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DIDELI BAŽNYČIAI NUO
STOLIAI JAPONIJOJE. 

PLAČIAU PRANEŠAMA A-
PIE ŽEMĖS DREBĖJIMO 

KATASTROFA. 
BERLYNAS, spal. 14. — 

Nukentėjo bažnyčios n- kata Vokiotijos Reichstagas pabu-

Vokietijos Reichstagas 
Sutiko Su Diktatūra 

PROJEKTUOJA TARPTAU- f,w"n"«"«»i««ii»»»»»»»»«»w«»" 

f i t ros PINIGUS, P IN IGU SIUNTIMAS LIE
TUVON AMERIKOS 

PAŠTU ATIDARYTAS. 
Projektus paeina iš T. Są

jungos. 

Ūkiškos jstaigos. 

ST. 1.0U1S, Mo., spal. 13. 
St. Louis universiteto autori
tetams teko patirti, jog vi
sai sunaikintas Katalikų uni
versitetas mieste T- <yo, Ja
ponijoj. Tėčiam iš profeso
rių noi vienas nesužeista*. 
Tas universitetas buv. Ji zu
it u įstaiga. 

Apie tai žinių pranta laiško 
nuo Tokyo Arkivyskupo Do-
ering, kurs šiandie gyvena su
naikinto universiteto fakulte
to rezidencijoje. 

Arkivyskupas tarp kitko 
rašo: 

1 i Re abejonės, !a i k rašei a i 
jus jau painformavo apie bai
sią katastrofą, kuri aplankė 

go priešintis kanclierio gra
sinimams. Dėlto, vakar susi-

rinkime didžiuma balsų pa-

kymui ekonominiu atžvilgiu. 
Ekonominis Vokietijos tvar 

kymas yra skubus ir būtinai 
reikalingas. Nes pastaraisiais 
laikais markės kaina taip nu

ganau pavedė jam ekonomi-, puolė, kad valdžia nesuspė-
ne Vokietijos diktatūrą. 

Reichstagas prie to reika
lavimo palinko tik po to, kuo 
mot kauclieris pagrasino pa
leisti parlamentą ir be jo au-

tarizavimo imtis nepaprastų 
priemonių Vokietijos patvar-

ja naujų markių spauzdinti. 
Šiandie Vokietijos markės 
skaitomos jau ne vien bilio-
nais, bet trilionais ir net 
kvadrilionais. Ir vis jų trūk
sta. Užsieniuose markė neturi 
jokios vertės. 

QEffĖVA, spal. 13. — T. 
Sąjungos finansinė sekcija 
svarsto čia. projektą įkurti 

WASHINGTON, spal. 14. 
(L.I.B.). — Pradedant spa-

tarptautinjus pinigus, kuriejlių 15 d., 1923 m., pinigų siun 
vadintųsi •' ''Tautų Sąjungos timas iš Amerikos Lietuvon, 

VAKAR. SIBERIJOJ SA
VASČIŲ KONFISKATA 

VEDAMA. 
PRIVATINIAI NAMAI TIE-

SIOG ATIMAMI. 

pinigai, Vi a F * 

Tokia tarptautinė valiuta, 
pašto perlaidomis (Internati
onal Postai Money Order), 

Apie gerbūvį negali bu t 
jokios kalbos. 

kai kas tvirtina, turėtų didelę oficialiai užvedamas. 

Nuo Radikalu Gaivalu 
• — . 

PORTLAND, ORE., spal. i merikos konstitucija garantuo 

reikšme tarptautinėj pirkly-
b°.i-

Semiantis tos monetos vie-
natos pagrindą galėtų but ap
mokami muitai, tarptauti
nis paštas, geležinkeliai ir vi
sokia tarptautinė pirklyba. 
Butų didelis palengvinimas 
visoms toms valstybėms, ku
rių pinigų vertė šiandie kuo
ne kasdien keičiasi. Tuomet 

Pinigai bus priimama vi
suose paštuose doleriais, o iš 

NOVONIKOLAJEVSK, sp. 
13. — Bolševikų valdoma va
karinė Siberija pasauliui vi
sai kaipir nežinoma žemė. 

mokama Lietuvoje litais, skai j Svetimų šalių vizitoriai per 
tant lygiai 10 litų už vieną 
dolerį. Pats persiuntimas re
msis išimtinai siuntėjo paduo 
tojo adresu, todėl įspėjama, 
kad parsiuntimo paštui butų 
priduodamas pilnas, tiksliai 
aiškiai surašytas adresas as
mens, kuriam pinigai yra siun 

nebūtų reikalingi dideli galva- čiami. 

14. — Čionai pasibaigė Ame* 
rikos Darbo Federacijos 43-

Tokyo, Vokohania ir apylin-'ioji metinė konvencija. Se
kės. Išgąstingas ir retas sa
vo smarkumu žemės drebėji
mas čia įvyko rugsėjo 1 tuo-
jaus pirm pusiaudienio. Tuo 
laiku man teko but savo kam
bary. Staiga visi daiktai pra-
dėjo vartytis. Man atrodė, 
kad trijų aukštų koiikivtuiis 
butas, kuri mes apgyvename, 
Ims sugriautas. Mano gele
žinė lova pasistūmė vieną pė
dą iš savo paprastos vietos. 
Aėpa su knygomis pervirto. 
Ant laimės butas atlaikė sma
lku purtymą ir nedaug nu
kentėjo. 

kantiems metams Federacijos 
prezidentu išnaujo išrinktas 
darbininkų vadas, veteranas 
Sam. Oompers. 

Pirm uždarvsiant suvažiavi 
mą, prezidentas Oompers tru
mpai paminėjo suvažiavime 
atliktus darbus. Vpač atkreip 
ta domė į socialistų radika
lu pastangas paimti savo ran 
kosna organizaciją arba ją su 
skaldvti į dalis. 

Radikalams tas darbas ne
vyko išpat pradžių. Nes su-
važiavę unijų delegatai buvo 
nusistatę organizaciją ginti 

ja darbui pilnas teises orga-
iuziiotis ir darbuotis savo la
bui. Dėlto, darbas ir tolians 
žengs unijų organizacijų ke
liais. 

Universitetas sunaikintas. 
"Teėiaus universiteto bu

tas pilnai sunaikintas. Pirm 
vienerių metų jis buvo nuken
tėjęs -nuo žemės drebėjimo. 
Mes ji pataisėme ir apdmo
deme nuo panašaus purtymo. 
Teėiaus šiuokart jis neatlai
kė smarkaus purtymo. Dau
geliui vaikų gręsė pavojus. 
Teėiaus laiku jie buvo išvesti 
iš kambariu. Tai buvo pir
moji - mokslo diena. Tiems 

Nėra vietos raudoniesiems. 
A merikos darbas žengia 

pirmyn skirtinguoju taku, ne-

Hari paskutiniųjų. Tam tiks
lui jie turėjo užėmę stiprias darbininkų tarpe. Tuos var 

buto, nes jų mokykla buvo su 
degusi ir atstatoma. 

"Paskui žemės drebėjimą 
sekė didelis gaisras. Didesnė 

sūkiai apskaitymuose. 
Tautų Sąjungos pinigus ga

rantuotų įvairių valstybių su
dėti kapitalai įkurton tarp-
tautinėn bankon. Tą banką 
kontroliuotų pati Tautų Są
junga, f 

VARSA VOS FORTAS UL£-
KE | PADANGES. 

niiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiiiiKiiiiiiii 
VIENI SĄKALBIAI PRIEŠ 

PREZIDENTĄ. 

Pramatoma dar viena revo
liucija. 

T -

I J O N D O N A S , spal. 14. 

LTSBONA, spalių 10. — 
Portugalijos prezidentu išri
nktas Gomes,'buvęs Portuga-
Ii jos pasiuntinys Anglijai. 

Jam priešingi gaivalai tai-

nai ketvirtasis tvirtovės for-Į1(»idžlft k a i p r o f t įan t eiti pre 
-tas išlėkė į padanges. Varsa-
vai dideli nuostoliai padary
ta. 

pozicijos, prie kurių radika
lai jokiu hndn neįstengė nei 
prieiti. 

Darbo keb'ar aiškus. 

Vienas raudoniausias radi
kalas, Dunne iš Montana val
stybes, iš suvažiavimo paša
lintas. Paskui jį tad išsineš
dino laukan ir keletas kitų 
raudonųjų. 

gus sukėlę komunistai, darbi ijįm a t L 

ninku pseudo vadai. Jie ne- u jauomi/. o 
ra konstruktyvio darbo dirbė DERLIUS. 
jai, bet visokio atlikto darbo 
griovėjai. 

Oompers kalbėdamas sakė. vaikams mes pavedėme dali . ? • • . . . , f l . jog Amenkos darbo kelias 
aiškus. Visųpirma darbininkų 
ištikimvbė Amerikai. Xes A-

; \ 
dalis Tokyo miesto pakeista 
pelenais. Ugrus gana arti 
pasiekė ir muąų išlikusį nuo 
drebėjimo butą. Ant laimės 
kaip tik laiku liepsnos jįiis-
tabdvtos. 

Bažnyčios ir įstaigos. 
"Bažnvčios ir bažnytinės į-

.jo. Kaip Tsukiji, &ai*da, 
Horfgo ir kitose vietose baž
nyčios ir Irlebonų rezidencijos 
pilnai sugriautos. Dvi baž
nyčios išliko. Iš ją viena* Ski-
guah, kita Azabn. 

"Apaštalinis delegatas, 
kurs gyveno Tsukiji arti ba
žnyčios, išgelbėjo tik savo gy-

dies moterų įstaiga griuvė
siuose. Sugriauta koplyčia, 
konventas, mokykla ir aka
demija. Ant laimės„ studen
tai buvo atostogose. Tokiu 
būdu daug gyvasčių apdraus
ta. 

-*ftv. Pauliaus de Chartre 
seserų nauji butai sudegė. 

zidento pareigas. 
Kuomet naujas prezidentas 

andai keliavo iš Anglijos už
imti čia savo ofisą, sąkalbi-
ninkai darbavosi neleisti jam 
išlipti iš laivo. 

< m*irai T A T - ^ 14 ,v , - ****kni J io t r u k d « Pa(V,i* i n _ 
B H E 8 L L A L , spal . 1 4 : — U i o .. , > ,. . 

o-ircTi as var^o Knronos ' • *> cvT* jaugųraciją, gi sekmadieni 
girai nui.saus \argo r.uiojiub arefitaoto 20 komunistų,' . . , . v ., . 

. ' naujas prezidentas apsvilptas 
'kurie rnošėsi kokin tai, suki 

gu Knropos darbas. Tai del 
tr>. kad šiam pastarajam trą-J I s . * \ a ™ ° * ) ^ U ^ V ^ ^ [ . s o . - ą a t e t t M u s ir sukilimus, ne-. 
k^ta demokratijos. {T^nai dar 
ho tarpan įsispriaudę komu
nistai su nuodingąja savo pro 
paganda. 

Amerikos darbo tarpe tiems 
raudoniesiems propagandis 
tams nėra ir nebus vietos. A-
mc rikos darbas gana daug 

tuos plotus visuomet keliauja 
internacionaliu ekspresu ir 
nemato tikrojo žmonių gyve
nimo. Pirm trijų metų su 
viršumi čia veikė žinoma 
"baltoji" armija. Nunioko
jo kraštą taip, kad ir šiandie 
negali jis atsigaivinti. 

