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NEPAPRASTAS ATSITI
KIMAS GUATEMALA 

RESPUBLIKOJ 
KUNIGAS ĮSPĖTAS NESI 
MELSTI UŽ ARKIVYSKU

PO GRYŽIMĄ. 

S. Y. Admirolas ir Anglų 
Delegacija Lietuvoje 

Tai esanti "valdžiai 
opozicija." 

GUATEMALA CITY, (ko-
respond.). — Šio miesto vie
noj bažnyčioj liepos mėnesiu 
suteikta pirmoji Komunija bu 
reliui vaikų. Tose iškilmėse 
kunigas sakydamas pamokslą 
kvietė vaikus melsti mūsų 
brangaus Viešpaties, Kurs ap 
lauk/* jų nekaltas širdis, idant 
kuogreičiaus sugryžtų mūsų 
mylimas Arkivyskupas, kurį 
iš čia ištrėmė aktualė vai d-
zia. 

Antrytojaus sakiusį pamo
kslą kunigą aplankė vietos 
policijos agentas. Šis respu
blikos prezidento vardu pra
nešė, idant kunigas ateity ne
drįstų sakyti pamokslų, at
kreiptų prieš valdžią. 

Be to, Guatemala arkivys
kupijos administratorius, kun. 
Bafael Alvarez, gavo valdžios 
pranešimą, kad jis kontro
liuotų tą kunigą, taip kad tas 
kunigas daugiaus nesakytų 
pamokslų prieš valdžią. 

Adminstratorius pas save 
pakvietė minėtą kunigą ir jį 
painformavo, idant jis ateity 
nedarytų panašių nesmagu-

KAUNAS, rūgs. 15. ("Drau 
giri" telegrama. Bučys). — 
Rugsėjo 5 d. Kaunan atvyko 
Suv. Valstybių admirolas An-
dre\vs. Čia labai entuziasti-
niai sutiktas ir pasveikintas. 

Draugaujant gen. Žukaus
kui ir Nagevičiui, admirolas 
aplankė Pažai slius. 

parlamento nariai. Jšeimas ir 
gyventojai surengjė kuopul-
kiausią svečiams priėmimą. 

Ketvirtadienį svečiai padė
jo vainiką prie Lietuvos Lais
vės Monumento (paminklo). 

Penktadienį surengta ims 
džioklė Priemų miškuose. Nu
šauta du. vilku. 

nos bankos Ijutas, kuriame KARO LAIVYNAS NEGALI 
žmonės buvo pasislėpę. ' B U T NAUDOJ AMAS. 

Anglijos atotovų likimas. W ASHINGKTON, rugš . 15. 
Hugh Horiie, komereialis __ s . Valstybių g^neralis pro-

sefcretorius, ir Minten W. kuroras (Teisingumo sekreto-
Haig, abudu prigulėję anglų r į u s ) Daugherty Prezidentui 
konsulatui Yokohamoj, nesu- Coolidge pranešė savo opini-
randami. Spėjama, kad jie- ją} fcad prohibiciją vy$nti 
duxbus žuvę. negali but naudojamas karo 

Tą pačią dieną Kaunan at- Šeštadienį britįų delegacija 
vyko šeši Anglijos (britų) i aplankė Klaipėdos miestą. 

Ispanijos Valdžia Militaristų 
Rankose 

mų. 
iTai kokią Bažnyčia turi 

laisvę šioj respublikoj, kur 
masonerija prisikibusį laiko
si valdžios vairo! Jei arki
vyskupijos administratorius 
nebūtų formaliai įspėjęs sa
kiusio pamokslą kunigo, tai 
butų buvęs suimtas ir uždary
tas kalėjimam 

Ką čia reiktų kaltinti už to
kią padėtį. Pirmiausia kal
tas pači,ų gyventojų nesusi
pratimas. Paskui — S. Val
stybės, kurios pripažino šią 
masoninę valdžią, nors gerai 
žinojo, kad ji nepataisoma ir 
daro didžiausią gėdą. visam 
Amerikos kontinentui. 

Truputis vilties turėta vie
tiniame Suv. Valstybių atsto
ve Geissler. Bet pasirodė, 
kad jis šios respublikos pre
zidento Arellana yra persona-
lis draugas. "Su juo visur 
važinėjasi. 

Guatemala katalikai su did
žiausiu pasiilgimu laukia lai
svės po penkiasdešimts metų 
vergijos. Pagelba Ęali ateiti 
tik iš Ralingųjų Suv^JVąlsty-
bių. v K v : 

_ _ , • — 

V I E N A M OTNTUI 1,450.000 
MARKIŲ. 

MADRIDAS, rūgs. 16. — atsistatydino, pasidavė nau-
Ispaniją pilnai apvaldė mili-jjos militaristų valdžios kont-
tarinė valdžia. Militarinial rolėn. 
autoritetai parėdė, idant visi 
buvusios valdžios valdininkai 
eitu savo pareigas ir toles-
niai, tik jau mihtarinės val
džios kontrolėje. 

Visi teisėjai ir magistratai 
painformuoti, kad jie prigu
li nuo naujos valdfcios, ir nau
jai valdžiai turi but ištikimi. 

Gen. Francesco de Aguile-
ra, buvęs karo ministeris, at
vyko Madridan ir paskelbė, 
kad jis eina išvien su milita- j Kai-kuriomis Madrido gat-
nstais. 'vėmis retkarčiais prajoja rai 

Gen. Primo Rivera, kurs y-
ra vyriausiuoju militaristų 
vadu, konferavo su karalium. 
Po to paskelbta, kad Ispani-

. hja kokį laiką bus valdoma ge
nerolu direktoriato. ;Tame di-
rektoriate savo delegatus ru-
nės kiekvienas Ispanijos mi-
litarims distriktas. Direktori 
atui pirmininkaus gen. Bive-
pa. 

Karo laivyno ministeris ad 
mirolas Aznar, kurs tomis die 

teliai. Visoj šaly ramybė ir 
\ tvarka. Kariuomenė visur ra-

nomis su kitais rainisteriais I nriaį užsilaiko. 

Vietos Amerikos ir Angli
jos konsulatai energingai 
darbuojasi savo šalių piliečių 
likimu. Renka žinias, kiek ir 
kur jų pirm katastrofos gyve 
nta, kiek jų likę .gyvų ir kiek 
žuvę. Abudu konsulatu vei
kia bendrai <«u internaciona-
liu komitetu, kurs savo ofisą 
turi Oriental viešbuty. 

Francijos konsulis taipat 
dar neturi surinkęs žinių a-
pie nukentėjusius francuzus. 

Tečiaus spėja, jog turėjo žū
ti apie 15 Francijos valdinių. 

Francijos ambasadorius y-
ra Yokohamoj. Jis neša pa
gelba nukentėjusiems. Neno
ri apleisti sugriauto miesto. 

Kiti ambasadoriai 
Belgų ambasadorius Pierre 

randasi Koruzafa miestely. 
Ten jis gelbsti nukentėju
siems ir susisiekia su išlauki
niu pasauliu, pranešdamas iš 
ten žinių apie'padėtį. 

i 

laivynas. 
Tai svarbus daiktas. Nes 

daugelis prohibicionistų mfe-
gino savo interesais pajungti 
darban karo laivyną. 

KIEK GALI VOKIETIJA 
ATMOKĖTI. 

Finme Klausimas Džiugina 
Europa 

. BELGRADAS, rūgs. 16. — Belgrado serbų laikraščiai 
Su Fiume klausimu nėra taip praneša, kad Jugoslavijos ir 
blogai, kaip pirm kelių diemj Italijos premierai artimiau-
apie tai paduota žinių. « šiomis dienomis turės suva-

Serbų užsienių reikalų ofi-. žiavim^, kuriame, rasi, galu-
sas skelbia, kad Jugoslavijos tinai bus išspręstas Fiume 
su Italija santykiai neįtemp- klausimas. 
ti, ir kad Fiume reikalas nė
ra tokiame blogame padėji
me, kaip kitur jis nušviečia
mas. 

Kad taip, tai visa Europa 
pradžiunga. Nes karo pavo
jus praeina' ir be T. Sąjun
gos įsimaišymo. Pasirodo, 

NEW YORK, rūgs. 15. — 
Čionai atvyko buvęs Vokieti
jos kanclieris Cuno. Jis pa
reiškė, kad Vokietija kontri
bucijos galinti atmokėti 30 
bilionų auksinių markių. 
Daugiaus nei cento. 

C H I C A G O J E . 

Toliaus pareiškiama, kad a- kad T. Sąjunga nebereikalin-
bį šąli darbuojasi prieiti prie ,'ga valstybes taikinti. Jos nie-
kokio nors sutarimo ir ven- įkas neklauso ir be jos apsi-
gia visokių nesutikima. [eina. 

NAGIONALIS SPORTINIS NUO ŽEMĖS DREBĖJIMO 
TRIUMFAS. 

NIEKO NEŽINOJO APIE 
PROHIBICIJĄ. 

DEMPSEY PASILAIKĖ 
ŠAMPI0NATA. 

Oponentą paklojo j nepilnas 
4 minutas. 

Andrew Grom, Chicągos 
priemiesčio Eik Grove saliu-
ninkas, areštuotas, kuomet jis 
at viriai įvažiavo Chicagon su 
•bačka tikrojo alaus. 

Suv. Valstybių ambasado- rr ^ - *, 
Kuomet jam pranešta, .apie 

TŪKSTANČIAMS GRASIA 
SKURDAS JAPONIJOJ. 

• 

NEW YORK, rūgs. 15. — 
Vokietijos popierinių markių 
vertė, padaliau* netefco, gali
ma sakyt, jokios vertės, (Vie
nam amerikoniškam doleriui 
šiandie išpuola 145 milionai 
markių. /Toliaus markė tarp-
tautiny turguj negali jau gy
vuoti. 

IMS DAUG LAIKO GYVEN
TOJAMS ATKIUSTI. 

Anglijos atstovai nesu
randami. 

KOBE, Japonija,, rūgs. 15. 
— Vos dvi savaiti praėjo nuo 
baisios katastrofos Japonijoj, 
tečiaus sunaikintų plotų ats
tatyme japonai jau nemažai 
atliko darbų. Nors tuos dar
bus galima paskaityti laiki
nais darbais, bet faktas, kad 
likę gyvi ir sveiki žmonės su 
visu pasišventimu darbuojasi. 
Šelpimas kuoplačiausiai vys
tomas. Gaminamos nukentė
jusiems reikalingos pastoges. 

Nežiūrint to, tūkstančiai 
sužeistųjų yra blogame padė
jime del sužeidimų. Gi ne-

• mT * 

suskaitoma daugybė ateitin 
be jokios vilties. De-
s tūkstančių žmonių ne-

fieko tarto nei jokios mantos. 
Tie -mato vientik juodą sau 
ateitį. 

Daugelis tur i vilt ies. 

Japonija visais laikais pa
sižymėjusi bėdnais žmonėmis 
įr net nemažu skaičium elge
tų. Dėlto, pastaroji baisi ka
tastrofa vargšų skaičių kur-
kas ^daugiaus padidins, taip, 
kad tas žmonių vargas galė*s 

paliesti vieną ir kitą gentkar-
tę. 

