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METAI-VOL VIII 

BOLŠEVIKAI PAVARTO
SIĄ KITAS METODAS 

PRIEŠ BAŽNYČIĄ 
JIE TURI MINTYJE KRU-
TOMUOSIUS PAVEIKSLUS. 

Tai, girdi, busianti pasekmin-
giausia kova. 

VIFA'NA, rūgs. 26. — Bol-
ševistin. Rusijos šiandieniniai 
autokratai atšipo dantis ko
vodami su krikščionybe. Api
plėšo jie bažnyčias ir cerkves, 
kilo persekioti kunigus ir šve
ntikus, tikėdamies tuo būdu 
išnaikinti krikščionybę. {Te
čiaus ta nuožmi ir žiauri kova 
nedavė geistinų rezultatų. 

Beito, jie sprendžia tai ko
vai imtis kitu metodn. Tai 
busią prieinamesnės ir la
binus žmonės įtikinančios. 
Nori gražiuoju minias patrau 
kti savo pusrn, atplėšus nuo 
krikščionybės. Jie sprendžia 
tai ?avo propagandai pavar
toti krutamuosius paveikslus. 

Trotzkyo planai. 

{Sovietų Rusijos karo komi
saras Trotzky viename vietos 
bolševistiniam laikraštv, kurs 
Maskvos pinigais leidžiamas, 
nurodo, kaip bolševikai turė
tų pavartoti krutamuosius pa
veikslus naujai propagandai. 

Trotzky pažymi, kad kruta-
rmijų paveikslų išradimas yra 
nepaprastas išradimas ir tie 
paveikslai visur esą taip po-
pularingi, kad socialistams 
nereiktų pamiršti to fakto. 
Tai puikiausia socializmo pla
tinimui metodą — vartoti 
krutamuosius paveikslus. Jie 
rodomi daro nepaprastai 
daug įspūdžio į minias. Jie 
vartojami šiandie plačiai vi
sose civilizuotose šal\\se. {Fai 
delkogi Rusijos bolševizmas 
negalėtų to didelio šių dienų 
išradimo pavartoti prieš Ba
žnyčią ir cerkvę ir, abelnai, 
prieš krikščionybę, klausia 
tas šios gadynės Belzebubas. 

Katalikai turi budėti. 
Tai bus nauja bolševistinė 

propaganda. J i bus finan
suojama Bažnyčių ir cerkvių 
apiplėštais turtais. 

Katalikai privalo budėti. 
Xes ta bolševistinė propagan
da bus vedama ne vien Rusi
joje, bet ir kitose šalyse. . 

Rusijos bolševizmas dar 
stipriai laikosi ir jis pasiren
gęs dar daug bloga - 'ntlikti 
žmonijai, kol neužmerks akių, 
kad daugiaus nematyti saulės 
šviesos. 

Bolševikų vadai vartojo į-
vairiausių priemonių kovai su 
krikščionybe. Nedavė jiems 
naudos nei krikščionybės ats
tovi] žudymai, nei kankini
mai. 
jų metodų. Tečiaus ir šiuo 
kartu jie nusisuks sprandą. 

Graikija Turi Atpildyti 
Italijai 

TAIP IŠSPRENDĖ SANTA RVĖS AMBASADORIŲ 
T A R Y B A 

IŠSPRENDIMAS KILO, KUOMET ITALJJA ATSISAKĖ 
APLEISTI KORFU. 

PARYŽII^S, rūgs. 27. — 
Santarvės Ambasadorių Ta-
ryha pa gal i aus išsprendė, kad 
Graikija turi Italijai atmokė
ti 50 milionų lirų prieš ita
lams apleisiant Korfu salą. 

Išsprendimas viešai bus 
paskelbtas tik painformavus 
apie tai Graikiją. 

PARYŽIUS, rūgs. 2C. — 
Italija atsisako evakuoti Kor
fu salą, kaip ilgai Graikija 
neatmokės 50 milionų lirų at-
lyginimo. 

kad tan klausiman ir vėl gal 
norės įsimaišyti Tautų Sąjun
ga, kurios autorjteto Italija 
nepripažįsta. 

Ambasadorių Taryba per
traukė sesiją ir bus palauk
ta instrukcijų iš Londono. 

Nuo Italijos priguli. 

To viso klausimo išsprendi
mas priguli nuo Italijos. Rug
sėjo 13 dieną Ambasadorių 
Taryba išsprendė, kad Itali
ja Korfu salą turi pilnai eva
kuoti rūgs. 27 d. Italija tuo-

Italijos delegatas apie t a i j m o t ž a d ( ' J° Pasitaikinti prie 
formaliai painformavo san- j t o ikpraidiltt©. I r .i<*i ji da-
tarvės ambasadorius. | b a r

 v neevakuos, kils naujas 
c ! . -\* i- -'triukšmas. 
Sako, premieras Mussolim ( 

sprendžia, kad sąlygos pilnai' T t a h X atsisako evakuoti, 
neišpildvros. Dėlto, AtenuJ110* Ambasadorių Tarybos 
valdžia privalo pirmiaus at-, PasW*ta tardymus pravesti I 
mokėti atlyginimą, jei nori, [emisija palinko graikų pu-
kad italų kareiviai butų at-1 R ė n i r raportuoja, kad už ita-
šaukti iš tos strateginės *a- į K l a j o s narių išžudymą 
] o p (graikai nekalti. 

1 Italija turi teisės. 
Delegatas Avezzana pripa-

tik iš Berlyno gryž premie
ras, tuojaus bavarai paskelbs 
militarinę diktatūrą. Bus su
daryta stipri armija ir pasių
sta ant Berlyno sugriauti na-
eionalę valdžią. 

Rubro teritorijoj jau devy
ni mėnesiai , kaip didžiuma 
vokiečių darbininkų nedirba. 
Pirmiaus nuo darbo juos su
laikė Vokietijos vyriausybė. 
Šiandie ta pati vyriausybė 
verčia jau darbininkus dar
ban. ^ Į W\ 

Komunistų veikimas. 

Nedarbo laiku tuos visus 
darbininkus komunistai agi
tatoriai patraukė savo pusėn. 
Šiandie jie sako, kad jie ne
dirbsią jokiam priešui. Gi 
jei vyriausybė pati liepia dir
bti, tai ją reikia griauti. 

Na, ir komunistų vedami 
darbininkai !gali pakelti grio
vimo ir naikinimo darbą. 

Ar taip, ar fcitaip bus, dar 
nežinia. Tik žinia, Streseman-
no kabinetas nestiprus, kad 
vokiečiams rymojus neužtikri
ntas. 

Tuotarpu turima žinių, kad 
Prancija vokiečiams žada vi
sokių "malonių" už pasidavi
mą. 

LEISTA TURATI DAUGIAU 
KARIUOMENES. 

IŠ SUKILIMU BULGARIJOJ 
SOFIA, rūgs. 27. — Tarp 

Sofijos ir Philippopoli maži 
būriai komunistų ir valstiečių 
veikia išilgai geležinkelio. Tos 
gaujos pasislėpusios kalnuo
se tuno, kuomet pasisuka ka
riuomenė. Kariuomenei pa
sišalinus, jos išeina ir ardo 
geležinkelį/ 

Bulgarija neturi pakanka
mo skaičiaus kariuomenės vi- | 

| >mr palaikyti patrolius. Dėl
to, sunkus daiktas pilnai nu
malšinti ir sukilėlius. 

Vietomis valstiečiai prisi
dėję prie komunistų ir* turi 
užėmę kai-kuriuos miestelius. 
Kiuir valstiečiai patys gaudo 
komunistus agitatorius ir 
juos paveda autoritetams. 

Bulgarijos valdžia rekru
tuoja daugiaus savanorių ka
reivių. Tečiaus saugojasi ko-* 
munistų, kurie nori įstoti ar
ini jon. 

Oficialiai pare'^u'ama, kad 
Bulgarijos sukilimams vado
vauja Maskvos agentai. Bul
garų komunistai vartoja Ru
sijoje gamintus 1923 m. šau
tuvus. 

Jei sukilimai Bulgarijoje 
prasitęs, bijoma serbų įsiver
žimo. 

L I E T U V O S A T S T O V A S . 

KUN. J. KONCEVIČIUS 
Lietuvos katalikų visuomenės atstovas Amerikai. (Platės? 
nių žinių skaityk antrame puslapy). 

Anglai priešingi. 

Anglu delegatas lordas Cre-/ . . . v. A. TJ .. zmo, kad Italija sutiko salą 
)ve atsisako pripažinti Itali- * * , rt_ ~ t , 

vi '. . . . evakuoti rūgs. 27. Bet pod-jos pažiuras ir nusistatymą. 
Tuo klausimu jis kreipėsi 
.Londonan, iš kur nori gauti 
instrukcijų. 

Japonijos ir prancūzų dele
gatai tvirtina, kad atpildymo 
klausimas turi but pavestas 
tarptautiniam teismui, gi Ita
lija turi evakuoti Korfu. 

Gal vcl T. Sąjunga. 
čionai del Italijos naujo nu 

sistatymo reiškiama baimės, 
kad pietinei Europai kils j 
naujas pavojus. Tai dėlto, 

raug rezervavo sau teises sa
vo tą sutikimą, prireikus, at
šaukti. 

Avezzana tad įspėjo kole
gas ambasadorius taikintis 
prie premiero Mnssolino rei
kalavimų. Ir jei tas nebns 
atlikta, tuomet Italija atšauks 

! ir visus kitus savo pasižadė
jimus ir pastatvs daugiaus 
griežtesnius reikalavimus. 

Tad Italija neapleis Korfu, 
kol negaus sau pilno patenki
nimo. 

SOFIA, r»*s. 26. — San
tarvės valstybės painformavo 
bulgarų valdžią, kad ji gali 
suorganizuoti tiek sau kariuo
menės, kiek jos reikalinVa nu
malšinti komunistų sukilimu^ 

Taip išspręsta, kuomet san
tarvė painformuota apie Ru
sijos bolševikų veikimą suso-
vietinti Bulgariją. 

Jei taip, tai valdžia veikiai 
apsidirbs su komunistais. 

NUSIŪTAS JAPONAS 
SOCIALISTAS. 

