k 

s lai, Laki . Są-gog 3 kp. nau
dai. 3:30 vai. po piet bus ro
domi vaikams, gi vakare su
augusiems. . v v 

Kviečiame tad visus į šį va
karą. Paremkite Labd. nors 
atsilankymu, iies mums pini-

Vyčių Lygoj, 500 proc. Vyčių 
Lygoj ši kuopa užima antrą 
vietą. 

Ateinantį metą ši kuopa ti
kisi sudaryti geriausią Vyčių 
"basfiball teanią" visoj 6rga-
nizacijoj arba L. V. Chi. Aps. 
Lygoj. 

Juozas Šiaulys buvo šk>s kp. 
svaidininkų ratelio "nianagė-
ris ir puikiai tvarkė ratelį. 
Kaz. Ivinskas buvo ratelio ka-
pitonas! Jeigu nebūtų atsiradę 
nesusipratimų tai šita kuopa 
jau šįmet butų gavus premi
ją sidabrinę taurę. 

Per pasidarbavimą gerb. 
dvas. vado kun. J . Šiaulinsko 
kuopoj suorganizuota "bas-
bet-ball" tymas. Šio ratelio 
manadžierium išrinktas Tbeo-
doras Volkas, kapitonu A. Jo
vaišas, pagelb. Pr. Juškevi-
čius. ' 

Jei kas norėtų žaisti baskai 
!>all su šios kuopos rateliu, tai 
kreipkitės į managerį Theodp-
re, Volkas, 261 L W. 44-tb St., 

REIKALAUKIT 
C>\ 

r 7s 
EAGLE URANU 

ICQNDWSU>M1LKI 

Jeigu jūsų kūdikis atsakančiai neauga, 
jeigu jis yra nesveikas ir nemiega ge
rai, tai pabandykite Borden's Eagle 
Brand, 

Iškirpkite ir pris iųst i t e gitą pa-
garsinimą į Borden Company, 
N e w York ir gaus i te visai vel
ta i pil ims patar imus kaip jį 
vartoti l ietuvių kalboj, ta ipgi 
puikią kūdikių knygą. 

.0 

Šiandie Pinigo Kursas 
Siur#»nt Ltetnron ve* mus: 

5c. Už 100 Auksinų 
, — r arba ^— 

2000 Auks. Už $1.00. 
Pigesnis kursas siaučiant 

didesnes sumas. 
Pr is tatymas UitfkTintas 

Central Rtafaeturing 
, Distn'ct Bank 
State Bank — Clearing Houae 

Bank. 
1112 West 35-th Street 

Turtas $6r000;000.00 
= = = = = = *'~w .m — ^ i 

^ 
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čiuose, išdalinti plakatus. Ant , 957—Kucin Krank 

Phone;. Lafayette 5864. 
' 

Mokinys. 

C H I C A G O I E 
IŠ ROSELANDO PADAN-

CfĖS. 

Bambizų ' vyskupas" . 

Sekmadieny^ spalio 8 d. Vi
gai labai reikalingi, -tik Cice- ^ š v e n t u bažnyčios tarpdury 
roj turime 3 šeimynas šelpti ir hųvo <Jaijliai»i plakatai su di-
vieną Chicagoj, ligoninėj. 

Tatl neiHimirškitešį vakarą 

Labd. 

IŠTRAUKA IŠ LIETUVOS 
ATSIŲSTO LAIŠKO; 

Dabar ariinasi rinkimai į 
Seimą, todėl visi šalies reika
lai padedami į šalį. nes tik 
žiūrima, kad kiekviena parti
ja rinkimuose laimėtų. Toksai 
partijų nusistatymas, o ypa
tingai nesutikimas, šaliai da
ro daug nuostolių. Ištikro čio-
nais daugiaus rūpinamasi, 
kad partijų reikalus apgynus, 
negu Lietuvos laisvę. Kad mū
sų visos jmrtijos dirbtų tikrą
jį valstybinį darbą, tai Lie 
tuvoj'e gyvenimo sąlygos butų 
tinkamai pritaikintos žmonis 
kam gyvenimui, dėlto kad čio
nai yra visako užtenkamai. 

Šiais laikais daug amerikie
čių lietuvių grįžta tėvynėn. 

dėlėmis raidėmis, kad tai: Ex-
tra ! Milžiniškos Prakalbos! 

visi į "moving pikčerius". P a 6 m c s p l a k a t . ^ j r a n k l u s ^ 

tebėjau, kad net pats "vysku
p a s " Mickevičius kalbėsiąs ir 
lai Strumilų svetainėj. 

iš pradžių nemaniau eiti į 
tas "prakalbas" . Bet kitas 
kurstė ųiane eiti. Apsimąsčiau. 
šešiolika metu kai Amerikoj, 
o tokių prakalbų dar nesu gir
dėjęs. Nusprendžiau eiti-