Nežiūrint to, daugelis'japo
nų optimistiniai žiuri ateitin. 
Jie pažymi, kad japonai po 
tos katastrofos veikiaus pa
kils, negu kitos Ryt̂ ų tautos 
galėtų tai padaryti. Japo
nai šiandie daugiausia pasiti
ki savo vyriausybės stiprybe. 
Sako, kuomet vyriausybė bus 
stipri, tuomet tautai neims 
ilgas laikas atsigavinti. 

Nukentėję iš rezortų. 
Pirarieji nukentėję svetim

šaliai atvyko čia anądien iš 
garsaus Japonijoje Kamaku-
ra rezorto, juros pakraščiuo
se. 

• * 

Jie pranešė, kad Kamakura 
miestelį didžiumoje sunaikino 
žem/ės drebėjimas ir gaisras. 
Sunaikintas ir Kaihin viešbu
tis. Anot jų, ten žuvę apie 
1,000 japonų ir keletas sve
timšalių. 

Tenai puošniame Kaihin 
viešbuty žuvo* ir danų daili
ninkas Julės Madsen. 

Visur ta pati tragedija. 
Iš Tokyo ir Yokohama pa

reina žinios, kakios tenai įvy
ko tragedijos katastrofos lai
ku. •Tūkstančiai žmonių žu
vo neturėdami nei mažiausios 
progos gelbėti gyvastį. 

Du tūkstančiai žmonių žu
vo sudribus Tokyo tiltams. 
Keli tūkstančiai žuvo? kuo
met Yokohamoj sugriuvo vie-

rius Wood ir Vokietijos am 
basadorius Solf yra Japoni
joje. Abudu sveiku. 

Planuojamos paprastos lai
dotuvės keliems imperato
rinės šeimynos nariams, ku
rie žuvo katastrofoje. Laido
tuvės įvyks atšaukus karo pa
dėtį. 

Keletą savo rūmų imperato 
riiis pavedė nukentėjusio gy
ventojų prieglaudai. 

Manebrai atidėti. 
Premieras Yamamoto ragi

na gyventojus laikytis ramiai 
4r nedrumsti reikalingos tva
rkos, laikytis prigulinčioje 
drausmėje ir nenupulti dva
sioje. 

iTarpe Tokyo ir Yokohama 
susisiekiama valtimis. Iš Yo-
kohamos traukiniais jau leng
vai susisiekiama su kai-ku-
riais Tokyo priemiesčiais. 

Spalių m&nesį turėjo sekti 
dideli Japonijos karo laivyno 
manebrai. Tečiaus aticįėti 
neapribuotam laikui. 

Yokohamon dažnai atplau
kia tai Amerikos, tai Anglie 
jos karo laivai su maistu, 
drabužiais ir medikaliais dai
ktais. 

Japonijos gelbėjimas šian
die eina visu spartumu. Mi-
lionus reikia visakuo aprū
pinti. 

prohibiciją, jis išpūtė akis ir 
paklausi policmonų, apie ko
kią prohibiciją jie kalba ir 
ir už ką nori jį areštuoti. 

Kuomet jam išaiškinta, jis 
atsakė pirmukart girdįs, kad 
Amerikoj gyvuotų prohibici
ją. 
Paimtas policijos nuovadom 

NUOSTOLIAI MILŽINIŠKI, 
B U S I Ą DAUGIAUS 10 BILI

JONŲ JENŲ. 

ŽIEMA DAR TOLI. 

Š V E N T A S I S T Ė V A S LAIMI
N A PILGRIMUS. 

WASHINQTON, rūgs. 15. 
— Ateinančio pavasario pra
džioje būrys amerikonų kata
likų keliaus aplankytų Šven
tąją Žemę ir kitas šventąsias 
vietas. Pilfrimių promotoriai 
gavo nao Šventojo {Tėvo apa-
štalinj palaiminimą. 

Kuomet aną dieną Chicą
gos sveikumo komisionierius 
Dr. Bundeson įspėjo namų 
savininkus, kad jie šildytų na 
mus, nes bus atsakomingi už 
žmonių susirgimą, federalis 
oro bjuras paskelbė, kad šal
tas oras jau praėjo ir kad 
bus galima dar pasidžiaugti 
giedriomis ir šiltomis dieno
mis. 

f 

NEW YORK, rūgs. 16. — 
Penktadienio vakare čionai į-
vyko nacionalės kumštynes 
milžiniškoje Polo arenoje. 
Dalyvavo šimtai tūkstančių 
žmonių. Daugiaus vieno milį-
ono dol. ineigų turėta. 

Sampioaas Jack Dempseyį 
du "round 'u" apsidirbo su 
savo oponentu. Tuo oponen
tu buvo argentinietis iš piet. 
Amerikos, Luis Angel Firpo. 

Firpo milžinas. Kartą nuo 
jo smūgio šampionąs persiri
to pec virves ir išlėk/e laų- kolon. 
kan. Bet greitai ir vėl įsilipo; 
Tečiaus Firpo nors stiprus, 
bet neganėtinai išsilavinęs. 
Antrajame " r o u n d V aps
vaigintas negalėjo paskirtu 
laiku pakilti. 

Dempsey apgynė savo šam-
pionatą ir nacionalę sporto 
garbę. 

Šampionąs Dempsey per 
tas keletą minutų pelnė $468,-
750, gi nugalėtas Firpo $150,-
000. Tai svarbiausia. , 

,TOKYO, rūgs. 15. — Ap
skaitoma, kad žemės drebėji
mas Japonijoj padarė dau-' 
giaus 10 bilionų jenų (apie 5 
bilionai dolerių) nuostolių. 
Dėlto, sugriautų miestų re
konstrukcijai turės but pava
rtota daugiaus nuostolių su-

H&O0-
Visoj Japonijoj organizuo

jamas bankininku, sindikatas, 
kurio tikslas bus gelbėti vy
riausybei rekonstrukcijoje. 
Bankininkai ir kapitalistai 
kviečiami visas savo ištelc-
liaus sumas pavesti imperijos 
reikalams, žinoma, duoti pas-

• • 

<rŽiema dar gana toli," sa
ko biuras. "Dar bus užtekti
nai šiltų ir gražių dienų. >> 

PLĖŠIKAI APMUŠĖ 
GYDYTOJA. 

Aną vakarą trys negrai plė 
šikai užpuolė 74 m. gydytoją 
Thomas, 4424 Indiana ave., 
Skaudžiai senį apmušė nera
dę RPS Ji daugiaus pinigų 
kaip vieną dol. 

DAR NESURINKTA. 

Dar ir šiandie Chieagoje ne 
surinkta 500,000 dolerių, ski
riamų Japonijos šelpimui. 
Tečiaus tai sumai nedaug trų 
ksta. 

Visose Suv. /Valstybėse nu
kentėjusios Japonijos reika
lams surinkta arti 6 milionai 
dolerių. ' 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą " 

UŽDARYTAS TILTAS. 
Išilgai South Canal st. sta

toma nauja Union geležinke
lio stotis. Tad Jackson boul-
vardo tiltas uždarytas kele-
tai mėnesių.• 

Be to, tam pačiam tikslui 
sindikatas gelbės valdžiai 
gauti paskolų užsieniuose. 

Japonijos banką ir apdrau-
dos bendrovės davė 50 milio-
nų jenų nukentėjusių šelpi
mui. 

Sudaryti čia galutini pla
nai nukentėjusių šelpimui ir 
rekonstrukcijai. 

PINIGŲ KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.51 
Francijos 100 f r. 5.58 
Italijos 100 lirų 4.24 
Vokietijos 100 mrk. .000003 
Lenkijos 100 mark. .0003 
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DRAUGĄ 
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ffl prennmeratą mokil likalno. Lai
ku iksitoii nuo aiiiijuio dieno*, 
M nao HMj« Metą. Norint permai
nyti adresą visada reikia priiiųf-
M ir eenaa adreeaj- Pinigai geriau-
lU tiųgti ilperkant trasoje 1 *i-
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1334 South Oakley A venut 

Chicatfo, Illinois 

M . Eoosarelt 7791 

i .-^.V W «MrE**9> 

Šiandien daug kalbama apie 
sportą, automobilius ir svei 
katą gryname ore. Turėk stip
rius raumenis ir sveikui 
plaučius. Bet ar galima užsi
miršti apie dorinę sveikatą ir 
negyventi dangaus atmosfera? 
Ar galima užsimiršti, kad mū
sų kūnas tetarnauja dienai, 
kuomet siela gyvena amžiny
bei? 

Bulgarijos sostinėje, Sofia, 
areštuota komunistų vadai ir 
raudonųjų kliubai uždaryta. 
Komunistai buvo besirįžtą su
kelti revoliucija. Reikia ste
bėti- bolševikų drąsa. Jų ma
ža, bet jie moka kovoti už pra
gaištingas pasauliui Lenino i-
dėjas! Kad bent pusę energi
jos mes aukotume platindami 
Kristaus mokslo išganingai 
, idėjas! 

G'arhtegi Anglijos svečiai, 
admirolas Andrėw ir šeši Bri
tų parlamento nariai aplankė 
Lietuvą. Tokios skaitlingos de
legacijos iš Anglijos Lietuva 
nematė.Testiprėja prietelybės 
ryšiai. 

Plačiosios Prienų girios ma
loniai pavaišino Anglijos sve
čius aukodamos iš savo turtų 
dn vilku. {Težino svečiai, kad 
lietuviai ramus, tylus, kantrus 
kaip avinėjiai, moka vilko į-
nirtimu ginti savo teises, ver
čiau žūti, negu gyviems savo 
laisvės nustoti. 

Ar žinoma, kad išrasta elek
tros kišeninė lamputė 3,000 
žvakių, nušviečianti 500 pė
dų tolį f Štai kuo bus galima 
užgesinti tamsos gelmės. 

Ne tas yra milionieriua kurs 
yra įsteigęs milionine Chemi-
calų bendrovę ir nunešęs žmo
nių pinigus, bet tas, kurs biz
nio srity nėra nustojęs sąžinės 
ir gero vardo. 

Naujos tikybos steigėjas p-
# 

nas Klofas žada daug geres
nį biznį padaryti negu visos 
jo \ ligšiol steigtos spulkos, 
juolabiaus milioninės kompa 
nijos. Štai kam netrūksta prak 
tiško senso. , 

Angliją šiandie sutinka dideli nepasisekimai Buro-
politikoje. Premiero Baldwino vedamai valdžiai 

trukata energijos ir drąsos. 
Nesenai Anglijos valdžia labai griausmingai sudun

dėjo del Ruhro teritorijos klausimo. Laukta didelių į-
vykių. Be pasekmių. Iš didelio debesio pasirodė ma
žas lietus. Francijos militarizmas atstatė savo šarvuo
tą krutinę ir Anglija nutilo. v i 

Anglijai nesiseka nei Tautų Sąjungos autoritetą pa
laikyti. Sąjunga pilnai susmuko netekusi vardo. Ang
lijai nevyksta nei kituose Europos reikaluose. 

Gyventojai pradeda nerimti. Daugelis jau Saukia 
ir kelia kampaniją, kad valdžios priešaltyn gryžtų buvęs 
premieras David Lloyd George. 

Ė E U a U O S MOKSLO OR. 
OANIZAOIJA. 