VOKIETIJOJ ŠVAISTOSI REVOLIUCIJOS ŠMĖKLA 

0KLAH0M0S LEGISLA-1 
TUROS ATSTOVAI 

IŠSKIRSTYTI. 

įTOKYO, rūgs. 27. -p Aną 
dieną miesto gatvėmis patro
nuojanti žandarmerija nušo
vė japonų socialistų vadą 0-
suki. 

Dėlto, visame mieste kilo 
triukšmas ir nepaprastas į-
tempimas. Žandarmerijos ka
pitonas Amakasu pašauktas 
karo teisman. v 

Žandarmerijos ir militari- j 
Įnės policijos vadovavime Įvy
ko atmainos. Paskirti nauji 
viršininkai. * 

NETURI VIETOS SAVO 
SESUAI. 

184 saliunai neteko ''laisnių-'. 

POLICIJA DARO KRATAS i go turi galybes nuosavų rei-
VIDUMIESTY. ] kalų. ~ 

Pasirodo, kad kuomet ad
ministracija vykina prohibicį. 
ją, tai federaliai agentai neį 

Chicagos centralinės poli- Uuri ką veikti. [Tokia padėti-
cijos stoties kapitonas. 200 po iųi gyventoja} nebus patenki 
licmonų pastatė darban vy
kinti proliibieiją vidumiesty, 
kuomet prolribiciniai agentai 
negali to "atlikti. 

Areštuota daugybė žmonių 
policmonams perėjus per įta
riamas vietas vidumiestv. 

nti. 

78 STATINES RAUGALO. 

»». 

Policija atliko kratą bute, 
717 Wfst Congress st. Rado 
78 statines raugalo, iš kurio-

Ligi vakar, miesto majoras , n o n 4 a į m i n t i "moonshine, 
Dever 184 saliunams panaiki-1 Vienas "moonshineris" areS 
uo "laisnes." Sakoma, tas /uotas,, 
pat likimas patiks ir visą ei-

ISPANIJA ATNAUJINA 
KARĄ MOROKOJ. 

Žada kreiptis į teismą. 

OKLAHOMA CITY, Okla., BERLYNAS, rūgs. 27. —j BERLYNAS, rūgs. 27. 
Vokietijos vyriausybė paskel-, Kuomet Vokietijos kanolieris 'nigs. 27. — Gubernatorius 
bė proklamaciją į gyventojus j su 17-os voRiečių valstybių W a l ton vakar laimėjo kovą 
apie vokiečių pasidavimą o- premierais išsprendė baigti s u kianį stais. 
kupantams Ruhro teritorijoj, pasyvį priešinimąsi (Rubro te- j Klanistų -šaukiama legisla-

Proklamaciją pasirašo pre- ritorijoj, jis tuojaus pastebė-;
 t u r a speeialėn sesijon be gu-

MELILLA, rūgs. 27, — Is
panų spėkos atnaujino karo 
veikimą prieš Morokos sukilė
lius. Imta bombarduoti prie
šo koncentracijos. 

Militaristinė valdžia Mad
rido parėdė armijai pasiruoš
ti didelėn ofensyvon prieš 
maurus. 

lę kitų saliunų. 
Chieagoje kįla opozicija 

prieš majorą ir policijos vir
šininką del jų veikimo prohi-
hicijos labui. 

Anądien policijos viršinin
ką aplankė apskrities boardo 
prezidentas Cermak ir reiškė 
savo nuomone, kad Chicagos 
administracija blogai elgiasi 
eikvodama žmonių sumoka
mus taksomis pinigus. 

Jis pažymėjo, kad prohibi-
> 

[cijn vykinti tai federalių au
toritetų darbas, bet ne Chi
cagos administracijos. Chica-

zidentas Ebert ir kanclieris 
Stresemann. 

Pažymimi vokiečni tautos 
vargai ir nepakenčiamos sun
kenybės del pasyvio priešini
mosi. 
pinigų finansuoti Ruhro gy
ventojus. Pasyvis priešini
masis prarijo daug turto, nu
skriaudė daugybę žmonių. 

Į Dėlto, priešinimąsi* per> 
Tad ruošiasi imtis nau-; t r a u k i a m a s i r gyventojai šau

kiami vienybėn su tikslu ap
drausti iškovotą Vokietijai 
respubliką/ kuriai pramato-
mas pavojus. 

Dabar santarvė gali duoti. 
Vokietijai pageidaujamą tai-f 

jo, kad del to išsprendimo .bernatoriaus autorizavimo ne 
j Vokietijai grūmoja revoliuci- įvyko. 

ja. Pusiaudieniu legislaturos 
Revoliucija galima iš dvie-j nariai susirinko į legislaturos 

M versmtų. Pirmiausia ji rūmus. Bet nacionalės gvar-
Vyriausybei neištenka | gali kilti iš Bavarijos. Pas- dijos viršininkai susirinku-

kui gali iš pačios Ruhro te- \ sius painformavo, kad bute 

WASHINGTON, rūgs. 27. 
Prezidentas gauna daug 

ritorijos. 
Bavarijos premieras balsa

vo . už pasyvio priešinimosi 
pertraukimą. Jis, be to, už
tikrino Berlyno nacionalę va
ldžią, kad Bavarija visuomet 
pasiliks ištikima Vokietijai ir 
nemėgins atsimesti. 

Bavarija nerimsta. 

Bet is Bavarijos pareina raginimų, idant valdžia imtų 
kontrolėn anglių kasyklas. ką, baigiama proklamacija. | kitokių iinių. Sakoma, kaip 

negalima turėti sesijos ir su
sirinkę turi rūmus apleisti. 

Atstovai tuojaus paklausė. 
Keliolika jų. mėgino susirink
ti viename viešbuty. Bet ten 
neleista. Paskui kitan. ^Tai-
pat atsakyta vieta. 

Taip vakar sesija ir neįvy
ko. 

Kalbama, kad legislaturos 
atstovai visą reikalą nukreips 
į teismus. 

MASKVA NESNAUDŽIA. 

BERLYNAS, fugs; 27. — 
Maskvos bolševikai neturi 
pavykimų susoviefinti Bulga
riją. Dėlto, su atsidėjimu tė-
mijasi, kas šiandie veikiasi 
Vokietijoj. Senai jie šelpia 
vokiečiu komunistus. 

KOBE, rūgs. 27. — Japo
nijos valdžia darbuojasi daug 
nukentėjusių japonų apgyve
ndinti piet. Amerikoj. 

PHILADELPHIA, mg. 27. 
— Karo laive Colorado kilo 
sirgęs buvęs vokiečių kaize-
ninkas. 

PLATINKITE • 'DRAUGĄ.'' 

PRIE VAISTINIŲ. 

Chicagos policija pagaliaus 
ima pulti ir vaistines, kuriose 
degtinė irgi pardavinėjama. 
Kai-kurios vaistinės neteks 
"laisnių.! »> 

BERLYNAS, rūgs. 27. — 
Iš Olandijos praneša, buk su
sirgęs buvęs všokiečhj kaize
ris. 

CHICAGO. — Šiandie ap
siniaukę, nepastovus oras, vi
dutinė temperatūra. 
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I! P I N I G U S 
II SIŲSKITE į Lietuvą Per 

I DRAUGĄ i 
Nes, Draugas pigiausiai siunčia ir geriau

siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau
sias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos-
Pramonės Banką. 

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

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
gf i- Nedėliomis uždaryta. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DIBJfBAŠTIB 

"DRAUGAS yy 

E* 

Eina kasdieną išskyras nedėMienins. 
Metama $6.00 
Pisei Metų *S.0O 

Ui prenumeratą mokaai iškalno. Lai
ku skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti iiperkant krasoje ar cx-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus į registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
Tet Roosevclt 7791 

Pasiklausikime, pagalvoki
me.^ 

Senatorius Chapais, įžymus 
Kanados "valstybės vyras, dė-
liai įvykusio Eucharistinio 
(Šv. Sakramento) kongreso, 
Kvebeke, didžiausiame inteli
gentu, susirinkime atsiliepia. 
"Eucharistija, sako jis, yra e-
sybiniai vienybės ir meilės sa
kramentas, sakramentas, tei
singumo... Tamistos, tikriau
sias ir geriausias socialio 
klausimo rišimas gludi čia! 
Jeigu visi darbdaviai ir visi 
darbininkai butų uolus Šv. 
Sakramento garbintojai, jeigu 
jie visi kasdien ateitų pasi
klausyti didžiosios pamokos 
kuri seka iš Dievo,— Žmogaus 
pasiaukojimo, jeigu visi jie ie 
škotų dieviškųjų vaistų prieš 
puikybei, savymeilei, gašlu
mui, kapitale ir darbo klau-

rsimas butų išrištas. Vieni ir 
kiti čia rastų geresnį ir aiš
kesnį savo pareigų supratimų: 
pareiga teisingumo, prielan
kumo, geraširdingumo, taipat 
pareigi) tvarkos, drausmės, są
žiningo darbo, tobulo padoru
mo. Ir tuomet, susikirtimų ! 
priežastys pranyktų. Teisin
gas atsilyginimas tarp pelno 
ir uždarbio, tarp rizikos ir 
užmokesnio, įvyktų be pavydo 
ir kliūčių. Teisingumas ir mei
lė paduotų sau ranką ir, iš tos 
vaisingos vienybės, gimtų ta 
neįkainuojama ir nepalygina
ma geradarybė: soeialė tai
ka' \ 

Jeigu kunigas taip kalbėtų, 
jo žodžiai, gyvas tikėjimas 
mažiaus mums smigtų; ne vie 
nas mūsų pasakytų, kad kuni
gas ir negali kitaip kalbėti. 
Bet kuomet tokiu įsitikinimu 
kalba aukšto mokslo civilis 
žmogus, senatorius, Valstybės 
vyras, yra k t* mūsų " moks
linčiams" pasiklausyti, pa
galvoti, nes jie ligi šiol tik bur 
noti prieš Dievų temoka ir 
kas yra virš jų nosies nieko 
dąugiaus nemato, nenori su
prasti. Tikrai didelio moks
lo vyrai kartu su visais mo-
kslavyriais klaupia prieš 
Meilės Dievų, tik ne mūsiškiai 
"senų prietarų atsikratė". 
Ar ne kvailybė! 