Pirmadienio vakare skubė
jome rengtis kuoanksčiau nu
eiti, nes juk "vyskupas" kal
bės, gali nebūt vietos svetai
nėj. Nuėjom 7:15 v. v. Nugi 
žiūrime, kad pilnutėlė svetai
nė — ugi oro. Nė vieno žmo
gaus dar nėra. Vėliau a.tėjo 
ketvertą vyrų ir apie pusė tu
zino moterų, ii% kiek aš pažįs
tu, visi geri Rymo Katalikai. 

kokip laiko, jųs žinote. Sakė, 
imkit balsą, laukia kelias se
kundas. Niekas nekalba. Dar 
labiau nusiminė. Iš apmaudo 
pradėjo.čiupinėti savo skrybė
lę/ Kas ims balso kalbėti, kad 
jo pasekėjų visai nepribuvo. 
O Rymo Katalikai atėjo pasi
klausyti kaip vilkas pakauks. 

Prisiminė dar gerb. kuni
gus M. Krušą ir P. Lapelį. 

Sakė, esąs pasirįžęs lietu
viams tarnauti, nes jis mylįs 
juos; Lietuvoj gimęs, augęs, , 
krikštytas, dirmavotas ir į 
šventintas, bet nepasakė į ko
kius n m Ilgus. 

Matyt, kadetas "vyskupas" 
kalbėti nemoka. Pradeda vie
ną sakyti, negerai, grįžta at
gal. Gaila kad jis sau tokį a 
matą išsirinko. Bulves gal' ge
riau pasklistų. Tada jam sąži
nė butų ramesnė ir geresne 
duoną pelnytų. Dabar tas dva
sios skurdžius tur bastytis po 
"svietą". V. Gaižauskas. 

PADĖKOS LAIŠKAS. 

Mes, L. yyčių 16 kp. širdin
gai dėkojame mokslavyriui, 
kun. A. Petraičiui, kad mus % 
d. spalio taip maloniai priė
mei. I r mes laikom už garbę tą/ 
kad gavom progą pamatyti 
Tamstos observatoriją ir pasi-
mokinom iš malonaus pasako
ji mo iš tos mokslo srities ku
rią taip giliai esi išstudijavęs. 
Negalima praleisti nepastebė
jus to, kad gerb. kun. Petraitis 
yra labai malonus ir mandagus 
"nuogus. J is mums gal ilgiaus 

Laukiam "vyskupo", neaf . j n e gu tris valandas isrodinėjo 
eina, bijo iš automobiliaus iš- m a £ į n ą įr ^ g -paaiškino apie 
lysti, mat nėra parapijonų, 

Kai-kurie iš jų šį bei tą pra- v ė l i a y ų p a s i t i k t i « J o M a l o n y 

deda veikti o kiti, 

-

DR. S. NA1KELIS įj 
L I K T U V I S 

GTPYTO^AS tr CHIRrR<ZAS 9 
Telefonas: Yards 2544 

S252 South Halsted S t r e e t . . v 
Ant virčaus Univer. State Bank £ 

. Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo g 
t,—4 p 0 pi©tu; nuo 7—9 vak. Ę 

Nedė l iomis nuo 10—J. A 
Oofisas ir gyven imo vieta: % 

Bestiprindamas "Draugą" 
sustiprinsi save ir katalikų 
visuomenę. 

-t-t-t-

* 3 * 
Dr. 1. E. MAKARAS 

, Lietuvys Gydytoias ir Chirurgas 
10900 S. MiehAąan Avenue 
Telef. Pūliniu n 342 ir 349 

Valandos N u o 10 iki 12 ryto 
Nno 7 iki 9 vak. 

nors ir 
parsiveža dolerių, bet pasidai
rę po Lietuvą, ir grįžta Ame
rikon. Gal priežastis to viso 
yra, kad dabartiniu laiku čia 
vis dar nėra patvaraus gyve
nimo, nes kas svarbiausia, 
kad žemės negalima pirkti ko-
Iiai pasibaigs garsioji žemės 
reforma, Albert-. 

-

!Š SPORta ŠfilTIES, 
SUORGANIZAVO "BASKĘT 

BALL" RAGELĮ. 
v — — — 

Chicago, Iii. — L. Vyčių 
'M kuopa (Brighton Parko) 
jau užbaigė savo "basebal l" 
sezoną.^Iš VĖSO žaidė 18 žaidi
mų, kurių 10 žaidė L. V. Chic. 
Apskr. Svaidininkų Lygoj. Iš 
viso laimėjo 9 žaidimus, pralai 
mėjo tiek pat. Vyčių Lygoj 
laimėjo 5 žaidimus ir tiek. pat 
pralaimėjo. Kuopos stovis žai
dimuose su svetimtaučiais ir 

bės" . 
Pajutom ką, sužiurom- Pa 

matėm kokį tai raišą elgetą, 
einantį, pasiremiantį ant pap
rastos lazdelės. Pamaniau kad 
tai "vyskupo ' pasiuntinis. 
Mat, neturėjo nei Šv. Petro 
lazdos, nei vyskupiškos kepu
rės nei žiedo, tik pirštines už 
simovęs. Matyt buvo labai nu
siminęs. Nusiėmė skrybėlę ir 
liepė kitam nusiimti. 