Gerbiamos ponios protestuo 
ja.- Protestuoja, nes jos visu- f 
pirma meną myli, gi jo atsto 
vus gerbia. Panelių nuomonė 
dar nežinoma. Tuotarpu bilie 

Be tarptautinės politikos šiandie Anglijos valdžią 
ima spausti naminiai reikalai. 

Anot žinių, Šiemet Angliją palies "juodoji" žfcma. 
Tai keletos milionų darbininkų; nedarbas; (Tris to ne
darbo ''juodas'' žiemas Anglija praleido pastaraisiais 
metais. Dabar artinasi ketvirtoji baisi nedarbo žmonių 
žiema. v ** *^#<#Mį 

1920 metais žiemos laiku Anglija turėjo daugiauš 
pusjės miriono bedarbių. Prisiėjo juos šelpti. 

1921 metais bedarbių skaičius vos nepasiekė dviejų 
milionų. 

Pernai tas skaičius sumažėjo ligi pusės miliono. Bet 
Šiemet jis peršoks per du milionų. 

Žinovai tvirtina, kad ateinančią žiemą Anglija tu
rės arti trijų milionų bedarbių. 

Tai baisi ir pavojinga tokia didelė išalkusių 
armija. Kaip kitur, taip ir Anglijoj dirbdami darbi
ninkai negali sutaupintf kiek pinigų del gyvenimo bran
genybės. Tad kuomet sustoja darbai, darbininkai neten
ka nei duonos. Vasaroj laiku bedarbiams galima šiaip 
taip pramisti, kur nors nusivalkioti. Galima ir kokiose 
palapinėse ar daržinėse pragyventi. 

Bet atėjus šalčiams būtinai reikalinga pastogė, ši
luma ir pirn| visako maistas. 

Vvriausvbė tad begal6 susirūpinusi tokia nelemta, 
situacija. 

Šventasis Tėvas Pius XI pa
skelbė- naują '' Motu proprio'' 
iš birželio 29 d. /Tai skiriama 
religijos mokinimui. * 

Kituomet Tridetito Visuoti
nas Vyskupų Susirinkimas pri r. 

*. . . . _ ^ , . paredo daecezgų Vyskupai; 
pažino, jog organizuotas reli- f .. V * * : , . 
gijos mokslas yra vienas svar
biausių reikalų' Bažnyčiai. Nes 
pasirodė, kad liuteraniamo ir 
kitų protestantų seklų propa
ganda vykdavo tik ten, kur ka 
talikų liaudis turėjo visai ma
žai štipratimo apie savo tikė-

- . sesio 
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KELIOS SKAITLINĖS. 
Nors ir maža yra tokią kurie kartotų kad "Bažny

čia miršta," (gera ir malonu prisiminti kelios skaitlinės 
kurios stiprina mūsų tikėjimą. Tekalba jos apie save 
Jkaip nuo šimto metų auga ir stiprėja katalikybė. 

Švedijoje ir Norvegijoje katalikų skaitlinė pakilo 
nuo 10 ligi 5,147. Danijoje, nuo 100 ligi 8,780. Olan
dijoje ir Luksemburge nuo 350,000 ligi 1,900,000. • 

Japonijoje ir Korėjoje, katalikai tesidžiaugia laisve 
vos trisdešimts metų. Dabar yra 170,000, gi 1820 me
tais tebuvo 10,000. 

Kanadoje, 1822 met. buvo 6 vyskupai, 30 kunigų, 
500,000 tikinčiųjų. Šiandie 38 vyskupai, 6 apaštališki 
vikarai, 3,000,000 tikin/fiųjų. 

Suv. Valstybėse, 1822 m. tebuvo devynios" diecezijos 
su tuzinu kunigų kiekvienoje ir 400,000 katalikų. Da
bar skaitoma 1<5 arkivyskupų, 93 vyskupai^ 21x630 kuni
gų ir 17,855,000 katalikų. / 

Australijoje, vienų vienas kunigas, 1830 metais," rū
pinosi deportuotais airiais, nei vienos koplyčios. Aust
ralija ir Naujoji Zelandija sudaro šiandien didelę kata
likų viešpatiją: 1,200,0(1) tikinčiųjų, 9 arkivyskupai, 1«6 
vyskupų, 2,200 bažnyčių ir 1,500 kunigų. 

Okeanijos salose įsteigta 22 vikariatai ir 6 apaštališ
kos prefektūros, 600 misionierių ir 270,000 katalikų. 

Ir t. t., ir t. t..., butų galima perbėgti visą pasaulį ir 
visur panašiai katalikybės plėtimąsi konstatuoti, patinti. \ 

ANlAKAS: .Ištiktųjų* baisus apsirijėlis! 
MARYTĖ: Bet kdks jis šykštus! 
ELENA: 2inote, nelaukime. Iki Petruką* 

ateis, imkimės prie žaislų. (Vladas ir Mary-
tė eidann prie Elenos, kuri stovi dešinėje pu-

VLADAS Ht MARYtĖ: Pasakyk ką zai-
» v • 

ELENA: Atneškime liekanas nuo eglelė* 
ir pagaminkime sau puotą. (Per duris iš kai
rės pusės žiuri Petrukas. Antanas prieidamas 
taipat prie tų pačių durių laria): 

AtfTAfrASi Gerai, aš savo daikttis turiu 
paslėjpęs dntrairte kambaryje! 

EIVENA: Aš savo pasislėpiau stalčiuje!. 
MABYTĖ: Tarnaitė mano padėjo šėpon! 
V lADAS: O aš čiapat turiu savo toje 

dėželėje. 
/MARYTĖ: Vladuk, prašau riuimk ryšulį 

Uuo šėpos, *Šš pati nepasiekiu. 
\ T A D A S L : Su . mielu noru! 

MABYTO: Dabar turime pyragamu, rW- ^ j , ^ ^ , m e i k i m e p T a d 4 t i savo dar-

PO ŠVENČIU. 

jimą. 
Kuo to laiko, t . * . 

liktojo šimtmečio pabaigos, 
pradėjo rodytis vis geresnės 
knygos ir- raštai, kuriais vi
siems prieinamai biitfc aiški-
namas Katalikų Bažriygios 
mokslas. Tas knygas paskiau 
imta Vadinti- katekizmais, gi 
patf tikėjimo tiesų mokinimą-
Icatekizacija. 

MUsų laikais katekizacijo* 
reikalas dažnai bttVo aptaria
mas. Nes ir šiandie daugelis 
katalikų yra nesusipažinusių 
su savo tikėjimu. Tuo naudo
jasi Bažnyčios priešai. Papos 
Benediktas XV ir Pius X tuo 
pačiu reikalu paskelbė*visą ei 
lę parėdymų*. Šiandie Papą 
Pius XI tuos visus parėdy
mus patvarko ir paduoda nu
rodymų, kaip tai visa vykinti 
cyveniman. Kuomet visi kata
likai sistematiniai bus moki-
narni tikėjimo tiesų, tuomet 
bus atsiektas svarbiausias tik' 
slas. 

Šventasis Tėvas karštai pa
taria visoms vienuolių kongre
gacijoms, kurios užsiima jau
nimo auklėjimu, j savo moky 
klas įvesti sįtecialę religijos 
mokslo programą. Ta progra--
rna turi but platesnėje reikš
mėje, negu praktikuojama ria-
saulinėse mokyklose. Sako, tai 
dėlto, kad mokiniams davus 
pilnus ir stiprius krikščioniš
ko mokslo pagrindus, taip 
kad jie paskui palinktų patys 
platinti katalikų tikėjsno tie
sas ii* ginti Bažnyčią nuo prie
šų. 

Be kitko, Šventasis Tėvas 
reiškia norų, idant didžiosiose 
katalikiškose mokslo įstaigose, 
kuriose lavinamas jaunimas, 
vietos Vyskupų nurodymais ir 
priežiūroje butų įkurtos spe-
ciatės jaunimui, bernaičiams ir 
mergaitėms, mokyklos. Tost 
mokyklose jaunimas galėtų ei-

ti katekizacijOg mokytojavimo 
ktirsuSi Tie kursai turėta ap
imti dogmatiką, šventąją isto
riją ir Bažnyčios istoriją. Iš
laikiusiems- kvotimus turėtų 
but duodami atatmkami reli
gijos mokytoje dipTomak 

Pagaliaūs "motu proprio^ 
diecezijų Vyskupams 

kas treji metai Konsistorieufc 
Kongregacijai paduoti snutlk-
uleningu^ raportus apie kate-
kizacijos parėdymų realizavi
mą ir apie katekistitlių orga
nizacijų diecezijose paiaiigą, 

Vatikano organas '' Osserva-
tore Romano'' ir kiti kalali-

alauš moka 50 doi. Dalis, tų pi
nigų tenka policijai ir federa-
ltams prohibicijos agentams. 
Vil ias saliuninkas pasisakė^ 
kad jis per savaitę parduoda 
dešimts bOsų alaus. Šajiuhų y-
ra dati^be. Tad rfeikia supra
sti, kaip didelius pinigus su
renka šmugelninkų kompani
jos, saliuninkai ir policija su 
agentais. 

Už tą padėtį negalima kai
tinti įlel miesto administraci
jos* nei policijos viršinmko. Vi 
si miesto viršininkai yra be
jėgiai f>ur\dnų r)olitikierių ir 
^piktadarių akyvaizdoje. Bene 

l d S k i l a i k i ^ a a i p a ž r n i r i o g H ^ . J u o s ketinti tik už tai, 
Šventojo Tfevo Piaus XI-ojo 
troškimas yra patraukti pa
saulinius žmonės apaštalysta-
viiho darban tarpe neapšvies
tųjų, kuriuos šiandie visoki a-
tskalunai lengvai suvedžioja. 
Ktir* negali su tikėjimo mok
slu prieiti kunigai, tett religi
niame žmonių švietime daUg 
naudos gali atlikti pasauli-
J 11 e i i • 

kad jie, negalėdami atsiekti 
reikalingos tvarkos, užima sa
vo vietas ir nieko iš to nedaro. 

Taip yra ne vien Chicagoje, 
bet visur kitur, visuose mies
tuose. Kaip senaisiais laikais 
visur liejasi alus ir degtinė. 

Tokia tai čia prohibicija. Ja 
naudojasi šmugelninkų armija, 
gi imoneliai nuodinasi. 

* i . . N . 

NAUtiOJASI, KITI 
NITODUTASI. 

AMERIKONIŠKOS 
1 ĮD0MYB4S. 

— 11 

Šeštadienio vakare A meri 
Pirm keletos dienų Chicago

je nužudyta Jerry O'Connor. 
Tai įvyko pietinėj miesto da
ly. Policija areštavo keletą į-
tariamų. teCiaus tuojaus ir 
vėl paliuosavo. 
Laikraštis "Dfeily Newš" )X) 

to atsitikimo išvilko aikštėn; 
kad Clikagos bravaruose ga
minamas tikras alus kaip se
novės laikais. Tikro alaUš ga
lima gauti visuose saliunuose, 
"minkštųjų'' gėrynių užeiga 
se. Tik alus yra brangesnis, 
rtegu seniaus bu^.,. 

Alus gaminamas ir į sali li
nus pristatomas policijos ap̂ . 
saugoje.. Alaus pristatymu į 
paliunus užsiima dvi -atskiros 
kompanijos. Jos vato konku
renciją, viena kitą puola. Daž
nai pasitaiko susišaudymų, i 
Dėlto, andai ir riUžudytas vife-
nas narys O'Connor, 

Tos žmogžudystės klausimu 
policija tyliai apsieina, kad 
nesugauti vedamo su altimi 
"busiiiessV'. Tėčiais laikraš
čių; rejšoHeriai visur prieina, 
kalbas stigiludd ir paskelbia. 