Visur vykinamas komuniz
mas. Privatinė savastis ne-
gerbiama. Kurie namai yra 
vertės daugiaus 10,000 rublių, 
nuo savininkų atimami. Sa
ko, jiems perdaug to turėti, 
turi pasidalinti su kitais, ne
turinčiais jokių namų. Tik 
viename Omske apie 500 na
mų atimta nuo savininkų. 

Kai-kuriose vietose bolševi
kai valdininkai atiminėja ir 
pigesnės vertės namus. Sa
ko, pirm karo namų verte gaT dastrija irgi isgadmama. Te-

AREŠTUOTA 2d KOMUNI
STŲ. 

staigos įTokyo labai nukentė- Maristų brolių noviciatas ir 
mokykla sunaikinta. Tik vie 
na kolegija išliko. 

4'St. Maur seserys, kurios 
turi savo namus arti Katali: 

ku universiteto, neteko koply
čios. Kanda konvente nei 
viena sesuo negalėjo but iš
gelbėta. 

"Tegul Dievas apdraudžia 
vastj ir tai visa* ką turėjo mus nuo epidemijų ir te>gnl 
ant savo akmens. Dabar ji s . Jisai suteikia noro gausioms 
gyvena su mumis. [sieloms Amerikoje ateiti 

"Didelė Saldžiausios Šir- mums pagelbbn." 

Tegul pradeda nuo savęs. 
Amerikos darbas ramiuoju 

evoliucijos keliu sieks gero-
vės ir kovos už savo teises. 
Jei kapitalo atstovai nori dar 
bui duoti naudingi) nurody
mų, toki kviečiami talkon. 
Bet jeį nori ardyti darbinin
ką organizacijų, tegul jie ei
na šalin ir nesikėsina prus 
darbininkų teises. Jei jie nori 
darbininkams mažinti užmo-
kesnį, pirm i aus tą darbą te
gul pradeda nuo savęs. 

Siu metų Federacijos kon
vencija aiškiai pabrėžė, kad 
darbas neleis dominuoti ken
ksmingiems ir nedemokratin-
giems gaivalams. 

SUOMIJOS PROHIBICUA 
FIAiSCO.* 

OOPENHAGEN, spal. 14. 
— Suomijoje vykdoma prohi-
bicija neduoda geistinų rezul
tatų. Tečiaus didžiuma Suo
mijos gyventojų visvien stovi 
už prohibieija ir nori, kad ji 
butų vykinama. 

Taip Čia raportttdja Dani
jos komisija, kuri įjaskirta 

studijuoti prohibieija. 

jam pirmukart pasirodžius 
viešai kovoje su buliais. 

Pranešta, kad jo priešai 
rengia dar vienų sukilimą. 

Apylinkėj Tai busiąs Talutinas. 
Portugalijoje su prcziden-

PASVALYS. -
šiemet gerai užderėjo rugiai, 
kviečiai ir dobilai. Nesant iš'tais nevvksta. Xesena res-
pradžios lietaus, vasarojus publika, gi butą jau arti de-
buvo pradėjęs geltonuoti, bet šimties prezidentų. Iš jų 5 
nuo 20 d. liepos pradėjus ly-, nužudyta, kiti prašalinti iš 
ti* vasarojus atrodo neblogai,' tarnybos. 
vietomis net labai gerai. Sie- — — 
no šiemet gal bus kiek ma- NEVYKO PABŽGTI. 
žiau, mat saitas pavasaris 
daug kenkė. Oak Parke iš policijos sto

ties per langą šoko ir mėgino 
pabėgti areštuotas negras C. 
Montgomery. Tečiaus polic-
monai jį nž keletos blokų nu
tvėrė. 

buvus £00 ar daugiau rublių. 
Bet po karo vertė pakilusi, 
tad savinjnkai vieni jų negali 
'aldytr. . JBnrf pereiti' '*vi
suomenės '' reikalams. 

— — • « — 
neatsako savo tikslams. 
nes namuose dažnai turi 
toti žvakes. 

Tas pat yra ir OmsJ 
j Kaip butą pirm poros mej 
taip ir dabar. Namai it 
es apgriuvę, aprūkę, gal 
pilna duobių, šalimais mi 
to matosi apkaąų b>kai 
Jokios rekonstrukcijos, joj 
pažangumo neatlikta. 

Dėkingumas Amerikai* 
Kituomet Omske buvo 

rinktinų viešbučių. N'akv< 
turėta tinkamu lovų. ftiandi 
pasitenkinama lentomis, 
čiaus Omskas laimingesnis 
Novonikolajevską. Šis skaif< 
si Siberijos sostine. Ir neti 
ri nei vieno viešbučio. 

Tomis dienomis (Omske boj 
ševikų teismas du valstieti] 
nubaudė kalėjimo po dešinį 
ts metų už norėjimą organi-
zuoti prieštaksinės organiza* 
cijos. 

Kiek progreso atlikta Je^ 
katerinburge. Gyventojai todl 
duonos. Jie labai daug dėkia< 
gi Amerikai už Jos teiktą šejj 
piraą. Jei ne tas .šelpimas,] 
daug žmonių butų išmirę ba-j 
du. 

Uralo regionuose industrijai 
palengva atkiunta. Stengia
masi ypač plačiai atgaivinti 
anglių industrija. Geležies ini 

Pane\"ėžio rajone susekta 
komunistų organizacija; keli 
asmenys are&uoti. .Toje by
loje įmaišyta apie 20 asmenų. 

Apleistas 
Vakarinės Siberijos miestus 

palyginus su Maskva, matosi 
didfs skirtumas. Maskvoje 
viskas atnaujinta. Ištaisy
tos puikios krautuvės, gatvės 
išgręstos ir apvalytos 

Jekaterinburgo 
skaitosi vartais iš Rusijos Si-
berijon. Rodos jis turėfcų but 
visais žvilgsniais įdomesnis 
už kitus įhiestus. Tečiaus 
taip nėra. Daugybė gatvių 
visai negręsta. Krautuvės 
apsmukusios. Net telefonų 
vielos nepatvarkytos. Kai-
kur tos vielos taip žemai nu
dribusios . skersai gatvėmis, 
kad aukštesniu vežimu prava
žiavimas negalimas. 

Neva yra elektros šviesos. 
Bet daugel vietose tos šviesos 

čiaus daugybėj dirbtuvių ne
dirbama. 

Seniaus iš Omsko per nie-
tus buvo išvežama apie 10^ 
000 tonų sviesto. Šiandie neJ 
pusės -tiek šviesto nepaįajuįr'' 
narna. Be to, ir pati sviesto 
kiekybė kažkokia. 

" S A U S O " ORCANIZUO-i 
JASL 

WASHINGTON, spal. tiįį* 
miestas p r a n e šta , kad iš visos šalies 

sausieji" čionai suvažiuoja*; 
kad aptarti naujas tinkames
nes priemones probibicijos vy 
kinimui. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00. 
Anglijos ster. svarui 4.51 
Francijos 100 fr. 5.58 
Italijos 100 lirų 4.24 
Lenkijos 100 mark. .0003-

TAI LAIKAI! PRINCAI 
)A PRIE 
LIUCUV. 

kelbęs šalies diktatorium. Jo 
PRISIDEDA PRIE REVO- .brolis veda valstybės banką. J | JJ 

Tad jiedu šiandie valdo visą į 
Rumuniją ir jų niekas nega
li atšalint i iš užimamų vietų. 

Kad juos atšalinti. imta or
ganizuoti fašistai. Princas 
prie fašistų prisidėjo todėl, 
kad jis nori jų laimėjimo, 

LiiiiiiMifiiiiiiitiiitiiiiuiHiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiriiitititiiinisiiiiiiintiiiaiiiiiiim l 
iiuiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiimiiiiiimiimiiutiiiuiMiiiiiiuiiiiiuiiiuiujiiiuituumlM 

i s P I N I G U S 
Rumunijos princas nori su

griauti valdžią. 

PA3YŽIUS, spal. 13. —Iš 
Rumunijos pranešta, kad te
nai susektas sąkalbis išžudy
ti ministerius ir sugriauti va
ldžių. Daugiaus šimto asme
nų areštuota. 
./ PaaiŠki, kad tie sakalbinin-
kai yra rumunai fašistai, prie 
kurių prisidėjęs ir princas 
Karolis, aoato įpediiiis. 

Dal^aa ve kame 

SIŲSKITE į Lietuvą Per 

DRAUGĄ 
Nes, "Draugas** pigiausiai siunčia ir gerian-

nes tuo būdu butų išgelbėta Į šiai patarnauja. "Draugas** siunčia per didžiau-
| šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybes-
| Pramonės Baską. 

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

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis 

monarchija ir sostas. 
Yra žonoma, kad jei f ašis-' 

tai laiku neveiks, tai Bratiano 
valdžią sugriaus radikalai ir 
panaikins monarchiją su sos-; 
tu. i a 

Dėlto princas darbuojasi 
apdrausti sau busimą sostų' 1 i 2334 SO. OAKLEY AVL CHICAGO, ILL 

Presniėvas Bratiano jiašis-' ir šiltą vietą. 
$ 

HimmimifflMHffliunKUtiiiiiiiii mnum 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" 
a kasdieną išskyrus nedeldienins. 
Metams |6.00 
Pusei Metų $£.00 
prenumeratą mokasi iškalno. Lai-
skaitosi nuo užrašymo dienos, 

nuo Nanją Metų. Norint permai-
4 adresą visada reikia prisiųs-
ix senaa adresas. Pinigai genau-
į siųsti išperkant krasoje ar cx-
60 "Money Order'' arba įdedant 
igns i registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
Tcl. Roosevelt 7791 

UUPfiDIEČIŲ ATSIŠAU
KIMĄ PASISKAI

ČIUS. 

KOVA SU KATALIKAIS. 

Klaipėdos Gelbėjimo Komi-
tas išsiuntinėjo Amerikos 
ikraščiams atsišaukimą į A-
erikos visuomenę, prašyda-
i dar aukų, Klaipėdos krašto 

ilietuvinimui. 
Kad dar prašo, nestebėtina, 

cs reikia. Bet kad kreipiasi 
mai, kur negaus nieko, kad 
orėdami atlietuvinti Klaipė-
ą nemoka patys lipdyti lietu-
ių vienybės, tai keista. 

kreipiasi, kur negaus. 

Gavo ta atsišaukimą ir 
' Naujienos". I r apsidžiaugė, 
't geležėlę radę. Atkartojo da-
omus Klaipėdiškių užmeti-
nus p . Smetonai, Lietuvos 
/aidžiai. Nuo savęs dar apva
gino A. Smetoną, kad jisai ir 
dtaa aukas pasisavinęs, kad 
<avo laikraštį leidos' pasisa
lintomis aukomis. Papylę pa
mazgų kibirą, švokštelėjo ] 
nkis ir pačiam Klaipėdiškių 
Komitetui. Girdi, esa negali-

h 

ninku priešai... 
Suprantamas dalykas, kad 

išgelbėjusiej i Klaipėdą iš 
francuzų jungo negali būti 
socialdemagogais; nes socialis
tai nė vieno iki šiol krašto 
nėra išgelbėję, įklampinti į 
neišbredamą balą jiems jau 
pasisekė ne sykį. Tiek to su 
socialdemagogais. Tik kuomi 
jie remia Klaipėdiškių kalti-

< nimus, buk jie esą darbininkų 
priešai? Ar gi mėginimas at
statyti ekonominiai Klaipėdos 
kraštą yra darbininkų reika
lų gadinimas? O nieko kito 
neturėjo galvoje Klaipėdiš-

fkiai, kuomet tarėsi su kaiku-
riais kapitalistai^. Daro gi tą 

j patį arki-socialistinė Bolševi-
ja, ir per pus socialistinė Vo
kietija. 