Už PASAULINĘ TAIKĄ. BIBLIJA IR MOKYKLA. 

Ilgas žiaurus penkerių metų pasaulinis karas, ketverių 
metų ginklavimosi taika, didžiųjų valstybių imperializ
mas besmaugiant mažąsias tautas, palieka mumyse vis 
gilesnio įspūdžio, kad taika begalima stipriai apsišarvo
jus ir belaukiant dienos kuomet brutalė (— fizinė jėga ap
gins skriaudžiamųjų teises gyventi laisvai. /f 

Taip šiandien galvoja lietuviai žiūrėdami į savo kai
mynus lenkus, kurie laužydami tarptautinę teisę įr trau
kydami senobinius — tradicijos "brolybės" ryšiug, prie-
varta ir smultu pagrobę savinasi mūsų sostinę Yilnių, 
spraudžiasi į Klaipėdą, taip galvoja nugalėtieji vokiečiai 
tykodami patogios kerštui valandos, tokia netaikingumo, 
neįsitikėjimo idealogija — minčių sistema valdo tautų, 
valstybių santykius. : * 

Visos iki šiol pacifistų — taikos apaštalų pastangos, 
konferencijos, įstaigos dar neatitaisė tarptautinio santy
kiavimo bankroto, dar galutinai nenusuko sprando Kovo 
dievaičiui. Ar tad jau ir nėra vilties pasaulio taikai atsista 
ryti f Dorinio krizič atmosfera kuria visi kvėpuojame ver
čia troškintis ir smaugtis, tiesa, bet negi visi jau yra nus
toję aukštų, skaisčių dorinių principų, negi visi jau lio
vėsi būti tikra prasme ėmonėmist 

Tvirtinti kad mes esame pasmerkti gyventi neapy
kantoj, kad žmonių rasei belieka pasiskersti ir laukti nau
josios žmonių giminės kuri tegyvens meilėje,vienybėje, 
kuriai tenušvis palaimos, gerovės aušra, taip tvirtinti, 
reikštų panaikinti visų amžių civilizaciją, atsižadėti gali
mybės eiti priekin, atsižadėti progreso, tobulinimosi, eiti 
prie didžiausio absurdo — nesąmonės. 

Anksčiaus ar vėliaus pakrikę tautų santykiai pagerės. 
(ii kad tie brolybės laikai atsiskubintų, kiekvieno* mąstan
čio žmogaus pareiga yra gimdyti juos pradedant šeimyna, 
einant į visuomenę, tautą, valstybę, baigiant visų tautų, 
rasių, valstybių brolybe. Ir tie taikos, brolybės laikai nėra 
taip toli kaip mes klaidingai įvaizduojame. Apie juos 
mąsto visų tautų šviesiausi žmonės, nesiliauna klabinti 
taikingumo rūmų norėdami juosna įvesti visą šiandien k a-
ringu upu užsikrėtusią žmoniją. 

Paskutinis tarptautinės reikšmės taikingumo faktas 
yra trečiasis katalikų internacionalis kongresas įvykęs 
Konstancijos mieste, Šveicarijoje. Jame dalyvavo visų 
tautų katalikai atstovai, buvo taipat ir Lietuvos atstovai. 

Be įvairių rezoliucijų ten išneštų, teleista bus užcituoti 
vieną kalbamuoju klausimu. 

"Francuzai katalikai ir vokiečiai katalikai dalvvau-
dami trečiame "katalikų tarptautiniame kongrese priėmė 
šią rezoliuciją, kuri liečia taip pageidaujamą dviejų tautij 
taikingumą: pripažįstant, kad Europos ir viso pas&ulio 
ifegamymas reikalauja galutino ir pastovaus taikingumo 
tarp Vokietijos ir Francijos ir imantt domėn, kad tos pro
blemos išrišimas nėra vien politinės ir ekonominės tvar
kos būtinybė, bet taipat yra religinė pareiga, ir kad susi
taikinimas privalo būti atsiektas sutinkant su Dievo va
lia, teisingumo ir meilės dvasioje; nuosekliai, kongresas 
klusnus Šventojo JFėvo nurodymams, pripažįsta kad, tei
si ngumo ir meilės vardan, padarytieji nuostoliai padary
ti vienos tautos karo metu privalo būti atitaisyti ir kad, 

Laikraštis "Christian Sta-
fcesman" paduoda žinių, kur 
S. Valstybių publiškose mo
kyklose Biblija vaikams skai
toma, kur ne ir kur Biblijos 
vartojimas uždraustas. 

f ai įdomi statistika. 
Valstybių Maine, Massaehu-

setts, West Virginia, Ohio, 
Michigan, Kentucky, Jowa, 
Kansas^ Nebraska, Texas ir 
Nevada aukščiausieji teismai 
išsprendė, kad Biblija gali 
but vartojama publiškose mo
kyklose. 

Wisconsino valstybėje visą 
Bibliją vartoti uždrausta. Bet 
jos kai-kurįas dalis vartoti 
nevien leidžiama, bet dar ra
ginama. 

Californijos ir Louisiana vai 
stybių aukščiausieji teismai 
išsprendė nevartoti Biblijos 
mokyklose. Ohi6 ir Nebraska 
teismai Biblijos klausimą pa
lieka išspręsti patiems mo
kyklų boardams. 

^ieneralio prokuroro arba 
viešojo švietimo superinten
dento išsprendimais Biblija 
nevartojama mokyklose Min
nesota, -ldaho, Utah, Arizona, 
New Mexico, Montana ir 
New York (neskaitant New 
York o nuėsto). 

Biblijos dalys kas rytmetį 
skaitoma mokyklose šių val
stybių : Massachusetts, New 
Jcrsey, Pennsylvania, Tenne-
ssee. \Alabama, Georgia ir 
Mississsippi. 

Miestuose: New York, Wa-

I shington, D. C, ir Indianapo-
iis Biblija vartojama kas ry
tas publiškose mokyklose. 

Pasirodo, kad didžiumoj 
valstybių publiškose mokyk
lose Biblija arba vartojama, 
arba patariama ją vartoti. 
Kamgi ta vį^a! Atsakymas 
aiškus: religiniam vaikų lavi
nimui. Taigi, pripažįstama, 
kad vaikams būtinai reikalin
gas religinis lavinimas. 

Kodėl tuomet kaikuriose 
valstybėse kovojama prieš 
katalikiškas mokyklas, jei 
taip plačiai jau pripažįstamas 
vaikams religinis lavinimas 

Tik del to, kacl katalikiškos 
mokyklos yra katalikiškos, o 
ne protestantiškos. 

Aišku, visi katalikų prie
šai tyčiojasi iš savęs, savais 
ginklais save parmuša. 

LENKAI PUOLA VILNIAUS 
VYSKUPĄ. 

Vilniaus vyskupijos sostų 
užima Vyskupas Matulevičius, 
lietuvis. Kaip tik x lenkai už
grobė ir pasisavino Vilnių, nuo 
to laiko pradėjo Vyskupą Ma
tulevičių užpuldinėti. Varša-
vos lenkų spauda išvien Vys
kupą atakuoja. Reikalauja, 
kad pati lenkų valdžia jį pa
šalintų. Jo vieton kandidatu 
statomas Vyskupas Lozinski, 
lenkas, o šiandien jau ir vysk. 
Lozinskis užpuolamas. 

Tečiaus reikia tikėti, kad 
lenkai tuo savo puolimu nieko 
nelaimės. Vyskupo Matulevi
čiaus pusę palaiko Varšavo 
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iš antros pusės, tie atlyginimai kitos tautos privalo būti 
nustatyti prisilaikant krikščioniškos dvasios teisingumo, 
meilės ir pasigailėjimo. 

Visi abiejų tautų geros valios žmonės yra nuoširdžiai 
kviečiami darbuotis Steigiant tiesioginį ir artimą taikingu
mą dviejų tautų tarpe.". 

Atsižvelgiant į francuzų katalikų delegatų sugestiją, 
kongresas, nutarė, kad pirmąjį kiekvieno mėnesio sekma
dienį butų einama prie komunįjos, taip vadinamos Taikos 
komunijos. 

Jeigu šis taip visų trokštamas taikingumas privalo 
įvykti, tai tik įsigalint Mokytojo iš Nazareto mokslui kuris 
skelbė žmonėms: "Vieni kitus mylėkite". 

Arkivyskupas Kardinolas Ka-
kowski. Jo pusėje stovi ir 
šviesesni Vilniaus lenkai. 

Vilniaus Vyskupas yra lie
tuvis, bet jis visų tautų kata
likams yra .tikras dvasios tė
vas. Okupuotuose plotuose len
kai begalo skriaudžia lietu
vius ir gudus. Vyskupas Ma
tulevičius tuos ir kitus užta
ria. Ne dėlto, kad jis. turėtų 
nepakęsti lenkų, bet dėlto, kad 
jo valdomoje vyskupijoje 
viešpatautų teteybė. 
, Įdomu žinoti, kaip Varšavos 
laikraščiai suodina Vilniaus 
Vyskupą. Jie tvirtina ,kad 
Vyskupą Matulevičių ten į 
Vyskupus pakėlę vokiečiai. 
"Po'lskos vieros" fanatizmas 
Juk nei vokiečiai nei kas ki
tas negali kunigų pakelti į 
Vyskupus. Kunigus j Vysku
pus pakelia tik vienas Šven
tasis Tėvas. Bet lenkų liaudis 
yra tamsi, tai Varšavos po
nams užtenka ir taip sakyti, 
kad tamsuolius įtikinti. 

Lenkų laikraščiai pažymi, 
kad vokiečiai jiems padarę 
daug skriaudo.% kuri iki šio 
laiko neatitaisoma. JTa skriau
da, tai du svetimų tautų Vys
kupu. Vienas Chelmne — vo
kiety s, kitas Vilniuje — lietu
vis. Girdi, jei jie tų abiejų 
Vyskupų kaip nors atsikraty
tų, tai visa Lenkija butų pa-
maldesnė ir jaustųsi laimin-
gesne* 

Laikraščiai už tų svetimtau
čių Vyskupų apsigyvenimą sa
vo vietose dar kaltina savo 
valdžią. Jie nurodo atsitiki
mus Alzase ir Lorraine. Sako, 
kuomet francuzai po karo at
gavę tas provincijas', tuo jaus 
pašalinę iš ten visus vokiečius 
prelatus ir patį Vyskupą. Tad, 
girdi, delkogi lenkai taip nesi
elgia, kaip francuzai pasielgė. 

