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METAI-VOL VIH 

GUBERNATORIUS AUKŠ
TINA KATALIKU MISIJŲ 

DARBUS. 
AYASHINGTON, spal. 4.— 

Philipinų salose misionieriau-
ja Šv. Marijos Nekalčiausios 
širdies kongregacija, žinoma 
plačiau vardu.. Belgu Tėvų 
Užsienių Misijos Draugija. 
(Tie Tėvai misionieriai dau
giausia darbuojasi Luzon sa
loje tarpe igorote genčių, ku
rių žmonos yra kaipir puslau
kiniai, nepažįsta mažiausios 
kultūros-. Tarpe įų genčių 
yra tokių žiaurių, kad ikišiol 
jų neaplankė joki misionie
riai. Bet Belgų Tėvai pra
deda prie jų prieiti. I r tiki
masi, kad su laiku jos visos 
Ims atverstos krikščionybei.. 

Sunkus darbas. 

Tas misionieriavimo dar
bas yra ne vien sunkus, bet 
ir pavojingas. Misionieriai 
atlieka dvilipį darbą. Tuos 
žmones kultūrina, patraukia 
krikščionybėn ir iš jų gamina 
gerus valdinius, ištikimus ša
liai piliečius. 

Belgų kunigai šiandie dar
buojasi tarpe šių igorotes ge
nčių; bontoc, beguet ir ifu-
gao. Be to, norima darbą 
praplėsti t a rp apayao ir ka
linga. (Tas visas gentis laip
sniškai norima atversti švie
son — krikščionybėn. 

Gubernatoriaus laiškas. 

Nesenai salų generalis gu
bernatorius YVood Manilos 
Arkivyskupui ,0'Doherty pa
rašė laišką. Štai kas rašoma: 

"Mano asistentas, pulkinin
kas F . R. McCoy, vos gryžo 
iš il<2:os kelionės kalnuotoj 
provincijoj. J is tenai aplan-

• 
kė visa eile pastaraisiais me-
tais Įkurtų misijų. Tas mi
sijas įkūrė Bel^ij Tėvai ir 
Belgų Seserys. J i s man ra
portavo, kad tos misijos at
lieka kilnius darbus. Gerina 
žmonėms gyvenimo sąlygas. 
Tos misijos nesenai įkurtos. 
Tečiaus tuo trumpu laiku at
likusios daug gera gyvento
jams. Kai-kuriose vietose 
pastatydintos mokyklos ir ko
plyčios, kuo reikia tik pasi
gerėti. fTos įstaigos ypač 
geroj padėty yra Bagulo, Ki-
an#o ir Bontoc/* 

Toliaus gen .-gubernatorius 
laiške pažymi, kad Belgų Tė
vų darbai tikrai neapibrangi-
nami ir jais kiekvienas gali 
pasidžiaugti. 

Misionierių pavykimai. 

Belgų Tėvai igorotes gen
čių tarpe pradėjo misionie-
riauti 1907 metais. Nuo to 
laiko salose Įkurta 15 misijų 
ir katalikvstėn atversta su-
virš 13 tūkstančių puslauki
nių žmonių. 

Ligi praeito karo misionie
riavimo darbas buvo remia
mas kontribucijomis iš Euro
pos. Bet šiandie darbas to
liaus varomas Amerikos gy
ventojų aukomis. 

Pramafoma, Vokietija Susi 
lauks Diktatoriaus 

-

KALBAMA, ŠALĮ VALDYS TRIUMVIRATAS 
PARLAMENTAS, SUPRANTAMA, BUS PALEISTAS. 

WALT0N VEDA KOVA SU 
KLUKRIAIS. 

į 

BKRLYN'AS. spal. 3. — 
Ministoriu kabinrto krizis tę-
siasi. Kanclieris Stresemann 
nuolat konferuoja su prezide
ntu Ebert . Ki t i ministeriai 
turi atskirias konferencijas. 
Socialistų partijos vadai ir gi 
nuolat mitinguoja. 

Kas momentas laukiamas 
ministerių atsistatydinimas. 
Atsistatydinimo decizija gali 
tuojaus pasirodyti. Kuomet 
ministeriai atsistatvdins, rei-
kia laukti nauju ivvkiu. Sa-
koma, tuojaus bus paskirta 
Vokietijai militarinis diktato
rius. 

Tečiaus projektas yra suda 
ryti triumviratą Vokietiją 
valdyti. Tan triumviratai! 
turi ineiti prezidentas Ebert, 
kanclieris Stresemann ir v^on. 
von Seeckt. 

Kanclieris jau turi pagami
nęs kabineto atsistatydinimui 
dokumentą. Vienu žygiu bus 
paskelbtas ir parlamento pa
leidimas. 

Pranešta, kad ekonomijos 
ir maisto ministerių, Raumer 
ir Luther, jau atsistatydino. 
Berlyno garnizonas žymiai 
sustiprintas. 

Ultimatumas socialistams. 

Be ministerių kabineto kri-
t-

zio, vyriausybė turi daugybę 
kitų vargą. Bavarija atsisa
ko pasiduoti. Pačioj Prūsi
joj nerimsta monarchistai ir 
socialistai. Liaudies ir nacio
nalistų partijos sprendžia 
kad atėjo laikas joms naudo
tis, reikia įkurti pastovią val
džią Vokietijai. 

Tų partijų spaudžiamas 
kanclieris Stresemann soiiali-
stų partijai įdavė ultimatu
mą. J is reikalauja, £ad so-
sialistai paliautų kovoję už 
8 valandų darbą dienoje. Rei
kalauja atšaukti ir kitus sa
vo partijos nusistatymus. 

Kalbama, kad industrinin-
kai ir kiti vokiečiai finansis-
tai žada mokėti vyriausybei 
aukštas taksas ir karo kont
ribuciją. Bet už tai jie nori, 
kad darbininkai dirbtų ilges
nes valandas, kad produkcija 
butų padauginta. Gi to vi
sa negalima įvykinti nepanai
kinus 8-ių valandų darbo die
noje. 

Be kitko industrininkai dar 
nori , sumažinti darbininkams 
uždarbius. 

Socialistai atsako. 

Socialistai gavę ultimatu
mą, tuojaus atlaikė susirinki
mą, intimatumas nepripa
žintas. 

Socialistai pažymi, kad jie 
apsiima pripažinti militarinę 
ir finansine diktatorvste. Bet 
jokiu būdu jie nepripažins e-
konominės diktatorystės. 

Toliaus socialistai reikalau
ja, kad vyriausybė tuojaus 
veiktų Bavarijos* reikale. J> 
nori, kad tuojaus butų pas
kelbta nelegaliais von Kahro 
diktatorvste ir karo padėtis 
Bavarijoje. 

TJerlyno valdžia Bavarijos 
militariniu vadu nuo savęs 
paskyrė gen. von Lossow. Bet 
tas paskyrimas tik paprastas 
formalumas. Xes jo ten nie
kas neklauso. Neturi jis ne 
policijos, nei' kariuomenės. 
Bavarai savais keliais eina. 

Pranešta, kad Bavarijos 
premieras von Knilling atsi
statydino. Tikruoju premie-
ru beliko diktatorius von 
K a h r. 

OKLAHOMA CITY, spal. 
4. — Įvykusiame referendu
me kluxeriai laimėjo. Kokią 
daugumą baląų jie gavo, ne
žinia. Nes gubernatorius nuo 
distrikto teišėjo gavo "injun-
ction," kad balsai nebūtų cer-
tifikuojami, nes balsavimai 
nelegaliai įvykę. 

Gubernatorius Walton tvir
tina, kad jis yra gubernato

riuj? ir nepaliausiąs vedęs ko
vą ligi paskutiniųjų su klu-
xeriais. 

Visoj valstybėj veikia karo 
padėtis. Čionai padidintas 
skaičius nacionalės gvardijos. 

BRITANIJOS PREMIERŲ 
SUVAŽIAVIMAS. 

Baldwin atidarė konferenciją. 

Žinios iš Lietuvos 

KALINIAI NUŽUDĖ DU 
SARGU. 

MADISONVILLE, Ky., s, 
4. — Kentucky valstybės ka
lėjimo keturi kaliniai du ka
lėjimo sargu nužudė ir du ki
tu sužeidė kilus maištui kalė-
jimo virtuvėje. 

Paskui tie kaliniai užsibari
kadavo virtuvėje ir kiekvie
nam grasino revolverinis. Po 
ilgo laiko jie pasidavė. 

PASTOS DARBININKAI 
GRY2TA DARBAN. 

MAYENCE, spal. 4. —Rn-
bro teritorijos pastos darbi
ninkai vokiečiai po daugelio 
mėnesių pasyvio nedarbo p?> 
galiaus gryžta darban. Nes 
Vokietijos vyriausybė dau-
giaus neduoda jiemR pašel-

LONDQNA$, spal. 3. — 
Čionai atidaryta Britanijos 
imperijos premierų konferen
cija. Konferenciją atidarė 
Anglijos premieras Baldwin. 

Tai įvyko be jokių iškilmių. 
Nebuvo nei kariuomenės, nei 
specialių paliciantų premiero 
ofiso apylinkėse. Tik ofiso 
išlaukinė išžiūra šiek-tiek ap
valyta. Butas padarytas kai
pir apynaujesnis, nes per de
šimtį metų jis išoro nebuvo 
valomas. 

Britanijos premierų konfe
rencija retai pasitaiko. J i su
šaukiama tik svarbiais reika-

{KURTA NAUJA 
DRAUGIJA. 

Šiomis dienomis įregistruo
ti pas Kauno miesto ir Aps
krities Viršininką Lietuvos 
arkliams pagerinti draugijos 
įstatai. Rugsėjo mėn. 11 d. 
įvyko Lietuvos tos draugijos 
posėdis, pirmininkaujant gen. 
S. Žukauskui, kur buvo išrin
kta draugijos valdyba. Val
dybos sąstatas šiokis: 

Pirmininkas gen. S. Žukau
skas, Vice-Pirm. gen. J . Bu
lota, Iždininkas p. J . Šodė, 
Teisėjas majoras P . Plecba-
vičius, Sekretorius p. V. Jan

iais. Šįmet konferencijoje | k a u p k a s i r u k i o v e f l ( v j a s p . y . 
bus aptarti ne vien politiniai, Markelis. Draugijos komite-

tan nariai išrinkti: 

_ » 

j gus neva knygoms, bet tuos 
'pinigus pasilieka sau, taipat 
jis elgiasi išmokėdamas mo
kytojams algas. 