Bet " N - n o s " turi tam dan-
j tis, kad kandžioti. Palikime 

juos jų kampe ir eikim prie 
dalyko. 

Užmetimai p. Smetonai ir Lie
tuvai. 

skundžiasi Klaipėdiškiai, 
kad p. Smetona 50,000 litų a-
tidavęs Rytų kraštų "valny-
nmi" . Paskui, kad Intendan
tūra paėmusi arklių pirkimui 
20,000 ir arklių neduodanti 
ir pinigų negrąžinanti. Atro
do iškarto visai negražiai. Bet 
perdaug jau nepatikėtinas da
lykas, kad taip butų, kaip 
Klaipėdiškiai skundžiasi. Kuo 
mi nors aiškinasi ir p. Sme
tona ir Intendantūra, negrą
žindami pinigų! Neturint ži
nių, kuo pasiremiant šitaip pa 
daryta, priseina patiems dasi-
protėti. I r pirmasis protingas 
daiktas, tai neturint kitos pu
sės pasiaiškinimo, butų įer-
anksti užsipulti ir ant neabe
jotinai teisingo žmogaus', p. A. 
Smetonos ir ant kovojančios 

Amerikos masonai ir įvairios rųšies slaptos draugijos 
čia veda atkaklią kovą prieš katalikus ir Katalikų Baž-
nyeią. Je i ta kova neavjaučiama stipriai lietuvių parapi
jose, tai tik dėlto kad jos yra .lietuviškos... Bet ir pačios 
lietuvių parapijos turi nemaža savo "namin ių" priešu.. 
Tai tie patys lietuviai, kurie atsitolinę nuo Bažnyčios ir 
Dievo. Tai visokios rųšies suklydėliai. Vienus iš jų nuo 
Bažnyčios atitraukė jų pačių tamsumas, blogų raštų skai
tomas, jei kurie moka skaityti. Kitus atitraukė socialistai 
ir kiti tautos priešai. 

Katalikti Bažnyčia Amerikoje ir katalikai šiandie per
gyvena tokius laikus, kokių čia jau gana senai butą. Pro
testantai atvirai šaukia, kad Amerika esanti protestantiški; 
šalis ir todėl katalikai čia negalį užimti jokių valdžios vie
tų, jokios vadovaujančios rolės. Prieš luekvieną kataliką 
politinį kandidatą jie veda kovą. J ie deda pastangų, kad 
katalikai čia nebūtų išrinkti gubernatoriais, teisėjais ir 
kitais viršininkais. Gi apie kataliką pirbžidentą jie bijo ir 
prisiminti. Kasžin ką tie fanatikai pradėtų, jei šalies pre
zidentu butų išrinktas katalikas? 

Ikišiol Suv. Valstybės neturėjo kataliko prezidento. 
Bet ar anksčiaus a r vėliaus tas dalykas turės but išmė
gintas. Nes katalikų skaičius Suv. Valstybėse didinasi. 
Kasmet vis dauginasi katalikų pilietinėm jėgos. 

Bažnyčios priešai Amerikoje išleidžia keletą laikraš
čių. Tie laikraščiai skiriami daugiausia Romos ir paties 
šventojo Tėvo išniekinimui. | 

1917 metais valdžia išleido vieno dolerio banknotų 
seriją, nes truko smulkių pinigų. Fanatikai " susekė *' 
kad banknoto viename kampe įžiūrimas Šventojo Tėvo 
vardas ir toliaus dar Jo emblema — kryžius. ĮFuo prasi
manymu — palucinacijomis sukeltas triukšmas. Imta 
šaukti, kad pati valdžia parsidavusi Papai. 

Rezultate valdžia turėjo viešai paskelbti raštą, kad 
tas fanatikų "susekimas" yra prasimanymą*. 

Tokiais ir kitokiais budais priešai puola katalikus ir 
Bažnyčią. Bet jie nėra pavojingi, tik reikia.nesnausti. Kaip 
iš kentėtojų kraujo praplito krikščionybė, taip del išori
nių priešų stiprėja katalikų įsitikinimai dvasia. 

j protestomų. pastorių. Nes kata- j Susitvėrė skaitlingas komi-
likų kunigo Klaipėdoje vargu tetas iš kokių 50 narių ir pa
buvo bent vienas, kuisai butų' yidalino darbais- pasiskirsty-
pasipriašinęs Lietuvos vaVd- darni į komisijas. Į pirmąjį pa 
žiai. Bet šitaip pasakojant si tarimą "Naujienų" redakci-
duodama prog-os išalkusiems ja atsiuntė ••boismką , , iš 
skandalo mmų bedievukams, paskutinio puslapio.Paskui nė 
maisto. O nuo katalikų tokių to nebeliko. Nei į vieną p}sė-
budu pinigų yra sunkiau gau- dį, jokios iš koncerto komi-
ti. Vadinkite, broliai Klaipė- sijos, "N-nos" savo žmogaus 
diškiai, daiktus vardais, o ne ; paskui nebeatsiuntė. Prieš 
pusvardžiais; aiškiau susikal-1 koncertą nuo savęs jie patal-
bėsime. 

Antrasis dalykas, atsikra-

V t l A U S BYLA UOTį i SpfflSOJE. 
LUBTUVOS ATSTOVO KAL 

BA TATJTŲ SĄJUNGOS 
TARYBOJ. 

Rugsėjo 13 d .besvarstant T. 
S. Tarybos veikimą plenume 
Lietuvos atstovas Sidzikaus
kas pasakė kalbą, įrodydamas 
Ambasadorių Konferencijos 

pino straipsnį, kuriame " h * nutarimo neteisėtumą, pa*eie-
^ viškai ' / pabarė rengėjus už'.kė, kad T. S. [Taryba pasiel-
čius svetimo jungo, norint i nerangumą. Prie progos ku- j gė priešingai Sąjungos nutu-
palaikyti vienybę, norint at-jnigus išvadino — 'rėksniais', rimams nereaguodama į Am-
statyti lietuvybę, kad ir -butų kitus r— tinginiais, " A l m o s " , basadorių nutarimą. Be to, 
tikrai kaltės iš valdžios pu
sės, bent pradžioje, kol dar 
užsienyje audra del atvadavi
mo nepasibaigė, reikėtų pa
kentėti ir nekelti neramybės. 

nares — "moterėlėmis". Vi- j Taryba nusižengusi, padalyda 
sas straipsnis nedirbančių į ma neitralinę zoną be Lietu 
barė jų buvo parašytas su i ta 
mintimi, kad nepasisekus kon
certui butų galima pasakyti: 

neišėjo". Nuo savęs redakcija 
prieš koncertą neparašė nei 
vieno doro straipsnio. Reikė-

už Klaipėdą iki šiai dienai, giasi įsigiję Lietuvos val-
Lietuvos valdžios. 

O galėjo juk ir taip būti. 
Klaipėdos mūšiuose -skait

lingiausia dalyvavo Šauliai. 
. . . _ . . . J i e davė netik žmonių, galvas 
tna ju remti, nes esą darbia*» v ,,-, . . , 1JW. . , 
. ,_ ; l / * Į uz Klaipėdą paguldžiusių, bet ir amunicijos iy visokio kito

kio turto. Toms Šaulių išlai
doms padengti gal ir perduo
tu tapo tie $5,000. Nes Šau
lių dabartinė užduotis yra 
kaip tik labiausia "Rytų va-
Inijimas"... Intendantūra ga
lėjo užpirkti arklių už gautus 
i% Klaipėdiškių auką 20,000 
litų. Bet jeigu tie arkliai, nors 
ir būdami Intendantūros ži
nioje, tarnauja Klaipėdiškių 
reikalams, jų apgynimui ir 
tvarkai, tai nebūtų jokios tie
sioginės pareigos jiems pini
gus grąžinti. Nes pirktasis už 
jų pinigus turtas jiems ir tar
nauja. 

Tiesa, ne Klaipėdiškių val
džia ant tų arklių. Tai kaip 
gi? Ar Klaipėdiškiai džiau-

džios, ar nori jos nusikratyti T 
Juk-be Lietuvos valdžios nie
ko iš Klaipėdos laisvės nebus. 
J i vaip ir pasiliks "išvalniji
n a i " o lengvai gali pusikeistį-
į lenkišką *-niovale/'\ t ! ? 

Suprantamas dalykas, kad 
Klaipėdiškiai nei nemana k ra-
tytis Lietuvos valdžios. Tiktai 
būdami karštais patriotais, 
per karštai norėtų į keletą 
savaičių mėnesiu pataisyti 
kas per 600 metų buvo paga
dinta. Dėlto ir karščiojasi. 

Klaipėdos " kunigai". 

YpaČ pyksta Klaipėdiškiai 

bėjo sustatyti apgarsinimus, 
bet už juos nulupo augščiau-
sią kainą. O už plakatų spaus
dinimą užgiedojo tokią kainą, 
kad reikėjo nuo jų patarnavi
mo atsisakyti. 

Tuotarpu " A l m o s " narės, 

čienė, Norkienė ir Kirienė 
pardavė tikietų už $700.00. 
Kit i komisijos nariai ištisas 
dienas pašvesdami, dirbo iš
sijuosę. Buvo surinkta pro
gramas apgarsinimų už $300.-
00; išsiuntinėti laiškai — už-

ant Liet. valdžios už tai, kadĮgėjams buvo svarbu, kad 
kažkokį "kunigą" Vokietijos koncertą sutraukus 
šalininką, ištremtą iš Klaų)ė-
dos, sugrąžino. Pirmiausia, 
Gelbėjimo Komiteto nariai 
rašydami į Amerikos lietuvius 
turėtų atsiminti, kad yra lic-

. tuvių ir rfeprotcstonus Jie 
' Klaipėdos visus savo pasto
rius vadina w t k u n i g a i s " . I r 
kalba čionai apie vokiečių — 

Viešas žodis, tai ne žvirblis. 
J į paleidęs nepagausi. O prie
šai įsižioję laukia, kad sukir
šinti santykius. I r girdint da
romus užmetimus valdžiai, ko
ks gi pas mumis toli esančius, 
nė vieno asmeniškai jūsų ne
pažįstant, koks palieka įspū
dis ! 

Klaipėdiečiams, kuomet jie 
kreipiasi į mumis pageibos, 
mes ir patartume: 

Neduoti progos niekam už 
vokiečių protestonų pastorius 
kandžioti katalikų kunigų. 
Neduoti progos priešams, ku
rių mes daug turimeAmerikoje 
kandžioti užsitarnavusių žmo
nių. '•Su valdžia laikytis vic-
uybe's, kad prieš svetimuosius 
nebūtų sarmata. 

O mes kaip r*ė*nėmc, ta ip . 
ir pasistengtume, remtU Nes 'kvot imai kuone tūkstančiui 
žinome, kad rciHįa ir kad j svetimtaučių; išplatinti tuks-
Klaipėdiškiai nėra nei darbi- ! taneini plakatų visoje (iica-
ninkų priešai, nei katalikybės1 mi*', ir kitokių darbų dau-
ptiešai, neL.Lietuvos valdžios. | B?** atlikta atsidavusių žmo

nių. Ypač daug pasidarbavo 
pp. Mickeliunas, Bakševičius, 
Sinkus ir kiti. J ų vardų " N 
nos 
tu. 

Koncertas pavyko finansi
niu žvilgsniu puikiausia. I r 
šitaip dalykams virtus, "N-
nos" užgiedojo kitokią dai
nelę. Tuojaus paskelbė, kad 
visas nuopelnas už pasiseki
mą priklausąs joms ir jų po
nioms, Jurgelionicnei su G u-
giene. 