Alzasą arba Lorraine paly
ginti prie Vilniaus krašto tik 
ir gali koks aklas siaurapro
tis. Tos provincijos pirm ke-
liasdešimts metų prigulėjo 
Franci jai. Gi Vilniaus kraštas 
niekad neprigulėjo Lenkijai. 

Lietuvos dalis. Vilnius yra 
Lietuvos sostinė, 

Jei lenkai Vilniaus kraštą 
laiko pasigrobę ir savinasi, tai 
tas dar nereiškia, kad Vilnius 
turėtų jiems prigulėti. {Taip 
nėra. Ateis laikas, kuomet 
Vilnius grįž Lietuvai. Ir tai 
gali įvykti visai netikėtai. 
Taigi, ką tuomet ten turėtų 
veikti lenkas Vyskupas? 

Ar Vyskupas Matulevičių h 
Vilniuje vyskupaus ar ne, 
niekas negali žinoti. Tai žino 
tik vienas Apaštalų sostas. 
Gi Vatikano sferose Vyskupas 
Matulevičius turi garbingą 
vardą. Jei Varšavos Kardino
las stovi Vyskupo Matulevi
čiaus pusėje, tai Kardinolas 
tuo reikalu turi tikrų infor
macijų iš Vatikano. 

Mums rodos, . kad lenkai 
pašūkaus, paurgs ir nieko ne
pešę liausis. Bet Vilniaus Vys
kupui visgi daromi dideli ne
smagumai. 

DU SPRIGSAI PER NOSĮ. 
TREČIAS ANTAUSIS. 

Šis kraštas yra neatskiriamą barzda". 

P. Michelsonas, socialistas, 
pasistatęs prieš save p. Šlia-
kį, saridarietį, tarsi bazaro 
monkei, duoda du sprigsu per 
nosį, trečią antausį. 

Pirmas sprigsas per nosį už 
tai, kad p. Šliakys neskiria 
$2.00 nuo $2.50. 

Antras sprigsas už tai, kad 
|>. Šliakys mano socialistą 
esant driskiu, kuomet socia
listai yra materialistės pasau
lėžvalgos žmonės, tai yra visi 
žemės turtai jiems priklauso. 

Trečias antausis, skambiau
sias, tenka p. Šli akiui už tai, 
kad jis tinginiavęs, taigi dris
kiu ir palieka, gi p. Michelso
nas sunkiai dirbdamas, pra
kaituodamas, nors ir pasaulio 
lygintojas, gali džiaugtis sa
vo raudondvariu Lietuvoje, 
svajoti apie popieros fabriką, 
na ir spauzdinti lenkišką lai' 
kraštį. ' :jf* 

Socialistas sandarietį leng
vai aptašė, nes anot socialisto, 
p. Šliakys tėra "senmergė su 

KATALIKIŠKOS LIETUVOS 
PASIUNTINYS. 

Valstybių pasiuntiniai visuomet yra ypa
tingai gerbiami. Juos pasitinkama iškilmingai; 
jiems užtikrinama ypatinga neliečiamybė; su 
jais skaitosi šalies šeimininkai — valdžia; 

Bus tad kiekvienam įdomu ir malonu su
sipažinti su gerbiamuoju atstovu arčiau. 

Nelaisvių gelbėtojas. 

• Gerb. kun. J. Koncevičius gimė 1891 m. 
Stulgių par. Tauragės apskričio. Pabaigs 
Kaltinėnų pradžios mokyklą ir Raseiniuose 
miesto mokyklą, augštesnius mokslus ėjo Pe
trapily gimnazijoje ir paskui Kaune dvas. Se
minarijoje. Įšventintas kunigu 1917 metais iš-

Vokietijos laikra^iai neį
kandami. Darbininko uždar
bis, popieros kaina fantastiš
ka. Už vieną laikraščio nume
rį mažo formato, keturių pus
lapių, spausdinant nuo 30,000 
ligi 40,000, leidėjams reikia 
mokėti 108,000 mark ii ir par 
duoti už 30,000 ar 60,000 
markių. Nei pusės išlaidų lei 
džiant laikraštį neapmokama. 
Laikraščių leidėjai priversti 
bent laikinai uždaryti lafkraš-
fl|ų spausdinimą. Prie ko eina 
Vokietijos ekonominė suirutė? 

AJaskos didžiausieji miestai 
t w tik pus tiek moterų kiek 

jais įdomauja visuomenė ir spauda. Nes vals
tybių pasiuntiniai atvyksta, kad padarius abi-l keliavo Vokietijon toliau mokytis, kur Bres-
pus&i naudingas sutartis — ryšius, nes pasiun- Įiavo universitete studijavo politinę ekonomi-

tenai savo brolių ar giminaičių vargstančių. 
Visi jie žino šiandieną, kiek nelaisviams tek
davo prisikentėti. Bet mažai kas jų žino, kad 
iš tos nelaisvės išvadavo juos gerb. Ji Konce
vičius. \'% 

Atlikęs tą darbą jis gryžo Lietuvon ir bu
vo Šiauliuose aukštesniųjų mokyklų kapelionu stovu Amerikoje. 

šant prie namų statymo ir visur, kur tik 24 va
landos per dieną leisdavo nuvykti. Tokį uolu
mą ir darbštumą Lietuvos apšvietai pastebė
jo tie, kuriems/ pavesta yra vadovauti visam 
Lietuvos Katalikų darbui. * 

{Tad Liet. Katalikų Centras paskyrė jį at* 

tini ai viename savo asmenyje atstovauja visą 
savo tautą. 

Gerbiamas kun. J. Koncevičius, ką tik at
vykęs iš Lietuvos, atstovauja Amerikoje Lie
tuvos Katalikų Centrą. Kitaip sakant, jisai 
atstovauja tuos mijionus mūsų brolių katali
kų, kurie Lietuvoje sudaro apie 80% visų gy-
ventojų. Jisai atvykę, kad padarius artimes
nių ryšių tarp Amerikos ir Lietuvos lietuvių 
katalikų. Jo užduotis čionai ir Lietuvos 4x 
Amerikos lietuvių labui pasidarbuoti. 

Lietuva mums brangi žalis. Dėlto kad 
brangi, dėlto mes ir trokštame, kad ta mūsų 
numylėta Tėvynė kuogreičiaų taptų šalis švie
si, dora, laiminga. Tie mūsų šventi troškimai 
neįsipildys tol, kol Lietuvoje pilnai neįsigyvens 
žmonių širdyse Kristaus meilės ir teisybės i-
dealai. Ir mums Amerikoje ir broliams Lietu
voje pasiseks sulaukti šviesios ateities sunkiai 
padirbėjus, vienybėje padirbėjus. 

Lietuvos Katalikų pasiuntinys, gerb. k\UU 
J. Koncevičius mums gerbtinas ir brangus dėl
to, kad jisai atstovauja kuone visą Lietuvos 
šalį. Bet dar labiau dėlto, kad jis atstovauja 
tuos pačius troškimus, kurių verČįami mes 
čionai mįlionųs aukavome, sunkiai prakaitavo
me Lietuvą statydami, ketųvytoę keldami A-
merikoje. 

J4-
fFai buvo pats Didžiojo karo įsisiūbavimas. 

Tūkstančiai mūsų brolių lietuvių patekę iš rusų 
Vokietijon kentėjo badą, ir priespaudą nelais-
vėjo. Kun. J. Koncevičius visą liuosą laiką 
pašvęsdave tiems nelaimingiems, juos lanky
damas, pagelbą teikdamas, užtardamas pas 
Vokiečių valdžią. 

Susitvėrė Lietuvos valdžia ir vienas pir
mųjų rūpesčių buvo paliuosuoti tuos vargdie
nius ir grąžinti Lietuvon. Savaimi valdžiai 
krito į akis tas vargdienių prietelis ir kun. J. 
Koncevičius tapo paskirtas tam darbui. Jam 
pavesta išgabentį visus nelaisvius iš Vokieti
jos, Prancūzijos ir Olandijos. Jų tenai buvo 30,-
000. Reikėjo visus juos suieškoti išsklaidytus 
tarp įvairių tautų nelaisyių, paskirstytus 65 
stovyklose. Ęeikėjo sudaryti ypatingas sutar
tis su tomis šalimis. Ir suradus ir susitarus, 
reikėjo juos pargabenti Lietuvon. Jų tarpe 
nevienas buvo ligonis. G visi su savimi nieko 
neturėjo. 

Tapo sudarytos sutartis, suieš&oti vįsuo-
se užkampiuose nežinomi niekam lietuviai, visų 
užmiršti ir kenčiantįeji, visi aprūpinti maistų, 
vaistais ir aprė^u. Iv į tris mėnesius pargry-
19 jų visi 8ĄG06. Ne vienas amerikietis turėjo 

ir mokytoju. Beto buvo dar Rusijoje badą ken
čiančių tremtinių apie 50,000. Valdžia tad vėl 
siunčia kun. Koncevičių Rusijon 1921 metais 
jų gelbėti. ,Tenai nuvykęs jisai sutvarko visus 
reikalus, ir kuone kartu su savimi parsiveža 
jų 50,000. ;, 

Moksleivių prietelis. 

1922 metais atlikęs tuos darbus gryžta į 
Šiaulius jaunuomenei tarnauti. 

Šiauliai sudeginti, butų nėra, vargas dar 
aštriai jaučiamas, moksleiviai neturi kur gy
venti, gyvena Ii.užuose, apkasuose, urvuose. 
Ir tenai šaldami mokinasi. 