Itarpe abiejų kompanijų ne
sutikimai kilo už tai, kad vie
na iŠ jų mėgihd nud kitbs at-

t •:ai įvyko istorinis atsitikima*. 
Biivo gana šalta. Bet nuo 

sutemos iki vėlybo vakaro 
minios stovėjo ir laukė ant ga
tvių telegramų su drebančio
mis širdimis. Chicagoje Grant 
Parke, ant Michigaft Boule-
vard bUVo pastatytas bokštas, 
ant to bokšto pastatyta dide
lės jėgos magiškoji lempa\ 
priešais kitoj pusėje bulvaro 
ištiesta didžiausia drobulė. 
Prieš tą drobulę stovėjo ir 
laukė kantriai žmonių minios 
tūkstantinės. ' 

tfew Yorke, Times Squafe, 
dar labiau. Koks šimtas tuks 

kos ir Suvienytų Valstybių!!!.. 
Bet žinia buvo neapsakomai 

džiaugsminga! Tad minios, 
stovėjusios ir laukusios kan
triai, pamačiusios žinią ant 
šviesos skranų, džiaugsmas bu 
vo neapsakomas. Seni ir jaa-
ni, maži ir» dideli šaukė valio 
nesvietiškais tbalsais. Mačiau 
savo akimis. Visi ten buvusie
ji, karštligės apimti, bėgo į 
visas puses ir šaukė: "Ame-" 
rika laimėjo, Amerika laimė-
jo". Visi bėgo lekini, kad 
greičiau pranešti žinią tiems, 
kurie nematė dar žinios. Lė
kė tad į visas puses vaikai ir 
jaunikaičiai, vyrai ir moterįs, 
kepurėmis ir skrybėlėmis mos-
tagodami, rankomis mojodami 
ir šaukdami: "Amerika lai
mėjo!' ' Kiti dar didesni patrio 
tai, automobiliais pasileido į 
visas pusės, ir negalėjai su
prasti stritkarių trenksme, 
ar bepročiai, ar glHi tenai 
važiuoja. Visi jie didžiausiame 
dvasios pagavime, visa kaka
rine tėkė: "Amerika laimėjo". 

Taip buvo Chicagoje, taip 
buvo visuose Amerikos mies
tuose. Didelis džiaugsmas į-
vyko Amerikos Suvienytoms 
Valštybėriis, didelė, neužmirš
tina garbė, amžiai tą laimė
jimą minės, vaikų vaikams pa
sakos senuoliai!... 

Sujudintas to džiaugsmo Sr 
tautinio laimėjimo tos šalies, 
kuri kilriius idealus plečia vi-
sdm pasaulyje, aš pasiskubi
nau pažiūrėti, kokią naujieną 
taip linksma atnešė telegra
ma? Nes nuo apsvaigintų dž
iaugsmo bėgančių žmonių ne
galėjau nieko išklausti. Bėgu 
tad ir a& tekinas, stumdausi 
skubinai 'prieš plūstančią mi
nią, pasiekiau šiaip taip už
dusęs tos vietos, kur elektros 

• • 

tančių žmonių stovėjo ant 
gatvės panašiai ir laukė. Vi- šviesos pamačiau išrašyta ant 
suose miestuose, visoj Ameri- drobės tikrą naują evangeliją: 
koje tikrųjų amerikorių širdy
se buvo tą vakarą viena min
tis, vienas rūpestis: Kaip 

kalbinti "kostumerius*' sa- sus A^nerikos piliečius panie 

— • • • * • 

litiniiiktte- pasiūlydama pigiau 
savo Irių. 

Saliuninkai už bosą (bačką) 

bus? Ir štai, apie septintą va- f i s D ^ p ^ y -davė Argenti 
landą vakare telegramomis, 
radio ir telefonais į visus A-
merikos kampus pranešta sku
bina naujiena, naujiena bega
linės svarbos sujudinanti visus 
žmogaus dirgsnius, visą širdį. 
Naujiena buvo neapsakomai 
džiaugsminga. Bet galėjo būti 
tą vakarį naujiena baisi, vi-

'Dempsey knocked outFirpo 
in 2-nd round" Lietuviškai 
verčiant reiškia: "Amerikie-

' 

kinanti, nelaimėmis ir katas
trofomis vaisinga, galėjo kil-

niečiui Pirpo taip į snukį, kad 
tas ilgai negalėjo atsikelti^... 

Supratau, ko džiaugiasi vi
sa laisvės ir kilniųjų žmoni
jos idealų šalis. Kokia neap
sakoma butų nelaimė, jeigu 
F-rpo butų amerikiečiui pu
tralakę suminkęs! Baisu pa— 
mislyti! 

Bet jųs, grinoriai, vargu 
suprasite tą kilnių ameriko
niškų idealų laimėjimą. 

Komedija. ' 

SCENA I. 

Žaidimo kambarys, iš dešinės ir kairės 
pusės durys. Toliaus langas, šėpa dešinėj pu- , 
sėj; kairėj stovi staliukašT Arti sienos dešinėj k 

pusėj dėžė. 
VLADAS: Kalėdų šventės puikiai pralei

dom. Viskas įvyko gražiausiai. \ 
MARYTĖ: Ypatingai ta eglelė buvo labai 

graži. 
ANTANAS: Ir kūtelė buvo graži. 
ELENA: Tai mūsų brangusis tėvelis ją 

parvežė iš miesto. 
VLADAS: Taipogi puftių dovanų gavo

me. 
ANTANAS: Be dovanų mamutė atidavė vi

sa kas buvo ant eglelės. 

šutų ir obuolių. 
ELENA: Na, tai gelėsime linksmai žais 

ti. ' Ji-
MARYTĖ: Tuojaus pradėkime nors ir 

Petruko nėra. . į 
VLADAS: (Juokiasi). Nelaukime Petru 

tai į p. J. Bobravičiaus kon-' ko. Jis seniai prisivalgė. Viską strvalge k* ttfc 
Gertą smarkiai perkami. gavo nuo eglelės.. 

giau. (Glosto krutinę). Toki skanus buvo, net 
seilių burttoje atsirattda* kaip tik pamintiju. 
(ttanką prie galvos deda). Bet bučiau pamir-j ANTANAS: Jau tas truputį perdaug. Nė-

nerandit 
ELENA: Nerandu. 

bą, (Išeina). 

SOENA 2. 
(Petrukas įbėga^ atsistoja pri«š«kyje). 

(Imasi už šonų). 

i 
g*l IfH^rleftlroti to ko nerm A i t M 4 x j « r ^ 

a iš kampu iškraps&au ^| sųva 

šfš vleiią dalyką. Vladas minėjo kad visus sa 
vo saldainius turi toje dėželėn sudėjęs. (Eina 
prie dėžės). Kadangi jau visų saldumynus su
valgiau, batų neteisinga palikti Vlado. (Atsi
klaupia prie dėžes Įrišima ryšelį, atsistoja ir 
eina scenos priėšakin). Ha, Ka, ha* ha, ha! Ką 
jie darjte kaip neras paslėptų saldumynų, obuo 
kų> riešutų? Laibai įpyks. Bet aš nekaltas kad 
užsimaniau valgyti. Aš žinau kaip reiks atsi
lyginti. Kaip tik gausių k£ nors gardaus, pasi
dalysiu su jais ir bus užbaigta. O dabar man MARYTE: Kaip tai nesuprantate! Itur 
reikia važidot sąu su visa gėrybe. (Išėjęs su
grįžta). Ne, ne, reikia pasislėpti ir paklaus}* 
ti jų kalbos. Ha, ha, ha! Kas bus iŠ to man 
Idomii. \Eisiu. (Išeina pro dešinės duris ir at
sistojęs UŽ užlaidų galvą iškiša atsargiai). Jati 
ateina! 

SCĖVtit t. 
(Įeina Antanas, Elena, paskui juos Ma

iste ir Vlidas. t>fe!r\ikas pasislėpki). 
ELEffA: (Jbėgd pikta ir koja trempia). 

Ntekov niel* 'flelmndu. Išieškojau visur. Vis 
kas pf*puol# kaip akmuo jūrėse. 

PETfeUKAfej H% h ą haf ^Rkrai įuokin-, ANTPANAS: (Btovi antroj* pusėje ir iturė-

«a»,' 

tiainaa į Bieną: ipyk* jį|lba). Ifihižiurėjaii vi-

• 

išmintingi juokai! Kiasžin kas tą viską galėjo 
padaryti. /Turiu surasti. (Petrukas iškišdamas 
galvą sako tyliai; "Aha, nesurasi ten kur pas
lėpiau. Turėtumei mane suardyti, nes seniai 
viską suvalgiau." 

ELENA: Tikrai nuostabu. Na, kasgi ga
lėjo taip padarai, (fbėga Marytė ir Vladas). 

tMARYTĖ: Katras iš jūsų paslėpėt? 
ELEJNA: (Nusistebėjus). Ką tokio t 
ANTANAS: Nesuprantu! 

mano saldumynai t 
v 

ELENA: (Nusistebėjus). Tai ir tavo pa
ėmė? 

MARYTĖ: Ir jūsų? 
4 ANTAIfAS: Ir mūsų. 
. VLADAS: Ha, ha, ha! (Juokiasi). Neiš
mintingi juokai! 
, FJiBffA; (Žiurėdama į Vladą su nuosta
ba), flet, kas taip galėjo padarytį? 

MARYTĖ: Ne aš. 
ANTANAS: fte aš. 
KLfifrA: Gal taą kuriam nieko netruk-

( * 

S 

ti karas tarp Pietinės Ameri- AmeriicąniŠkas Bimbalas. ^ f 
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Aljimas pradeda atsigauti. 

Piknikas. 

MONTttlAL, OArtADA. 

Miestas. 
v 

Montreal ntiestas turi a^ie 
vieną, milidfa^ gyventoji^ datt-
giausiai yrft apsigyvenę ffah-
euzai. Bizniai, kaip paprastai, 
yra žydų, rtmkose. MiėstA* 

judihahil ėlfektrika. Ne ihftlas 
skaitlius atvyksta lhokinlis iš 
N. Angliję* ir iŠ kitur į t* 
miestą. DaUg kUnlgm iš S. V. 
A. yra užbaigę t$ garsi* Sut-
piejonų Seminariją. 

Darbai. 