Tėvai labai susirūpino del 
tokio mokytojo. Be to Sve-
cickis muža klasėje mokinius 
ir visaip plusta, del to ir mo-
kiniai pramoko daug biaurių 
žodžių. Toki tai pas mus mo
kytojai. Žinoma, kad doresni 
mokytojai pav. Maninskaiiė, 
tai jiems lyg druska akyse. * 

TEATRAI IR KINOMATO-
GRAFAI LIETUVOJE. 

pos. \ 

be ir ekonominiai reikalai. 
Premierai, ėmus visus krū

von, reprezentuoja apie 500 
milionų žmonių. Tai labai 
plati reprezentacija ir jų iš
sprendimai yra visuomet di
delės reikšmės. 

Kai-kurios dominijos, ypač 
Kanada, nepatenkintos Ang
lijos vedama politika. Dėlto 
premierai reikalaus sau dau
gi aus savarankumo. Nors 
dominijas bendri ryšiai visuo
met jungs krnvcn su Anglija, 
kuri ir toliaus dominuos, bet 
jos turės dangiaus- nuosavos 
iniciatyvos kaip politiniame, 
taip ekonominiame gyvenimo. 

Pirmukart konferencijoje 
dalyvauja ir Airijos premie
ras. Nes Airija turi domi
nijos teises. ( Tečiaus pilnų 
dominijos teisiu darN neturi 
Indija. 

NORI KIETŲJŲ GUMŲ. i ™ * ™ *MONIŲ *ŲVA. 

misijos jau beveik gali be 
rTečiaus tarp igorotes genčįų 
misionieriavimas turi but re
miamas. Puslaųkiniamg žmo
nėms reikalinga pagelba. Nes 
jų dauguma ikišiol minta tik
tai rvžiais. 

PHILADELPHIJOJ UŽDĄ 
RYTA 1,300 SALIUNŲ. 

PHTLADELPHIA, Pa., sp. 
4. — Suv. Valstybių genera-
lio prokuroro Daugherty ir 
Pennsylvanijos valstybės ge-
neralio prokuroro "VVoodruff 
išsprendimu čia vakar visai 
uždaryta 1,300 saliunų. 

Saliunų uždarymo parėdy
mus salinninkams išnešiojo, 
valstybės policija bendrai su 
i'ederaliais agentais. , 

Tuo būdu Philadelphijai at
liktas didelis siurprizas. To 
visai nesitikėta. 

Tai gubernatoriaus Pincho 

Žmonių maldingumas. 

Tėvas Puttman, misijų vi r-
šininkas, pasakoja, kad atver- ' ^ ( ] a r b a s J i g g e n i a n p a s k e . 
sti puslaukiniai žmonos yra „ ^ k a d P e n n s y l v a n i j o s v a l s . 
labai maldingi. Susirinkę ba- t y W j p r o h i b i c i j a v i s u g r i e ž . 
žnyoion su ats.dėjimu meld- Į t m m b u g v y k i n a m a . 
žiasi. Kartą visa atverstų 
kongregacija prašė kunigo B U S T E I S I A M I MILITARI-
pamąldų laiku nesakyti pa-j NIAME TEISME. 
mokslo. J ie padavė priežas
tį, kad norį daugiaus melstis. 

Toks prašymas atrodo kai
pir naivi s. Bet jis nesutep
tas, paeina iš grynos žmonių 

Kitos Belgų Tėvų vedamos širdies. 

BUFFA1/) , N. Y., spal. 3. 
PARYŽIUS, spal. 4, - Č i o - _ x a t i o n a i S a f p t v k o n g r o s o 

nai visus motorinius " b u s - J p a a i s k ^ k a c l m 2 m ofais 
s u s n norima aprūpinti p i u m - ^ v j s o k h } „e ia imj , ,^ a t R i t i „ 
matinėmis ratams gumomis. k j I m j S n v Va l s tyk j^ žuvo 
Tečiaus vyriausybė priešina- Į 75?0oo asmenų. Tai yra 2,00Q 
si. J i nori kietųjų gumų. a s r m > n n dangiaus, negu 1021 
Nes pasitainkius mob i l i zac i - ' ^^ jp 
jai, <<bussai , , su pneumatinė 
mis gumomis netinka 
portacijai. 

trans- Chicagoje keliama kova ap
gaudinėtojams gydytojams, 

i kurie sakosi lengvu būdu pa-

—; — M • 

Šal imais Evanstono laukuo- ky^ą vėžio ligą 
se vienas farmerys rado nu
žudyto žmogaus lavoną. Ne
identifikuotas. Eina tardy
mai. 

CHICAGO. — Šiandie gie
drus oras; maža atmaina te
mperatūroje.* 

PREZIDENTAS ŠAUKIA GUBERNATORIUS 
KONFERENCIJON 

WASHINOTON, spal. 4. —.bus Wasbingtone. Jų pager-
Prezidentas Coolidge šaukia bimui Baltuose Bumuose bus 
konferencijon visų valstybių surengti pietus. Paskui pra-

gubernatorius. Konferenci- sidės "business." 
jai pradžia paduodama spalių \ Yra žinių, kad gubernato-
20 dieną. riai bus paraginti pilnai pri-

Agronomas Tūbelis, agro-

KAITNAS. — Piliečių ap
saugos departamento surink
tomis žiniomis, Lietuvoj da
bar teatrai ir dvidešimts sep
tyni kinomatografai: būtent: 

Biržų-Pasvalio apskr. 1 kį. 
nomas Aleksa, p. J . Bomanas, yr , . . . -1 

.. _ ' , .1. . ' Inoteatras, Kedaimu apskr. i 
pulk. Jackevičius, majoras P. Plecbavičius, p. L. Mikuckis. 

Laikinas draugijos adresas: 
Gedimino gatvė 2-a Lietuvos 
žemės ukio kooperatyvii są
jungos bute. .Draugijos reika
lais kreiptis nuo 3 iki 4 p. p. 

VILNIUS, Švenčionėliai, 
rugpiučio 27 d. — Švenčionė
liuose buvo EI. Steckytės tei
smas už mokymą lietuviškai 
savo namuose pavienių vaikų. 
Aiškiai taikos teisėjui buvo į-
rodyta, jog ten nebuvo jokios 

ir 

slaptos mokyklos ir tai jis 
pilnai pripažino, tečiaus vis 
dėlto bausmė ta pati 22,000 1. 
m. Šiaip teisme H visų pu
sių buvo aiškinama, kad čia 
nesvarbu slapta mokykla, bet 
kam*mokinama lietuviškai. 

— Švenčionyse visoki neva 
veikėjai persekioja lietuvių 
prieglaudą, jie nerimsta, kad 
yra įstaiga, kame našlaičiai 
gauna priežiūrą ir išauklėji
mą. Dabar sumanyta dalis 
vaikų, kurie mokosi lietuvių 
gimnazijoje, perkelti į lenkų 
prieglaudas Šveičionyse ir 
Švenčoinėliuose. 

— Kaltinėnuose lenkai pra
dėjo kibti prie vietos mokyk
los, nori būtinai iškelti mokv-
toją Maninskaitę. Tuo ypač 
rūpinasi perėjūnas Svencic-
kis, kuris eina čia mokytojo" 
pareigas. J is pasižymi tuo, 
kad renka nuo mokinių pini-

k.-t., Kauno apskr. 2 teatrai 
ir 7 k.-t., Mariompolės apskn 
3 k.-t., Panevėžio apskr. 1 t* 
ir 2 k.t., Raseinių apskr. 2 k? 
t., Rokiškio apsk. 1 k.-t., TaiK 
ragjės apskr. 1 t. ir 1 k.-tį-
Ukmergės apskr. 1 k.-t., ViJį 
kaviškio apskr. 3 k.-t., Telšiiį 
apskr. 2 k.-t., Alytaus apskr; 
l k.-t., Šakių apsk. 1 k.-t., Uf 
tenos apskr. 1 k.-t. 

KAUNAS. — Teko patirti; 
kad Tautos Teatras atidaro 
savo sezoną spalių mėnesį. 
Busią statomas vienas veika; 
lų iš Viduno repertuaro. 

— Netrukus pradės eiti 
naujas neperiodinis meno žif 
malas "Grįžulio Ra ta i . " 
Laikraštį redaguos J . A. Her-, 
bačanskas ir Juozas (Tysliavaį 

— Vėl žudynės, rugsėjo 14 
d., apie 3 vai. p. p. Traką 
gatvėj beeidamu du kariškiu 
kasžin už ką susiginčyjo i r 
vienas jų šovė į kitą. Maty
damas, kad jo draugas kritfc 
negyvas — nusišovė ir p a t 
sai šovikas. Žudimosi prie
žastis dar neišaiškinta. 

"P IGTKURSA^ į 
Lietuvos 10 litų % $1.0© 
Anglijos ster. svarui 4.61 

" Francijos 100 fr. 5.58 
Italijos 100 lirų 4.24 
Vokiet. 100 mrk. .OOOOOOfl 
Lenkijos 100 mark. .0003 
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Pakvietime pažymima, kad sidėti prie prohįbicijos įstaty-
bus aptariama ir diskusuoja- mo vykinimo. Nes tas įsta-

f! P I N I G U S 
I I SIŲSKITE į Lietuvą Per 

I DRAUGĄ 
Nes, "Draugas pigiausiai siunčia ir geriau-

I šiai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiausias Lietuvos bankas: Ukio Banką ir Prekybof-
grindinis įstatymas. Jisai f Pramonės Banką. 

ma prohibicija, ateivyfeė ir .tymas skaitosi valstybės pa- g 5 šias Lietu 
priešnarkotiniai statutai. Į grindinis įstatymas. Jisai f | Pramones 

Draugas siunčia pinigus litais, ir doleriais: Pirm tos konferencijos gu-

KUESTRIN, spaL 4.—Su
virs 400 vokiečių monarchis-
tų. kurie puolė vietos tvirto
vę i F buvo suimti, bus teisia-
militarinio teismo. 

gernatoriai turės metinį ^u-
pildytinas visoms valstybėms. 
Tečiaus ne visos valstybės g | perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

važiavimą mieste West Ba-1 prisideda prie įstatymo vy- Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
den, Ind. Baigę tą suvažia- kinimo, dėlto prohibicija la- = = Nedėliomis uždaryta. 

^ 5 B ^ » i p a s e ^ i l J 2334 SO. OAKLEY AVE CHICAGO. ILL 
^PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIIIIIIUIUIIUI 

llllllllllllllllllllllllllll 

vimą jie kerimus tiesiog Wa 
onau. 

Spalių 19 d. gubernatoriai duos ta konferencija.' iimiiHinfmNMMMMiun 
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LIETUVIŲ EATALIKŲ 

D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskynė nedėldienius. 

Metama $6.00 
Pusei Metų $3.00 

Ui prenumeratą mokasi iikalno. Lai-
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nno Haujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasoje ar oz-
preao "Money Order" arba įdedant 
pinigus j registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
Tel. Roosevelt 7791 

PARAPIJINIŲ MOKYKLŲ 
REIKALAS. 