Tad kun. Koncevičius sutveria draugiją 
"Viltis", kurios tikslas gelbėti vargstančius 
moksleivius. Greitu laiku tos draugijos sky
riai atsidaro kiekviename Lietuvos didesniame 
miestelyje. Statomi Bendrabučiai/moksleiviams, 
duodama jiems pašalpa, leidžiamos knygos. 
Parkviestos iš Šveicarijos šv. Kryžiaus sese
rys tais 'bendrabučiais rupinties. Kuone per 
pusę metų tinklas nupintas per visą Lietuvą 
moksleiviams gelbėti, įsteigti Šiauliuose 3 ben
drabučiais moksleiviams, įsteigti du didžiausi 
knygynai su knygų leidimo skyriumi, įsigyta 
15 nektarų žemos įr pradėta statyti tiideH na
mai, kur patilpti galėtų vis* reikalingieji prie
glaudos m o į ^ v į a L 

Tai tik per pusę metų. Kad tiek padarius 
reikėjo neapsakomai sunkiai padirbėti. Ir ma
tė jį visur: ir aukas renkant, ir žodžiu ragi
nant, ir mokykloje mokytojaujant ir flytas ae-

Sveikinome jį per Federacijos Kongresą ir 
gėrėjomės jo švelnumu ir širdingu iškalbingu
mu. 

Jis atstovauja mums tą, kas Lietuvoje 
mums yra brangiausio: Katalikišką Lietuvą. 
Jeigu jis butų darbais visai nežinomas, mes jį 
gerbtume ir brangintume; nes pasiuntinius vi
si gerbia. 

Turint gi tokį vyrą mums širdis kyla ir 
noras auga didelius darbus su juo kartu šį-
metą nuveikti. 

Lietviai broliai, katalikai! 

Pasiuntinius visi gerbia, juos iškilmiųgai 
sutinka. Jūsų atstovų per Federacijos Kongre
są jis tapo širdingai pasveikintas į r jam paža
dėta parama. Jo darbas, tai mūsų visų, mūsų 
tautos nauda, apšvieta. Visų lietuvių katalikų 
vardu mes pastatytieji sakyti, mes prašome 
visų jūsų: 

Kuomet atvyks pas jumis Katalikiškos 
Lietuvos atstovas, gerb. J. Koncevičius, suti
kite Jį kolonijos iškilmingai, išklausykite rū
pestingai ir paremkite gausiai! Nes sau jisai 
nieko neprašys. Mūsų tautos kultūrai, jūsų vai
kų apšvietai, mūsų ateities garbei ir laimei jis 
darbuosis l 

Brolišką pasveikinimą siunčiame visiems.. 

. A. L. R. K. Federacijos Valdyba. 

2201 West 22-nd Street 
t Gjicago, BĮ. 
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visi biairieria* norime, tai ne
snauskime. 

Parapijos bazaras jrų, didei 
Į kilniam tikslui surengtas. 

ta ant 49 korto. Mat, buvo ieš
kota generalis štabas tą darbe 
kūnyti, bet niekur nebuvo ga
lima rasti. Dabar gal ir visiš-
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ma padvigubinti, o tuom pat {nosis žemyn nuleido. Schleelit 
gišeft. Senbernis. 

Ateinantį sekmadienį Šv. ^ a r b o žmoneliai netrukus už- kai kenkti, Ugipdus "£ęnmer-
Antano parapiją " rezervavo" (pildys su kaupu trečią tuks- [įįį*** rezignaciją, kaikurie 
visą bazarą visiems Cieeros ^tantuka. Mums belieka ta su-1 senberniai giliai atsiduso ir 
biznieriams. Be&kia toji diena 
yra biznierių diena. 

Nemanau kad bent vienas 
rastųsi iš biznierių, kurs ne
trokštų pasisekimo. Visiems 
norima k*ek galint tapti tur
tingesnių. Bet be laimės, bej 

ir bazaro kvota dešimts tiik-' 
B [ stančių bus veik užpildyta. U-

ra tad visi biznieriai baza-ran, 
dabar mūsų eilė! 

Biznierius. 

Jau per daug. 

wmsTvnxE, ILL. 
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koperaeijos ar tas galima pa- Į g k a i t a u y a k a r « D r a u g e " 
daryti! Aišku kad ne. Tik kur -Senmergės- jrecenziją, ko-
yra bendrai — koperatyviai ^ -jį skelbia ciceriečiams net 
dirbama, ten bus pasisekimo. I susigraudinus. Mat, esą teko 
Mano pritirimas man taip sa-Į išginti rugojimų iš jos pa-
ko, ir gyvenime taip i S t i k r V ^ s t o n o d r a u g i u j ^ba i 
jų yra. Gi laimę turės p r o g o s , ^ k a d b e r e ikalo užsirus-
išmėginti visi Cieeros biznie
riai, žinoma, ir aš nuo jos ne 
atsiliksiu. Žiūrėsim, kuris dau
giau laimės besukant ratą, 
aišku, tas turės ir savo biz
ny didesnio pasisekimo. O 
kadangi to pasisekimo mes 

Tel. Boulevard 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo i 

iki S vai. po pietų. 
V , 1 • i 

~ * 

Jau Sugryžo iš Tolimos 
Kelionės. 

Dr, A, Račkus 
> ! ! 

Ligonius priima kasdien 
nuo 2 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro. Seredomis ir Nedė-
liomis ofisas uždarytas. Pro
fesionali patarnavimą teikia 
savo ofise: 

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero, UI. 

tino. O juk butų flaig ko nau
dingo įnešus netik j senmer
gių stoną, bet taipat ir į sen
bernių. Na, ką bedarysi. Gal 
kartais dar jų širdis atsileis 
ir vėl duos progos "Senmer
gei' rašinėti. Tuomet ir mū
rus senberniams, butų kiek 
smagiau ir lengviau. 

G a l i k e n k t i . 

Yra baimės, kad busimasis 
senbernių Headąuarters var
gu bus įsteigtas. O tam tiks
lui buvo jau ir vieta aprink-
wmmmmm—mmm—mimm^mm—mmmmmmmmwmmmmmmmmm 

i i 
i i 
Dr. Maurice Kahni 

Gydytojas ir Chirurgas 
; 4 6 3 1 S . A s h l a n d Ave . J 
! 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. 

Telefonas Boulevard 1989 

Dr,S,A Brenza 
MOS So. Ashland Avenua 

Chicago. 111. 
•ai.: t ryto iki 12 piet: 1 po 
piet Iki B po piet: 8:99 rak. Iki 
9:30 vak. 

Dr. Makaras 
-ą 

LIETUVY8 GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS. 

UI Chicagros greičiausiai ir ar
čiausiai pasiekiamas sekančioms 
kolonijoms: Indiana Harbor, East 
Chicago, Hammond. Gao-y. Harvey, 
Steger, ir Joliet. Todėl visokiais 
reikalais kreipkitės: 
1444 WEWTWORTH AVE. CHI
CAGO HEIGHTS, ILL. Tel. 494 
Ketvergo vakarais: 10453 S. State 

St. Roseland. Tel, 849, 
įjįm mm~»»»»*t » . • » » » » » • » ^ » » « » » g { 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GV8.VTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafarette 4144 

Rezld. tel. Vau Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9«M 

Dr. A . A. R 0 T H 
KC0A8 GYDYTOJAS * 

CHIRURGAS 
•pecteMstM Moterišku, TyrtAk, 
Vaikų tr visų d f c l M l i l ogų. 

Ofisas: 8888 8. Halsted St. 
Vai.: l t — 1 1 ryto: S—B p* 
piet. T—tvmk. I fsd. 10 11 d. 
Res. l t 3 9 Independeaoe Blvfl 

Ckleago. 
» - • • • • • 

B » « » M » I » » W I 

DR. CHARLES SEGAL 

» • • » i 

Ferkėl* savo ofisą po 
4799 SO. ASHLAJfD AVKKU9J 

SPECUALiaTAS 
Džiovu, Moterų tr Vyrų Ligų 

Val.: ryto nuo ! • — I I : ano 1—• 
po platų: nuo T—I:lt vakarą. 

t Nadsllomls: l t lkl 1. 
Telefonas Drszei 1899 

• • • • • • • • — • » » • • • — o » • • II 11 ——»^9l 
£ \ ... 

Sveiksta, šios kolonijos at-
sižvmėjus veikėja p-ia M. Mi-
eiudėnė, visiems labai links
ma tai girdint. Pastaroji ne
tik pati, bet ir kitus visados 
ragindavo veikti kaip Bažn. 
taip ir Tėvynės labui. Lietu
viai katalikai su nekantrumu 
laukia Rūgs. 29 kada atsilan
kys Jo Malonybė Vyskupas 
Dunne, iš Peoria, 111. Ant ry
tojaus J . M. atlaikys 1-mas šv. 
Mišias, ant kurių bus vaikų 1-
nioji šv. Komunija. Tuoj po 
Mišių svet. del vaikų bus puo
ta. Patvirtinimas šv. Saki*, 
bus suteiktas tuoj po Sumai* 
A.nt 7-nių vak. bus j rašinėji
mas į Škaplierius ir Rožančius. 

P a s i l i n k s m i n i m a s . 

Rūgs. 23 d. vietos Vyčiai 
turėjo smagų vakarėlį. Muzi
ka griežė J . Kudirka. M. 
Santaris ir J. Kleinis (koncer-
tinka). Pastarasis pasišventęs 
narys, ir niekados neatsisako 
griežti nereikalaudamas jokio 
atlyginimo. Ant šio vakarėlio 
dalyvavo viešnia J. Deituvukė, 
kuri atvažiavo praleist atos
togas pas pusseserę J. Kar-
piutę. 

Šiuomi kart viskas. Po visų 
iškilmių parašys mums dau-
giau žinių. 

Ernesta. 

Iki p. J . Bobravičiaus kon
certo beliko virš savaitės lai
ko. Bet ir toji paskutinė gre
tai nuplauks, negražinamoji 
praeitin.Lyglai mums daugiau 
negrįš nei rugsėjo 5 d. Kodėl 
ta diena taip svarbi mums lie
tuviams? Tode] kad tos dienos 
vakare Orchestra Hali turėsi
me dainų puotą — artisto J, 
Bobravičiaus paskutinį kon-
.certa. 