J oi ir priklauso "N-noms" 
koks nuopelnas, tai tik už pir-
rujjj jų rengtą Bobr.tvičiui 
koncertą. Iš to koncerto pa
liko gryno pelno. $11.00. I š 
antrojo koncerto, kuomof so
cialistinės "N-nos" nebebuvo 
vienos, pirmutinios, kuomet ir 

vos sutikimo ir nieko nedarv-
dama, nežiūrint pereitojo ple
numo nutarimu, ne Lenkams 

"Aha, ar mes nesakėme ?! j apsaugoti Lenki jas okupuo'to-
Kaip mūsų nebuvo, nieko i r į se teritorijose Vilniuj. Toliau 

pabrėžė, kad Lietuvos Lenki
jos konfliktas tebeekzistuojąs 
ir bus tokioj pat padėtyj, kol 

jo komisijos nariams patiems j Vilniaus klausimas bus išsprę-
rašyti. Tiesa, " N - n o s " suge-jstas teisės ir teisingumo pa-1 petencijos Ambasadorių Kon-

matais. Tarybai nusileidus | ferencijos. 

Motta pasiūlė išrinkti juri
dinę komisiją, kuri tą klausi
me, peržiūrėti^.' "Pasiulyma-s 
priimta ir išrinkta komisija iš 
šių atstovu: Adatei, Alvarez 
(Crili), Barthelemy Dickin-
*on, Rollir (Belgiją), Scialoja 
ir Politis. 

Lenkijos atstovas Viniars-
kis pareiškė, kad lenkų val
džia nesuinteresuota iškeltu 
Lietuvių, atstovo klausimu. 
Lenkų-Lietuvių ginčas esąs 
Ambasadorių tarybos užbaig
tas ir pripažinta Lenkijai ry
tų sienos. Šiandien tas klau
simas esąs tik istorinės reikš
mės. Viniarskis toliau prane
šė, kad nedalyvausiąs svarsto
mam klausime, tik reikalui e-
sant suteiksiąs paaiškinimų. 

Lietuvių atstovas Sidzikau
skas pareiškė, kad Lietuva ne-
skaito užbaigtu klausimą, nes 
nepripažįsta šiuo dalykų kom-

prieš Želigovskio smurtą Lietu 
va nebesitiki I daugiau, tfad 
Taryba teisingai ir greitai iš
spręstų Lietuvos i— Lenkijos 
ginčą. Padėtis galinti atsi
mainyti tik tuomet, jei Len-

p-nios Nausėdienė, Mickevi-' k i J a ' s a V o i r v i s o s E ^ r opos in-

Tik pasikarščiavę perdaug 
paplepi* jo.* 

PAGYRŲ PUODAS. 

teresų vedama, pati atsisaky 
tų nuo jėgos politikos ir tuo 
padarytų galimą taikingą Vil
niaus klausimo išsprendimą, 
ir kad Taryba nebekartos pa
darytų klaidų, kurios mažina 
jos autoritetą. 

Klausimas perduota išrink
tai komisijai. 

MŪSŲ KLAUSIMAS 
ŽENEVOJ. 

Rugsėjo 18 d. pirmoji juri
dinė komisija visą dieną dis
kutavo Hymanso pastatytąjį 
formalį klausimą. Prieš pran
cūzų ir lenkų balsus komisija 
nutarė, kad plenumas kompe-
tetingas svarstyti mūsų klau
simą, jei ras taktingu reika-
lingu perduoti teismui, nors 

DEL LIETUVIŲ ATSTOVO į taryba ir buvo galutinai išsi-
_Į_ ,Į-| |M | , , ^ m , - W 

IŠKELTŲ KLAUSIMŲ 
TAUTŲ SĄJUNGOJE. 

tariusi tuo klausimu. Vakar 
politinė komisija išrinko sub-
komisiją iš Hymanso, Mottos, 
prancūzo, anglo, italo, olando 
ir austro. Vakare dalyvaujant 
Lietuvos delegatui Sidzikaus-

Išpradžių gal nebus įdomu, 
bet ant galo bent kiek pasi
juoksime. Kad p. Bobravičiui 
pasisekė sudainuoti puikiau
siai, apie tai ką čia bekalbėti; 
visi girdėjome. Koncerto ren-

h 
minto 

skaitlingą." I r tas pasisekė. 
Žmonių prisirinko daugiau, 
negu į p. Na tyalio koncertą, 
{šiame sezone tai buvo di
džiausias susrinkimas Orci'os-
t r i Hali. Žinoma, tai padare 
ir patsai dainininko vardas. 
Bet vienkart* ir rengėjų pasi
darbavimas. O buvo taip. 

Tautų Sąjungos jūrinė ko
misija svarstė bylą, kilusi} 
anksčiau politinėj komisijoj 

nežino, nes nedirbo kar-jdel Lietuvių reikalavimo at- kui buvo subkomisijos posė-
naujinti Vilniaus klausimą, j dis. P . Sidzikauskas turėjo 
prisiųstą teisių komisijai, a r ' daug ginčų su Hymansu. Sub-
Tautų .Sąjungos tarybos iš- komisijos nariai, matydami 
spręsti klausimai galį but vėl m U sų vežės teisėtumą, norėtų 
iškelti Sąjungos susirinkime j duoti mums satisfakciją, bet 
ir atvirkščiai. Y I numato nenugalimų kliūčių 

lodei Motta ir kiti pasiūlė pa
likti klausimą atviru toje pa-
čioje padėtyje ligi sekančio 
plenumo, motyvuodami, kad 
tebesiderama su ambasado 
riais del jų sprendimo sienų 
reikalu. Klausimas butų įra
šytas ateinančiojo plenumo die 
notvarkėn. Tolesnis svarsty
mas atidėtas kelioms die-
noms. 

(Eite.) 

4' Draugas " i r liberalai pra
dėjo remti, liko pelno $1,100.-
00. O dabar, kuomet "N-nų" 
visai nebuvo matyt rengėjų 
tarpe, bus apie pustrečio tūk
stančio. 

Už tą paskutinį koncertą 
"N-noms" neabejotinai pri
klauso tiktai nemuzikališkas 
"pagyni puodo" titulas. 

Dirbęs darbą. 

Ą i 

LAIKINOJO VILNIAUS LIETUVIU 
KOMITETO MEMORIALAS 

ĮTEIKTAS LENKIJOS VYRIAUSYBEI 
1923. RUGSĖJO 4 VARŠUVOJE. 

Į Aukštą Lenkų Respublikos Ministrų 
Tarybą. 

(Tąsa) . 

O juk Vilniaus krašto lietuvių gyvena
mosios apskritys yra tiktai dalis krašto, su
darančio *iš senų senovės vieną įvairiais at
žvilgiais vienetą. O tame pačiame krašte dar
buotojų kaitaliojimasis tarp' atskirų jo dalių 
yra juk paprastas ir nuolat atsitinkamas da
lykas. Gimę vienoje vietoje pereina darbuo
tis kiton dalin, o iš tos vėl pirmojon. Tokiuo 
būdu atsitikdavo, kad lietuviai, gimę Kauno 
vt Suvalkų krašte, apsigyvendavo darbuotis 
Vilniuje, o Vilniaus krašto lietuviai užim
davo vietas Kauno ar Suvalkų krašte. Ypač 
buriantis Lietuvos valstybei, daugelis dar
buotojų patraukė Kaunan. Juk žinomi lietu
viai darbuotojai, mokslo vyrai, kaip antai 
Voldemaras, Žemaitis, Gira, Beinys ir kiti 
vra tai Vilniaus krašto piliečiai. Taigi jeigu 
lėliai to dabartės, kai vis dar nėra galima 

kitų Lietuvos šonų darbuotojai bus dėliai 
savo užgimimo kaimynėje parapijoje grie-

j žtai pasalinami iš šio krašto, arba atimama 
jiems galimybė darbuotis žmonių ir šio kra
što labui, tai lietuvių iiaudis, nenaturaliniu 
būdu, bus atimta žymios dalies savo inte
ligentų ir neteks tieka pat galimybės kultū
riškai plėtotis: 

Todėliai prašome ii* reikalaujame, kad 
Lenkų Vyriausybė del laikinų poetikos at
žvilgių neatimtų mums tokiuo būdu būtinųjų 
darbuotojų tautinės kultūros dirvoje ir arba 
pripažintų ne čia gimusiems pilietybės tei
ses, dėlto, kad dirba kraštui naudingą dar
bą ir yra su jo gyvenimu angštai surišti, ar
ba bent netrukdytų jiems viešai savo so
ties darbą dirbti. Neišpildymas .šitų reikala
vimų butų didžiausia skriauda šio krašte lie
tuviams, kadangi atimtų jiems darbuotojus, 
kurių tuo tarpu negalima pavaduoti. Turime-
vilties, k t d lenkų tauta, fckaudaus gyvenimo 
prityrusi Prūsuose, nepanorės taikyti į mus 
hakatos principo "ausrot ten" . 

"pandos vargai. 

3. Didelių kliūčių yra daroma taip pat 
mūsų spaudai. Leidžiame Vilniuje'tris laik
raščius: -savaitinį "Vilniaus Ki l i^" , savai
tinį "Zifcmia 6 j c z y e t a " i r t r a kartus savai
tėje einančiu* "Lietuvos By tu t " . Bet Sėja 
niekuomet neesame tikri, k#4 išspausdintas tiems Vilniaus kra | to lietuviams pargrįžti ea- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

vo tėviškėn, pasilikusieji jų vietoje dalinai iš numeris galės pasiektį s^air^tojugi: Nuo n&u 

jų metų vieno tik savaitraščio "Ziemia Oj-
czysta" sukonfiskuota yra Nr. Nr. 5, 6, 8, 
13, 15, 19, 28, 29. Tiek pat yra nukentusiu 
ir kituodu laikraščiu. Konfiskavimui pakan
ka kortais bet kokios priežasties. kTas pats 
dalykas, kuris visai nebaudžiamas esti lenkų 
spaudoje, 'būdamas įdėtas mūsiškėje, esti lai
komas nusikaltimu. Turime net keturias atsi
tikimus, kur teismų vyresnybė po mėnesio 
laiko nuėmė areštą, negalėdama nieko "rasti 
jam pateisinti, kaip antai buvo su "Ziemia 
Gjczysta" :Nr. 28. 

Paskui konfiskatas eina teismai ir pa
baudoj redaktoriams ir leidėjams. Trumpu 
palyginti dviejij, metų laiku trys mūsų laik
raščiai turėjo 15 teismo bylų ir buvo ne 
kartą sustabdomi ii* uždaromi. 

Savotiška politiką su mūsų spauda varo 
net paštas, kar ta i s po kelias ir daugiau die* 
nų guli mūsų laikraščiai pašto įstaigoje ne
išsiųsti. Sako, kad tatai daroma esą Slapta 
•tam tikros vyresnybės įsakymu. Tokiuo bu* 
du įsuvėliąta spauda nustoja vidos savo ver
tės, be to padaro redakcijai nuostolių* o 
skaitytojus apvilsta. Ilgainiui prieina prie to, 
kad mūsų spaudai reikia griebtis savo, nors 
labai pirminio budo, laikraščiams pristatyti, 
kadangi prityrimas rodo, jog išsiųsti per raą* 
kas laikrašuiai greičiau k tikriau pasiekia 
Skaitytojus, a*&u ;pei* p t š į | . \ r*a vietų, Jtur 
pavojinga y*a *baU 4ia^^5^ftų 4a%aščių -pris
tatytoju arba platintojų j įau turime keletą 

atsitikimų, kur tokiuos įmones buvo suėmę ir 
išlaikę po kelias dienas kalėjime (Daugėliš
kiu Macormskis, Šadreika). 