< 

Mūsų lietuviai kartais nesu
pranta parapijiniu, mokyklų 
naudos ir .siunčia savo vaikus 
į viešąsias mokyklas, nes mat 
jos "amerikoniškos". Žinoma, 
jų vaikai nors ir baigę mokslą 
mūsų visuomenei bemaž visuo
met yra amžinai palaidoti. Nes 
netik kad pameta tikėjimą, jei 
gu kuomet nors turėjo, bet ir 
savo tėvo; kilmės-tautos išsiža
da. Keista, kartais tėvai sta
tosi esą dideli tautininkai bei 
patriotai, gi tiek neišmano, 
kad žudo mūsų tautos narius. 

Kaip reikalingos ir naudin
gos parapijos mokyklos gali
me spręsti iš to, kad net ang
lų kalbos katalikai, kurių gim
toji .kalba anglistą, nepaisant 
viešųjų mokyklų, steigia sa
vąsias — parapijines. 

Suv. Valstybių admirolas 
Benson paklaustas kokią mo
kyklą jis šiandien lankytų, jei
gu jaunas butų, taip atsake: 
. "Aš lankyčiau katalikų pa

rapijinę mokyklą, štai delko. 
Parapijinių mokyklų mokyto
jai ir mokytojos pašvenčia vi
są savo gyvenimą, energiją ge
riausiems šalies interesams ir 
Dievo garbei. Jie nebeturėti] 
to pasišventimo, jeigu nebūtų 
giliausiai įsitikinę j savo pa
reigos kilnumą. Nuosekliai jų 
dirbamas darbas — protinei, 
dorinei, fizinei, mokinių gero
vei remiasi jų pasišventimu 
— brangiausia kaina. 

"Tie ištikimi tarnai yra 
gyvai ir nepalaužiamai įsitiki
nę, kad- vienintelė priemonė 
kuri augina gerą pilietį, atsa-
komingą visuomenės narį yra 
įkvėpiant jo sielai nuo pat 
kūdikystės supratimą jo san
tykių su Sutvėrėju. Kitaip sa
kant, religija statoma auklė
jimo pagrindan. Istorija mums 
rodo, kad tauta be tikėjimo 
ir be Dievo pasiduoda geidu
liams ir žūsta. 

"Statistika įtikina, kad pa
rapijinės mokyklos netik kad 
stovi lygiai su viešomis mo
kyklomis, bet net aukščiaus. 

fTaip mąsto ir sprendžia 3. 
.Valstybių laivyno admirolas 
Benson. Ko yra vertos prie
šingos nuomonės, truputį pa
mąstykime. 

Prezidentas Coolidge da
bartinėje šalies administraci
joje nepadarė jokios atmainos. 
Sekretoriai pasilieka visi tie 
patys. Tai daro gerą įspūdį į 
visuomenę. Reiškia, kad prez. 
Harding buvo pasirinkęs tin
kamus vyrus sau į pagelbą ir 
šis prezidentas palaiko anojo 
nusistatymą. 

LENKŲ PROPAGANDA. 
Amerikos lenkų laikraščiai paskui Varšavos laikraš

čius skleidžia žinias, kad Lietuva ginkluojasi. Sako, lietu
viai ginkluojasi pulti lenkus ir atimti Vilnių. Ginklavimosi 
visas centras esanti Klaipėda. Tenai organizuojami trys 
vokiečių būriai, kurie bus pavartoti Vilniaus ekspedicir-
jai. ,Tų burių priešaky yra gen. von Latning. Organizuoja
mi kareiviai yra vokiečiai, ibet jie aptaisyti lietuviškomis 
uniformomis. Burių viršininkai tai aktyvės vokiečių tar
nybos karininkai. Būriuose dvasia perdėm monarchistinė. 

Toliaus lenkai praneša, kad vokiečių burių organiza
vime aktyviai dalyvauja ir baronas Silvio von Broede-
rick. Jis rekrutuoja karininkus iš vokiečių aristokratinės 
kilmės. Broederick, be to, lietuvių tikslams išnaudoja 
Kruppo, Stinneso ir kitas firmas. Tos firmos pristato rei
kalingų būriams ginklų ir k t. Per Klaipėdą iš Vokietijos 
Lietuvon transportuojama daug arklių. 

Pačiame Kaune, anot lenkų, sustabdytas leidimas 
vienatinio Lietuvoje lenkų laikraščio "Strzecha Rodzin-
na". Laikraščio redaktorius Smielewski, buvęs Lietuvos 
seimo atstovas, ištremtas iš Lietuvos. 

Tai aiški lenkų propaganda, Tuomi norima pakenkti 
Lietuvai nurodžius pasauliui, kad ve kaip Lietuva sėbrau-
jasi su Vokietija, ve kaip lietuviai nerimsta, norėdami su
drumsti Europos rytuose taiką. Tuotarpu lenkai toki geri, 
kad geresnių negalima niekur rasti. . , 

Jei lenkai tuo būdu mėgina šmeižti lietuvius, tai jie 
skaudžiai apsirinka. Nes kas čia tikės jų toms pasakoms 
apie lietuvių ginklavimąsi. Jei lietuviai ginkluosis, tai 
jie lenkams nepasakys tai darą. , 

Tai viena. Antra, jei lietuviai ir ginkluotųsi, tai kas 
čia nauja. Kuomet bolševikai puolė Lenkiją, lenkai gin
klavosi ir gynėsi ir pasaulis nesistebėjo. Šiandie lenkai 
turi užgrobę didelius Lietuvos plotus. Ir jei lietuviai ren
giasi juos atsiimti, tai tame nieko nepaprasto nėra. Pa
saulis labiaus domėtųsi, jei, pav., lietuviai rengtųsi paimti 
Varšavą. , 

Trečia, lenkų baubai kad lietuviai draugauja su vo
kiečiais, neturi jokios reikšmės. Jei lenkai gali draugauti 
su praneuzais, tai kuogi prancūzai gali but geresni už vo
kiečius? Gal tik tuo, kad jie skaitosi ne kieno kito, tik 
lenkų sėbrai ir pagarsėję utilitarizmo vergai. 

Su tokia propaganda lenkai neatsieks tikslo, nes pro
paganda yra žiopla. 

Jei lietuviai ginkluojami atsiimti Vilnių, jie ir turi 
teisės. Nes Vilnius yra Lietuvos nedaloma dalis. Lenkai 
nepasitraukia gražiuoju, jie bus priversti varu apleisti 
Vilnių ir kitas Lietuvos okupuotas teritorijas. 

BALSAS MŪSŲ BROLIO 
LENKIŠKAI KAL

BANČIO. 

Kad savo tarpe mes turime 
nemaža brolių lenkiškai kal
bančių, nei kiek neprivalome 
stebėtis. Juk daug kas mūsų 
išaugintas ir išauklėtas senų 
laikų lenkiškos dvasios įtek-

Tie mūsų broliai lietuviai 
lenkiškai kalbą šiandien krei
pia mūsų ypatingo domesio ir 
Lietuvoje jie turi net lenkų 
kalba leidžiamą laikraštį 
"No\viny" tik lietuviškos 
dvasios gaivinamą. 

Antradieny "Drauge' ' tilpo 
atsišaukimas Vilniaus kanki
nio į brolius amerikiečius. 6ia-mėje. Ypač Lietuvos pakraš

čiai buvo smarkiai lenkinami ndien mes gauname įdomų lai 
ir lenkų kultūra skverbėsi į *>H nuo P- M. Brozauskio len-
musų pastoges, ypač į bajorų kų kalba rašyto, kuris lietu- lietuviams, aš pasižadu aukoti 
šeimynas. Jeigu ne laiku"ate"- Į v i u kalbon verčiamas skani- $5.00. 
jęs tautinis atgimimas, Lietu- D a : Su pagarba, 

Skaitydamas dienraštį 
Draugą pastebėjau Vilnijos 
lietuvio atsišaukimą, kuriame 
piešiama liūdna mūsų brolių 
lietuvių padėtis. Jie atskirti 
rrao Lietuvos Tėvynės. Jie tu
ri racijos ir tehės šauktis pa-
gelbos pas Brolius Lietuvius 
gyvenančius Amerikoje, ir jų 
balsas privalo būti išgirstas. 
Aš taipat norėčiau tuo reika

lu prabilti. Lai lietuvių laik
raščiai pradeda skelbti apie 
būtiną pagelbą Vilnijos lietu
viams. Reikėtų paskelbti vie
šų susirinkimų •— mitingų die
ną, gerai išgarsinti ir paskir
tą dieną visiems sueiti į pa
rapijos sales kur po parengtos 
programos, prakalbų butų ren
kamos aukos. Visi energingi 
veikėjai, klebonai tesiima dar
bo, gi visi pritars tam opiam 
reikalui ir tinkamai sušelps 
Vilniaus brolius lietuvius. 

Gal reikėtų bent mėnesį prie 
to besirengiant, bet svarbu 
kad mūsų pastangos butų ap
vainikuotos. Kas negalėtų at
eiti į susirinkimą galėtų savo 
auką pasiųsti ar atnešti į 
"Draugo' ' ofisą. 
Jeigu kas turėtų geresnį pro

jektą — teprabyla. Aš tiek 
tenusimanau ir man labai 
rupi, kad lenkai neištautintų 
mūsų brolių. 

Aš pats nesu didelis patrio
tas nei neturiu didelio veikė
jo pretensijų, aš tenoriu pri
minti savo broliams lietu
viams itin svarbų reikalą. 

Norėčiau lietuviškai rašyti, 
bet nemoku/nes jau esu ištau-
tintas, tik.mano širdis jaučia 
lietuviškai, burna mažai tega
li kalbėti, gi ranka nerašo 
lietuviškai. 

Štai prie ko mes lietuviai 
priėjome. Vieton vieno tikėji
mo, vienos dvasios, mes susis
kaldę į dalis, o lenkai smūgius 
mums kerta. Nemalonu man 
apie tai rašyti, imt kas tiesa— 
nenuodėmė. 

Dabar į darbą! Pakol ne vė
lu, visas jėgas subūrę skubė
kime su pagelbą Vilnijos bro
liams. Nors aš neturtingas, 
bet darant rinkliavas lietuvių 
mokykloms, moksleiviams aš 
visuomet prisidėsiu, Vilniaus 

LIETUVOS EKONOMINĖ 
PADMIS. arba pirktų vieton 10 Ameri

kos centų tik už Zl/i centus. 

žmonės Yierią litą parduotų šį metą Lietuva pradės eks
portuoti grūdus, gyvulius ir 
kitokią žalią medžiagą. Tada 

(Iš mūsų koresp. pasikalbėji
mo su p. J. Romanu). 

Atsilankius p. Jonui J. Ro
manui į Chicago, lietuvių ban
kininkai ir biznieriai įdoma
vo apie dabartinę Lietuvos fi
nansinę, prekybos ir pramonės 
padėtį. 