Svetimtaučiai j{ giliai įkai
navo. Įvykusius koncertus an
glų spauda gražiai aprašė. 
Štai k$ sako "The Chicago 
Tribūne*f įvykus antram p. 
Bobravičiaus koncertui: 
"Juozas Babravičius praeitą 

vakarą sugrįžo į Orchestra 
Hali salę antram koncertui, ir 
išnaųjo įrodė, kad jis yra ne 
tik pirmos klasės operos ma-
terijolas, bet ir taip jau geras 
tenoras kokį tik galima sura3 
ti tarp nedainuojančių operoje 
dainininkų, ir daug geresnius 
už kai kuriuos operoje esan
čius tenorus. Definicijos dėlei 
jo balsas yra lirinės krypties 
ir turi gerų ypatybių; jisai 
yra nuoširdus, sąžiningas dai
nininkas, kuris godoja kaip 
aukštutinius tonus, taip ir e-
mocinį jautrumą. 

tDalis jo programo turi pasi
likti mums uždara knyga, ka
dangi jis nemažai dainuoja 
lietuvių ir rusų kurinius, ku
rie šiame kontinente ne labai 
tėra žinomi. Bet jis pilnai pa
rodė save arijoj iš operos 
"Traviata*' kai kuriose Tos-
ti dainose ir Grečaninovo pui
kiam kūrinyje "The Dreary 
Steppe". Pastarąjį kurinį jis 
dainavo anglų kalba, ir gera 
anglų kalba. Verta jį tankiai 

girdėti 
Mums tad daugaiu nieką 

nebelieka sakyti kaip tik tuos 
pačius žodžius " Verta jį tan
kiai girdėti": Kadangi ši pro
ga yra paskutinė, todėl eikime 
ja pasinaudoti, savo dvasia. 

t pakelti. 
O. P. 

žmonių padėjimą. 
Vakarienė įvyks nedėlioję 

Aušros Vartų par. svet. 6 
vai. vakare. 

9 

Vyturėlis. 

REDAKCIJOS ATSAKAS. 

WEST SIDES SKLIAU 
TUOSE. 

Smarkiai rengiasi. 

Aušros^Vartų Mot. ir Vyrų*eįaU! ^gįu# 

Dr-jos rengiamosios kun. F. 
Kudirkos "Sutiktuvių Vaka
rienės'.' komitetas: E. Laba
nauskienė, L"'kuvienė, La
banauskienė ir J. Krūmas dir
ba išsijuosę kad kuopasekmįn-
giausia butų vakarienė. Kaip 
girdėtis tai ir bus, nes valgy
mai busią paruošti pirmos 
klesos, programoje dalyvauja 
įžymiausi artistai. Žodžiu sa
kant, tokios vakarienės west-
saidėje gal ir visoje Chieagoje 
dar nėra buvę. 

Tikimasi, kad ši vakarienė 
sutrauks žmonių nevien iš Au
šros Vartų par., bet ir kitų 
kolonijų, nes visi įdomaus iš
girsti geri), kunigų F. Kudir
kos ir Rėklaičio prakalbų a-
,pie dabartinį Lietuvos ir jos 

i ( x 
A. Petroniutei ~ Tamstos 

pranešimas apie Vyčių sus-mą 
nebuvo galima įdėti į trečia-

j dienio laidą, nes tik tą dieną 
[pasiekė redakciją. Lauksime 
į kitą kart prisiunčiant anks-

DISPUTAI SU BIBLISTAIS 

IŠ L I E T U V O S . 
JAUNIMO DARBUOTE 

* 

• • * » » » y 
Telefonas Seeley 743i 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokia* rytų Ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madison Street 

Kamp. Western Ave. — Chicago 
Valandos: S—4 po pietų 7—9 vak. 

T0NSILU; 
IŠIMU 

••• ^ . ' 

TOBULIAUSIOMIS MOKSLOl 
PRLEMONĖMI8: 

l-*^l>e peilio. 
2.—fcer kratijo, 
S.—be marinimo, 
4.—5c >kaufe>mo, 
5.—ho jokio pavojaus svet-

kutai. 
P o operacijos žmogui nereikia gulėti lovoje, nereikia sirgti,I 

nereikia gaišti nuo darbo, nereikia kentėti M>puWt|; nuogos gaii| 
tuoj valgyti, dainuoti ir jausties uaksmaL 

Patarimus tousilu reikalais duodu uždyka. 
txofm^» yra maloniai kviečiami atlankyti mano klinika, 

kuriems patarnauju yra pilnai užganėdinti. ' 

DR. AL. M. RAČKUS . 
• 

Gydytojas, Chirurgas Ir Obstctrikas. 
1411 Soutii 5U-tu Avenue Cicero* IUįnois.l 

Laukuva (Tauragės apskri
ties) 22 liepos 1923 m. per 
škapliernos atlaidus jaunimo 
dr. " Pa vasaris' ' . ir Šaulių 
l'irrys,'bendrai surengė vaka
rę. Vaidino dvi juokingas ko
medijas; "Knarkė . Pal ipus "• 
ip "Naujokų priėmimo komisi-
ja" . Vaidinimai įr tvarka 
puikiausia, vakaras baigės šo
kiais ir žaislais 12 vai. nakty. 

Viršminėto vakaro rengėją 
J. Melišką patraukė atsakomy
bėn 19 rugppiučio. Atvyko iš i vysti tragedijų. Prisigėrę, kru-

bunus lenkus *— prancūzus 
Vilniaus — Klaipėdos kraš
tuose. Vėlesniu laiku įsteigta 
šaulių būrio veleva. Tai aišku, 
jog minimas rengėjas J . Me-
leška, šaulių vadas, prieš vals
tybinių veikalų nestatys. Lai
kas suprast P-nams savo už
duotį geriau. 

Laukuva. Mūsų miestelis 
nedidelis. Viena svaigalų san
delis teestįbet slaptų smuklių 
pilnai, kas turgaus vakarą iš 

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

ANT NAUDOS. 

L. FABIONAS CO, 

Ką tik iš spaudos išėjo 
"Disputai su biblistais." Kai
na tik 15c. Labai naudinga 
pasiskaityti kiekvienam ir 
išgirsti kaip kun. B. Bumšas 
traškino ponus biblistus, kada 
jie drįso stoti su juo į dispu
tas. 

"DRAUGAS" PUB. C0. 

2334 South Oakley Avenue, 

809 W. 351h SL, Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Paaduodam Laivakortes. 

Res. Tel. Bepublic 7813 
6117 South Talraan Ave. 
Vai: nuo 9 iš ryto iki 12 

Dr. FELIX A. MANELIS 
NAPRAPATH 

3267 So. Halsted St. Chicago. 
Ofiso vai: «Nuo 1—5 vak. ir nuo 
7—9 vak. Tel. Boul: 2777 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

A -<«*<»• . -**»»• **&»<.. ^*m>-
Tel. De*rb«m ©037 

A. E* 
STASULANI 

ADVOKATAS 
VJrtunniestiJ Ofisas 

Koom 1726 Chicago Temple Bldg. 
7 7 W . W a s h i n g t o n S t . 

OFISAS CICERO 
1314 So. Cicero Avenue, 

Panedėlio, Seredo ir Pėtnyčios vak. 
Tel. Cicero 664S 

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

Ofisu Dldnilurtrl: 
29 Sonth La SalJe Street 

Kamharts 5SS 
Telefonas Central 68t0 

Vakarais 3223 S. Halsted S t 
Telefonas: Vards MSI 

! • • • 

PINIGUS LIETUVON 
NusiunČiame 

Telerramu per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynius snsisie-
kymus *ru Lietuvos Bankais. 
Pasinaudokite prega siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

CERTRAL MANUFAGTURING 
DISTRIGT BANK 

1112 W. 35-th St. Chicago 
Turtas Tirt J7.000.000.00 

i w 

L P. WAITCHES 
L a w y e r 

LDTOUVIS ADVOKATĄ* 
Dlen.: R. 614-.M«-117 H. Dear-
born Str. Tel. Randolph 55l»4 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
Roseland Tel. PiUluiau 6377 

& » » » « » » • « • • • » « . » - » « . » > 
Rezidencijos Tel. Bruns\vick 4887 
Dr. C. YUCIUS D. C. Ph. C. 

ClllRGPRACTIO GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 6-8 P. M. Sventad. 6-11 
1576 Milwaukee Avenue 

Kamp. Robey ir Nortb Ave. 
Ofiso Telef. Brunswick 5385 

e 

Tel. I A 

Q,auragės nuovado padėjėjas J 
J. ant vietos ižtardimui kam 
vaidena naujokų priėmimo ko-
misijį, bet tardomasis nenu
sigando. Priparodė, kad minė
tas veikalas yra visur lošia
mas, ir kad veikalas atspaus
tas, ŠiauliuoseJakavičio, kalen 
doriuje 1923 m. Taip paminė
jo kad apskrities viršininko 
leidimas duotas sulošti minėtą 
veikalą. Bet visvien pareika-
kalavo kad suradęs šį veikalą 
prisiųstų peržiūrėjimui. 

Visgi laikas įu t ir Ponui 
apskrities viršininkui geriau 
apsižiūrėti, išdavęs leidime, ne-
traukt atsakomybėn. 
• Ir dar pamiršta kad minė
tas rengėjas vakaro yra tikras 
Lietuvys, karštas patrijota.% 
jo pastanaromis suorganizuotas 
šaulių būrys Laukuvoj, su* 
rengta- keletas did|tų netingų 

vinį susidaužę volioja purvy
nus, ypač gerai vaišina Tam. 
B. ir Budg. beveik kas turg-
vakarį cypėje nakvoja ir cy
pęs sienas kraujais malevoja. 

Laukuvoj jaunimas "Pava
saris" gerai veikia, turi savo 
veleva, knyginą, scena, visus 
prietaisus lošimams ir kape-
lija ir chorą. Laukuviškiai 
gerai veikia apšvietoj, bet ne-
liektas ir tamsoj. 

Laukuvoj derlius laukuose, 
šiemet daug geresnis, bet blo
gai, kad visą vasarą lyja, taip 
kad negalima suvalyt laukų 
dorai Didžiai retai kuri diena 
nelyja, blogai atrodo, reik ru
gius sėti, o dirvon negalima 
įbristi. Vasarojus žalias tebesti 
laukuose, tik rugiai jau pradė
ti piauti, visuomet kitais me
tai ligi aio laiko buvo ap-
ojirbti laukai. 

Tel. Iiafayette 4223 
• - • * « » - • 

P L U M B I N 6 
Kaipo lietavys, Uetaviama 
dos patarnauju knogerianaia. 