Prabilo į mus :x Matyt, kurie 

astronomiją. Mes kitaip nega
lėdami Tamstai atsilyginti tik 
linkime Tamstai geros svei
katos ir ilgą amžių gyventi. 

Su aukšta pagarbą, 
J . Pabijonas, rast. 

OHICAGIEeMTATSI IBIKI 
TE LAIŠKUS. 

959—Kuniszaskinte Ona 
960^-Laiskonene Ona 
965—Lisiątius J . 
967^—Lncas Josepli 
971—Mironas Daminik 
973—Mikrut Stanisląw 
975—Mochas Kozimeras 
979—Nąuduzin Aleksandrai 
987—Rakauski Wladyslaw 
988-—RemeipienL Barbera 
994—JHįrija M. 
999—Simonanaitas. Justinas 
1004—Trumorieni Juzi 
1008—Urbaiciui Izidurini 
995—Sapreteni Petronei i 
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KAS PER MUS PERKA, 
TAM VISUS DOKUMEN
TUS PADAROM DYKAI 
Mainydami, pirkdami ar 

parduodami 
— vsados kreipkitės pas — 

S. L. FA8 I0NAS Co. 
809- W. 35Ui St. Chicago, 
Tel. Blvd. 06.11 # 0774.. 

TAS BUS LABAI JUM ANT 
NAUDOS. 

Pasekminirai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 

\ | j l ŽTIKRINAM A T K A K A I * I B 
TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

« ^ w i * i""'P-Vf 'II ',"1 J.TTTffy 

e;=: 

a r » - - - » » • 
t e l . Bando lph 4758 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas TtdumiestyJe 
A S S O O I A T I O N B L O G . 

19 Soath L A SaUe StreaS 
Room IStS 

Valandos; 9 ryto lkl l p o plstų 
Į Valan<3 
i N a m ų TeL Hyde Park 1196 

.J,1"! 

Telefonas Boulevard 4139 

• S. D. LACaAWlCZ | 
LISTI7VIS GRABORTOS 

£ 2 3 1 4 AV. 23-rd PL Chicago, T\l£ 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-S" 

• giausia. Reikale- meldžiu atsiSau-S-
Skt i , o mano darbą busite u ž g a - g 
5 n . dinti. Tel. Canal 1271—2191)5 
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| F P . WAITCHE§ " 

A. Masalskis^ 
Graborius I 

L a w y e r 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dien. : R. M1-127 N. Dearbora 
Street Tel . Dearborn 60V6 
Vakarais : 10736 S. Wabash Are , 
Rosc land Tel PuUman 6377 

įį» • » • • • - » • » • » • » » - , » ^ ^ » » » » » » | 

* Patarnauju lai-J 
dotuvėse ves
tuvėse krikš
tynose ir kituo-J 
se reikaluose* 
Kainos pr ie ina-S 
mos 0 

13307 Auburn Ave. Chicago.i 

— 

Graborius ir Balsamuotojas 
K. SYREVIčIA 

Automobil iai v is iems re ika lams j 
2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 Pl.l 
Tel. Canal 6543 Tel. Canal 01994 

-1 • • • • . " —. 
= 3 C 

K Valent ino Dresruaking College | 

J [ 2407 W. Madison Street 
11 Telefonas Seeley 1643 
* ( Moko Siuvimo, Patternų klr-J 
J įpimo, Des lgning bizniui ir na- ( 

J^ mama. Viš tos duodama dykai, i 
Diplomą}. Mokslas l a n f r a l s a t -

1 'mokėjimais. ' Klesos disnomis Ir) 
| Kakarais . Reikalankit knvaalėa.; 
i Biznio ir Naminiai kursai S k r y b ė - -

lių Taisyme. Norint informacijų 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATIEK. 

• —— 

cryDe-a 
nacijųf 

Dlmua 

ltf"t&f-Aif-n-frf""r-tf-rff-^-'-'-ff-MI Ii K * ' H s * 
[Telefonas Vards n a i 

STANLEY P.= 
MAŽEIKA 

GRABORIUS 
BalsamnotoĮas 

Totių autr-vo. 
billus Tlsokiemsj 
re lka lama Kaina1 

prislnamos, 

3319 Auburn 
Ave. Chicago. 

r^iiiiiuiiiiiirziiiiiuiuiirauiiiiiiiiius 
B J.šdirbėjiaj ir 
E importeriai ge-
SSl-iausiŲ armoni-
£ k u v isam pa-
rz saulij už žemes-
2 nes kainas negu 
S kitur. Katalogas 
I dykai. 