Kaip jau žinoma, dabar Lie
tuvoje trūksta litų, todėl ši
tas klausimas ir buvo pir
miausiai statomas p. Romanui. 
Jisai aiškina šitą padėtį taip: 

Amerikos doleriai rūdija. 

Pirmiausiai trūksta litų dėl
to, kad pas Lietuvos žinom*, 
trūksta dar pilno pasitikėjimo 
savais pinigais. Ir per tai Lie
tuvoj pas žmones yra apskai
toma nuo 3,000,000 iki 5,000,-
000 dolerių, kuriuos jie laiko 
pas save namie, bet nededa į 
bankas. Jeig ujie tuos dole
rius dėtų į bankas, mainytų 
ant litų, arba nei kad tik ir 
parduotų bankams, tai tada 
visoj šalyje daugėtų litų skai
čius, ir jų trukumas palengva 
mažėtų. 

Be to, kiek randami dolerių 
pas žmones, Lietuvos Cankai 
turi laikyti dar savo voluose 
apie 300,000 dolerių be jokios 
naudos ir be nuošimčio, vien 
atsargai. Nes kaip tik Lietu
vos Bankos bustos ant parei
kalavimo išmokėti už litus do
lerius, tuoj ant turgaus lito 
vertė puola žemyn. Dėlto Lie
tuvos Bankos yra priverstes 
atsargai tiek daug svetimos 
valiutos laikyti be naudos. 

Kodėl Lietuva neišleidžia 
daugiau litų? 

Ir nors litų butų tris kart Lietuvon įplauks daugiau pi-
daugiau negu dabar, bet jų nigo, ir abehiai gerbūvis pasi-

- » 

vertė nupultų. Perkant bent 
kokį daiktą reikėtų tris kar
tus daugiau litų mokėti. 

Iš to naudos visam kraštui 
jokios nebūtų.. Tjk tiek kad 
viskas pabrangtų. Kaip už dai
ktus taip ir už darbą reikėtų 
brangiau mokėti. Tie žmonės 
kurie jau turi bent „keletą li
ti] susitaupę, turėtų nuostolio. 
Nes ir jiems ar daiktus per-

germs. 
Apie įvairias progas ameri

kiečiams Lietuvoje, kitą die
ną skaitysime. 

(Ciekvienas žmogus norėda
mas nuveikti naudingą darbą 
ar tai Tėvynei ar kitam tiks-

kant ar už darbą mokant rei- lui, pirmiausia iškajno mo
kėtų du syk brangiau mokė-^šiasi prie to darbo. 

SAJUNGIETĖS RUOŠKI
MĖS PRIE VAJAUS. 

ti, nors kada jie tuos litus įsi
gijo buvo vertė 10 ameriko
niškų centų. 

Jeigu Lietuvos žmonės pa
sitikėtų savo lkui tiek, kiekflandžio 1 d. 1924 metų. 
pasitiki amerikonai savo dole
riui, tai suprantama lito ver 

Panašiai turime elgtis ir 
mes sąjungietės, i skalno ruoš
tis prie vajaus kuris įvyks 
Lapkričio 1 d. ir tęsis lig Ba-

Pirmiausiai reikia turėti 
susirinkimus ir gerai pagvil-

tybės nupuolimo nebūtų ko h\- denti kokius budus vartoti, 
joti. Ir tada butų galima iš
leisti daugiau litų, panašiu bū
du kaip dabar Amerikos Ee-
deral Reserve Bankai daro. 
Lietuvos Bankos išleisti dau

giau litų ir juos pilnai pa
dengti auksu arba svetima va
liuta, dabar to padaryti nega
li be užsienio paskolos. Kada 
Lietuva gaus pasiskolinti a-
pie $5,000,000 dolerių ir ant 
tų pinigų išleis apyvarton a-
pie 50,000,000 litų, tada žmo
nės palengva matydami kad 
litų yra užtektinai ir jų ver
tė nepuola žemyn pradės tuos 
dolerius ką daba v pas save 
laiko keisti į litus. Tada, su
prantama, litų apyvartoje bus 
pakankamai. 
36 nuošimčiai už paskolą? 

Delko dabar Lietuvoje ban
kai rokuoja iki 36% už pas 

Į klausimą kodei Lietuvos 1 kolas, ir tai tik ne ilgiau kaip 
Bankos neišleidžia daugiau Ii- 2-3 mėnesiams? 
tų panašiu būdu kaip čionai Tą klausimą p. Romanas 
Suv. Valstybėse kad, daro:aiškina taip. Lietuvoje dabar 
"Federal Reserve Bankai",'eina didelis atstatymo dar-
tai p. Romanas aiškina taip: bas. Žmonės susitaupę kiek pi-

Jeigu Lietuvos Bankos iš
leistų apyvarton daugiau litų, 
panašiai Federal Reserve 

vos Rytai butų mums žuvę. Gerb. Draugo Redakcija! M. Brxxzauskis 

nigų perkasi naujų veislinių 
gyvulių, ūkio mašinų, statosi 
naujas trobas ir t. t. Tokiu 

Bankų sistemai, t. y. dar apie Kbudu įdėlių į bankas yra labai 
120,000,000 litų, tada Lietuvos 
litai butų padengti auksu ar
ba Svetima tvirta valiuta iki 

kad pasiekus gerų pasekmių 
vajaus laike. Patartina išrink
ti komisiją kuri eis per namus 
ir prirašinės naujas nares. 

Taipgi reikia rengti prakal
bas kuriose bus galima supa
žindinti visas moteris, ir mer
gaites su "lloterų Sąjunga". 

Laike šio vajaus ypatingai 
• 

reikia rūpintis organizuoti 
naujas kuopas, ten kur jų dar 
nesama. Kadangi laike vajaus 
įstojimas bus sumažintas pu
siau, tai bus gera proga vi
soms prisirašyti. 

Kiekviena sąjungietė turėtų 
su energija dirbti laike šio va
jaus, ir stengtis laimėti dova
ną. "Centro Valdyba pasiryžus 
dėti visas pastangas kad pa
darius vajų pasekmingu. Bet 
viena Centro Valdyba nedaug 
gali nuveikti, taigi visos sto 
kim petys į petį, mūsų darbas 
bus pasekmingas ir galėsim 
su linksma sąžine pasakyti 
kad stengėmės kiekviena savo 
darbo dalį atlikti. 

M. Jokubaitė, 
A. L. R. K. M. S. Cent. pirm. 

Įdomus Chicagoje laikai. 

— Kas tamista esi? 
— Kompanijos prezidentas. 

:!3 1-3% ir lito vertė pultų 'kolinti. 
žemyn. Bet ta padėtis neabejotinai 

Tada ant turgaus Lietuvos persimainys taip greit, kaip 

maža. Ir per tai Lietuvos ban 
kos neturi daug pinigų kad 
galėtų ilgesniam laikui pas-1 Atsiprašau, prašau aiš

kesnio atsakymo: ar toks ku
rs jau pavogė, ar toks, kurs 
pavogs? 

* • * • 

V A I K Į I TEATRAS, 
— \ — 

GERI DRAUGAI. 

DVIEJŲ AKTŲ^VAIZDELIS, KURIS VAIZ 
DENA AMERIKOS VAIKŲ 

GYVENIM4. 
(Tąsa), 

s SCENA 4. 

(Įeina Petras su knygomis, užsimąstęs. 
Šluosto veidą ir sėdasi prie stalo mokytis). 

PETrlAS: Na, ir vėl mokytis reikia. 
ELZĖ: (Linksmai įbėgdama). A> aš pa

rašysiu savo darbelį pirmiausia, (Sėdasi prie 
stalo ir rašo.) 

PETRAS: (Kumščia duoda į stalą;. A& 
niekuomet to neišmoksiu: 

ELZĖ. Bijok tu Dievo! Ką tu darai. Pe
truk? 

PETRAS: O ką? 
ELZĖ: Davei kumščia į stalą ir per tai 

aš rašalą paliejau ant sąsiuvinio. Žiūrėk, tu 
rėjau visą parašius, o dabar... 

PETRAS: (Su panieka). E... kas man su 
tavo darbu. (Vėl suduoda). Aš mokinausi ir 
niekuomet to neišmoksiu! 

ELZĖ: (Padeda plunksną). Vėliaus para 
šysiu, kai tu aprimsi. (Sėdasi kertėje ir gar
siai iš knygos eiles mokinasi ir atkartoja). 

Padorus žmonės dorybėa*is PAIRAS. (Nuošaliai). J i tyčia mok&a&i 
susirišai blogi, nedorybėmis, garsiai kad tik mane trukdytų. 13et aš ir jai. 

parodysiu. (Žiuri į knygą ir rėkia garsiau už 
Eizytę slebizuodamas angliškus žodžius). Mis-
take m-i-s-t-a-k-e. 

ELZĖ: (Garsiau tą patį). 
PETRAS: (Dar garsiam). Mistake m-i-s-

t-a-k-e ir t. t. 
ELZĖ: (Kartojant tą patį, pasižiūri šnai

rai į brolį pasiima knygą; eina prie stalo, už
sikiša ausis ir mokinasi garsiau tą patį). 

PETRAS: (Rėkiant). Mistake. (Per kiek 
laiko ir vis negerai raides deda). 

tai bus geriau. PETRAS: (Suduoda su koja). Aš nenoriu 
PETRAS. (Prielankiai). Gerai, pažaiski- mokyklos, 

me. (Meta knygas). Užteks šito papugimo dar*) JUOZAS: Tai žaiskim kad esame pirkliai 

SCENA 5. 

JUOZAS. (Įėjęs žiuri nustebęs į rėkiančius 
vaikus, paskui juokiasi). Ha, ka, ha! Maniau 
judu* čia smaugia arba kailį lupa, <? tai judu 
mokinatės. (Vaikai negirdi). Kas tai, ar negir-
dita? 

PETRAS: O čia kas ? (Pakelia galvą). Tai 
tu čia Juozai! 

ELZĖ: Sveikas, Juozuk! 
JUOZAS: Ko judu čia taip rėkįata? Ro

dos, kad judviem kas kailį lupa arba gauja 
žiurkių užpuolė, kad net ant kitos gatvės gir
dėti. 

PETRAS: j a i Elzytė taip rėkia. 
ELZĖ. Tai jis taip draskėsi. 

bo! Iki šiol jo turiu iki kaklo. 
JUOZAS: (Juokiasi). O, nei tiek nemo

ki. (Rodo ant piršto). -
PETRAS: Tai ne mano kaltė. Eikime žai

sti. 
• • JUOZAS. (Elzytei). O, tu, Elzyte, ar neisi 

su mumis? 
ELZĖ: Ne, ačiū, nemoku dar savo užda

vinių. Judu turbut bolę žaisita, o mergaitės to
kių žaislu su vaikais nežaidžia. 