Darbai tame mueste ne ko
ne turi jokios grožės, išimant ^ p r i e t o f r a n c u a a i i r i t a l a i 

labai puostilų bato^ivi ir d i r b a k a ( į \r p ig iajai , kad 
daugumo mokslo įstaigų, Mon- j t i k igma,ityti savo nemai* mA-

žučitį būrelį, fiutų labai sun-treal tai tikraį yra garsingas' * 
savo bažnyčiomis. Yra tokių, 
kurios kainuoja apie įhilioną 

J 
ku su ddtbu, kad anglikai nfe 
butų bosais dirbtuvėse. Pran-

dol. Praeituose metuose ugne- c u 2 a i n e palankauja jokiai tau 
lė sunaikino Hc-ėlias bažnyčias, 
bet į įų vietą išdygo dar gra
žesnės. Kiekviena bažnyčia tu
ri varpus gražius, bet Notre 
I)anie bažnyčios varpai stačiai 

| žavėja Amerikos turistus. Net 
patįs prdtestonai ne gali atsi
gerėti taip gražiais balsais tų 
varpų. Velija vieną, antrą sa
vą gatvekarį praleisti, o pas
kui važuoti, kad tik išgirsti' 

tai, ypač lenkams. Nors jie*, 
yra pamaldus, bet ne koki t 
žmonės. Dėlto daugumas iš vi
sų tautų visokiais budais 
stengias pasekti S. V. A. Iš 
visokio atžvilgio Cariada yra 
atlikusi ant 50 metų. K* S. 
V. A. jau pradeda užmiršti, 

k> daiyse 5 ktaesss; Prie buvu
siųjų pirmiau mbltytojų šį me-
ty prisidėjo J. Ijeoftaite iš S. 
V., A. girsi darbininkė ant 
lietuviškos dirvos. 

SvsČiai kttoiftu. 

Seiliaus ne oUvb apvaikš-
čiojami joki atlaidai liet. baž
nyčioje. Labai retai galima 
btlvo matyti Mt. kunige to 
bažnyčioje. Dabar net trfe fcar 
tus» ant mefų aptaukė iletu-
tiift sve&ai kunigai. Ypa6 į>a~ 
skutiniai afliaidai SU keturiais 
liet. kunigais ant iJgo liks 

vatniintyje vietiniu, lietuvių. 
Vietinis. t 

ŠPRING VALLiiY, ILL. 

Apielinkė. 

Miestelis randasi labai gra 
Įžioj vietoj prie Illinois upės, 

tą Canada pradeda įvykdinti. I medžiais apaugęs kas duoda 
malonų gyvenimą vasaros lai-Liėtuviai. 

Tel. Boulevard 0517 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

\ 1797 W. 47-th S*. 
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nuo € 
Iki I Tai. rak. Nedėliomis nuo S 

Iki S vai. po Olėtu. 

ke. Taipgi ir Lietuvių randas 
baisą tų varpų. Tie varpai yra Lietuvių šiandiena Montfeal n e m a ž a 8 skaičius. Lietuvių 

= v m apie 300 fam. ir apie 1 0 0 ( d a u g u m a g y r a n a n l u savinin-
m į pavieniu. Žmonės visai ne J k a ^ Q ̂  k a t r a g t u r i ^ l a . 

tarp jų jokio b a i g e r u g n a n m s j s i t a i s ę . B ^ 
it viena a n t r a ' . „ ^ „ „ ^ M ^0;tv*Momo «« 

nėra f turtingi, 
biznierio, išimant vieną >antrąj.<<1)raug0,v ska i tytojams ne

tenka dažnai girdėti apie vie-

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYfifTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So, Western A ve. 
Telef. I-afayette 4144 

• Į r — m> • • mt^mm-m m • » • • • » • » ^ • • • • 0 

Dr. Maurice Kaba! 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S. Ashland A ve. 
TeL Yards 0994 

Valandos: 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

mėsos krautuvę. Gyvena vi-' 
suose pakampiuose miesto. 
Lietuviai turi nuosava 'bažny
čią su klebonija ir svetaine pd 
vienu stogu su gera krūva 
skolos. Bažnyčioje daugiaūs 
galima matyti franeuzų negu 

jsavijjų, ir butų labai riestai 
kad ne svetimtaučiai bažny
čioje. Tarp lietuvių mažas 
sutikimas ir supratimas. Tan
kiai pasitaiko vaidai, ypač 
niio to laiko, kaip šjjitolnikal 
pasiskelbė gaspadoriais tos 
parapijos. 

• 

tiliių lietuvių, jtidėjima, nors 
čia '*i>raugas" *rA plačiai 
skaitomks ir yra afcte ką rašy-
ti. 

Iš draugijų geriausia čia 
pasilaiko S. L. R. K. A. 1*46 
kuopa, susidedanti iš apie 150 
myrių. Vyčių 28 kuopa ir dar
buojas neblogai, sufeng'dami 
vakarus su parstatymais iŠ 
kūnų skiria ne mažą dali pel
no bažnyčiai. Turėjo S-mą 9 

Bet vienam iš jų — var-lnigsėjo; visi nariai atsilankė 
poninkui dingus, gal ramybė į* nutarė surengti vakarą su 

Antrą ir trečią rugsėjo Lie
tuvių Sv. Onos parapijos at-
MbuvO piknikas. %Ndrs buvo 
ant greitųjų surengtas, bet pa
sekmės ne Visai blogos, gryno 
jjelho atliko $104.05. Visas pel 
nas skiriamas parapijos ka
sai. Šio pikniko surengimu 
daugiausiai pasidarbavo p-
nios Ona Kundokienė, B. Ged-
budienė, -O. Steponaitienė. Jos 
rietik pašvetitė nemažai laiko 
rinkdamos aukas nuo žmonių 
piknikui, bet dar prisidėjo ne
mažai su dovanomis. Visa pa
rapija yra joms dėkinga už jų 
pasišventimą. 

Svečias. 

Ant šio pikniko atsilankė 
nepaprastas svečias, gerb. ku
nigas Brigmonas iš Westville, 
111. Laike pikniko išgirdom 
nuo jo puikią prakalbą.'Kuni
gas Brigmonas nupiešė daug 
naudingų dalykų apie parapi
jos tvarką, lietuvių darbinin
kų judėjimus. Jo kalba pati
ko labai visiems susirinku
siems. Spring Valleys lietuvių 
tarpe pasiliks ant ilgai šio 
svečio atsilankimas. 

J. Grudis. 

arsakomybė yfa didelė, ir Po
vilas gerai išpildė savo pozi
ciją. Jis prisidėjo prie tų dvy
lika punktų, nesigailėdamas 
savęs.-

Stadelis, '4 Friday'', buvo 

5 = 
ROSELAND, ILL. 

Visų Šventų parapijos jo 
markas (bazdras) jau užsibai
gė. Pelno davė virs $2,000.00. 

CHICAGO J 
m 

m , i . - - - - — \ * -

Iš SPORTO SRITIES. 

ReakL tel. Van Burcn 0294 
Ofiso tel. Boulevard M9S 

Dr. A. A R0TH 
KUSAS OYDYTOJA* * 

CHIRUROAa 
MotciUkų, 

užviešpataus toje kolonijoje. 
Mokyklos. 

Pastangomis vietinib kunigo 
lietuviai turės įvairiose mies-

i t S M S. Halated 9L 
• a i . : l t — l t ryto; I — • P# 

7—trak llad. l t - — I I & 
l į s t Independenoe BlTd 

Calaa^o. 
m n. r n i • n ~ " ~ " ^" 

f-
OR. CHARLES SEGAL 

piMkėla «a»o ofisą, po mitp*etim 
•1 t9 SO. AHHLAHD AVVsTUB 

SPECUALIStAI} 

M ( . . 

tr Vym Un 
• a i . : ryto « a o l t — l t : «ao 
po pietų: ano 7—1: M Takar«. 
Nadellomia: l t t*l 1. 

Teiefooa* Seeley 74S9 

Cr. I. M. Feinbere 
Gydo specialiai Tisoklaji ryrų Ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madison Street 

Kamp. Weatern A T C — Chioftgo 
Valandos: S—4 po pietų T-- t v** .^ 

L**. 

L 

Dr, A, Račkus 
IŠVAŽIAVO 

I 
Kolorado ir Hawaii 

Sala» 

S«fryz 

Ru^sOjO 20 d. 1923 
III II • • i • m i • ~ ' - ^ — ^ ^ * 

— 

Dr. O. VA1TUSH, 0. a 
LBKTUV1S AKIŲ 8PECIAIJ»TAl 

PalenfTln* rta) 
aklų tempimą 
kas yra prležas 
timl skaudėjimo 

galvos, sraigullo, aptemimo, nerro-
tuma. skaudančius ir ųįgjdeguelus 
karščiu aklų kreivos akys katsrak-
to, oemieglo; netikras akis lndedam 
Daroma egaamlnas elektra parodan
tis mažiausia* klaidas. Akialal pri
taikomi teisingai, toli Ir eiti matan. 
tiems pagelbsta. Sergėklti saro re
gėjimo ir vaikus einančias mokyk 
lon. Valandos: nuo l t i i i 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland A*. 
§ > • • • • • mm » » » • i i n i a « » » » » • i » » 

Telefonas Bottlevard l t t t 

DrSABrenza 
4tOS So. Ashland Avenoa 

ChicsgO. Iii. . 
Vai.: t ryto iki f f p!et: 1 po 
piet iki 8 po piet: <:tt vak. Iki 
1:39 rak. 

šokiais spalio mėnesį. Moterų 
Pašelpinė draugija gyvuoja 
gerai su ne 
nų. Taipgi būdavo nemažiai 
įvairių pramogų. Tiktai dabar 
paskutiniu laiku buvo kaip i? 
apsnūdę, be* orui pradedant 
vėsti ir vietinių Lietuvių ju-

/ 
'mmm 

Dr. 
IiTETUVTS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
. U i Chlcagos greičiausiai ir ar
čiausiai pasiekiamas sekančioms 
kolonijoms: Indiana Harbor. Kast 
Chicago, Hammond, Gary, Harvey, 
Steter. ir Joliet. Todėl visokiais 
reikalais kreipkitės: 
1444 WEil!n*t>RTH AVfe. CHT-

JCAGO HEIGHTS, UUi. Tel. 404 
Ketverso vakarais: 10453 g. State 

St. Roscland. Tel, 349, 
t j ^ . . « - . - • 

Akinlq prttaisymo mene 
80 metų prityrimo 

ancrroMAi PAREIŠKIA 
Akių Ligas * 

Ar Jums skauda galvaT 
Ar Jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pararg-

• i i imkmm 

Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir pi u kančios 

taškus ? 
Ar atmintis po truputf malėja? 
Ar akys oploe šviesai? 
Ar Jaučiate kaip ir smiltis akt 

i t t ra balta dėmė ant rokų? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis? 

John d. S m e t i n a 
AKINIU S P E C I A L I H T A S 
I M I 8o. Ashland Ava. 

' Kampas 18 gatvės 
U& trečio augito virs Platto ep-

Se t o a kambariai 14. 1 i . K ir l t . 
alandos nuo f ryto.iki 9 vakare, 
iptintadisnials t r. iki l t dienos. 

I • • • ! ! • H • m . Į . I I u i . i l i i . - , i i . m,mt 

Kas laimėjo? 

Bridgeportas. — Rugsėjo 9 
dienų, apie pirmų valandų po 
rjįetų, Waukeganieeiai svaidi-
ninkai atvažiavo į Mark 
White Sauare Park žaisti su 
vietinės 16-tos kuopos svai-
Uininkais. Pilni linksmumo ir 

• 

pasitikėjimo praktikavo pas
kutinį sykf. IS visų pusių bu
vo daromos *'bets";, vieni, 
kad Waukeganie5iai iaimėa, ki 
ti kad Bridgeportie&iai ims 
viršų. Nerimastis kila tarpe 

skaičium Qa |̂ūtn^toJQ — ^kodel nepradeda 
žaisti T,'' Ant galo, abu mana-
žieriai susutaikė, ir žaismas 
prasidėjo. 