Visą tai sudaro mūsų spaudai sąlygų, ku
rios toli gražu yra nenormalinės ir reikalau
ja pataisomos. 

Suntoos lietuvių organizacija ir įstaigų 
gyvavimo sąlygos. 

4. Su mūsų kultūrinėmis įstaigomis el
giamasi taip, jog fee galo sunku joms gy
vuoti ir darbuoti. Taip antai dar pavasariop 
yra įsakyta dviem nlusų bendrabučiam' Vil
niuje, būtent: mergaičių bendrabučiui Aušros 
Vartų gatvės Nr. 12 ir berniukų bendrabu
čiui Subačiaus g. Nr. 23, išsikraustys iš jų 
jau nuo 1915 metų užimamų bustų. Kjeli Šini-

-tai vaikų, daugiausia našlaičių, gali' veikiai 
atsira'sti išmesti gatvėn. 

Vilniuje, Daminykonų g. Nr. 12, suside
dančiame tik i s keturių kambarių ir, virtu
vės buste, darbuojasi svarbios lietuvių įstai
gos: Laikinasis Vilniaus Lietuvių Komitetai, 
Lietuvių Kliubas ir valgykla neturtingai in
teligentijai. Šių metų liepos 31 d. esame ga
vę pranešimą, kad Vilniaus m. Valdyba, Ko
misaro įsakymu, rekvizuojanti šitą kutą sa
vo reikalams. Trūkstant Vilniuje bustų, tokia 
inkvizicija priverčia mūsų įstaigas visai .nu
stoti veikus* Paduotas tuo raikalu rugpiucio 
i d. protestas ligi *iol neturėjo pasekmės. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
ŽINIOS IŠ CIEVELANDO, 

Našlaičių Fondo Dr-jos 
vakaras. 

c - ą ^ * * — - * i >«M»i ! » • • 
giškis, Prokupo — Pr. Stan
kus, Guglio numylėtinės — J. 
Palšiutė. 

iTarpe aktų buvo ir dekla-

žvelgė dainininkus padavė to
rą ir pakėlė batutą. Visoj sa
lėję iškilmingai pasiskleidė 
dainininku, pirmoji daina 
''Jaunimo Giesmė" (Nauja
lio). Po to tuojaus sekė dvi 
dainį "Per girią girelę" 
(Šimkaus) ir Oi motule nia^ 
no" (Petrausko). Solo supra-
no sudainavo gabi solistė J. 

= = 

karas, kurį įrengė Našlaičių kus, griežė ant smuikos* solo. 
Fondo draugija. Programą iš- j Ant pabaigos buvo dialogas 
pildė L. Vyčių 25 kp. i "Oi kur buvai dieduks ma-

Programos vedėju buvo, V. no". Atliko Pr. Urbšaitis ir 
Baltrušaitis. Buvo pristatytas Pet. Urbšaitė. Nors ant ap
kalbėti gerb. kun. Vaicikaus- j garsinimų buvo žymėta kad 
kttS. Jo kalba buvo įdomi ir dalyvaus ir L. Vyčių 25 kp. 
svarbi visiems pasiklausyti, choras, bet del programos il-

Paskiau vaidinta 3-jų aktą gumo choras nedainavo; tik 
komedija "Vyrų Vergija". Iš baigiant programą sudainavo 
vaidilų kai-kurie savo rolėse t Lietuvos himną. Tarpais gro 
buvo silpnoki, tai ir veikalas ] jo šv. Jurgio parapijos orkes-
liskį sekėsi silpnokai, bet vis 
vien reikia duoti jiems kredi
tas ir užtai, kadangi jie ma
ža laikp beturėjo mokytis. Da
lyvavo šie: V. Ardzijauskas— 
Petraitis, Petronėlė - Urb
šaitė — Veronika, O. Urb
šaitė — Marytė; Petraičio 
draugo rolę vaidino St. Pal
šis, Tamųšiuno — A. Kuni-

D r . M . Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

cmoAGo, r u i i o u 
fetrlommm Tar i t &*SS 

•a laa loa — t Iki 11 Ii ryto 
oo pl»tų l tkl I rak. Hedėliomt* 
4>fl«i aidarrtaa. 

i - , • I 

Dr. 1 K. Rutkauskas 
GYI»STOJAS IR CHIRCRGA8 

4442 So. Western A ve. 
Telef. Lafayette 41-M 

K 

tras, vedamas J. Mušinskio. 
Granitas. 

WAUKEGAN ILL. 

Jau Sygryžo 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. 

. Koncertas — Operetė. 

Spalio 7 d. Waukegano Bv. 
Baltramiejaus choras nuva
žiavo j Kenoslia, kur Šv. Pe
tro parapijos svetainėje išpil
dė programą. Salė nedidele, 
bet viduje gražiai ištaisyta, 
estrada papuošta gėlėmis ir 
amerikoniškomis vėliavomis. 

Sulyg lietuviško papročio 
žmonės išpalengvo rinkosi j 
salę, bet truputi po trijų sa
lė jau buvo pilna. Visi su 
pasiilgimu, ramiai laukė pro-
granio pradžios. 

Keturias dešimts minutų 
po trijų išėjo ant estrados va
karo vedėjas ir išaiškino pro-
gvamo tvarką. Programas su
sidėjo iš dviejų dalių, .koncer
to ir operetės. 

Koncertas. 
Ant estrados išėjo daininin

kai. Mergaitės gražiai pasi
puošusios stovėjo pirmose ei
lėse. Vyrai už jų. (iražu 'buvo 
žiūrėti j tą jaunimo būrelį 
tvarkiai sustojusį su gaidų 
lapelias rankose. Tad visi žiu
rėjo į juos pilni džiaugsmo 
ir vilties. Paskutinis išėjo cho
ro vedėjas, dirigentas Xik. 
Kulys. Nusilenkė publikai, ap-

macijų, kuria* išpildė Izeb. 
Rugsėįo 30 d. šv. Jurgio. Žebriutė ir U. Damidavičiutė, 

parap. svet, įvyko gražus va-Į gi mažas smuikorius, p. Stan- Į Kvederdutė "A Japanese Love 
Song" (Brake) ir Laivyne 
(Gounuod). A. Čapas, basas, 
sudainavo dvi solo dalis 
"Leiskit į Tėvynę" (Gudavi
čiaus) ir "Mažas mano sto
nas" (Petrausko). Duetą, "Aš 
išsivilkčiau čigono rūbą" 
(Šimkaus*) ir "Spragilų Dai
na " (Petrausko) sudainavo 
S. Presinauskienė ir J. Jaku
tis. Merginų choras sudainavo 
gražią liaudies dainelę "Ką 
močiutė padarei". Ant galo 
vėl pasirodė estradoje, visas 
choras ir dainavo Šimkaus, 
"Oi kas sodai, do sodeliai" 
ir Aleksio "Ginkim šalį Lie
tuvos". 

Laike visų šių dainų žmo
nės klausė lyg "sužavėti. Vie
ni, pakėlę galvas drąsių žvil
gsniu įsmigę į daininkus, kiti 
rimtai, nusilenkė, o dar kiti 
visa ką pamiršę, ištiestais ka
klais, pravertomis lupomis, 
kažkur, į tolį rods žiūrėda
mi, tartum gerte geria dainos 
garsus. Po kiekvienos dainos 
visa salė prisipildė trukšmin-
go delnų plojimo. Užbaigus 
koncerto programą, kito dar 
gausesnįs plojimas. Kenoshie-
čiai parodė pagarbos Wauke-
gano choruį ir jo vedėjui. 

Operetė. 
*• "Kuprotas Oželis" yra vie
no veiksmo juokinga operetė 
apie jaunųjų meilę ir piršlio 
politiką. Vaidinimas puikiai 
sekėsi. Stasė Shimulinienė, 
motinos rolėje padarė "a real 
hit", savo gyvu vaidinimu. 
Tikrai motiniškai derėjosi su 
piršliu del savo dukters ran
kos. Ji padarė daug juokų. 
Nemažiau juokingai lošė ir A. 
Čapas su A. Alekna. Pirmas 
kaipo piršlys, pastarasis kai
po 60 melų, žilas ir plikas naš
lys įsimylėjęs motinos 17 me
tų Onytę. Bet Onytė mylėjo 
Jonelį, o Jonelis, Onytę. Tai
gi šie jaunieji dainelėmis gai-
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LtETUVIAI ADVOKATAI 

ei. Dearftera 9067 

A EL 
ISTASULANll 

ADVOKATAS 
VidurmiestiJ Ofisas 

jRoom 1728 Culcago Temple Bldg. 
[77 W. VVashington St, 

OFISAS CICERO 
1314 So. Cicero Avenae, 

fPaoedėllo. beredo ir Pėtny&oa 
Tel) Cicero 5086 

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

m « ^ » « » 
Ofisas Didmiesty! t 

29 South La Salle Street 
KanibaHs 990 

Telefonas Central 6390 

j Vakarais 325 
Telefonas 

3223 S. Halsted St. 
: Yarda 4981 

J. P. WAITCHTS 
— ' U 

Resid. tel. Vaa Boren 0294 
Ofiso tel. Boulerard 9699 

Dr. A A. ROTH 
KTJ8A8 OYDTTOJAJ !» 

CHIRURGĄ* 
9pecfrrl*9*s ašoceriaku, Vyrlsk* 
vai*q ii vis* mmmmm uc% 

Ofisas: ISS5 0. Halsted fet. 
Vai: 19—11 ryto: 1 — • P* 
plat T—trak Ifed 1* II d. 
l ies. 1119) Independeace Blrd 

Ckleago. 

Jeigu nori čebatų kuriems nereikia puspadžiu dėti, 
užtat kad jie nudėvės net ir plienines vinis ant skuriniu 
čeverykų — tai reikalauk "Hi-Press" KasykKniu Čeba
tų — Žiūrėk kad butu Raudonas Brūkšnys aplink viršų. 

THE B. F; GOODRICH RUBBER COMPANY 
Akron, Ohio. 

Mining 

i 
- ^ , « — « • » - » • » » • • • • • • m$į 

Telefonas Seeley 7*99 

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

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madlson Street 

Kamp. Weateni Are. — Chk«go 
Valandoa: 1—4 po platų 7—8 r a * ^ 

Tel. Blvd. 7049 

Dr. C. Z. Vezelis 
U S T U T I S DEBTTISTAfl 

4719 SO. ASHLAND AVENTJE 
arti 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto iki f rak. 
Šaradomis nuo 4 Iki 9 vakar*. 

l>r. O. VAlfŪŠlt 0. D. 
LEETITVM AKIŲ SFECIAIIKTA* 

C "*"^_t -._ Palangvtas w1aų 
**• aklų tsmpima 

kas yra p risiąs 
tiinl skaudėjime 

galvos, svaigulio, aptemimo, nsrvo-
turaa. akaudančlua ir užsidegusius 

I karščiu akių kreivo* aky* katerak-
' to, nemiegi o; netikra* akis lndedam 
| Daroma egzaminas elektra parodan

tis mažiausia* klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli Ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančiu* mokyk 
lon. Valandos: nuo 10 Iki 8 vakaro ' 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir AsJtOand Av. 

!Dr. Maurice Kahnf 
Gytlytujas ir Chirurgas 

4631 8. Ashland Ave. 
} TeL Yarda 0994 

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

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

Dr. Melen M. Wi«now 
LIETUVAlTi: ©EJtriSTfc 
2137 South Cicero Avenne 

(Arti įaugtas Elevator) 
A.nt a n t r ų l u b ų , r o o m S. 