Rašykite Angliškai. 
RUATTA SERENJELLI 
817 Bluc Island Ave. 

Chicago, III. 
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Chicągos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję is Lietuvos laiškai 
žemiau įvarytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų v persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių, priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti, 

čionai susirinkote, esate pįl-1 Raiškus galima atsiimti prie Ge-
nos dvasios, bet kad labai ma- h e r a l D e l i v e r y ( iš A d a m s * a t v ė s 

žai jūsų. Kalbėjo, norėjau la 
bai didelę istoriją pasakyti 
jums, kas lietuvius pavergė, 
kas JUQS yra pasikinkęs. Tam
siausi žmonės tai lietuviai, net 
už čainius tamsesni. Šie turi 
visokias skalbyklas. Girdi, tu
rini dirbti, ieškot teisybės ir 
jeigu, norite surengti čio
nai, Roselande prakalbas tai 
privalote išgarsinti laikraš-

įėjus po dešinėj puaej), prie 
pirmo langelio, ant kurio vii*šaus 
parašyta ADVERTISED. 

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

904 — Barkauskas Frank 
906—Bernotas Piter 
918—Drungilas P . 
926—Gestaįetas Klemense 
932—Gorlews/ka Rozalija 
942—Karanstsis George -

"Matai kaip greitai jisai nustojo 
vartau* A6 tik ką daviau jam dožą 

BAMBINO 
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure 

Ir matomai tas palengvino jo skans-
• mos tuojaus." 
Taip, motinos I Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo,nieslungio ir užkietejomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu! Kudi: 
kiai mėgsta j j ! Jie prašo daugiau ! 
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiame. tiesiai is labaratoriJQa.# 

f. AD. RICHTER & CO. 
1 0 4 r l l 4 So. 4 th 5 t . B r o o k j y n , N. Y. 

:., -± 

-AMERIKO 
T I E S I m I 
KELIONE y 

I B 

t-r: 

VEŪ H A M B U P - G Ą P 

VAŽIUOKIT VISI PARAHKTP 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant | RUlavą aplenkia 
Į Lenkų Juosti* (karidoriu) 

Visa Trečia K lesa Padal inta I Ksmher i^s 
A n t 2-ju, 4-rtą, «-šią ir »-nlu Lova 

S . 1 ^. LITUANIA Spal io 1 * 
S S ESTO>'LV Lapkričio 1» 

Trečios Klasos Kainos I : 
HAMBURGĄ f 103.50 — PILIAVA. t » « M * 

MEMEL ir. LEEPOJU S107.00 
Delel lalvakor. Ir žtolu kreipk, prim savo a c e n , 
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Ąnt>adieius Spalio 17 1922 
.•.Th?,l »«i«-ja s ^ : 

ir stiprų soprano/, balsą. Butu spalio 17 d. rpatąpijos svet. 8 

***SS*9*Z'Sl*l9&3tsMnKte9**W**$*99t>**Mj!tt*ltZ539$i& 
PAMINĖJIMAS 600 METŲ 

VILNIAUS JŪBILĖJAUS. 

S 

NAUJAS IŠNAUDOTOJAS 
PAKLIUVO. 

IR VĖL DAUGELIS LIE
TUVIŲ RAUDA. 

i 
Žadėjo aukštus nuošimčius. 

Vakar policija areštavo 
Paul E. Steni, 30 metu, 2417 
NT. Halsted st. Stern turėjo 
ofisą TCector buto. Kaip Bi-
sebofas ir Harrim>ton, taip ir 

West Side. — Spalio 15 d, 
Kat. Federacijos 3 skyrius m-
rengė didelę programą Auš
ros Vartą par. svet., paminė
jimui mušu sostinės Vilniaus 
G0O metų Jubilėjaus. Vakaras 
pavyko visais žvilgsniais. 0-
ras buvo labai puikus, publi-

gera, kad p-lė G. Bagdžirnih* 
t ė lavintųsi dainavime, o iš 
jos išeis tikra artistė .daininin
kė. Malonu butų kad j i ' daž
niau pasirodytų scenoje ir pa
linksmintų publiką savo švel
niu, maloniu balseliu. 

Po tam kalbėjo gerb. kun. 
[g. Albavieius, ką tik sugry-
žęs iš Lietuvos. J is kalbėjo 
daugiau kaip valandą laiko, 
bet taip užimančiai, taip inte
resingai, kad nei nepamatėme 
kaip valanda perbėgo. Rodė
si, kad lyg penkios minutės. 
Gerb. kun. Albavieius buvęs 

vai* 
Visos nares atsilankykite 

sus-man, nęs ft* svarbių rei
kalų apsvarstymui. 