JUOZAS. Mudu galime ir kambaryje žais
ti. Ar turite eekerius? -

PBTTRAS: Aš nenoriu čekerių. 
ELZĖ: Judu žaiskite k i norita. Aš ne

galiu; turiu naujai perrašyti savo uždavinį. 
Tuo tarpu, sudiev! 

SCENA 6. 

JUOZAS: Ar Elzytė pyksta ant mudvie
jų? •;• ' 

PETRAS: (Nepaisant). E, e, e,kas ta El
zė? Jį vis nuduoda tokią didelę ponią, o čia 
tik dviem metais jaunesnė už mane ir nori kad 
aš jos visame klausyčiau. Ir be jos apsieisime. 

JUOZAS: Ėėė, katilas juodui prikaišioja, (Nekantriai). Žaiskim! 
o pats purvinas. 

PETRAS: (Piktai). Ką, kas tu čia... 
SĖ: Jau tu peštis npri? 

JUOZAS. Ką žaisim? 

JUOZAS: Et, v duokit ramybę. Čažaiskime kytojas. 
JUOZAS: Tu buk moldnys, o aš busiu įno-

ir turime krautuvę. 
PETRAS. (Piktai). Aš nenoriu žaisti krau 

tuvę, aš noriu mokyklą. 
JUOZAS: (Piktai). Kam pirma nenorėjai? 

Aš dabar nenoiįu. 
PETRAS: Tu kvailys, tai nei nežinai ko 

nori. ... * 
ELZĖ: (Įėjus girdi Petro žodžius). A, a, 

puikiai priimi svetį, broliu^! / . 
PETRAS: (Piktai). Kas tau galvoj? Kas 

tave čia šaukia? 
ELZĖ. (Prieina prie Juozo). Atleisk jam, 

nes šiandien jis piktam upe. Turbut serga, 
nes vakar suvalgė visus mano saldainius. 

PETRAS: Tai neteisybė! Saldainės ma
no, o ne tavo. 

ELZĖ: Tebūna kaip tu nori, Petrai. Bet 
Juozo nepravardžiuok, nes tai nemandagu. Ma
mytė vėl nusimins. 

PETRAS: (Trepsėdamas). Tylėk, nes ir 
tu kvaila* ir Juozas kvailas. 

• 

ELZĖ: (Maloniai). Duokim jam ramybę. 
Neužsigauk, Juozuk. 

JUOZAS. (Užsigavęs). Aš nepykstu, bet 
tegul sau pasiieško gudresnių draugų. Aš ir 
be jo apsieisiu. 

\> 

^ 

fj 

ik 

PETRAS:. (Dar nekantriau). O ką noVif PETRAS: (Nepaisant). Pfu, apsieisiu be 
TTTn7:A\£S HV. l^,l* ~ ,x l^«„« x T • • *o**ACv :,. -CM it tavęs ir Elzytės. 

*. •-> (Tąsa seto). 

t 

/ •* 
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Vyskupo Atsilankymas. Kon
firmacija. 1-moji &v. Komuni-

ja. Svečiai. L. V. Sus-mas. 

Jo Malonybė Vys. Dunne iš 
Peoria, 111., atvyko pas mus 
sešt. Rūgs. 29 d. Atsilsėjęs ėjo 
klausyt išp. Ant rytojaus 8-t$ 
vai. J. M. laikė Misiąs, ant 
kuritj 65 vaikai 1-mu kart bu
vo privesti prie Dievo stalo. 
Kadangi galybė žmonių ta 
dieną ėjo prie šv. Sakr., tai 
vietos klebonas kun. Brigroa-
nas pagelbėjo išdalyti. Vys
kupas gėrėjosi tokiu liet. kat. 
dievotumu. Laike Mišių, pui
kiai išlavintas maž. choras, 
jausmingai giedojo. Tuoj po 
Mišių buvo surengta puo1t> 
svet 

Laike sumos J. M. sėdėjo 

GERB. KUN. JUOZO KON
CEVIČIAUS MAR

ŠRUTAS. 

rastai čiuftėjo (Henshaw Da
na's) "Salve Regina", nors 
žmonių buvo prisikimšus ba-
žn., bet tokį įspūdį darė, tar
si žavėto žavėjo klausytojus, Lietuvos Kat. Centro atsto-
nes taip ramiai užsilaikė, kad vas, atvykęs ką tįk iš Lietuvos 
anei ''šnipšt". Visa tai. garbfc kad pasidarbuoti Amerikoje 
priklauso varg. J. Kudirkai mūsų apšvietos reikalams, jau 
kuris deda visas pastangas pradeda savo kelionę. 
kad viskas pasisektų. Jeigu 
choristai dar labiau domės 
kreiptų tai tikri galime būti 
kad pralenktume visus chorus. 
Nesigiriant. 

Po Sumai J, M. suteikė Po
piežišką palaiminimą ir pasa
kė įspūdingą pamokslą. Sekė 
Konfirmacija, ir šventinimas 
klebonijos. Buvo imami pa
veikslai ant kurių ir Vysk. da
lyvavo. Viršminėti įvykiai tai 
retenybė. Beje, J. M. ketino 
apsilikt čia 3 dienas, štai, po 

Spalių 7 dieną, sekmadienį 
jis kalbės Indiana Harbor, 
Ind. tuojau po sumos. 

Tą pačią dieną vakare jis 
bus Gary, Ind. 

Spalių 9 dieną, vakare bus 
Waukegan, 111. 

Kaip ir pritinka, šios kolo
nijos rengiasi rūpestingai, kad 
garbingąjį svečią pasitikti 
tinkamai. Nes kun. J. Konce
vičius juk atstovauja visą 
Katalikišką Lietuvą. Naujie
nos visuomet yra įdomios pa
siklausyti, o ypač pasakojant 

ant sosto. Mišrus Vvčių cho-! l " S a u n a žLni* k a d m i r ė k™ 
ir tuoj turi prįbut. Lydimas f^ram kalbėtojui ir>kiam di ras dar mišriau giedojo Jo*. 

G. Zangl mišias. Norisi pri
mint kaip kitos kolonijos, 
taip ir mes didžiuojamės sa
vo lakštute Kaze Misiūnaite 
kuri per "offertory" nepap-

vietinių kunigų, išvažiavo 4 
vai. 

Ant iškilmių buvo atvykę 
šie svečiai: U. Andreliunas, 
moks. J. Klimas ir K. Pocaitė 
iš Chicagos. Patvirtinimą Šv. 

,Tikėjime, priėmė 110 asmenų, 
wx TOST rrtY % /Yruro 11 išskiriant kelis, visi buvo lie

tuviai. 
Pirm., linksmas būrelis su-

Dr. M. ŽILVITIS 
DENTISTAS 

4 i t 3 Archer Avemie 
Vai.: 9 iki 9 vak. kasdien. Nedė-
lioj 9 iki 12. 

TeL Lafajettc 64)61 į TeL Lafaycttc 6t>6i ^J n j u v a l g į u į r „ t t . , u ž b a i g ė pO 

_ j • m. • • fr -i • - - - . » » » • ».*» K11J. 

deliam veikėjui, kokiu yra 
gerbiamasis Lietuvos svečias. 

Tolimesnė gerb. kun. Konce
vičiaus kelionė numatoma 
taip: 

Kenosha, Wis. spalių 10-11 
diena. 

Racine, Wis. spalių 12-13 d. 
Sheboygan, Wis., Port Wa-

shington, Wis., ir Beloit, Wis. 

atakuoti Yi8$ parapijos svetai
nę savo skaittlngu atsilanki-
aie. Pusė šio vakaro pelno bu3 
skiriama Šv. Petro parapijos 
naudai. 

Operetėj "Kuprotas Oželis" 
dalyvaus gabiausi artistai — 
dairtinkai, kaip P- -S, Šimuly-
riienė (Dociutė) altas, O. Bur-
bįutė, sopranas, savo švelniais 
balseliais žada visus užžavė
ti; A. Ciapas, basas, A. Alek
na, tenoras, gabiausį chore 
daininkai. Jurgis P. Bukantis 
tenoras, svarbiausioj rolėje, 
nekartą atsižymėjęs ssavo ga
bumais scenoje, žada taip pa
sirodyti šiame veikale jog tu
rės pritraukti prie širdies ne 
vieną iš Kenoshaus panelių. 

Apart viršminėtų dalyvaus 
gabus tsolistai-ės kaip p. Pre-
činauskienė, p-lė Kvederiutė, 
J. Jakutis ir A. Čiapas. * 

Baritonas. 

NEWARK, K. J. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PAR. 

jr*WtWJ*i A f**f\ JP|<iami rungtynes; tai vėl kita 
V^A MM L / i T , vJK \J%J bent kuri iš draugijų užsuko 

pramogų ratą. Pastaruoju lai
ku žymiausą ' judėjimo ro!$ 
l«šia parapijos' pažaras. Vis
kas susibūrė apie jo ašį: Vy
čiai, parap. choTas, Basebolo 
Lygo* kuopa, Moterų Sa-ga, 
ir šiaip įvairios draugijos. Žo
džiu sakant visi Dievo Apveiz-
dos parap. parapijonai susibū
rę kurti savo tarpe didesnę 
vienybę ir meilę. Bet įdomu 
kode* apie visa tai taip nuty
lime. Basi, ir kitoms koloni
joms butų paakstinimu daž
nus parodimas veikimo vie
šai. Kur tad aštuoniolikmečiu 
Tylos, Omegos, Paparčiai? Ar 
jų kraujas visai sustingo! O 
kad bent šiaurys jų miegą iš
blaškytų! Lai mano žilo sene
lio plunksna būva jiems pas-

Ne taip kaip seniau. katinimu kurti viešai per spau 

Pamenu geni, nes praeitais d ? « * į ,k°!onW K r * * f aaM* 

musų mokykloje moks
la i? 

Rugsėjo 29 d. "Drauge"-til
po aprašymas apie lietuviškas 
katalikiškas mokyklas ir kiek 
jose yra mokinių. Pastebėjau, 
mokykloje esą 662 mokiniai. 
[Truputi permaža. Musų moky
kloje šiais metais yra 705 vai
kučiai. Dievo Apveizdos par. 
mokykla labai sparčiai auga. 
Šiais metais padidėjo beveik 
šimtu daugiau kaip pereitais 
metais. 

Mokyklos žvalgas. 

IK 
Dr. P. G. Luomons 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

2201 W. 22-nd & So. Leavitt Sts. 
Tol. Canal 6222 Chicago, BĮ. 

VAI*. 9 iki 12 ryto ir 1—8.30 
vakare. Ned. pagal sutartį. 