Tel . C i c e r o 5526 
Valandos: nuo 0 iki 12 ryt*; nuo 
liki S po piet; nuo 6 iki 9 vak. 

V i i ' i i ' ' i i i i ' 

vino ir garsino saro meilę. O- p e r U ) m . ; įvažiavo Lein. Na 
nytės gražus soprano balselis 
ir Jonelio stambus tenoras ža-
vejo publika. Onytės rolę lo
šė Ona Burbiutė, Jonelio 
Jurgis Bukantis. 

Ši operetė pati patiko publi 
kai ir gausiai teike katučių 
jam užsibaigus. . 

,Laike operetės ir koncerto 
solo dalių ant pijano akam-
panavo varg. Nik. Kulys, o 
ant smuikos, Jonas Ųrbrjnas. 

Po programo buvo šokiai. 
Jaunimas smagiai linksminosi 
po dainų puotos. TJimitafl. 

= 

OR. CHARLES SEGAL 
**fo ofisą po 

ąnm 8 0 . AHELLJLMD AVEMVK 

SPBCUAUSTAS 
M l m , Moterų tr V jrq Ugų 

•a*.: rrto oao 1* — l t : nuo t — • 
po plotų: auo T—*:S* 
N*d*Uooiic: 1* iki 1. 

TalaUaa* HtasaJ 
• • ^ • • • • ' • • W • • • • • m» m W i ~ * i 

TeL Boulevard 0587 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W, 47HH gt. 
Valandos nuo S iki 12 dl*ną, nuo C 
iki • vai. vak. Nedėliooiis nuo t 

iki Z vai. po plstu. 

CLAV AVVAV^Tr-mrVEARS 
I « 1 W » P — i i • I I i i n « a a — M O ^ M M 
/Appty BoncUla Beautifier catmic clay to 
your face, and reąt whi!e it dries, *hen 
Tsmovc and see and feel the wonderful 
diffsrence in the color and texture oi the 
•kin. $ 

• Ouaranteed to do these definite things for 
the face or money refunded Clear the 

/ complexton and give it color. Lif t out the 
bla 
pores. Kebu>ld tacia 

('sues and museles. Make the skin soft 

CICERO, ILL. ĮVAIRENY-

Praktiškas rėmėjas. 

įžymusis visuomenės dar? 
buotojas, siuvėjas ir muzikan
tas, Lukas Krekščiunas, turįs 
siuvyklą ir ofisą, užpakaly Dar 
bininkų Užeigos, yra taipgi 
moksleivių praktiškos rėmė
jas. Jis jau nekarta, pasitar
navo jiems savo darbu. 
Dar kitas moksleivis. 

Nesenai Šv. Bedo kplegijon, 

butų galima sutaupyti išpra- tarnavimu/Jis remia ir visuo-

rušaitis. 

Ar lietuviai negalėta? — 
Šiomis pereitomis dienomis 
italai ^atsitrarrkri'7nm^^bt)X-
carM vynu%iŲ."Tas katast bu
vo pastatyįis į)rie p. Rema-
dišiaus' anglie jardo. Tai ita
lai net sekmadieny krovė vyn
uoges į trokus if vežėsi namo. 
Suprantama, ji<\ sau niyhmo 
skystymėlio iš' jų pasidarys. 
Ar lietuviai, per kokiį drau
giją, nfcgalėtų parsltr«akti ka-
rę. bulviij, obuolių ar-kjj kitfi 

•kaituoto pinigėlio"! 

Biznis sekasi. 
Keli metai atgal, laikrodi

ninkas Ant. Pocius pradėjo 
savo biznį tik vakarais. Da
bar jau guuna tiek darbo ir 

menės kilnius reikalus. Jo biz
nio įstaiga yra šiuo antrašu: 
1410 So. 494h Ct. Taškas. 

L a w y e r 
LUETLVIB ADVOKATĄ* 

Dlen.: R. B14-.M6-127 H. Dear-
born Str. TeL Randolph 5*84 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
Roseland Tel. Pu 11 man 6S77 

*mi^+*m+m*—***m^**i***+0»+**mmw**B m* s i mmim m 4SM 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vldurmlcstyje 
CniCAGO TEMPLE BUILDDTG 

77 West VVashlnfrton Street 
Room 1726 Tel. Dearborn 9057 
Namu TeL Hyde Partc 3396 

8. W. 8 A N E 8 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
Room 904 — Telef. Randolph 9900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 6 po pietų 
Vakarais: 8203 So. Halsted Str.' 

Telef. Tards 1916 
Cnicaaro. 

LIETUVIAI GEABOEIAI 

F. 15. Palacz 
l.ie. Embalmcr 

Telefonas 
Cicere 3311 

CMAS SYRKVICZB 
Oru bortu* 

1437 S. 40-th A T « . 
Cicero, III. 

• • . » » • • ! 

Korespondentai bei draugi 
ju valdybos prašomi savo ras 
ftus atnešti asmeniai E. S. Jo 

biznio, kad sunku jam apsi-,, Haičio A|rtiekon, 4847 West 14 
dirbti yw laiką tam pašven- {6tv nes iš čion žinios greičiau 
čiant. Net ir svetimtaučiai at-:, Ijasieks redakciją ir praneši 
eina šiam mūsų tautiečiui biz-1 «nai nesusivėlųos. 
nfo padaryti. P-as Pocius ža
da dar pagerinimus prie biz
nio įvesti. Jis įgijo žmonių pa
sitikėjimą sava teisingu .pa-

i1111.3'. 

I? 

LIETUVON PER 10 DIENŲ 
Vienintelis Tandenla kelia* lietu-; 
von per Southampton ant iflIMan, 
ISITO 

AQUITANIA MAURETAHI* 
BEREN6ARIA 

Apleidžia New Yorka kas Utar-
įninkąs. Greitas pevscdymas South* 
•amptone. Lietuviai ypatiškai ly-
:diml. r, • 

Reguliariai išplaukia tiesiai 1 
Uamburj;* 

d ruiarą 
KJ. (I H»mJ>ars* 

ęmM) Barės Talual 
l63.»0) $5.00 

KELEIVIAI J* MBTtJVOS 
• i i - , , . T» • , i ^ , • «• »^«*4a tf lvf* PUUĮvoj valiuojant i 8o-< 

n -pasidaiinti.Pamislykite kiek f̂mh»m»t«w*. ir t*K p.r*Ma "t MU-̂  
x i l a y laivu, plaukia tfaa aavalt*. 

OralčJaufl laivai .paauijrje. 
InfonnacJjii ūe] kaiuų *tr relkalingy} 

dofcuj»antu . aiv**lu«ll»t!i»mi MlatVia-1 

Telefoną* Booievard I9S9 

Dr, S. A Brenza 
4908 So. Ashlaod Armnm 

Chlcago. UI. 
Vai.: 9 ryto iki \% plat: \ po 
piat iKt 8 po plat; «tM v*X W 
9:39 ręjf. 
| » — — w f > I » » » » » » M I M aa>* 

)tines. Remove blackhetds and pimplea. 
Closc erdaeged pores. Rebuild fscial tis-

and smooth J 
, You can obtain regu'sr st2*s irom your 
favorite toiiet counter, If net, s*nd this 
ad. wtth 10 centsto Bonciila Laboratories, 
Indianapolu, Indiana, for a trial tub*. ' 
•— — - —i * • i I I r i i Į i i —"' r*" * * 

W • » — • » » » • • » • 
Tęj. 

mmm » • 
18871 Rezidencijos 

Dr. 0. YUCIVS O, 6, Fh. C. 
» e gyd«oUv. be opevajoMes 

vai. 9.1: .»:n P. M. *eeėt4d. 9.19 
1579 JdUbaoiftfcee Av*»ue 

ifWtlrfM«^4ve. -., 
1 1 

91" • M * i « i i i » m » a a > a j B H M f i a a i a w 

SUVIBNYfTJ VALSTI?^ 
VALDŽIOS IAIVŲ 

Jus koliausit sma
giai po prie^ittt-a S. 
V. Valdžios; Crreitai 
laivai, puikus vai-
flai, did«Ū kamba
riai, skjrtlnęi kam-
bariai 'porams arba; 
aaofįu jonas, visok) 
patogumai --r ftefia-

lita c%ut dautiau už jūsų piaįifus. 
I&pI4ukita»i ? kartų kas sąvajtc 
i II»«Aie^?a ir kitus p ortais. 
9. S. LeMaUi«n Spalio 80 
C. 8. Fje*. 
s . 8. Fwe. 
S. & H<K>. 
S. s: America 
fc. 4^ĘhK$. jaftht»t . . 
S. S. ąpo. Wahnin4itott 
r»el iUm *? W < 

ose ^iesi. 
W« 90, 

L»kaii 

9791 f p p 

lel 
^ railaoJtetiaaia Vteletvi 

m» aa*^0 ar*o*i'ny° W | e agento. R»l-
kal«.uWH. Ju1 »r» Ju*^ mieata arba 

. CŲpĄTd U99 , Į 
440-H. Dearborn 
St. Ohieago 

—^ 
Akinio piitalaymo mene 
20 metų prityrimo 

HMTTOMAI PAREIŠKIA 
Akiu L1K«« 

' AJ jums skauda Kairą? 
Ar jueų akys ašaroja T 
Ar yra u*d*«to*? 
Degina ar, niežti? 
Ar skaitau t akys greit parara 

.eta? 
Ar kvaišta gal ra? 
Ar matote kaip ir plukancio* 

taškus' ? 
Ar atmintis po truputi maMja? 
Ar aky* optos Šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky 

ae? 
Ar yra batta dėme ant rokų? 
Ar turit katarakta T 
Ar turi Irairaa akis? 

John J . S n i t i n a 
ASINIU STECXAXIHTA8 
1801 SO. Ashland Are. 

Kampas 18 gatvės 
A.nt trečio augsto virS Platto ap-
tlekos. kambariai 14. 15. U ir 17. 
Valandoa nuo 9 ryto tkl 9 vakare. 
Se»tlAl*di*nlaf8 9 r. tkl 18 dieno*. 

Patrabams koplyčia reltal. Priva
tinis amboJancaK. Patarnavimas kao-
gertaaittaw vino j Chicagroj. 

% - • - • -

Telefonas Boulevard 4189 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai- j 
dotuvėse res-1 
tuvėse, krlkAty- ? 
nėe Ir kituose { 
reikaluose. Kai-1 
no* prieinamos, j 

3307 Aubun Ave. Chicago. J 

8. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS C5RABOKIUI 

9814 W. 2S-rd PI. Ckleago, UI 
Patarnauja laidot9r«M kuopi-

Btanala. Reikale meldžia atsišau
kti, o mano darbą bnalte ažga 
nėdlnti. TeL Oanal 1971—9199 

Telefonas Čanal 5395 1| 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojars. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, m. 

M • • • • • » m m 1 i ^ » ^ M » » » » M ^ I •H8 

ar. *J 2BS ',r ;•.,• , 
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LIGONIAMS 
(Sauk patarimą l>-ro Van Paing, specialisto kuris 

eupi'ints. tavo stovi ir kilWf patars tau kaip pasi-
«91^«U. Norint Išsigydyti reikia rasti ilgos FRIR-
ZSSTL Papitark «u 'daktaru kuris turi ilgų rdetu. 
prityrimą chronišku ir viduriniu ligų, lai tave ge
l t i Hajrrri minuoja. 