Rast. 

kos prisirinko pilna svetainė. 
Žmonių privažiavo iš visų Cbi-1 pasisamdęs Foivją ir pats mo 

kolonijų. Xot mačiau kėdamas ji " m n y t i " , apva c a.aro s 
keletą iš Gary, Tnd. Progra- žiavęs po Lietuvą daugiaa 

Stern iš lietuvių sukolektavo j ma taipgi labai puikiai sekė-
daug pinigo, žadėdamas už si, kad žmones begalo paten 
tai ankšta nuošimti. I kino. 

kr h 

Policija ioško dar dviejų 

kaip 1,000 kilometrų su For-
duku. Taigi galima pasaky
ti, kad jis daug ko matė, bet 

Apie 8 vai. vakaro vedėjai 'nepraustaburnių tnrbut neuž-
Sterno pagelbininkų, kurie '^- Cibulskis pratarė keletą ^ ažiavo, nes nieko apie tai ne-
vadinosi jo reikalu "or«*ani- 'sodžių ir pristatė kalbėti Dr. i minėjo. 

Bridgeportas. — šv. Domi
ninko Dr-jos susirinkimas \-
vyks trečiadieny, spalio 18 d. 
7:30 vai. vak. Šv. Jurgio pa
rapijos salėj, 32 PI. i i Antram £Į! 
Ave. Visi nariai susirinkite j s 
laiku, nes yra daug svarinu 
reikalų aptarimui ir bus ren
kami darbininkai busiančiam 
baliui, kuris įvyks 1-2 d. lap-
kr. š. m. Šv. Jurgio para]), 
svet. Taipgi atsiveskite nau
jų draugi} prirašymui. 

A. BugttiliSkis, hut. rast. 

[AR NORITE SUCEDIT PINIGUS?! 
S KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS PADAROM DYKAI. S 
S MAINYDAMI, PIRKDAMI ar PARD UODAMI namą. lotą, farmą ar biznį visa- gį 
—B dos kreipkitės pas 

i 

L.F^BBON^SC 
U N I N C . 

I i 

(įiengoJ/J. 

809 W. 35th St, Chicago. 
TeI.Blvd.0611 ir 0774 

l»i 
<n zatoriai. , , ,; 

Pranešta, kad Stern iš lie
tuviu ir kitu tautu žmonių su-
rinkęs apie 200,000 dolerių. 

Dauguma tų pinigų surink
ta kovo, balandžio ir gegužės 
mėnesiais. Išduotose Sterno 
kvitose daugiausia pažymėta, 
jog suma su nuošimėiu bus 
grąžinta rugsėjo 1 dieną. 

Žadėta didelis nuošimtis, 
taip, kad Įvestinta suma pa
skirtu laiku turėjo pasidvigu-
lunti. Uš įvestintų 50 dole-
i*ių žadėta 50 dolerių nuošim
čių, įvestintų pusantro šim
to dolerių trumpu laiku ture-
jo padaryti 300 dolerių. 

Išpradžių kai-kuriems įves-
toriams gražinti pinigai su 
nuošimčiu. Bet paskui kre
ditoriams, nuėjusiems ofisan, 
buvo sakoma, jog Stern išva
žiavęs kur tai. 

.Tečiaus vienas įvestorius, 
Dominikas Auksatis, 1428 So. 
Union ave., apsiginklavo wa-
rantu ir nuolat tykojo prie 
Uector buto. Vakar jis pa
matė einant ofisan Sterną. 
Pašaukė policiją- ir jį arešta
vo. 

Kai-kurie lietuviai, turbūt, 
r.ekuomct nesusipras. 

PASKUTINĖ PROGA. 

Oesaitį. J is iškalbingai nupie
šė Vilnių ir Lietuvą. Po to p-
lė Z. Jurgaitė, &v. Kazimiero 
Akademijos auklėtinė, jaus
mingai padeklamavo eiies 
4 * Vilnius *\ Toliau, įžymiausias 
lietuviu Amerikos dainininkas 
Kastas Sabonis padainavo so
lo "Vi ln ius" . Pianu akompa
navo p. Sabonienė. Žodžiai 
jo paties sudėti. Apie p. Sabo
nį jau nereikia daug ko ir ra
šyti. Syki jam pasirodžius ant 
scenos, publika neduoda jam 
ramybės. J is buvo priverstas 
delnų plojimu išeiti net du sy
kiu. 

Paskui kalbėjo kun. B. Buni-
šas. J is savo karšta, patriotiš
ka kalba tiek sukėlė upo ir tė-
\ ynės meilės publikoje, kad 
rodosi visa publika pasirengu
si eiti į Vilnių ir duoti "po
neliams " kudašiun ir atsiim-
ti savo sostine Vilnių. 

Toliau sekė vaidinimas ' 'Po
no Felikso atsilankymas". 
Vaidinimas sekėsi gana gerai, 
tik kai-kurie silpnai roles mo
kėjo. Žmonėms daug juoko pa
darė. Jį atliko L. Vyčių 4 kuo
pa, vadovaujant p. J . Balsiui. 