Eutieriai, iš vienos ir kitos 
pusės, sulaikė kvet^avirną. žiu
ri į' lošėjus. Štai svaidinis ta
po išmuštas! Lekia užpat ga
lo "fieldos"! Kas toks bėga 
aplink "bases"? O tai 
"Jinks"! Jau artinasi prie 
trečios "bases"! Apsistojo! O 
kodėl! Juk jis gali "home-
plate" pasiekti! Tai "coachb 

sustabdė jį nereikalingai. Bū
tų padaręs uhome run". Du 
sykiu jis gavo po tris "ba
ses". O linksmumas 16 kuopos 
rutierių! 

Štai Frahk Prūsaitis, mūsų 
kuopos "sheik^ ir,.taipgi, 

J. S. 
— = * 

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

M > sss -ss 
i i ir i > 11 Ii f i l i _ A f ,***4 Ą !• 

MAS 
Gauk paUriiiia l}-tb Vau Paing, Siioilausto kurti 

supranta tavo stovj Ir kujfis patars tau kaip p&sl-
SeĮbįti. Norint išsigydyti reikia rasti ligos PRIE
ŽASTĮ. Pasitark su daktaru kuria turi Ūgų metų 
prityrimą chronišku ir viduriniu ligų, lai tave ge
rai išegzaminuoja. 

Tavo kraujas ir šlapumas turi būti egserainuoja-
mas mikroskopu. Jeigu kenti nuo Crroniškų Ligų 
ąrb4 stlp'humo jytlikų^ Ugų ar užamuodljimo krau-
Jo, tau reikallagas spečialis s e i m a s . Seru» yiektra 

Dr. J . Van Paing 
^ *A' | \ Ofisas iv baboratorUa 

alanaos II išryto iki 8 Tai. vakare 
et. Telefonas Yards U i t 

sp 
f 

m^mm-M^ĘĮurm 

mūsų piteher, ima "bdt , ir 
laukia koi Waukeganiečių pit-
cheris atmes svaidinį. Atme
tė bet taip smarkiai, kad su-

_ ss_ 

taikinus su Pranciškaus smar
kumu, akymirksnyje, jau bolė 
lekia išpat "diamond'\ Pran
ciškui teko "home run". 

Vienam inningę* štai pakilo 
nerimastis. Visi š*ttkia už Pe
trų. Jis turėjo bolę mužti. Nie
kur nebuvo galima jį matyti. 
Staiga, iš kitdš pusės jis at-
bėgo. Laukimas nebuvo vel
tui, nes jis padauginę mūsų 
"sedre", pdafjr'd*mas "home 
run/*. Tai buvo Pebas Miller, 
kuopos cateher. 

Povilas Mažeika, vadinamas 
"undertakėr's son", buvo 
"first basėm6nas,,, Pastarojo 

Roselande dar niekuomet ne-
pusėtknai ."lucky". Jam ne-Į>^vo *aiP pasekmingas para-
teko atsižymėti kaipo "home'PW>S jomarkas. 
run liitter", bet daug s valdi
ninkų atvedė į "home" su sa
vo mušimu. 

^Reikia ir Juozų Balsevičių 
paminėti. Atsakomybė ' * cen-
ter Field.', krito ant jo pečių. 
Pavojinga pozicija, nes svai
dinis daug kartų atlekia į ta 
vietą. Maciau jį pagaunanti 
kelias abejotinas boles, kurios 
buvo išmuštos per aukštai, ar 
per toli. 

Vienam innihge, ypatingų 
laimę turėjo 16-tos kuopos 
s valdininkai. Keturiems *base-
ballinmkams teko apibėgti vi
sas "bases". Jų bėgimo lai
ku,- žiūrėtojai buvo nudžiugin
ti Bridgeportiečių pasisekimu, 
t) Waukeganiečiai tik žiuri 
išplėtę akis I — "Kas daugiau 
atsitiks!" 

Bridgeportiečių svaidinin-
kų.tarpe, atsirado vienas nau
jas baseballininkas kuris žai
dė kaipo "right field". Daug 
sunkių bolės metimų tejio 
jam pagauti. Geistina ^utų 
kad jisai dalyvautų lošime ir 
busimuose metuose. 

Iš Waukeganiečiu. tarpo 
vienas kuris buvo mažiausias, 
atsižymėjo kaipo gabiausias, o 
tai buvo "center field". Ne
labai sekėsi jiems lošti • nes, 
keturi jų geriausieji baseballi-
ninkai buvo pakviesti į vestu
ves. Vienas kaipo 'best man/ 
antras biski jerniąu, trečias — 
dar žemiau ir t. t. ' 

Kadangi AVaukeganiečiai 
vieriu metiku (jfttchėr) nebu 
vo patenkinti, mainė net iki 
ketvirto. 

16-tos kuopos rutieriai er
zino WaukegaflibČius kad jie 
gautų naujų "cateher". "Ga
benkite jj atgal į Watlkeganų 
idant iisimokytų; bulę gaudy
ti" buvo girdėtis. 

Šio lošimo pasekmės buvo 
tokios: Waukeganiečių keturi 
(4) prieš Bridgapoitiečių dvy
lika (12). 

Jaunutė K<tfespondentė. 

Lietuviai Daktarai 
Amerikc* Lietuvį Daktarų 

aVitu îjot nariai 
Ori A. Ii Bertašius 

(Berta**) 
G«>1rr<wA8 m CHTI^RGAS 

8464 So. Baisted Str. 
Oliso Tai.: 1-1 po piet 6-8 vak, 

Rcsidendja 
S151 SO. UnkMt Ave. 

Tel. BooJ. 5 t l S Tel. Yds. 1699 

pleiskanų mirtinąjį priedą, 
Suvilginkite Ruflles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles iiuolatOB ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą svaria ir sveika ir 
savo plaukus gr*žiaia ir žvil
gančiais. 
Kaina 65c. aptiekoae, arba prisiųs-
kite 75c. tiesiaLj labaratorijf. 

P. AD. R1CHTER & CO. 
104-114 So . 4th St. 

Brooklyii, N. Y. 

« i • ±fc?= —~čmmA*fc »̂ v-

R*D 
LIETUVON PER 10 DIENU 

• Vienintelis vandenio kelias Meta-j 
»on per Southampton ant Mililng« 

'laivų 
APTARIA MI 

BEREN6ARIA 
|Apteidiia New Yorką kas Utar-] 
»Dii)kas. Greitas persėdymas South-
>amptone. Lietuviai ypatlškai Jy. 
^dimi. 

Reguliariai Išplaukia tiesiai } 
Ham Įnirus. 

K1 (l nuavė fie«JVO)Karė«iT«A»al K l - ( l HamtMirte 103.B0) S5.0t 
KELEIVIAI Iš LIETUVOS 

[•ėda lai van PlliavoJ valiuojant J 6o-i 
^uthamptoną Ir. ten persėda ant Mil
tinu laivų. Plaukia kas' aavait*. 

Greičiausi laivai pasaulyje. 
Informacijų dėl kalnu ir reikalingu' 

• dokumentų atvažiuojantiems keleivis-' 
>ms Kalite gauti nuo bile arento. Rei
kalaukit. Jų yra jūsų mieste arba a-' 
''pielinkėj. -

Ounard Line, 
140 N. Dearborn 
St. Chicago 

\ 

SAUfAS 5 SYKtUS. 

Ernest Yern, gyvenas 1047 
Sedgwick gatvės, anądien bū
damas netoli savo namų tapo 
i6 užpakalio peršautas' penkis 
sykiue. Peršautasis mirė ant 
vietos, gi užpuolikas žmogžu
dį s pabėgo. 

" V * " ! K » » » " » » » • • «*eį- • • • • • • » • • *<— • 

L Michniivicz-Vidikieoe 

NUŽUDįŠ GIKDAMA8 
SAVE. 

Leonard Kozibl. lenkas, ta
po mirtinai peršautas anądien 
po piet tūlo Stanley Wo-
lonski, kurs sakosi jis tai pa 
daręs apsigynimui savęs. Mat, 
minimas Koziol ir jo draugas 
Andrew Pocholok buvo jį už 
puolę. 

— • 

PAIN-EXPELLERIS 
JUMS PAGELBĖS! 

Kuomet Šaukiamasi Pain-Eapellerio 
pagalbos, ŽHrinsjrtiis greitai apga

lima ir nesmagumai 
—pranyksta. Su 
pirma žnyptelejimu 
reamatiško skaus-
mo,, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian-
čio i krūva strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Bito galin
go ir patOtetiao Šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expelleria turi mūsų INKABO 
vaišbaženklj. Vist kiti fra j * 
mėgadžiojiruaįs. Kaina 35e. ir 70o. 
aptiftkose arba i i 

F. AO. RICHTUt 6 CO.. 
104-114 Serth 4tk St , Breeklra, H. f. 

101 k Halsted St 
Kampas 31 gatvS 
PBone Yards 1119 
Viename ofise sn 
Dr. J. ti. Van 

ng. 
Sąžiniškas ps 

^tsrnaviLias prH? 
-gluidymt*.Vteoki pa 

patarimai dykai. 
Valandos! nuo 7 ryte, m i \ ano 
S lkl 9 vai. vakare. 

» — — ' " » » » » M * 0 » » « i ^ » M M M » » < 

• ~ =t 'Rcs. Tel. Republie 7Š12 
6117 South Tai man Ave. 
Vai; nuo į IS ryto rki 12 

Dr. FELIX A. MANELIS 
NAPRAPATH 

3267 SO. Halsted St. Chicago. 
Ofiso vai: Nuo 1—5 vak. ir nuo 
7—9 vak. Tel. Bodl: «7f7 

- _ - — — — — . — • ••••— — • — — — — • ' • i " ^ — - ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 

1. • -— •L-^-'~ *• • - ' •-- - -1 - - r i % •' II n į 

' Rezidencijos Tnt Brunstvfck 48«7 
Dr. 0. YtJOlUS D. C^tti. 0. 

CHIROPRACTIO GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 6̂ 8 P. M. fiventad. I-II 
157t Aiilwaukee Arenae 

^attip. Hobey ir Ifofth Ave. 
_ Ofisp Telef. 4JntiMfwlck 3385 » i « . • . i i » . i < > ^ 

a s o i 

i * *m-nr 
LIETpVIAI GRABORIAI 

Telefonas Bonlevard 4131 

A. Misalskis 
Graboriua 

Patarnauji! lal-
4otuTČee ves
tuvėse, krtkity-
noe Ir kituose! 
reikaluose. Kai 
iros P moa. 

{3307 Aubui-i Ave. Chičago. 