M. YUiftA 
SUS West SS-ib Btvesi 

^ — * * > i a i i • * ma mm* —E^*^*-^****—*^^.^m 
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A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidurmiestyje 
CHICAGO TEMPLE BL1LDING 

77 West Washington Street 
Rooni 1726 Tel. Dearborn 9057 
Namu Tel. Hyde IPark 3S05 

K » * » » * » » —»»^»». 
S. W. B A H S S 

- < — i 

ADVOKATAS 
79 W. Monroe Street 

Room 90A — Telef. Randolph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 6 po pietų 
Vakarais: S20S So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1015 
. Chicago. 

» » » » ' • • » » • • • • » • • • • W » 1 
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Norint Žavėjančias Akys. 
turėti reikia vartoti MŪRINĖ kasdiena. 
Favarguaiaa akys atgaivina ir padaro 
jas GRAŽESNĖMS. 

fo^oJ, EVES? * W A ' ^ f c f t £ E f t ? 
Maria* C:, U Bmmt Ohio St., Cale««o 

= SB= 

išnešant rezoliucijos prieš gro- . ^ 1 . i • fa \ S. J 

Krikščioniško Mokslo 
Katekizmas 

Surengta^ ir nžgirtas 

Trečiojo Baltimores ,Koncilijaus 
Pagal Angliško sutaisė 

Kun. F. Serafinas 

Dalis II, Kaina 25c. 

DRAUGAS PTOUSHINa. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicag-o, BJinoig. 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu. Daktarų 

Draugijos aariai 

Dr. A. I . B e r t a š l u s 
- (Bertash) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3464 So. Halsted Str. 

Ofiso Vai.: 1-2 po piet 6-8 rak, 
Residcncija 

t l S t So. Union Ave. 
Tel. Bonl. 5918 Tel. Yds. 1699 

- • » • « 
TeL Blvd. 704S 

Dr. C. Z. Vezelis 
IJOTT vis D E N T A T A S ^ 

4719 aiO. ASHLAND AYENUK 
arti 47-toa Gatvės 

Valandos: nno 9 ryte iki 9 vak 
Saredemis nuo 4 iki 9 vakarą. 

i ' " 1 

Vei. Oaaal 9*7, Vak. Ganai 9111 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Li^rsvia Gydytojas It 

Ohirurgmi 
1891 

Valandea: 19 ikt 19 rrts: 1 iki 4 
p « pitm • tai • 

Dr« M . Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, HJLIMOla 
J*atefeaa« Tara* SS89 

Valandos — 9 lkl l t Ii ryto 
po plati} i ikt 9 rak. 9Tad411onxla 
ofisas uždarytas. 

> • » • • • - — — ~~ — * 

DR. A. L YVŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

tfet OanaJ 9118 
Ofiso tai.: l t ryto iki U pop ie t 

I 1U 7 T«1 rakaro. 
raJ.: 9 iki 4 po piasy. 
4198 Arote* Are. 
Tai. Lafayatta 9998 

Jįmmtm m m m • • • » » » » » « • » • • • » » I » M < 

Tel. Boalerard 8199 
DR. A. J . KABAUUg 

Lietuvis Gydytojas 
3303 Sonth Morgan Strtet 

Okloago. DL 

*Tel. Blvd. 1491. 
Dr. V. A. ŠIMKUS 
8815 So. Halsted Street 

Valandos: Nuo 9 iki S dieną, Nuo 
7—9 vak. 

Nedėliomla 9 iki 12 dieną, 
ž * • • • » » » J » » » » » » ^ ~ ~ " « » » » - " > » » S I 

Dr, M Strikol' is 
Iiietarla 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avenue 

TeL Boulevard 7810 
VaL: 2 iki 4 ir C iki | 

"Nad. 19 iki 12 
Ii 8041 So. Albany Areno* 

Tel. Prospect 1980 
VaL; pagal sutarti. 

» » » W » » » ^ » * » » » 1 • • • > S 

Tel. Lafaycttc 3415 

DR, C. K. ČERYS 
(CHERRY) 

DEBfTISTAS 

Perkėlė savo ofisą į Brighfon Park 

4454 $o, Western Avenue 
(Kamp. 45 St.y Chicago, IU. 
Valandos: Nuo 9 po pietų iki 9 

vakaro; Subatoms nuo 9 ryto iki 
9 rak.; Nedėlioms nuo 10 iki 12 

8. D. LAOHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIC9 

8814 W. 88-rd FL Cfcloago, Dl 
Patarnauja kaidotarasa koopl-

Ifcatkala meldžia atsišau
kti, o mane darbą bosite «!**--
nėdlntL TeL Ganai 1971—8190 

Telefonas Boulevard 4189 

A. Masalskis 
Pataršau j q lai-

dotuvėae ves 
tu veaa, krlkšty- į 
• e e tr kituose | 
reikaluose. Kai- ¥ 
nos prieinamos, j 

j 3307 Anbur^i Ave. Oiicago. J 
wmmwBvmmmwmmm*Ą 
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Ketvirtaini* Rugį. 27, 1923 
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#fc KLEBONO KUN. F. K U D I R K O S H 

SUTIKTUVIŲ VAKARIENE • PROGRAMA 
Nedėlioję, Rugsejo-Sept. 3 0 d. 6 vai. vakare 

AUŠROS VARTŲ PAR. SVET. 2323 W. 23rd Place 
MUSŲ GERB. KLEBONAS KUN. P. KUDIRKA PAGRYŽTA IS TfiVYNĖS LIETUVOS. 

IR 
'Lietuvos Rugsėjo 29 d. Lankiame mes jo su dideliu išsiilgimu, ir štai jo pagerbimui Aušros Vartų į 

Vyru ir Moterų Dr-ja rengia "Sutiktuvių Vakarienę su puikiausiu programų. Programoje dalyyau-j 
ja Aušros Vartų par. Chorą*, Sot.' Sagos Chdras, par. mokyklos vaikučiai* ir tt. Apie pačią vakarienę 
kas joje bus tai butų ilga isĮtori-įaįję aprašyti. Tik reikia pačiam atsilankyti ir pamatyti. 

Šioje vakarienėje dalyvaus ir svetis sykiu atvažiavęs iš Lietuvos su Kun. Kudirka Kun. Reklai-
o." _ T * 1 1 • ' V • J I tis. Jis beabėjo aį-tp pasakys: 

" Tat valio visi į šią vakarieni 
V K > 

Kviečia RENGĖJAI. 
r*įs? _*f 

CHICA GOJĘ 
sistoja svečių, o ypač iš Lietu
vos. Deja, jis pats yra iš Lie
tuvos kunigas. 

Tyla. 

• » — - », » • 

"DRAUGO" REDAKCIJĄ 
APLANKĖ SVEČIAI. 

Vakar į "Draugo" Redak
ciją atsilankė Shenandoah, 
Pa. klebonas kun. J. Dumčius. 
Gerb. kun. J. Dumčius 18 me
tų kaip buvo buvos Chieago-
je. (Taip<ri apsilankė kun. J. 
Švagždys Montello klebonas 
ir kun. V. Slavvnas Davton, 
Obio, klebonas. 

BOBĖAVIČIAUS KONCER-
ĮTO KOMITETAS. 

• »——————•—_—_— — _ » _ » _ • _ • _ _ • $ } 

rinkimą. Išduota šie raportai: 
nuo ligonių (pasirodė vienas 
sergąs), iš Įvairių dr. komi
tetu veikimo, iš A. L. R. Kat. 
Federacijos Skyriaus ir Chi-
cagos Apskr. Federacijos vei
kimo. Atstovė Ona Bitautienė 
jšdavė raportą iš atsibuvusio 
K. Federacijos XTTT kongre-
so.Aiškiai pažymėjo visus kon 
greso nutarimus. Raportai li
kos priimta su padėka. Taipat 
išreikšta dėkingumo prot. raš
tininkui už pasiuntimą kongre 
sui pasveikinimo. 

Dr-jos Šv. Kazimiero ir Lab
darių veikim* nieko nesužino
ta, nes nei vieno atstovo nebu
vo su raportu. O jau laikas, 

Šiandien, rugsėjo 27 d., 8 
vai. vakare p. Bobravičiaus 
Koncerto Komitetas kviečia
mas susirinkti į p. Meldažio j nes kas praėjo jau nebegrįš, 
svetainę, 2244 W. 23rd Place. Taipat nuo Suvienytų Draugi

jų rengiamo vakaro išgirsta 
raportas, pasirodė kad visu 
smarkumu tą vakarą rengia, ir 
jis įvyks spalio 7 d. šv. My
kolo par. svetainėj. 

Draugija, užbaigusi sus-mą, 
leidos būry j parapijos bazarą, 
kame padarė gerokai pelno 
savo parapijai. 

Reporteris. 

REIKALINGA 
REIKALINGA moteriškė 

prie namų darbo mokanti val
gius gaminti ir švariai narna 
užlaikyti. Atsišaukite: 

3101 So. Morgan Street 

REIKALINGI audėjiai 
(weavers) ant rankinių stak
lių. Prityrimas nereikalingas. 
Darbas nuo stuk i o ir pastovus. 

OLSON RUG CO. 
1502 — 12 West Monroe St. 
REIKALINGA moteris ar 

mergina prie namu*darbo. At
sišaukite 

W. J. STANKŪNAS 
3315 So. Halsted S t 

Telef. Yards 1546 

TIKRI JUOKAI TA PRO 
HIBICIJA. 

Taip oficialiai pareiškė a-
Badien Cbicagos kriminalia
me teisme teisėjas Davis. 

Saliuninkas Pesgay, 1312 
Cullerton ave., nušovė 18 me
tų Otto Janouski. Pesgay iš
teisintas. Bet bylos laiku pa
aiškėjo, kad nušautas Janou
ski su kitais vaikinais visas 
laikas Pesgay saliune girta
vęs. Saliuninkas jiems visas 
laikas pardavinėjęs svaigalus. 

Kuomet tas faktas ir pirm 
šios bylos buvo žinomas, sa
liuninkas paliko liuosas. 

I r šiandie jis liuosas ir to
li aus, be abejonės parduoda 
svaigalus. Matyt, jis gerai 
" tepa/» 

Dėlto teisėjas ir pareiškė, 
kad prohibicijos vykinimas 
Chicagoj yra absoliuti s juo
kas. 