Paskui ant scenos pasirodė 
K. Sabonis ir nauja m\\< 
žvaigždė p-lė (i. Bagulžiunrutė. 
Juodu labai puikiai sudainavo 
duetą, kad buvo priverstu išei
ti net keletą sykių. Reikia pn-

Po gerb. kun. Albavieiaus 
kalbos visi sustoję sudainavo 
"Lietuva Tėvynė mūsų" ir 
sušuko: Lai gyvuoja mūsų so
stinė Vilnius! Lai prasmenga 
lenkai! Lai gyvuoja lietuvos 
kariuomenėj Lai gyvrtoja lais
voji Lietuva! 

Publika išsiskirstė labai pa
tenkinta vakaro programa. 

Vyturėlis. 

__ TAS BUS LABAI JUM ANT NAUDOS 

Cicero, 111. — Liet. Darbi-1 a s pasekmingai siunčiam pinigus į Lietuvą ir į visas svie 
ninku Są-gos 49 kuopos s v a r - . | s | ( ) (}a]j s Taipgi parduodam laivakortes ant geriausių 
bus susirinkimas įvyks šį va- ' 
karą, spalio 17 d. tuoj po pa
maldų, Bv. Antano mokyklos 
kambary. Visi nariai-ės malo
nėkite laiku susirinkti. 

Valdyba. 

F#jĮ laivų, į Amerika ir iš Amerikos. 
-~ Parduodam laivakortes ant visų Ekskursijų. * 
[•] Esam registruoti Notarai Lietuvos Ats tovybėj . 

g UŽTIKRINAM VISUOSE REIKALUOSE ATSAKAN-
= = !TI IR TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

PRANEŠIMAI, • • 

KAT. FEDERACIJOS APS-
KRIVIO SUS. 

A. L. R. K. Federacijos Chi-
cagos Apskričio labai svarbus 
susirinkimas įvyks antradieny, 
spalio 17 d. 7:30 vai. vak. Auš 
ros Vartų parap. svetainėj. 
Atstovai-ės skaitlingai šuva 
žiuokite. Valdyba. 

L. L. P. Chicagos ir apiel. 
apskričio komitetų sus-mas 
įvyks ketv. 19 d. spalio 7:30 
vai. vak. Aušros Vadų parap. 
svet. Ž3 PI. ir Oakley Ave. 
(\Yest Side). Susirinkimas tu
rės aptarti 1) Piliečių regis
tracijos vajų, 2) Šiaulių Są-
gos atstovo gerb. Žemaičio at
silankymą Chicagon ir 3) Vil
niaus (iOO metų jubijėjų. 

J. A. Mickeliunas, pirm., 
E. Statkienė, rast. 

Cicero. IU. — &v. Antano 
parap. Alumnų labai svarbus 
susirinkimas įvyks ši vakarą, 
spalio 17 d. lygiai 7:.4>0 vai. 
Visi nariai malonėkite atsilan-
l*vti 

Joana Rekašiūtė, pirm. 

= "Gal kitur mokėsit daugiau betnieko negausit geriau M 

[•] 
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REIKALINGI. 

Leiberiaį 
IJiveteriai 
Buckeriai 
(ieležinų karų taisytojiai 
Punclt mašinų fa 
•Mėginio preso operatoriai ir 

Ašių tui*n<'iiai. 
l)arl>as pastovus mokestis 

gera. 
Pullman Car Works 

110 ir Cottage Orove Avenue 
Pullraas, Chicago. 

A. F. CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI-
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 
visuokiu ligų. Lankant mušu 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekančiu ligų: Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš
kumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstu ir kitokiu, 
elektra gvdvmu. Naujausiais 
musų įtaisymais, gvarantuoja-
me geriausia gĄ'dyinn. 

Mesx dirbos messavieb sau
su Klectriku Sanusoidal Ma 
china Vibrator, Klectric !Nies-
sage, Klectric llivolt Bay me-
ssage, Swetlisb messavicli. M«£ 
atiduodam patarnavimą ge
riausia negu kitos ir pigiaus. 
A'yni-yra kiekviena diena iš

imant Utarninkais vra moterų 
FUdkM savo pusbrolio Martyno j ( , i o n a> ( l i < m a 1Y I i n k t i -

\orkaus, paeinančio jĮ Kaimo rėd., j 1657 W. 45 St. ChicagO, 111. 

U 
• 

Petro 
Savistovybe 

ir 
. 

stebėti, kad p-lė O. Bagdžiu-
Pilieėiams ir pilietėms šia-]niutė turi gana puikų, švelnų 

ndie paskutinė proga regis
truotis prieš rinkimus, kurie 
įvyks lapkr. 7. 
. Registravimosi vietos bus 

atdaros nuo 8:00 rytą ligi 
f) :00 vakare. 
i • 

TRAUKINIS NUŠOKO 
NUO BĖGIŲ. 