• 

; • % . . , , . • • - - » • 

sirinkęs pas kleboną, prie ska- *l>alią 14, 15, 16 dienas. 
Melrose Park, Chicago je 

spalių 17 d. 

Dr. H e l e n M. W i t n o w 
urenvArr* DENTISTĖ 
2137 South Cicero Avemie 

(Arti Douglas Elevator) 
Ant antrų lubų, room 5. 

Tel. Cicero 5526 
Valandos: nuo 9 iki 12 g-ytę; nuo 
liki 5 po piet; nuo 6 iki 9 vak.. 

TeL Doolevard 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nuo « 
lkl 8 vai. vak. Nedėliomia nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 

P •35 

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. 
CicerOt DL 

Susirinkimas. 
Vakare po pamaldų, buvo 

Vyčių sus-mas. Nutarta ir iš
rinkta komisijos rengt šokius, 
turėt krut. paveikslus, ir sta
tyt operetę. 3 darbai ant ran
kų, tad Vyčiai subraškini! Ant 
sus-mo atsilankė kun. Brig-
manas ir svetys J. Klimas ku
ris įspūdingai prakalbėjo, kas 
mums Vyčiams ilgai bus at
mintina. ( 

Dar butų daug kas rašyt, 
ale turbūt liks kitam kariui, 
nes po visų iškilmių ir poki-
Iių pavargus ir musų 

Ernesta. 

;Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas i 

i 

; 4 6 3 1 S . Ash land Ave.^ 
I 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 Boulovaid 1»3» 

Dr.SABrenza 
4608 So. AsMaad AvensM 

Chicago. BX 
Vai.: • ryto I k l U P ^ l po 
piet Iki 1 po Piet: f :M • * * . « l 

9:30 vak. ^ „ J Į 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard §693 

!

u n s o lei. tMmievara pora 

Dr.A.A.R0TH 
SUNAS GYDYTOJAI ftv 

CHTBURGAJi 
tpedaUstM Moterliką, Tyrlaki 
Valku te Tlaq ckroniaki Uf% 

Odaaat SSS8 i . Halsted M. 
Tai.: l t — 1 1 ryto: i — t po 
plat. T—trak. lfad. 19—II <L 
Re*, l l t f l Independeace Blyd 

Cklaago. 

Dr. Makaras 
LIETUVYS GYi)YTOJA8 IR 

CHIRURGAS. 
UŽ Chicagos greičiausiai ir ar

čiausiai pasiekiamas sekančioms 
kolonijoms: Indiana Harbor. i a s t 
Chicago. Hammond. Gary. " a ^ e f ' 
Steper. ir Joliet. Todėl viaoklais 
reikalais kreipkitės: ^ ^ 
1444 WENTWORTH AVE. CHI
CAGO HEIGHTS, IIAi. TeL « 4 
KetTergo Takarais: t045S S. State 

g t . RouclMid. Tel, 34», ii 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYBYTOJAS IR CHTRUHGAi 

4442 So. Western Ave. 
Telet. Latayetto «!#• 

• • 

DR. CHARLES SEGAL 
rerkėl* saro oftsa po numerio 

472i SO. ABHLAJTO AVKMCK 

SPECIJAUSTAS 
DiiovTj, Moterų tv Tyrų Ligų 

?al.: ryto nuo l t — 11: nao 1—I 
po pietų: nao 1—t: lt*" n 
Nedaliomis: l t lkl 1. 

Telefonas Drezei M M 

Telefonas Seeley 74M 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokias Tyru Ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madisoa Street 

Kagap. Western Ave. - 4 Chicago 
Valandos: 1—4 po pistu. T—I Tak. 

( M > M » M * * ' * • » » « » ' 

Chicago Holghts, 111. spali-
u 18 d. 

Oglesby, 111: spalių 19 d. 
La Salle, Ilt spalhj 20 d. 
Spring Valey, 111. spalių 21 

d. 
Kewanee, Iii. spalių 23 d. 
St. Charles, 111. spalių 24 d. 
Moline, 111. spalių 25 d. 
Aurora, IU. spalių 26 d. 
Clinton, 111. spalių 27 d. 
Rockford, 111. spalių 28 d. 

• Bockdale, IU. spalių 30 d. 
De Kalb, IU. spalių 31 d. 
Visais gerb. J. Koncevičiaus 

prakalbų reikalais prašome 
kreiptis pasJTederacijos sekre
torių, kun. B. Bumša, 2201 W. 
22-nd Street, Chicagt), UI. 

Visų kolonijų veikėjai sten
giasi, kad garbingąjį svečia 
pasitikti garbingai. Nuo pir
mųjų kolonijų ims pavyzdį ir 
kitos. Pirmiesiems garbė bet 
vienkart ir atsakomybė didės-
nė. Bet ateinančios iš koloni
jų žinios apie rengimosi prie 
to šių metų Kultūros Vajaus 
yra linksmios. Matyt mes vė
lei einame prie vieno iš di
džiųjų musų laimėjimų, kas 
kart arčiau prie šviesesnės 
Tautos ateities. 

Fed. Sekretoriatas. 

WAUKEGAN, ILL. 

Sekmadieny, spalio 7 d., Šv. 
Baltramiejaus choras veda
mas varg. Nik. Kulio, keliauna 
koncertuoti į Kenosha, Wis. 

Choras skaitliuje virš 50 
narių; nekartą yra atsižymėjęs 
savo gabumais. Gražioms dai
nelėmis žada ir šį kartą pasi
rodyti Kenosliioetanis. 

Apart koncerto .bus atvai* 
dinta operetė "Kuprotas Ože
lis'*. Vietiniams-šį operetė jau 
yra žinoma; buvę keletą kartij 
statyta, ir kaip girdėt daugu
mas važiuos dar kaitą pama
tyt, matj.negafli jo» užmiršti. 

Newarko lietuvių kolonija 
po saldaus vasaros miego pra
deda atbusti, tai L. D. K. S. 
14 kuopa buvo surengusi pra
kalbas rugsėjo 28 d. Šv. Jur
gio par. svet. PubUkos atsi
lankė vidutiniai. Kalbėtojas 
buvo Dr. K. Pakštas. Savo 
turiningoje kalboje išdėstė 
dabartinį darbininkų padėji-
mą ir prie ko jie turi eiti kad 
pagerinus savo būvį. Antras 
kalbėjo moksleivis P. Dauž-
vardis. Jis ragino darbinin
kus prie apšvietos ir atsisvei
kino su newarkiečiais išvažia-
damas mokyklon. Turiu pažy
mėti kad moksleivis P. D. lai
ke atostogų daug darbavosi 
Newarko lietuvių kolonijoj 
stiprindamas jų dvasią kad 
nenustotume energijos veiki
me. 

Buvo užrašinėjami L. D. K. 
S. šėcai ir aukos renkamos 
auginimui Laikraščio Fondo. 
J. Brozas užsirašė šėrą; aukų 
surinkta $16. Tikiu aukavusių 
vaTdai bus paskelbti vėliaus. 

Moksleivė p-lė E. Braduniu-
te rengia koncertą spaUo 
(Oct. 21 š. m. Šv. Jurgio par. 
svet. Turiu pažymėti kad po
nia M. Bradunienė, būdama 
neturtinga motina uždirbda
ma savo rankomis kasdieninį 
pragyvenimą, leidžia dukterį į 
mokslą, kuri turi tame talente 
prigimtus gabumus. Visuose 
kontestuose, parstatimuose y-
ra laimėjus pirmą dovaną tar
pe svetimtaučių kaipo gabiau
sia artistė — šokikė. Šįmet# 
žada užbaigti. Girdėjau, kad 
užbaigus žada važiuoti Lietu
von ir tenai darbuotis dailės 
srityje kaipo lietuvaitė. Visa 
bėd& kad trumpa lėšų. Beje, 
minimas- koncertas yra ren
giama užbaigimui jos mokslo.* 
Mes privalome atsilankyti anf 
jos parengto koncerto pasi
gerėti jos gabumą ir tuom pa
čiu paremsime ją kaipo moks
leivę. 

Lapk. mėn, 18 d. š. m. L. D. 
K. S. 14 kuopa parstatis isto
rišką veikalą 5 aktų dramą po 
vardu "V. M." 

J. S. 

laikais aštuoniolikmečiai buvo 
į^iturtinę eile gabių korespon
dentų, kurie visą kolonijos 
veikimą parodydavo ir ki
tiems. O to veikimo pas mus y-
ra čiela galybė. Žiūrėk tai jau
nimas — Vyčiai ką no»rs tokio 
įdomaus suruošė, surengė; tai 
Vyčių sviedininkai kuriai nors "Draugas" Pub. Co. 

kuopai numušė "nosį" laimė-1 2332 So. Oakley A Ve. 

aštuomolikiečių žydinčią vie
nybę ir meilę. 

Žilas Senelis. 

Geologijos ir mineralogijos 
vadovėlis su kristalografijos 
priedu. Parašė J. Kriščiūnas. 
Kaina 50c. 

| PINKUS UETUYON 
Nnsiunčiame 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynius susisie-
kymus su, Lietuvos Bankais. 
Pasinaudokite prega siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

GERTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BIRK 

11112 W. 35-th 81. Chicago 
Turtas Tiri $7,000,000.00 

Lietuviai Daktarai 
Amtritoi LtotVfff Dakurų 

Draugijos 
Or» A. I. Bertąsias 

(•Bertash) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S4S4 So. Halsted St*. 
Ofiso VaL: 1-3 po piet 6-8 vak, 

ResidencljB 
815t So. Union Ave. 

TeL Boul. 5 t lS TeL Yda. 1«M 

I' TeL BJvd. T04I 

Dr. C. Z. Vezelis 
4719 SO. •SHLAHD AVElfUB 

mm 47-tos GalTOs 
Valandoa: nuo i ryto iki 9 Tak. 
Saredomifl nuo 4 iki 8 rakara. 

* i 

Tel. Refrtftife t S U 
«117 Soutli Talman Ave. 
Vat: nuo 8 tt ryto iki 12 

Dr. r E H X A. MANELIS 
NAPRĄPATH 

8267 So. Halsted S t. Chicago. 
Oftao vai: Ifuo 1—5 vak. ir nuo 
7 i~ l vak. Tel. Bonl: 2 " 7 , 

"Rezidencijos TeL Brunswick 4S8T 
Vr 0. YVOros D. C. Ph. 0. 