Cbicagos mokyklų vaikai 
nukentėjusių Japonijos vaikų 
pagelbai surinko $21,201.56. 
Pinigai bus pasiųsti Japoni-
jon. 

NORTH SIDĖJ. 

Rugsėjo 23 d. š. m. Šv. My
kolo parapijos svetainėje Liet. 

Iš T0WN 0F LAKE, 
Pagerbs. 

Viso* kitos Vyčių kuopom 
jau pagerbė arba trumpoj at
eity pagerbs savo atletus. Lie
tuvos Vyčių 13 kuopa irgi ne-
atsiliks. Bet prie triukšmingo 
kuopos atletų pagerbimo ren
giasi Naujų Metų vakare. Kad. 
šis vakarėlis bus triukšmin
gas, tai tą galima spręsti iš 
tos komisijos kuria 13 kp. iš-
įinko. ftį kartą ją neminėsMi. 
Bet tiek pasakysiu kad ši ko
misija padarys tąjį vakarėli 
pasekmingu. 

v yris. 

A. f A. 
PADĖKA. 

Dalyvavusiems a. a. Leo
no Montvilo laidotuvėse 
arba prisidėjusiems prie 
to širdingiausiai tariame 
padėkos žodį gerb. kun. 
A. Briškai, kun. J. šiau-
linskui, gerb. Seserys Ka-
zimierietėms kurios daly
vavo su visos mokyklos 
vaikučiais. Taipgi širdin
gai ačiū varffoninkui Ži
liui kuris puikiai sugiedo
jo su vaikučių choru. A 
čiu visiems kurie aukojo 
gėlei. Ačiū giminėms, pa
žįstamiems u visiems da
lyviams taipfifi ir grabo-
riui J. Eudeikiui. 

Liekame su gilia pa
garba: 

Nabašninko tėvas 
Teodoras Montvilas 

Jo žmona 
Zofija Montvilienė. 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

BRIGHTON PARKO XAMV 
BAKOEMAI. 

PARDAVIMUI 2 auęStų medinis 
namas 2 flatal po 6 kambarius; su 
grasų, elektra, maudynėms ir gara-
džius; statytas ant dimentinlo pama
to; atrodo beveik naujas; kaina $7,-
500; namas randasi BJrighton Parke , 
lietuvių apielinkėje; yra $3,500 mor- ) 
gičio. > 

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų me
dinis namas po 4 kambarius; namas 
6 metai kaip statytas; randasi Brig-
hton Parke lietuvių npielinkėje; kai
na $4,000; nereikia visų pinigų.* 

PARDAVIMUI 2 augStų medinis 
namas 2 flatai po 4 kambairlua; su 
Kūaų, elektra, maudynėms, skiepas ir 
2 šandėe užpakalyje; randasi Bri-
ąhton Parke, lietuvių apgyventoj vie
toj; kaina $5,200. apie pusę pinigai 
kitus ant morgtčio. 

PARDAVIMUI 8 nauji mūriniai 
namai 2 flatai po 6 kambarius; su 
kfi-Stų vandenių Šildoma; 2 boile
riai; viskas padaryta pagal naujau
sios mados; namai dar nėra užbaigti 
ir randasi gerausioj Brighton Parkoj 
lietuvių apielinkėje; reikia tik $5,000 
pinigais o kitus anj morgiėio leng
vais išmokėjimais. 

Norėdami pamatyti virSminėtus na
mus atsilankykite diena aJr vakarais 
pas 
BRIGHTON REALTY CO. 

4034 Archer Ave. (prie Cali-
fornia Ave.) 

fM' 

* 3 Švento Jurg io Parapijos 

VAKARIENE 
ŠV. JURGIO PAR. SVET. 32nd PI. ir Aoburn Ave.j 

-Sept. 30 d. 1923 
3=2= 

NAMAI ANT PARDAVIMO. 
2 lubų naujas mūrinis namas. 6 

ir 8 kambariai, elektra, vanos, _» 
pėdų lotas netoli nuo .vienuolyno ir 
Marąuette Parku. Kai*a $12,500.00. 

Ffrigliton Parke 2 lubų naujas mū
rinis namas, elektra, vanos, pirma 
flata vandeniu SAldoma, go. radžiu s, 
didelis lotas t. t. Kaina $14.500.00. 

Cicero naujos mados 2 lubų mū
rinis naVnas, 5 ir 5 kambariai elektra, 
vanos tt. Kaina $12,000.00. 

Milžiniška vakarienė — su puikiausiu programų. Choras, Artistai, Prakalbos, 

Orchestra, visokie įvairumai — ir gražumai tik už 1 doi. vaikams 50c. 
« 

Kviečia visus gerus žmonės. 
• i « ' 

KLEBONAS ir KOMITETAS. 

PIGIAI PARSIDUODA BIZ 
NIAVAS NAMAS. 

Namas yra Bfc-ighton Parke, Dide
lis namas ant penkių flatų, lotas 
ir garadžlus. Yra biznis bučernė ir 
Erosernė. Krautuvės jj-anklai pirmos 
klesos. žaidomoji mašina. Priežastis 
pardavimo savininkas serga. Pirkė
jui savininkas duos morgičių. Norė
dami ptt-kti kreipitės gTeitai pas: 

JOHN MOCKUS, 
41 SS Archer Ave. 

Dr. Helen M. Wi*now 
UETUVAIT*: D_2«TI_T_ 
21S7 South Cicero Avenue 

(Arti D^uglas Elevator) 
Ant antrų lubų, room 6. 

Tel. Cicero 6526 
Valandos: nuo 9 iki 12 ryte; nuo 
Ilki 5 po piet; nuo 6 iki 9 vak. 

i f 

. 

Vieži. 

E. Kat. Sv. Kazimiero Br/ ir 
Seserų Dr-ja laikė mėn. susi- šingas, nes pas jį dažnai ap 

Town of Lake. — Prie mu
šu gerb. kleb.'kun. A. Skryp-
ko vieši gerb. kun. J. Koneevi-
r-ius nesenai atvykęs iš Lietu
vos. Gerb. kun. Koncevičius 
jau mums pasakė ir keletą 
gražių pamokslų. 

Muši} kleb. yra begalo vai-

Yr* verta Jums pažiūrėti mūsų už
tikrintus bargenus. J namus ir biznia
vęs vietas, didelės ir mažas, sulyg 
jūsų kišenių, xiea miesto Chicagos 
mi'Aintskiis augimas tvirtina jum už
darbi žemės ir namu investmentuosc. 

DARGIS & DARGIS 
726 Wcst 18 th Street 

Tel. Cafcal 1603 

,•;' B I Z N I S 
ANT PARDAVIMO bučernė 

lietuvių apgyventoj vietojt biz
nis nuo seno įdirbtas, parsi
duoda i Š priežasties nesveika
tos. Atsišaukite šiuo adresu: 

N. Čekanauskas 
4438 So. Hermitage Ave. 
Teki*. Boulevard 7618 

Dr. K G. L u o m o n s 
i 

Lietuvi* Dantų Gydytojas 
2201 W. 22-iid & So. Leavitt Sts. 
Tel. rsnal 6222 Chleago. m . 

VAL.J 9 Iki 12 ryto ir 1—8.30 
vakairc. Ned. pagal sutartj. 

. • • • • - • £ 

Remkite savuosius 

L Micbnievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

Valandos 
6 iki » vai 

S101 S. Halsted 81 
Kampas 31 gatvė" 
Phone Tardą 1119 
IViename ofise su 
Dr. J. F. Van 

f|Pala«. 
SafiDlIkaa pa-

tarnavimas prie 
'fimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

nuo 7 ryto, iki 1% n no 
vakarą. 

« 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Ch-icagoj 

— . 

PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 

Mušt} krautuvė—Viena iš didiiansių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drnkuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių, geriau
sių, armonikų rusiškį ir prūsišku išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus 'atsakančiai. 
. Taipgi užlaikau pilna eilę optiškn dalykų. 

Steponas P. Kazlawskt 
4632 So. ASHLAND AVE.. CHICAGO. ILL 

Telefonas BOULEVARD 7309 

UTTLE JULIUS SNEEZER «>^\m^n~'-*~-*v-'' "*»' BY BAKER 
W0W JULIUS- VOU Cnf 
Wf/E THAT PtECE Of 
OlCE AL L TO VOtyR-

SEt_»=» 

VV0N+ YOU HAVE SO'.c 
f^ORECAKE TOTAKk 
HOME VVITH SOU f 

J 
I TH1NKI 
HAVE ALL 
THAT 1 
CANCARRV.1 

PUT SOME lisf YOOR. 
POCKET5,1F VOU LliCE 

I T SO! 

TMATT 5URELY 
WAS GOOD 

CAK:E.» 

' i m 

The Spoken Word 
PASAKYTAI žodis turi dau

giau reikšmėj negu parašytas. 
Tankiausia nesvarba ka sakai 
bet kada ir kaip sakai. 

Susirašinėjimas yra tankiai 
labai nuobodus. Daugumoj atsi
tikimu keletos minutu pasikal
bėjimas gali išaiškinti visus ne
susipratimus ir privesti svarbius 
dalykus prie geros pasekmės. 

Telefonas duoda tau proga tie
siai pasikalbėti su savo kostu-
mieriais, draugais ar giminėmis 
kurie laukia nuo tavęs atsakymo. 

"Station to..station". patarna
vimas numuša kaina ant 20% 
ant long distance telefono šauki-, 
mu. Vakarais ir-naktimis kainos 
ant "station te station" telefo-
no šaukimu yra dar mažesnės. » 

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 

"Station^o-jtattW 
long distance colis 
meet almost etery rt-
tįuirementandthe day 
rates art about 20% 
loxver than for "per-
son-to-person" calls. 
Evening rates are 
about 50% and night 
rates about 75% iower 
than day rates įor 
\'station -to- sta/ion'' 
<allsų aut no rate i s 
reduced kelovf 25 
cents. Considttketeie-
phone directory įor 
further details or call 
"Long Distance:' 

• • 
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ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių, štai, dabar ką 
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai Sie žaiclimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose,, 
piknikuose ir įvairiuose pasUinksininin»ose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigyti. 

"DRAUGAS" PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue Chioago, 1U 
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