Tavo kraują* ir šlapumas turi būti egsemlauoja-
mae 'mikroskopu. Jeigu kepti nuo Crroniikų Ligų 
4eb«> errp«unio lytiškų ligų ar uišiquodlJiaxo kj-au-
o, tau relIyilUMgt specialia et-iimas. Serun» 9*ektra 

Or- J . Van Palng 
Ofisas |r Laboyguistje 

mmmmmm 

L Michnievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

101 S. Halsted Si 
Kampas 31 gatvS I 
Phone Yarda 1119 
Viename ofise su 
Dr. J. F. Van 

ĮPalng. 
Sąžiniškas pa-

tarną vi r/» aa prie 
glmds'rao.Vlsokl pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki 13, nao 
C iki 0 vai. vakare. 

• • » w m m Tį 

mm 
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K 

1 
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TeL Lafayette 

PLUMBINS 
Kaipo lietuvy*. Urturtaass risa-
dOf pat9r«*ejii knogrr9j«s9»> 

M. YTJfWA 
SJ2» We*4 S8-fh Rtrmt 

1 

! 

I 

•r, a „ y 

Remklte savuosius. 
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TirmįLięms Spalio 15, 19J3 

suteiks Sutvirtinimo Snlrra- zikalis progranioff (kurj sutai-
menta virš šimto atminima 
Mokyklos vaikai rengtiasi prie 

UNGARŲ GRAFAS CHI-
i CAGOJE. J 

| ti pinigai bus perduoti į Fe-
! gracijos kasij siu mofii Jvul-

Chicagon atvyko ITngarijos 
1 diplomatas, grafas Albert A-

pponyi. Sakosi jis neoficia
liai lankosi Amerikoje. Bet 
kas C-ia žino. 

Keliuose susirinkimuose jis 
kalbės apie Europos padėti. 
Jis tvirtina stovįs už Tautų 
Bą.jungsj, nors nepilnai sutin
tas su jos sąstatu ir opera
cijomis. Anot jo. Tautų Są
junga be Amerikos, Vokieti
jos ir Rusijos nėra Sąjunga. 

turos vajaus tikslams. 

BRIDGEPORT. 

ŠIANDIE "TAG DAY. »» 

, 

Šiandie Chicogoje yra "tas: 
day" Įvairiais labdarybės ti
kslais. Tapnoja ir katalikų įs
taiga atstovybės. Iš surinkto 
fondo bus šelpiami našlaičiai 
ir pavargėlių Įstaigos. 

L GEORGE CHICAGOJE. 

Rytoj Chicagon atkeliauja 
buvęs Anglijos premieras Da 
vid IJoyd George. Čia jis vie
šės porą dienų, turės prakal-

" Draugo " 235 numery, ap
rašant &v. Kaz. Ak. Rem. 220 
skyr. darįuotę, tarp kitko bu
vo pažymėta, jog spalrų 27 d. 
Šv. Jurgio par. svet. auklėji
mo įstaigų rėmimo tikslu yra 
rengiama margas vakarėlis, 
kurio. pelnas skiriama koply
čios naudai. Nepaminėta katra. 
seserų koplyčiai. Aiškumo de-

I lei tad noriu dar pridėti k;*:l 
ras pelnas skiriama Seserų 
Kr.?.imierieė»ų koplyčios nnu-
dai, nes tuo tikslu yra par-
(tvodama serijos. 

Frie progos prašau kad 
paėmusieji serijas pardavinėti 
pagrąžinkite jas ar bus par
duotos ar ne su spalių 26 d., 
Bdi kiek ne vėliau, nr^ įšlai-
i'U'jimui bus reikalingi*, tikie-
' ukai. 

R. Mazeliauskien*. rast. 

to mokykloje, o kiti visi kas finų pamarginimų. Įžanga vel-
penktadienio vakarą tuoj po 
pamaldų. 

LIETUVIAI DE PAUL 
UNIVERSITETE. 

NORTH SIDES ŽINUTĖS. 

bas. Jį pagerbti rengiamos ne = 
Globėjo šventė. 

Rugsėjo ,°>U d. northsidiečiai 
paprastos iškilmes. 

JZą i , . , v. . katalikai iškilmingai apvaiks-
v meagos lenkai karčiai nu- . . _' •;. 

. . . . v .. ~ . •. r i eiojo savo parapijos globėjo fistatę pnes j | . Sako, tai did- j ' *~ J J. * " „.-• . T . . . . v 8v. Mvkolo Arkaniolo šventę, 
ziausias Lenkijos priešas. . . . . 

Kaip vyrai taip ir moterys bei 
'jaunimas skaitlingai tą dieną PAŽADINO IR APIPLĖŠĖ. 

Aną naktį keli plėšikai pa
žadino iš miego vaistininką 
"MeNulty. 6200 Cotfage Gro-1 
re ave., idant jis atidarytų 
vaistinę ir pa gamintų vaistų | 
vienam mirštančiam žmogui. 

Vaistininkas paklausė ir ap 

ėjo prie šv. Komunijos. Per n-
Ucjas mišias buvo pilna baž
nyčia žmonių. Gerb. svečias 
kun. J. Koncevičių^ klausė 
išpažinčių ir per sumą pasa
kė gražu ir įspūdingą pamok-

ifla. Jis gėrėjosi ir girė norn.-
| sįdie-!' "ns katalikus kati la'ii 

akrai) ur-

Apleido. 
4 

Lietuvių De Paul Universi
tete beliko dabar tik septy
ni. Mat Juoz. Pautėnis ir Pet. 
Atkočinnas apleido šį univer
sitetą net pirmos savaitės pa
baigoj. Atkočiūnas nuvyko į 
Valparaiso Universitetą. Ten 
jis gaunąs progą užsidirbti ant 
pragyvenimo ir ant mokslo. 
Pautėnis dar. taip sau būna 
Chicagoj. 

Didina. 
De Paul Universiteto "H-

beral arts and science , , kole
gijai naujus didelius namus 
baigia statyti ant Osgood 'g-
vės, prie Fullerton. Vietą ta
ria dabar užima kolegija bus 
pavesta akademijai. 

Iškilmės. 
Lapkr. 17 d. bus didelės pa

šventinimo iškilmės kolegijos 
rit-ujų namų. Dalyvaus Chiea-
fzvs vyskupas, arkivyskupas ir 
daugybė kitų įžymių žmonių. 

Motinos įtaka. 

Šią kolegiją lanko tūlas Ap-
ponovicz, kurs sako, kad jo 
tėvą* esąs lietuvis, o motina 
lenkė. Jis mokąs gerai lenkis 
kai, bet lietuvių kalbos kaip 
ir nieko. Gal yra ir daugiau 
tokių puslieruvių, nežinia. 

Liet. 

syti maloniai apsiėmė p. Bal
sis), bus prakalbų, bus kito-

tui. . 
-Tas bus ateinančia seredą 

spalių 17 d. vakare parapijas 
svetainėje. 

Liktarnų šokiai... 

Ne liktarnos šoks, bet prie 
liktarnų šviesų bus šokama. 
Šiuos nepaprastus šokius ren
gia 4-ta vyčių kuopa spalių 21 
d, Don't forget! 

Pasibaigė. 

Parapijos bazaras sėkmingai 
pasibaigė. Pagalios, ir komi
tetai ir šiaip jau parapijos 
darbuotojai turi progos »bcnt 
valandėlę laisvai kveptelti. 

Yes. 

turbūt kur kitur apsistojo.Dau 
guma lanko vakarines mokyk
las kaip Jon. Macas ir dar ke-. 
Ii kiti; ' Į 

£ia tik maža .dalis kuriuos 
atsimenu, yra daugiau kuriu 
nesužinojau kurią mokyklą 
pradės lankyti. • 
' Visiems geni pasekmių! 

Anelė. • 

! 

P R A NJEJU. M A S: 
Antradienį, spalių 16 d., 8 

vai. vak. Labdaringos Są-gos 
Centro direktorių susirinki
mas Aušros Vartų par. 

Vaidyba. 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMSI 
TE LAIŠKUS. 

; skaitlingai ėjo prie sitais^s nulipo zenrvn ir pra- . . . 
. . * . . . . i * m. • Mli ir ,ju giažų pasirodimą glo-vere vaistines duris. Tuo jaus »• *. „ . 

.: . \, • ! . . vT . ' h'jo svenreje. ,nn atremti revolveriai. Vai-
ifinė apiplėšta. parapijos pramogėle pavyko. 

į Parapijonų surengta* 
t PAMESTA BOMBA. 

Aną naktį pamesta bomba 
ekspliodavo ties krautuve. 
344 K. 61 gat. Krautuvės prie 
šokis apgriautas. 

Krautuvas savininkas giria 
?if kad jis kluxeris. Tad gal 
dėlto ir bomba pamesta. 

KAS PAMĖTO $5.00? 

Per Federacijos Kongreso 
vjrJkarienę rar-ta pamesti $5.00. 
Atsišaukti prašoma į Federa
cijos Sekretoriatą 2201 Wesr 
22-nd SL laišku arba asme
niškai nuo 3 vai. iki 6 vai. po 
pietų, nurodant kokioje vio
loje pametęs sėdėjo per vaka-
riene. 

Neatsišaukus per dvi savai-

))a ra-
pijos naudai "šLurum burunf: 

atnešė pusėtinai pelno. Kaip 
girdėjau į šešis vakarus viso 
įeigų buvo $2,026.19. Gi pelao 
liko $1,821.58. Reiškia trum
pame laike gerai pelnyta. Lai
mikes gavo sekantiejai: J. 
Butkevičius setą peilių, suku
riu, šaukštų bei šaukšteliij, J. 
Vainauskas gražią < 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
KOLONIJOS. 

Atgija. % 

Po vasaros pertraukos vi
suomeninis darbas smarkiai at 
gija. Pereitą savaite Federa
cijos skyrius laikė susirinki
mą. Atsilankė virš 40 asme
nų. Pirmininkavo p. liekis. 

Išklausyta raporto iš Fede
racijos kongreso, i te to, kalbė
jo Fexleracijos Centro sekre
torius kun. Bunišas. Jis ypač 
pabrėžė tuos Fedemcijos dar-

hiieių šelpimas, Seserų Pran
ei skiečių vajus, moksleivių rė
mimas bei kultūros reikalai— 

[Turbūt nė viena parapija 
neturi tokio didelio skaičio 
mokinių, kiek mes turime. 
Klier. Vik. R. Mikai lis jau 
kelios savaitės kaip išvažiavo 
į seminariją, p. M. Bagdonas 
vėl sugrįžo į Loyolo Univer. 
teisių skyriun. Į Quigley Prep. 
paskutiniėms metams sugrįžo 
Ant. Ivanauskas, taipgi J. Gie
draitis kurs kuriam laikui bu
vo apleidęs mokyklą. (Tenai 
mokytojauja kun. B. Urba. 
vienintelis lietuvis mokytojas, 
kuris būva mūsų parapijoje. 
Garbė mums Jį turėti). 

Kūne baigė šiemet parap. 
mokyklą, irgi nemažas skai-
'ius pradėjo lankyti, aukštes
nes. Adolf. Alaburdas su Leon. 
Pečiulių pradėjo lankyti ftv. 
Ignaco Kolegiją, jaunutis Jon. 