CH1ROPRAOTIO GYDYTOJAS 
Be gyduolh*, be operacijos 

V»L 8-1; 8-« F. Jftr SVanUd. 8-11 

pasirodyti-mytoti dailę, ir vž-į &<*•* m***^- , 
i 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
Ktraroas snnrre P M ̂ DRAUGĄ" S M ASMENIS: 

Vinauskas Jurgis j 
Keleckaite Onai 
Pauliukas Kun. (Brooklyn, N. Y.) 
Barakauskas P. 
Žilnis Ig. 
Šmukšta J. 
Ignatavičius A. 
Janulevičius J. 
JarmblavieiAis Ant. 
Butkauskienė Julija 
Sutkus Ant. 
Čeponis Ign. 
Boreišis Ig. Kun. 
Daunoricnė Ona (Gary, Jnd.} 
Rėkus Ign. ' . 
Šaulys Jul. - j 
Vavrinskas B. J. 
i 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

2334 So. Oakley Ave. TeL Roosevclt 7791 
Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 r. v. 

| » • • m » * 
m ^ 
TeL 

Wl, Vak. 1111 

Dft. P. Z. ZALATORIS 
Uetviii Gydytoju Ir 

OUrurgta 
1811 P — — — — M i l U 

f a k n i n ; l t *1 11 rjU: 1 11d 4 
po pi«tų: I lkl t 

i | — » — 

•ate^ •<!**•. •irtlf*' - w » - * * * 

A B C 
VAIKAMS ELEMENTORIŲ JAU TURIME. 

Buvome pritrukę Elementorių ABC. Dabar atspau-
dėme naujų> Taigi kas norite gauti kreipkitės į "Prau* 
go ,J Knygyną. -v 

Minėto Elementoriaus Kaina 30c. • 
, ,ImAUGAS , , PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, HL 

n, i -m 

i m m • • • • • litai ir Doleriai 
Kerėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, siųskite 

per dienraStį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia ir geriau-ff 
L'.*.. Telefonas Boalevmrd 41S» 

siai patarnauja. * 'Draugas'' siunŠia į Id^tu^ą pinigus neviea litais, bet 
ir Doleriais. 

Jei norite patys pasiųsti, tai "Draugas'' išrašo oelą-draf-
tą kurį Tamistos įd«}$ į laišką pasiųsite saviesiems, o ji« 
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio var|o ir be 
atitraukimo. 

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, "Ehttugars" 
pasiunčia pinigus telegrama kur į pėnkes ar keturias dienas 
išmoka. 

Taipgi "Draugas'' skintiia pinigus ir perlai4omis. No
rėdami platesnių informacijt^ kfėipkitės: 

Dn M-Stupnicki 
3107 So. Morran StrMt 

£elet»nm» Tania MSI 
VftlaadM — t Iki 11 Ii ryto 
po pi«t« t Iki t vak. KadUIomla 
oftaM atdaryta*. 

DR. A. L YUŠKA 
1000 8 a Halsted Str. 

111$ 
Oftoo vaL: l t ryto lkl 1S po pl«C 

I IU 7 nfl Takara 
Mm. yal.: t lkl 4 po pi«iq. 

41VS Archer Ava. 
VaL LAfayatto »»M 

\m*—- —— • a »-•••._ 
• • • • • i r J T - ' - i i n « n i 

TeL Bovlcvard M M 
DE. A. J. KARALIUI 

Lietuvis Gydytoja* 
3303 South Morgan Street 

Oklcago. DL 

TeL Blyd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
tSlft So. Halsted Street 

Valandos; Nuo 9 Iki t dieną, Nuo 
7—9 yak. 

NadeUomla. 9 lkl 1S diena. 

Dr, M, Strikol'is 
Lletavla 

GYDYTOJAS ir CHtKUROAS 
4401 So. Ashland Avenoe 

•a i . : t lkl 4 ir 6 lkl 1 
Ned. 10 lld l t 
0641 So. Albany A 

Tel. Frospect 19SO 
w W i J^^*^P^a»« W I ^ K ^f* 

f r 
TeL Lafayette 3415 

DR. C. h ČERYS 
(CHEREY) 

DENTISTAS 
Perkėlė savo ofisą, j Brighton Park 

4454 So. Western Avenue 
(Kamp. 45 St.) Chloago, DL 
Valandos: Nuo 3 po pietų iki 9 

vakaro; Stfbatoms nuo 9 ryto iki 
9 vak.; Nedėlioms nuo 10 lkl 12. 

• n m m > i " • » • ą| 

LIETUVIAI GRABOEIAI 

A. Mtsalskh 
Oraborius 

Patarnauju lai
dotuvėse *••» i 
tuvėse. krtkšty- i 
aėe fr kttuoaa į 
reikalaose. Kas-.f 

^ 1 M | WM priekiajoaoa^ 

3307 A«bur?i Ave. CJhlcago. j 
— ,»»' r • •• m*wm* 

2334 Soutb Oattey Ąveune k 

S. P. LACHAWIOZ 
Ltrrevie G&A*a«m 

1S14 W. 91-rd PL CsUcaco, m 

siausta. Kataale maldflo atelsaa-
|stL o «NLO t i n t a bushe ad«a-

t Ohioąto, UJinois l***#> ******** « - M 
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BRAVARININKAI 'TURI 
V I L T I E S / • 

Illinois valstybės bravari-
ninkai tiki, kad žmonėms pa
vyks atgauti alų ir vyną var
tojimui. 

Tai paaiškėjo aną dieną 
"Board of Review" ofise ve
dant išklausinėjimus. 

Distilarnių savininkai nete
ko viltiea-kiiomet nors pradė
ti gaminti degtinę ir todėl sa
vo "business ,ns , v" likviduoja. 

Teciatis bravarininkai lai
kosi ir toliaus moka mokes
nius. 

Šie stipriai įsitikinę, kad at 
tia laikas, knomef jie galės ir 
vėl alų (raminti. Tr tas lai
kas, anot jų, netolimas. 

Laikas parodys, a r jų "šla
p i o s " viltys išsipildys. 

DOYLE NOMINUOTAS. 

BRIGHTON PARK. 

Girdėjome nekuriose Cliiea-
gos kolonijose Kat. Fed. sky
riai sparčiai rengiasi prie va

jam kad net jo galva nutruks! ' 
Šiurpas pakratė mane. Visas 
atšalau, fiėė..., vyruti pama
niau sau, netaip lengva ir sen
berniams merginas viliot ir 
prisijaukinti. I r dar už tai, žiu 
rėk, kokia motina tau nugarą, 
šluotos kotu iškasys. Gaila 
kad nežinau kuriam tokia ne-
gar|x> gali tekt. Persergėčiau 

j kad net t a gatvė neitų. Bet 
jaus 6v. Pranciškaus Seserų j g a l k i t i j s p ė s g m l 0 n e i a imės . 

Ketvirtajame kon,gresiona-
fiame distrikte, Cliieagoje, 
praeitą antradieni nominuo
tas kandidatas Į valstybės le-
gislaturą. 

Iš demokratų kandidatų no 
minuotas Doyle. Iš republi-
konn — Rodnev. 

Iš balsavimų paaiškėjo, kad 
bus išrinktas demokratas. Nes 
Doyle gavo suvirs 15 tūkstan
čių balsų, gi Rodnev vos 492 
balsu. 

Vienuolvno naudai, bet mušu 
apielinkėje nieko nesigirdžia; 
vietinis Federacijos skyrius 
gal ką ir veikia? Dabartinia
me laike Brigliton Park daug 
labai žmonės turi darbo, esti 
parapijos bazaras ir aukos 
renkamos parapijos seserų na
mui, bet kaip nebūtų, yra 
žmonių, kurie paremtų ir & v. 
Pranciškaus Seserų (Vajų, kad 
ir sunkiomis aplinkybėmis. 
Katalikai žino kad pradžia vi
suomet vra sunki. Šv. Pran-
ciškaiis Vienuolvno tik dabar 
pradžia gyveninio; nors ir ga
na toli nuo Pittsburgho Bri
gliton Parkas, o vienok atsi
rastų žmonių, kurie prisidė
tu su auka kad ir ne didele. 
Sakykime Brigliton Parkie-
čiai sumestume kas 25c, kas 
pusę dol., o kas ir dolerį ir 
pasidarytų graži auka. 

Brighton Parkietis. 

Motinos balsas buvo nuti
lus. Tik girdėjos graudus -kū
kčiojimai nubaustos dukrelės. 
Aš, tos vaizduotės lydimas, 
skubėjau j Šv. Mykolo bažny
čią ant šv. rožančiaus pamal
dų. Senbernis. 

. 

TOWN OF LAKE. 

229-me " Draugo" numery 
Tyla rašydama apie Giedri-

kuopų spėkomis, $ykį į m]ėn. 
rengti vieši programai. Pro
gramai bus vieši — Vyčiams, 
Giedrininkams ir visiems ku
rie mylės pasiklausyti. 

Mintis dviejij kuopų jungi
mui kilo išto. kad pamažinus 
skaičių susirinkimų. Dauguma 
Giedrininkų priklauso prie 
Vyčių pertai atskirai lanky
dami abiejų kuopų susirinki
mus ir programus užniąk leis
tume 'brangų laiką. 

Sykiu * veikdami taupysime 
laiką ir daugiau turėsime jė
gų-

Pilypas iš Kanapių. 

PARDAVIMUI, 
B I Z N I S 

PASKUTINĖ PROGA. 
Po dienos vargelių 

Po sunkių darbelių 

Išgirsti dainelių 

Lietuvos bernelių 

Linksma ir 
• i i 

Ne paprastas 

Bernelis, 

Bet dainos 
Kunigaikštis 
Ryt mums 

Padainuos 

ramu. 

* 

Į 

. 

Pataisimas. 
ANT PARDAVIMO storas 

Dry Goods. Parduosiu pigiai 
arba mainysu ant loto arba 

ninku 19-tos kuopos atsibūvu-1 ] m t m a ž o . mmo- ***** P % 
1 pragyvenimas geras, Jeasas77 

î susirinkimą padarė mažą a n t į metai. Pardavimo prie-

NORTH SIDE. 

NAUJAS KANDIDATAS Į 
PUBERNATORIUS. 

šiandieniniam Illinois gų 
bernatorini Small priešingos 
republ ikonų partijos srovės 
parinko kontrkandidatą į gu
bernatorius. Juo yra Tlmr-
low A. Essington, ivisuomenei 
menkai žinomas asmuo. 

iTad galimas daiktas, kad 
gubernatorius Small ir vėl lai 
mės nominaciją. 

Šiandien, spalio 4 d. šv . My
kolo par. svetainėje įvyks va
karas su prakalbomis gv. 
Pranciškaus Seserų naudai. 
Kalbės kun. B. Bumšas. Butu 

i uera, kad kuoskaii'!ingiansiai 
atsilankytumėte ir paremtu-
mėtė Seseris Pransiškones, ku 
rįps veda jau kolos par. moky-
las. 

Kviečia Rengėjai. 

REPUBLIKONŲ KONVEN 
CIJA BUS CHICAGOJ. 

Ateinančiais metais repub-
likonų partijos nacionalė kon
vencija įvyks Chieagojo, bir
žely, kurioje bus parinktas 
kandidatas j Suv. Valstybių' but atsargioms. Yra sakoma, 

Senbernių tarpe. 