į | ;Hiiai*»»»4> m* • » * , - — » » • '*—» mm.m,mmfl 

8. D. LAOHAWIOZ 
LIKTUV18 GRABORim 

3114 W. fs.rtt FL CalcSgo, m 
Patarnauja laidotuvėse tnopi-

ffjaursla. Reikale meldiis atellao-
kti. o mano darU bnslts «if*-
nčdlntL Tet Ganai i l l i — l l t t 

9-mmMM e e n a • • • • mtKĮmmmm * 

i <»<m»a^M;»>» > » i i . < > « i i 

TeL BlTd. 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
ifsvruvis DEJTTISTAB 

471S t*0. ASBLAND AVEITTJK 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos; nuo 9 ryto iki • vak. 
BSredomle nuo 4 iki 9 vakare. 

i » » » » f c * » » » » « » i » » 
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WėL Oanai M7, Vak. Cmnai U i t 

DR. P. Z. ZALATORIS | 
Uet i t i i Oydytojas Ir 

OhlrffffM 
įsu 

valandss: i š !kl l t ryte: 1 
pė plitu: I tkl 9 

}įm rL»,nm'mmm mm » • « . » • . b ^ * « » t i » l 

D r . M . Stupnicki 
3107 So. Margu Sirert 

CHIGAGO, OLLSsTOla 
. relefenae Vards fttlt 

Valaodde — 1 lkl 11 U ryto 
po pietų s lkl t vak Kedeilomt* 
ofisas •įdarytas 

• ^ » » » » » » l 

DR. A. L. YIKU 
1«W0 8o. Halated Str 

t>rt. oanai I t i i 
Ofiso vai.: 19 ryto lkl 13 po plės. 

r lai 7 vai vakaro, 
vai.; S lkl 4 po pietų. 
41M Arcter A f e. 
1%1 Lafatette 999t 

TeL Boalevard 94 SS 
DR. A. J. KARALITJi 

Iaietutis Gydytojai 
3303 South Morgan Stmi 

Chicago. m . 

M . Blvd. 1401. 
Dr. V. 
1815 8o. 

Valandos; Nu< 
7—9 vak. 

Nedėliomis 

A. ŠIMKUS 
Hatsted Street 

• 9 lkl t diena, Nuo 

9 lkl 12 diena. 

Dr.MStrikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS tr CHTRCRGAS 
4401 So. Ashland Avenne 

Tet Boulevard 78JNJ 
Tai.; 2 iki 4 ir sNkl g 

Ned. 10 iki 12 
BTasveJ: ae4l So. Albany Avesme 

TeL Prospect 1080 
Vai.; pagal sutarti. 
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LIETUVIAI ADVOKATAI 

A. A. Slakis 
AflVOKATAS 

Ofisas Vidurmicstvjc 
V CHICAGO TE3IPLE BLlIiDMTG 

77 tVcst Washington Street 
Room 1726 Tel. Dearborn 9057 
Namų Tel. Hyde Park 3395 

n U m i • • » » < ! i B •gfll 

iTeL Deart 

A. E, 
STASULANI 

ADVOKATAS % 

VidurralestiJ Ofisas 
Room 1726 Chicago Temple Bldg., 
77 W. VVashington St. 

OFISAS CICERO 
1314 So. Cicero Avenuc, 

PanedėUo, Serėdo Ir Pėtnyčios vak. 
TeL Cksero 6048 

• ' • • » • » » ^ » » » » » » » m + » » » » « 1 

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

m «•>» 
Ofisas Didmlestyji 

29 Bouth La Salle StrMt 

Telefonas Central gstO 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 46al 

• '• • •». -i 
— mm mm m. 

TST7B 
L i w y e r 

LXETTJVlfl ADVOaAl AM 
bten.: R. B14-M6-127 N. 1 
boru Str. T e l R a n t e l į 
Vakarais: 10786 6. Wabash A 
Roseland Tel. Pullman 687Ž 

13. W. Ė A jff E 8 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
ftoom 9M)4 - Telcf. Randolph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki S po eietu 
Vakarais: 8208 So. Helėted Str. 

Telef. Yards 1011 
Chicago. 

f^_iuaxiaa<ipe»«JBJL»jsa 
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t t KUN. J. JONAITIS APSI

LANKĖ. 
f 

Kun. 3. Jonaitis iš Detroit, 

įfield Ave., Yattls 0145. 
Venta Pharmacy, 4135, Ar

cher Ave., Lafayette 0621. 
41 Montvid Pharmacy, 1824 

Midi., Šv. Petro ir Povylo pa ,Wabansia Ave., Hųmbolt 1098. 
i lapijos klebonas, buvo išva-

*iiavęs j Excelsior Spring, 
lfo., atsilsėti}, nes buvo susir 
gęs. Ten jam operuota ranka, 
karo laikais sužeista. Gryžta 
Detroitan sveikas Ir pilnas e-
nergijos. Važiuodamas namo, 
apsilankė ir *'Draugo*' reda
kcijoj. 

" publika neatsigerėjo. Ta ipvimą mūsų pramogoje. Va-
mylimiausia mūsų dainininkė, karą užbaigė choras po vado-

P-nas J. Ramanauskas gražiai (vystė p. Saurio su Lietuvos 

F. J . Tupikaitis, Pharmacy, 
233 E. 115 St.f Pųllman 0659. 
Justin Kūlis Pharmacy, 3259 

8 a Halsted St., Blvd. 6974. 

BRIDGEPORT. 

ŠIANDIE "TAG DAY. T? 

Gert>. Seserų Sutikimo Pramo

Balandėli, tu balčiausias, 

kas ant to Bridgeporto dėjosi 
už pereitą Antradieny, rugsė 

Šiandie Chicago je yra , jo 4 d.! 
" t ag day", ty. miesto gatvėse y i s ^ m i e l ą dienelę didžiau 
renkamos nuo žmonių aukos j s; C u ^ į ya\kų plaukė ruimin- nors praktiškesnia žyme, sa 
labdaringiems tikslams. .Dalis g o n p a r a p i j o s mokyklon, gir-

paįvairino koncertinę dalį va
karo savo jausmingu tenoru. 
P-nas Ramanauskas niekados, 
kaip ir p. Janušauskienė nėra 
.atsisakę dalyvauti labdaringų 
darbų pramogose. 

Visuomet mielai sutinka i: 
dainuoja veltui, nė cento už-
nlokesnio nereikalaudami, no-
.rs jie didelius pinigus išmoka 
balsę, belavindami. Didžiausia 
padėka tebūnie jiems, ir pp. 
Sauriamš bei "Kanklių' ' cho
rui. P-nas sTamas Janulis (vie
nas iš vakaro rengimo komi
sijos) išreiškęs savo džiaugs
mą sulaukus lietuvaičių moky
tojų, savo kalboje gražiai at
pasakojo lietuvių katalikų 
priedermes ir davė įnešimą, 
kad pagerbus Seseris ne vien 
gražia programa, bet ir kokia 

himnu. . 
Keikia pažymėti, kad pp. Ur 

bai (kun. B. Urbos tėveliai) 
dovanojo skanios giros ir gė
lių, kurias pardavinėjant liko 
uždarbio keliolika dolerių. Pp. 
Urbai visuomet remia gerus 
.darbus, fai gražios širdies žmo 

< * « 
nes. 

surinktų pinigų teks.ir katali 
kų labdaringoms įstaigoms. 

dėjau, kad suvirs 800 užregis
truota tą pačią dieną. Mat Čia 
parėjo " saviškės pas savuo 

AUKOS JAPONŲ ŠELPIMUI sius". Mokyklą užėmė vesti 
senai laukiamos gerb. Seserys 

Dirbo daugiausia, 

(Vakaro surengime, daugiau 
šiai dirbo pp. K. ir B. Naug 
žemiai su p. T. Januliu, pade 
dant 2-rojo sk. Sv. Kazimiero; 
Akademijos Bėniėjų Draugijos 
narėms. 

Įspudto. 

t « 

• Apaštalinio Delegato Suv. 
Valstybėms parėdymu vakar 
visose Suv. Valstybių katali
kiškose bažnyčiose buvo ren
kamos aukos šelpti nukentė
jusius japonus. 

PAVIETAS SUIMTAS 
KANADOJ. 

virši-Chicagos detektiyų 
uinkui pranešta, kad pabėgęs 
Universal bankos kasieriaus 
asistentas Pavietas suimtas 
Montrearv, Kanadoj. 

Jš AViseonsino pranešta, 
kad tenai tabokos derlius la
bai nukentėjęs nuo didelių 
rytmečių šalnų. Kai-kur iškri 
tęs lengvas sniegas. 

ŠIOSE VIETOSE GALIMA 
PIRKTI TTKIETUS BOBRA-
VIčlAUS KONCERNUI, OCT. 
SPALIO 5 D. ORCHESTRA 

HALL. 

H " Draugas " 2334 So. Oakley 
Avenue, Roosevelt 7791. 

Metropolitan State Bank, 
2201 W. 22 str., Canal 1955. 

į Universal State Bank, 3252 
"So. Halsted St., Boulevarcl 
07000. 

Elta Corfimerce Co. 3231 So. 
Halsted St , Yards 1234. 

Liberty Land & Investment 
Co. 3Š01 So. Halsted St., 
Blvd. 6775. , 

P. Baltutis. 901 W. 33 St., 
Yards 4669. 

M. J. Kiras, 3335 S. Halsted 
St., Yards 6894. 

"Naujienos", 1739 So. Hal
sted St., Roosevelt 8500. 

"Telegramas", 666 W. 18 
'St., Roosevelt 7653. 

Dargis & Dargis, 726 W. 18 
r Canal 1603. 

Jagelo Pharmacy, 4559 .So. 
Hermitage ave., Blvd. 7078. 

J. J . Zolp, 4601 So. Marsh-

i 

-
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- ATSIŠAUKITE. 

I 

Muskegon, Afich., Mercy li
goninėj randasi lietuvio vy-

x̂ ro lavonas, apie 28 metų am
žiaus. Jo vardas Frank Mi-
ller (gal Milius). Policija ra
dusi ženklų, kad jis chrcAgieT 

tis ir dirbęs Continental Mill 
« Works. Del platesnių infor-
•*«Mieijų- kreipkitės pas grabo-
rių Joną F. Eudeikį, 4605 So. 
Hermitage ave. Telef. Yards 
4040. 

Kazimieriėtės. Ūžtai visa para
pija nebetilpo savyje iš džiau
gsmo ir susėjo didžiulėn para
pijos svetainėn savo diiaugs 
mą viešai išreikšti. 

Kaip tik saulutei nusileidus 
pasigirdo ant parapijos kieme 
garsai net dviejų benu, tai 
mūsų didelis geradaris p. Ven-
ekevičįus iš Town of Lake su 
savo benu pribuvo padėti bri-
dgeportiečiams džiaugtis. Tai 
jau tretį kartą mums p. Venc-
kevičius veltai patarnauja. 
Neužmiršime mes jo* 

«P. Bžerskis iŠ Bridgeporto 
garsus vadas garsaus beno 
tai pat atsilankė ir dovanai 
grojo. Nuo dviejų orkestrų net 
sienos drebėjo džiaugsmin
gais garsais. O svetainėn žmo
nelės tik plūdo. 

Programa. 
Truputį po B valandos, už

baigus muzikantams groti, ant 
scenos pasirodė g. Kazimieras 
Naugžemis, mūsų Žinomas vei
kėjas ir paaiškinęs vakaro tik
slą, perstatė gerb. kleboną, 
kun. Krušą į vakaro vedėjus. 
Programa, mat, jau iš kalno 
buvo puikiai prirengta. Mūsų 
didelis vargonininkas su savo 
choru ("Kanklių") visų tipą 
pakėlė gražiomis dainomis; 
"Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais mes norime ir būti", 
triumfuojančiai plaukė garsai 
(kinos tam vakarui pritaikin
tos. Paskui kalbėjo gerb. kle
bonas Krušas. Savo turinin
goje kalboje suteikė daug nau
dingų patarimų vaikų tėvams. 
Pianą skambino mažytė mer
gytė p-le Vertejkaitė. Paskui 
kalbėjo p. A. Nausėdienė, apie 
skirtumą katalikiškų mokyklų 
nuo viešųjų. Deklamavo " Ma
no kryželis" šv. Kazimiero A-
kademijos alumnė, p-lė J. Ur-
biutė ir kaip visuomet artis-
tiškai savo užduotį atliko. 