'įieineris išvažiavo į Pasijonis-
tv Vienuolyną Missouri, tap
ti misijonieriu — vienuoliu, 
Albert Jankauskas išvažiavo į 
S v. Bedo Kolegiją, Peru, 111. 
St. Mary's liigh pradėjo lan
kyti A. Stankiurė ir dar trįs 
kurių vardų nebeatsimenu, 
antriems metams ten sugrįžo 
O. Macaitis Berevieiutė, Va
lant inai t ė, Juškevičiūtė ir dar 
dvi kitos. Pastebiama kad iš 

i » <• 

šios parap. mergaičių skait
lingiausia lanko St. Mary's 
jųjų ten net esama viso 10. Šv. 
Kazimiero Akademiją pradėjo 
Jankyti M. Žvatkauskait'c į 
liarrison liigb tretiems me-

Chica^oi pagte (ndamieity) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję ii Lietuvos laifikai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie* Ge
neral Delivery (ii Adams gatves 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

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

511—Balciiins Martin 
512—Butavlėaltč Mlss A. 
535—Galmanones D. 
537—Gedvllene Marilona 
539—Globlene Ona *-
551—Jokubausklu Antonu 
654—K.uunauskis Vincentas 
573—l^uioaitlrno Elzbieta 

579—Lundraltls tolins 
5^1—Luini* Benediks 
590—MunpegkiH Stanislawas s 
5»»—Pali«lls Mlss Bflirbara 
f01—Pecelinfias Feliksą 
607—Pikcuirytei A^otytei 
610—Pukinskaite Zuzana 
611—Ra kas Benny 
621—Sarkaugkas Klerijonas 
627—Šidlauskas Zigtiias 
633—Stankui Duasnl 
645—VrkagHkiene Barbora 
646—Valuckaa J. 
647—Vallkin Kazimierui 

Į «48—Vilkas Jonas 
S01—Aįndtyauckui P. 
921—Gųjcalfc Jonas 
92«—Jeseririute Kostante 
9Žt-^-Juresicene Teofilh1 

928—Rantau skaitė Zofija 
933~—Kineenas Juozas 
936—Kourallna l^ydia 

• S4r»—Mošllons Petru 
95S—Uamanauskas Antanas 
»CS—Skard2lu« Jurgis 
974—WUiun*s J. 
975—Vfltkus J. 
97:~Zalaadauskattiš M« 

m I • " • • 1 * 1 • > f . «^» 

B I Z N I S 
j PARDUOSIU PIGIAI arba 
mainysiu ant propertės bučer 
"nę ir įrro^rtfę. Dėlei labai 
svarbios priežasties turiu par
duoti Biznis visas easb. At
sišaukite : 

5342 So. Pairfield Ave. 
— •- • • i 

PAUDAVlMtTI erosernA ir visokių 
smulkmenų krautuvė pfie pat ChU 
caKort Vnlversiteto Ic ptie Jackscm 
parko, nėra kompetlcijos, pi^i ran-
1 kambariai del gyvenimo auksine 
PfOKa apsukriam žmogui. Atsmauki- ' 
te .šiuom antraftų: 

1413 K. 58 Sfroot 
TeL F\iirfax 2S19 

LfetoTiai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Dtucurų 

Draugijai nariftL 
[ • « » * • » 

Dr. Makaras 
LIETITVYR GYDYTOJAS IR 

CHIRtTlOAR. 
Už Chicagos greičiausiai ir ar 

Člauslal pasiekiamas sekančioms 
kolonijoms: Indiana Harbor, East 
CMcago, Hammond, Gary, Harvey, 
Steger, ir Joliet. Todėl visokiais 
reikalais kreipkitės: 
1444 WENTWORTH AVE. CHT-
CAGO HEIGBTS, ILL. Tel. 4S4 
KetveTgo vakarais: 10453 S. State 

. St. Roseland. TeL, S4», 

Į m m I Į I I » i « » » • » ! • • • • • « 

Dr. M. ŽILVITIS 
DENTISTAS 

4193 Archer Avenae 
Vol.: » iki 9 vak. kasdien, ffedė-
UoJ 9 iki 12. 

TeL Lafayette 6061 

Dr. P. O. L u omo n s 
Lietuvis Daniu Gydytojas 

2201 /W. 22-nd & So. LeaviU St9. j 
Tel. Ganai 6222 Chioago, ] 

VAJ^. 0 Iki 12 ryto ir 1 
vakarą. Ncd. pagal sutartį. 

m • • • » - • • • • • • s 
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NAUJA 
KVIETKINYČIA 

1 

PAIEŠKOJIMAI 
PAIEfiKAlT Mateuso Varelkos, pir

miau gyveno Clinton, Ind., pasku
tiniais laikais gyveno Itanton, Ta. 

Ar jis pats tegul atsišaukia ar 
kas kitas apie ji prašome pmneMl, 
TUH turiu svarbų reikalą. 

KAZ. VAREIKA, 
1616 N. 14 Ave. Gary, Ind. 

A N T R A N D O S 
TURIU ANT RENDOS krau 

tu^ę ^rojo viėtbje ' apjrjrVen-
Ui. Geriausia dei kriauoiaus 
arba Sančiui. 

Kreipkitės pas: 
I. MYEESON, 

1315 So. 49th Ot. Cicero, 111. 

Ant Bridgeporto 
Puikiausios nuskintos kvletkos, 

j ivestuvėms bankietams, pagrat>ams 
į 'vainikui ir kitoms pramogoms. 

j * Taipgi užlaiHome powder'|, per- H/ 
£futua t plaukams tinklelius (hair | l 
Anets). 

Patarnavimas mandagiausias, 
įkainos žemiausios. 

URBA FLOWER SH0P 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 i 

Dr. A. I . Bertašltfs 
( Bertas h ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3464 So. Halsted Str. 

Ofiso Vai.: 1-3 po ptet 6-8 vak. 
Bcsidcncija 

3159 So. Union Ave. 
Tel. Doul. 611S Tel. Yds. 16»« 

VeL Ganai 167, Vak. Ganai 1111 

DR. P. Z. ZALATORIS 
LtotiTii Gydytojai Ir 

Chirurgai 
i m lovai naistod mmm 

Valandas: l t fkt II irta: 1 11d 4 
po ptstu- I iki i vakar* 

! • • • • » » » » » » ^ » ^ » » * » » » « • • » • 1 
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bus, kuriuos neittidoliojant 
reikia vykdinti. Vilniaus na.š-|tams sugrįžo J. Šemaitis, ant-

P A R D A V I M U I 
PAR81DU0BA Plionograpas 

geros ištlirbystės kainavo $225 
už $75. Pianas Macium}* gera 
tue stovyje mažai vurtotas, ge~' 
ras mokintis už $80. Plavėr 
pianas naujas Vertas $550 už 
$326; 

JUOZAS F. BUDRIK, 
3343 S. Halsted st. Chicagv, Ql 

t i * Viktori ja Daugirdienė | t a i v i s &*'1** d a r b a L 

.ražų dideli auksuota k r y ž i ų Roportan • priimtas. Pasirį 

PLATINKITE "imAUCiA^ 

Marijona Sutkieho anglių to-
n«\i, Ona Kfikieaė sidabruota 
cukernvvią sa šaukšteliais, 
Šv. Mykolo draugija auksuo
tą su žirgvaikių laikrodį.Daug 
huvo ir mažesniu laimėjimii, j 
het laimėtojų vaiu 
patirti. 

ta ne tik siekti užbrėžtų tiks
lų, bet ir pati Federacijos sky
rių stipriau suorganizuoti. P. 
Matas Zizas, nenuilstantis vi
suomenės darbuotojas, išrink-

riem-s E. Žemgalaitė, pirmus 
L O T A I 

ANT FARDAVIftfO Baronas : pa: 
sMuoda kampas 58x125 N. £ . kam-

S . B a l s e v i č i ū t e i r B e r n o t a i t ė . Pa* 59-tos ir Rockwell. Tinkamosr ge-
ram namui. Kaina S5.700. Beje j>lė Alb. C Alaburdaitė 

žadėjo lankyti De Paul, bet 
BEN F. BOHAO, 
2643 W. Slst Str. 

Telefonas FftMpect 6416. 

1as skyriaus sekretorium. Tai 
lų į ^ ^ ^ * w t o U M . • 

Kas bus 17-ta? 
AtsiJahkys Vyskupas. į Ogi, ' Seserų Praneiškieėią 

Ned. 4 d. lapkričio Jo Ma- iiaudai rengiama^ vakaras. 
lonybė Vyskupas E. Hoban at- Penkių asmenų komisija tuo 
silankys i mūsų bažnyčią ir i reikalu jau rūpinasi. Bus mu-

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nesvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. 

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis* 
kartus panaudojus jas iš galvos visiška! 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos i r gražių žvilgančių plaukų, naudokit RujHes. 
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisitmeiame 

| tiesiai iš labaratorijos. 
j F. AD. RICHTER čt CO. 

. 104-114 So. 4th St. Pfooktyn, N. V. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAl. 
NYtl VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

BIONAS CO, 

809 # . 35ID St, Chicago 
TeL Boolevard 0611 ir 0774 

PADALOM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai biuneuim pinigus ir 
• Parduotam Laivakortes. 

»- ' Į I I H Į , 

— „I," lįgl,' • ' 

L1TTLE JULIUS S I S t t Z t K 
NOW I VVCNr AMP 
RUINED MV SUIT By 

BY BAKER 

į.lJ. ' , . . lnl 

Nesikankiuk su 
Reumatizmu 

Neuralgija Strenu Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais 
Patrink truputį su 

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuo jaus užstos. 
Tikrasai Pain-EspeUeris turi 
INKARO vaisbaženklj. 

OR. A. L YUŠKA 
1900 So. Halsted Str 

TeL Oaoal 1116 
Oftiio v* į : 16 rrto iki 11 po pi«a. 

f Iki 7 Tai eakaro. 
B«m. tai.: I Iki i po pieta. 

416S Aecter Ava. 
rel. Lafay«tte • • • ! 

TeL Bovlerava S166 
DR. A. J. KARALIUI 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Straai 

v Ckicago, m. 
— a 

f """ "."T 

i 

Tel. lafayette 3415 

DR. C. K. ČERYS 
(CHERRY) 
DEXTISTA8 

Perkčlė savo oftea J Brighton Park 

4454 So. Western Avenue 
(Kamp. 43 St.) Chicago, III. 
Valandos: Nuo 3 po pietų iki 9 

vakaro; ijubatoins nuo 9 ryto iki 
y vak.; Nedėlioms nuo 10 iki 12. 

, 

f Dr. M Strikol'is 
Lietu via 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avenae 

Tel. Boolevard 7820 
Tai.: ž iki 4 ir C lai 6 

Ned. l t Iki 11 
t 6641 So. Albany Al 
Tel. Prospect 19S0 
•a i . : paaal BU tart} 

M •» » - - » » » » » » • • » • • • W — ^ 
•fW. Blvd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
83(5 So. Halsted Street 

Valandos; Nuo 9 iki I diena. Nuo 
7__« rak. 

Nedėliomta 9 iki 12 dieną. 

W$M 

L m 

TONSILUSl 
IŠIMU 

roBULiAus ions MOKSI 
PRIEMONĖMIS: 

. 1.—be peilio, 
2.—be kraujo, 
8.—be marinimo, 
4.—be skausmo, 
5.—be jokio pavojaus svei

katai. 
Fo operacijos žmogui nereikia grieti lovoje, nereikia sirgti,! 

nereikta galėti mio darbo, nereikta kentėti sopulių; žmogus gali 
Uioj val«rti, dainuoti ir jaosties linksmai. 

Patarimus tonsiių reikalais duodu uždyka. 
Žmones yra maloniai kviečiami atlankyti mano klinika, 

kuriems patarnauju yra pilnai užganėdinti. 

DE. AL. M. RACKŪS 
Gydytojas, Chirurgas ir Obstetrikas, 

1411 South &0.th Avonue Cicer0) mintA. i 

ŠKAntKITE 'DRAUGO^ APGARSINIMUS 