(Jiria^i kitos kolonijos savo 
senberniais tai kodėl gi mos 
to negalimo padaryti f Pas 
mus irgi yra 1o palaiminto sto
no asabų. Vieni iš jų jo tvirtai 
laikosi, o kaikurie, pastebėjau, 
jau gan pusėtinai arti prislin
ko, — prio ko jus manot ? — 
Ugi prie mergaičių! Ot, šposas 
jauniesiems. Žingsnis, tiesa, 
labai drąsus, tik senberniams 
galimas. Bet ir jiems reiktų 

klaidele. 
Jei neklystu, fTyla tome su

sirinkime visai nebuvo. Vie
nok būdama šios kolonijos 
koresp., parašė tą-ką sužynojo 
nuo kitų. Teoiaus, gaila kad 
klaidingų informacijų gavo. 

Tarp kit-ka ten sakoma: 
*k Kuopa turės debatus trum
pame laike. Kokioje kalboje 
nenuspręsta ir laikas nepas
kirta. Puiki pirmyžanga , \ 

Gi, kas tiesa, kuopos susi 
rinkime apie jokius debatus 
nebuvo kalbėta. Buvo įnošy-
mas duota, apsvarstyta ir nu
tarta, kviesti L. Vyrių 13-ta 
kuopa, ir šių dviejų jaunimo 

tu. Pardavimo pr 
ža^tis, savininkas turi kita 
užsiėmimą. Atsišaukite vaka
re arba iš rvto. 

A. MICHALO 
2736 West 47 St. 

HARDAVVRE 
PARSIDUODA paint ir hardwnre 

Storas iįr painterfų Supa, su visais g e 
riausiais įrengimais. Biznis išdirbtas 
per daugelį metu. Didžiausioj l ietu
vių kolonijoj. Apyvartos daroma i 
metus $45,000. FTiežastis pardavimo 
svarbi. Patirsit ant vietos. Parduo
siu pigiai. Atsifiaukite: 

I I IUDGEPORT PAINTING * 
H A H D V A R E CO., 

S f 49 So. Hal>i««l Str. 

ANT PARDAVIMO huten-
ne ir gToeerne. Biznis geroj 
vietoj, arba mainysiu ant: loto 
arba ant gero automobiliaus. 
Atsišaukite nes greitu laiku 
bus parduota arba Išmainyta. 

4600 S. Eranciseo A ve. 
Chicago, 111. 

R Y T O J 
PETNYCIOJ 

VAKARE 
8:15 VAL, LYGIAI 

Šiandien dar galima pirkti 
Bobravičiaus Koncerto tikie-! 
tu.šiose vietose: " D r a u g o " o-
fise, "Naujiąnų" ofise, P ta j 
Com. Co. ofise ir J . J . Zolp! 
ofise. Minėtose vietose galimai 
bus. gauti tikietų iki vėlyvam^ 
vakarui. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

[Tel. De«rb#fi i 9057 

A. E. 
ISTASULANI] 

k ADVOKATAS 
Vldurmiest i j Oflsaa 

Įltoom 1726 Chlcago Temple B\0g.\ 

177 W . Washington St.Į 
OFISAS C ICERO 

1314 So. Cicero Aveirae, 
[paaedėl lo, Seredo ir PėtnyčJos rmk. 

Tel. Cicero 5036 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

I 
; 

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

-
? , 

. B • 

. . 

• 

prezidentus. 
Yra žinių, kad demokratu 

partįja savo konvenciją tunės 
New Yorke. 

Chicagoje planuojamas bu
tas, kuriame butų municipa-
liai teismai i r policijos cent
ras. 

Du Chicagos parku polic-
monu areštuotu. Kaltinamu 
dalyvavime plėšimuose. 

kad ir gudri višta uodega i8-
sidilgina. Su senberniais gali 
būti tas pat. Ypač aną dieną 
teko pastebėti kad jau viena 
motina savo dukterėlei skal
bė kailį už tai kad susideda su 
senberniais. Mačiau kaip pasi
dėjo šluotos kotą "k ič in io" 
kampe sakydama: "Duosiu ir 

Up" 
The Home Folks! 

Ar esi išsiilgęs saviškiui}, 
Ar rūpiniesi apie savo draugą ar gimi
naiti likusi namie? 
Ar norėtum pasikalbėti su savo Molina? 
Ar norėtum jai ką papasakoti? 
Ta< labai lengva padaryti! Tiktai pa
šauk long distance telefonu. Opciatoikn 
tave sujungs į keliata minutu laiko., 
Tiumpas pasikalbėjimas su saviškiais 
toli gyvenančia m long distance telefonu 
prašalins tau rūpesti i r atneš jiems di-
<leli •Ižiaugsma. 
Palauk šiandien. 

• 

H Station-to-station" long distance calls meet almost 
etery reąuirement and the day rates are abont 20P/C 
lovcer than forKi person-to-person'calls. Evening raks 
are about 30* '0 and night rates 7$% lotuer than day 
rates for" station-to-station" calls, but no rate is re-
duced below 25 cenls. Consult the telcphone directoiy 

jorjurther details or call "Long Distance." 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

• 

B 
R 
A 
¥ 

I 

I 
A 
U 
S 

809 W. 35th SI., Chicago 
Tel. Bonlerard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. 

m wm+ s*, 
OftoM D l d n J « t y J : 

' 29 South La Salle Street 
Bambar l s 6 M 

Telefonas Central 

Vakarais 3223 S, Halsted St. 
Telefonas: Tardą 40*1 

K — • • 
L Michnievicz-Vidikiene 

KUŠERKA 
101 8. Halsted 8t 

Kampas 31 gatve* 
one Tardą 1119 
enazne ofise su 

Dr. J. F. Van 
Palng. 

Bąžinllkas pa 
Įtar na v i t i a s prie 
'gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto. Iki 1% nuo 
• Iki • vai. vakarą. 

* — 

P A R D A V I M U I 
Nauji namai tik ką baigia

me vndavoti po 6 ir 6 kamba
rius. Jtaisyti pagal vėliausios 
mados. Labai gražioj apy
linkėj tarpe 65 ir 66 st. Tal-
man ir Kookwell netoli Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuoly
no, art i parko. Kurie mano
te pirkti gražų namą ir gra
žioj apylinkėje, atvažiuokit ir 
pamatykit mūsų darbą. Mes 
mainisime ant lotų ar mažes
nių namu. 

J O K A N T A S B R O S . 
4138 Archer Avenue 

Telefonas Lafayette 7674 

Didžiausia Lietuviška Krautuve ClHcapj 

PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 

Musų krautuvė— Vieną iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų k* smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius-
ir muzikališkus instrumentus atsakantis". 

Taipgi užlaikau pilna eilę optišku dalykų. 
Steponas P Kaztawskt 

4632 S e J U P ^ AVfc, _OTCAGO. ILL 
Telefonas BOULEVARD 7309 

KONCERTAS 
JO KLAUSĖSI 

KARALIAI . 
IR LORDAI, 
DŽIAUGĖSI 

NEATSIGĖRĖJO 
• • * 

RYTOJ MUMS . 
KARALIŠKOJI 
LAIMĖ TEKS 

• • • 

NEPAMIRŠKIME: 

ORCHESTRA 
H A L L 
MIGHIGAN AVE, 

TARP 
ADAMS IR 

JACKSON BLV. . 

J. P. WAITCHES T 

L i w y e r 
LnDTDVIH ADVOKATĄ* 

Dlen.: K. 614-f t l«- l27 M. Demr-
boru Str. Tel. lUndolpta 6J&4 
VAkaraLs: 10736 S. Waba>h A 
Koseland Tel. P u l l m a o 0377 

A. A. S lakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidnrmiestyje 
CHICAGO T E M P L E B U L D I N G 

77 V e s t YVasliington Street 
Koom 1726 Tel. Dearborn 9057 
N a m u Tel. Hyde Park 3395 

I 
T 

«e - < 
m^»mm»»tmam^»' 

Tel. Lafayette 4221 

PLUMBIH6 
Kaipo lletuvys, l ietuviams vtsa-
doM patarnauju kuogerlaiuda -

M. YLSKA 
l i a n Weat SSrth Btreet į Į ffląfy «i D r a i l ^ C J \ 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. 
Room 904 — 
Vai: Nuo 9 

Monroe Street 
Telef. Randolpb 
ryto iki 6 po 

Vakarais: 8203 So. Halsted 
Telef 

i , . - . » • « - -

. Tardą 1018 
Chicago. 

gš 

29O0 
pietŲ 

Str. 

^ — I 

Kemkite tuos biznierius, ku

rie dažniausiai garsinasi dien-

ifaięvimĮ,. 

;\. 

mMŠm 

TONSILUSI 
IŠ IMU 

rom LIAUSIOMIS MOKSLO| 
PRIEMONĖMIS: 

1.—be peilio, 
2.—be kraujo, 
3.—!>«• marinimo, 
4.—be skausmo, 
5.—be jotkio pavojaus svei

katai. 
P o operacijos žmogui nereikia gulėti lovoje, nereikia <>irRti,Į 

nereikia gaišti nuo darbo, nereikia kentėti sopulių; žmogus gali l 
tuoj \ a l io t i , dainuoti ir jaustles l inksmai. 

Patar imus tonsilti reikalais duodu uždyka. 
ž m o n ė s yra maloniai kviečiami atlankyti mano kliniką, 

kur iems patarnauju yra pilnai užganėdinti . 

DR. AL. M. RAČKUS 
Gydytojas, Chirurgas ir Obstetrikas, 

1411 South 50-th Avenue Cleero, IlIinoLs. 

K 

ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knyge^ 

iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių. Štai, dabar ką 
tik gavome ją, iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigytu 

Kaina tik 60c. 
"DRAUGAS' ' PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, 111. 

u - J .'I M J . ', 

. « 

8 Ką tik išėjo iš spaudos 
M A 2 A S 

• K A T E K I Z M A S 
• VAIKELIAMS RENGIAMIEMS PRIE PIRMOS 
• IŠPAŽINTIES IR ŠV. KOMUNIJOS. 

J Šis Katekizmas labai lengvas ir parankus. Jame 

8 yra naujieji ir senieji poteriai. 
_ Kaina tik 20c. * 

««• DRAUGAS," PUB. CO., 
2334 So. Oakley Ava, Chicago, m . 

« ~ * 4 

Perskaičiau Mažą Katekizmą sutaisyta Kun. V. K. 
Labai jį pamėgau. (Meldžiu tuoj man pnsiųst 200 ko
pijų). Aš įi plačiau slcleisiu nes jis yra labai supranta
moje kalbije ir labai pilnas. Kun. F. A. Virmauakit. 

• ė • 