Gerb. tėvas V, Kulikauskas, 
šv. Kazimiero Vienuolyno ka
pelionas plačiai ir gražiai kal
bėjo apie pašaukimų auklėji
mą jaunuomenėje! P-nia I?. 
Saurienė skambių kaip sidab
ras balsu sudainavo "Kur ba
kūžė samanuota". Buvo iš
šaukta atkartoti. Gaila, kad 
taip retai tegirdžiame p. Sau-
rienę dainuojant — tai tikra 
gražiabalsė, tik^ gaila, - kad 
tokįa šykati. Dainavo mūsų 

ko, "sudėkim, broliai ir sese 
rys, mūsų Seselėms kiek nors 
jų koplyčios naudai". Jo bal
sas nepaliko balsu tyruose šau 
kiančių, štai vakaro "kolekto
r iai" pp. Naugžemienė, Mazi-
liauskienė, Krivickienė, p-lė 
Vasiliauskaitė ir pats p. Ja
nulis perėjo, per svetainę — 
na ir *'presto" žiūrėkite, ką* 
ir kiek suaukavo. 
Aukos. 

Juozas Černauskas, didis 
Vienuolyno prietelius tekštelė
jo Lietuvos boną $50 ir sako, 
tai dar ne galas... 
. Po $10: Petras Žiogas ir A. 

Zopiela; ,' • 
Po $5: Ant. Grigonienė, P. 

Antanaitienė, Kaz. ir Barb. 
Naugžemiai, Ant. Grinienė, A. 
Kokas, P. Antanaviče; 

Po $2: Ant. Nausėdiene, M. 
Petrauskas, A. Nedvarienė, A. 
Stumbris, C. Laska, K. Moc
kus, A. Vidmontienė, F. Saga-
mogas (T), A. Milinauskienė; 

Po $1: J. Urba, J . Garuckas, 
J . Budris, J. Kaniušis, J . Pet
kus, B. M. Butkus, A. Žemai
tis, P. Sirbis, Z. Lesčauskienė, 
T. Janulis, J . Abromavičia, K. 
Kužmienė, O. Aleliunienė, P. 
Jurevičienė, J. Kvietkus, J. 
Skripkus, Iz. Pupauskas, B. 
Sekleckis, Agnietė Nausėdai
tė, G."Bitautienė, R Petrule-
vičia, P. Kvietkienė, J. Andri-
liunienė, A. Norkus, A. Ežers-
kienė, B. Sokienė, F. Mikolai-
tis, A. Geštautienė, F. Kairie
nė, J . Kriščiunienė, A. Ado
maitienė, A. Budinąs, M. Kun. 
cienė, Bendikienė, M. Butkie
nė, M. Gudjonienė, P. Antai-
naitienė, Tmčinskienė, Grigo
nienė, Z. Masiulienė, S. Zopie-
laitė, Mačienė, J. Maziliauskis, 
M. Kumpikienė, M. Šalčiuvie
nė, M. Pukšienė, A. Andrišiu-
nas, J. Kaniušis, A. Žemaitis, 
J. Vitas, M. Barauskas, 
V. Vidmantas, A. Norkus, 
Kairienė (vyresnioji). 

A. Pipirienė 50c. 
P-nas J. Evaldas pridavė $5. 
Kun. klebonas nuo svetainės 

nuomos nuleido $5.00 (mokė
jome tik $20 už tą vakarą). 

Viso labo aukų susidaro 
$183.00. 

Programe dalyvavo taipgi 
mažos moksleivės p-lės Felici
ja Nausėdaitė ir Stasė Bitau-
taitė. Jiedvi gražiai paskambi
no duetą ant piano. Vakaras 

fspudis vakaro buvo 
labai gražus. Pradėjus nuo pir
mo žingsnio einant svetainėn, 
kur prie durių pasitiko gra
žios ponios, baltai pasirėdžiu
sios ir baigiant gražia progra
ma, viskas, buvo malonu, sa
va, jauku. Lai gyvuoja bridge-
portiečiai! Jie tikrai priparo-
dė, kad tikroji laimė randasi 
gražiuose darbuose f "Norint 
būti laimingu — reikia būti 
žmonijai naudingu". 

Sudėjus vaakro pekų (nuo 
įžangos, užkandžių ir gelių) su 
sudėtomis aukomis Vienuoly
no koplyčiai pasidarė dovanų 

* * — .i $240.00. 
Be to, bridgeportieČiai savo 

mokyklos Seserims mokyto
joms įrengs dovaną i— gra
žią šv. Kazimiero stovylą jų 
namo koplytėiėn su parašais, 
kad tai bridgeportiečių dėkin
gumo dovana. 
Dar bos.' I - • •> t

; 

Šiam kartu tai tiek naujie
nų. Bet tai neviskas. Tėmy ki
tę — "Drauge" ką A. R. D. 
2-ras skyrius rengia Spalių 27 
d. parap. gvet. Rutyte, tu ža-
žioji, tai bent žada W i pra
moga! Visi laukiame jos, o la
biausiai jos laukia tai 

i . . . . 

• 

o 

REIKAUENGI VYRAI 'Veavers" 
ant rankinių staklių, prityrimas ne-
reikalincroe. Nuo Stukio duodama 
dirbti. Darbas pastovus. 

OLSON K I G CO. 
1500 — t s i a Wert Monrae Stiect 

• 

• 

REIKALAUJAMA vargoninko* ku
ris galėtų gerai vesti netik chorą bet 
ir orkestrą ir benu. Tinkamam ge
resnės vietos nereiktų. 

KUN. V. VILKUTAmS 
•527 Snperlor Avenoe 

CleveJand, Ohlo • ' 

PAIEŠKOJIMAI 
PAIEŠKAU savio vyro Jono 

Ukso kuris mane apleido pėt-
nyčioj rugsėjo 7 d. šių metų 
palikdamas didžiame varge su 
5 vaikučiais, 1 vaikas ligoni
nėj miršta. Jis ym 39 metu 
amžiaus turi tamsius plaukus. 
Prašau jo paties sugrįžti arba 
kas apie jo žinote praneškite 
šiuo adresu.-

' JOANA UKSIENfc 
200 W. Walnut Str. 

St. Charles, 111-

PARSIDUODA Skelai (svarstikles) 
del bufiejrnes ar grosennės, Ir du ge
sintai peCiai. Apsišaukite tuojaus. 

V. M. STULPINAS 
3311 South Halsted Street * 

Chioago, UI. 
Tel. Yards t062 

DEPOZITORIAI 
m 

- -

I 

MUŠU BANKO VALDYBA IR DIREKTORIAI NUTARĖ IŠMOKĖTI 
P I lN į NUOŠIMT) ANT VISU IŠTRAUKTU DEPOZITU, KURIE BUS AT-

SIIGRAilNTI Į BANM L A I K E V I E N O S S A V A I T Ė S 
" 

• , ' . , 

• 
•Tolys nutarimas yra padarytas vien del to kad parodžius šio Banko tvirtumą 

ir prielankumą mūsų gerbiamiems Kosta menams, kurie patikėji neteisingiems 
gandams ir paskalams dėlei vieno šio Banko darbininke prasišalinimo, ir iš ne
pamatuotos baimės, buvo savo pinigus- išsiėmę, 

Kurie perkėlė išimtus pinigus į ki tus Bankus, priduokite mums tas knyge
lės. Mes patys perkelsim atgal pinigus ir Tamstos nuošimčiai ne bus sugadinti. 

*. 

• 
• • • 

_ 

ŠIO BANKO KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
_ 290,000.00 

• . 

0 VISAS BANKO SIEKIANTIS 
' 

, ^ » ^ 

$3,000,000.00 
YRA GERIAUSIAIS LIUDININKAIS STIPRUMO IR SAUGUMO v' 

• • • ŠIO BANKO 
t - ^ 

• 

MŪRAS STOVI ILLINOIS 
CLEAIUN6 HOUSE ASSOGIATION 

LIETUVIAI PAfi LiETUVIUS - La{ būna mūsų obalsis ir jo laikykimės, 
Tada tik lietuvių vandas augs ir .gražiai ^Hamfeės. 

(Jaukite šiandien Šio Banko knygelė ir nuošimčius auginkite. 

BANKO VALDYBA: Joseph J. Elias, Fresv James P. Doody, Vioe-Pres., And^ 
rew H. Nowak, Vice-Pres., Wm. M, Antonisen, Cashier, St. V. Valanchauskai, 
Ass't. Casluer. 

AL STATE BANK ką* 

(Under State Government and Ckaring House Supervision) 

3252 South Halsted Sti> Chicago. 
LAIKINAI 814 W. 33-RD STR. KOL UŽSIBAIGS REMONTAS 

— — 5 * —m 
— 

NORĖDAMI 
PIRKU PARDUOTI A» MAI
NYTI VISADOS KRBIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO, 
*< J , _ J L P ^ L - — e w w JUI r^ 

••niH»i»»ii»iHiiiiiiniiP| 
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NAMAS 
baigiant pribuvo gerb. kun. ANT PARDAVIMO 6 kam-
B. Bumša, jaunas ir naujas 
L. B. K. Federcijos Centro se-
kretorips. Jisai irgi teikėsi pa
puošti vakarą savo gyva ir i r i l M ^ " P f 8 ? ^ Atsišaukite 

a * * r f , iant pirmu lobu po 6 vai. va-
pilna umoro kalba. Dėkingi kare 

barių namas su basementų, e 
lektra gazas ir vana, lotas 
125x25 2141 W. 22-nd Place. 
Maža mokestis iškalno o liku 

žvaigždutė p-nia M. Janušau
skienė. Jąja, kaip paprastai esame jam nuoširdžiai ui daly- J 1952 W» 91 Plaea 

809 W. 3Sth SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS, 

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir 
« Parduodam Laivakortes. 

Tel. Lafayette 49*8 

PLUMBIN6 
Kaipo Hetnvys, lletaTlams riam-
dos patarnauji! kuogertansla 

M. TDiKA 
*SS8 West S8-th 

• ^ 

Ką tik išėjo iš spaudos 
M A Ž A S 

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

IŠPAŽINTIES IR ŠV. KOMUNIJOS. 
. . ' Sutaisė kun. V. K. 
Sis Katekizmas labai lengvas ir parankus. Jame 

yrą naujieji i r ̂ senieji poteriai. 
Kaina tik 20c. 

"DRAUCUS/ ' ^UB. CO., 
2334 So. Oakley Ava., . . . . Chicago UI. 

S 

«H«4» 

KJ Perskaičiau MąŽ% Katekizmą sutaisytą Kun. V. K. 
Labai j j pamėgau. (Meldžiu tuoį man prisiųst 200 ko
pija). AS ji plačiau skleisiu nęsjis yra labai supranta
moje kalbįje ir labai pilnas. ICįn. .F. A. Virmauskis. 

liiliiiiiimiiiimiii 