.. Monon traukinis, važiuoda
mas iš Louisville į Chicago, 
nušoko nuo bėgių ties Dyer, 
Ind. Kadangi traukinis bu
vo sudarytas daugiausia iš 
plieniniu Pullmano vagonu, 
tai neįvyko didelė nelaimė. 

Visi keliauninkai smarkiai 
supurtyti. Tečiaus iš visų 
vos du sužeista. Mediniai 
vagonai butų suirę. Butįų 
buvę daugybė aulai. 

North Side. Mot. Są-gos 
4 kp. labai svarbus mėnesinis 

j susirinkimas įvyks šį vakarą, 

DEMOKRATAI DARBUO 
JASI . 

Chicagoje repubHkonų par
tija pasidalinusi į sroves. 
Dclto vietos demokratai sma
rkiai darbuojasi. Eagina pi
liečius šiandie registruotis. 
Matyt, demokratai tikisi Glii-| 
cagoje laimėti rinkimus. 

. 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

Paskaito Julijona (Cicero, III.) 
Stasiulis Kazimieras (Johnston City, 111.) 
Matulaitis Motiejus 
Gudleikis Silvestras 
Martiniais Izidorius (Cicero, 111.) 
Ignatavičius Konradas 
a*Ukns II. (Cleveland, Oliio.) 
Bičiužas T. (Steger, III.) 
Kačinskas Jonas 
Balčiūnas Pranciškus 
Hakauskaa J . (E. Chicago, Ind.) 
Drąsutis Kazimieras 
Mikėnas Antanas (Sioux City, Iow,a) 
Bilevičius Juozapas (E. St. Louis, 111.) 
Šliogerienė Pranciška 
Rėklaitis V. J . (Sheboygan, Wis.. 
Vaitukaitis Juozapas 
Seleckienė Ona 
Siriunas Juozapas (St. Charles, 111.) 
Tamkutonis Motiejus 
^Mažeika Romualdas 
AVilkas Dominikas (Mihvaukee, Wis.) 
Xausėda O. 
Jokubauskienė Marijona 
Bartkus A. 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

Šilo kaimo. Amarikojc jryvviui a-
()ic L'tl uictns. .Fis pats arba kas a-
pio j] žinoto praneškite šiuo adre
su: KLEMENSAS NORKUS, 
1810 So. Peoria Str. Chicago. 

Parsiduoda grooerne ir Jelikates-
sen krautuve", labai pigiai. 

Atsišaukite: 
528 W. 83rd Str. 

Chicago. 

Tel. Boulevard 4552 

i 

REIKALINGAS: Tartneris paimti 
pusę dalies ir vesti didrniestij ho -
teli ant Michigran Ave. Dabar neša 
$950 m«"nesiuj randa su š i luma tik
tai J»50. Gera mokest is ir pusė pelno 
$3.25 f mėnesj ; turi turėti ,$4,500: 
Gali tvarkyti mano piningus ir sa
vo. Atsišaukite kambarys 209—210. 

210 SO. D c a r b o m Street 

Retid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 969S 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ftr 

CHIRURGAS 
6pectalistas Moteriškų. Vyrlškij 
Vaiką) ir visų chronišku Ilgų. 

Ofisas: 3335 S. Rnlsted St. 
Vai.: 10—11 ryto: 2—S po 
piet, 7—8vak. Ned. l t 11 d. 
Hea. 1188 Independ«nc« Blvd. 

Chicago. 

. . » . « . . • » « . , < •- > . . » - L<...t • • • • • • . ' i » . . 

REIKALINGI VYRAI 

Darbas pastovus. Atsišaukite: 

Great Northern Chair Cov 
2500 Ogden Ave. 

Reikalingi — Prityrę vyrai 
pardavinėti auksinius bondsus 
ant gero Chicago real estate. 
r?ie bondsai neša 7% nuošimtį 
gaunami nuo 2 iki 7 metų. 
Bondsai yra po $50, $100 — 
$200 ir $500, juos galima par
duoti. Atsišaukite 

J. HOCHSTABTER CO. 
Room 1128 — 127 N. Dearborn 
Street Tel Central 6693 

r . V R D A V I M n A R B A MAINYMUI 
80 akerių farma, Berrien County, 
Mich.. 86 myl ios nuo Chicagos, ne
toli St. Joseph ir Benton Harbor. 
Viena iš derlingiausių ir ir pui
kiausių farmų už labai prie inama 
kain$ ir lengvu išlygų. Visi budin-
kai pirmos klases padėj ime ir įvai
rus p a t o g u m a i y N a m a s furnesu a p 
ši ldomas. 6 karvės* 3 arkliai, 4 
kiaulės, 18 paršiukų, 4 paršai, virš 
200 vištų, įvairios prie žemės reika- j 
l ingos mašinos. 70 akerių dirbamos, 
10 akerių girios tr ganyklos. Kreip
kitės į E l ta Comiaerce Co., 3251 

l S. -Halsted St., Chicago, 111. t 

' * . i *- fr # Į » II i % j 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas* 

1801 So. Ashland Ave. , kamp. 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčios 

Temyk mano parašą, 
Valandos nuo 10 ryto Iki 9 vakare 

Nedegiomis uždaryta. 

C 
• 

H1CAGO Tribūne sako: ;'Automobilius 
duoda žmogui savistovybė už tat kad A-
morikonas savam automobiliui jaučiasi 

tikrai savystovių užtat kad jis gali važiuoti kur 
jis nori ir kada jis nori.. 

Pasckmingumas vartojimo automobiiiaus pri
guli nuo užtektino pristatymo gazolinos ir kitu 
produktų. Automobilių.vartotojiai gyvenantieji 
Vidur- Va kariuose rastURi labai kebliame padė
jime jeigu Standard Oil Oompany (Indiana) 
neturėtų; tikros distribucijos vystomos taip kaip 
dabar kad turi. Kompanija rogulaiini pristato 

. produktu 10 valstijų. 

Automobilių skaičius Suvienytose Valstijos^ 
padidėjo ant 13r/c p™* pirmus šešis mėnesius 
1922 melų daugiau negu per 1921. Skaičius 
valstijose kuriose patarnauja Standard Oil Com 
pany (Indiana) per paskutinius du metus pa
didėjo 309r- Tas gali duoti jums supratimą ko
kį darbą atlieka Kompanija-pristatime. 

Standard Oil Oompany (Indiana) išplatina 
savo biznį sulyg žmonių reikalavimo. Ji turi 
3973 staeijų tokiose vietose kame galima žmo
nėms geriausia patarnauti. Skaičius staeijų pa
didinamas reikalui priėjus. Turi 1605 patar
navimo staeijų ant keliųfkuriais daugiausia 
žmonės važinėjasi. Rural distriktuose turi 7167 
tankinių vežimų kūne pristato gazoliną ūkinin
kams gybenantiems ant ūkės, kad ji galėtų var
toti savo traktorių motori ar automobilių. 

Sis regularis pristatymas petroleumo produk
tu visokiuose laikuose palieka didelį pasitikėji
mą visuose, kurie gyvena Vidur-Vakariuoso. 

Standard Oil Company 
( I N D I A N A ) 

910 So. Michigan Ave., Chicago 
293*J 

Tel. Canal 257. Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 lkl 4] 
po pietų: (t lkl ) vakare 

f Tel . Lafayette 4228 

P L U M B I N G 
1

Kaipo lietuvys, l ietuviam* visa
dos patarnauju koreriaeida. 

M. TUflKA 
W. 18-tk Street • 

PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARĄ 
Keturių cylindrų $890. Sedan $1,365. F. O. B. Fact. 

Šešii] cylindrų $1,650, Sedan $2,400. F . O. B. Fact. 
<Prieš įmirksiant pamatyk DURANT 

WESTERN MOTOR SALES 
5245 W. 22-ad Str. arti 53-čios gat. Tel. Cicero 8119 

j Pardavėjas JONAS SHALTIS 1442 So. 48 Ave. Cicero. J 

Rcs . Tel. Cicero 3654 
Ofiso Tel. Cicero 4 t < 

1325 So. 49 Court * 
N. E. Cor. 49 Court ir 11 Str. j 

ant viršaus vaistynycios. 

DR. J. SHIN6LMAN 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, D ] . 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
liUETUVTS DENT1STAS 

5712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47- tos 7Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

i K in 

Dr. A. J. TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
10821 So. Michigan Ave . 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—8 po 
plet ir 7—9 vakare. 

\ Tel. P a l h a a n 8213. Chicago, Dl . 

. - . . . . . . • . A , * • - - m J T ' " " ^ * * ^ : 

. \ 

No. 

HOI 
JAI 

AM 
Utn 

ri Ui 
nuojj 
nivor 

tais 
dailės 

Holai 
susior 
rems 

Pra 
rinkin 

' vieny) 
z ui tat i 
trooee 
]>apra? 
vų ji 
Xoleij 
IIolJ 

onus 
000 yri 
S.770,o| 
ir laisi 

HIERl 
SIMPi 

Amei'ikl 
-Hiertra 
lios 

Guateil 
kilusių 
respubli 
VJĮ relil 

Nešei 
ištrėiu 
v^'skii] 

ron. 
Pastai 

me A nu 
darė re: 
iv pasii 
temalo> 
Rafael 

uolai. Ą 
pai si 
reiškia I 

Bažnyči< 
malojej 

ginimų, 
lies bav 
gia įst| 

dėsnius. 

NAUJi 

OTT.Vj 
18. — 
skaitliui 
jos eionj 
priimtas 
Joseph 

Bažnv 
vavo: A | 
trys Ari 
Vyskupų 

Nauji 
69 metu j 

http://TeI.Blvd.0611
file:///Yest
file:///orkaus

