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"Drangas" yra vienintAHa K*. 
tuvių katalikų dienraštis Amevikok 
je. Šiais metais suėjo jo gyvavi. 
mo 10 metų. Viii "Draugą" dran
gai jį remia, nes "Draugas" ra. 
mia aavo dranfcus. 

• • • ' • 1 , m " 

8pauda — tai galinga Jėga. Tą 
jėga gerai panaudoję, sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikt-
jim*, pergalėsime tautai priešu*. 
Susipratę katalikai remia pinigais 
ir raštais katalikišką spaudą. 
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AVASHINGTON, lapkr. 23. 
— Šiauriuos Amerikos indijo-
nai šiandie stipriai laikosi. Ce
nzo <*numeratoriai atranda, 

«kad raudonodžių skaičius Šian 
rinėj Amerikoj, ypač šioj ša
ly, nemažėja, bet ir nedaugė-
ja. . 

]domiausia tas, kad Šiauri
nėj Amerikoj šiandie indijonu ^ k i t o g ^ ^ n e p r į . 
skaičius ne taip daug didis kai k l a u , o m o s i r ^Wiev% j ų ne-
P i e t U j Amerikoj. Kai-kurio-' p r i k l a u s o m a i d a r b l l o j a s i savo 
M P, Amerikos dalyse jie su- „ ^ R o t ^ j a g 

daro 50 nuošimčių gyventojų. 

Britanijos Dominijos 
Paskelbtos Laisvomis 

— 

LONDONAS, lapkr. 23. — |prezentantai. Bet Uis- pastara-
Britanijos imperijos dominijų j sis klausimas dar galutinai ne-
premierų konferencijoj priim- išspręstas, 
tas ir paskelbtas išsprendimas, 
kad nuo šio laiko visos domi-

PASKELBTA &VJENTOJO 
T6VO KONSISTORIUS 

— 

ROMA, lapkr. 22. — Vati
kano organas Oąservatore Ro
mano skeibia^Jcftd. Šventojo 
Tėvo konsistoriug įvyks — sla
ptas gruodžio. 20, gi viešas 
gruodžio 23 d. 

Apie naujų kardinolų skyri
mą nieko nesakoma. Spėjama, 

CHICAGOJE 
EUCHARISTINIO KONGRE

SO FILMĄ 

GARBINGOJO LIETUVOS 
SŪNAUS JUBILIEJUS. 

Illinois teatre, Chicagoj, ro
doma XXVIII Tarptautinio 
Eucharistinio Kongreso fil
mą. Tai visas Eucharistinis 
Kongresas knitomuose vaiz-

Vykinant tas svarbias domi-j bus paskirta'iu nauju kardi- duofe 

To pricžast 's š tas 'kas: ftiau-
rtnc Ameriką išpradžių dau
giausia apgyveno Anglijos pro 
te^tantai ir *sie indijonns he 
pasigailėjimo naikino. 

visas 
krūvon jos visos laisvai pri
guli Britanijos imperijai ir pa
starosios karūnai. 

. (Taip suformulavo konferen-

nijų stovy boję atmainas prisi- nolu. 
eis susidurti su nepaprasto
mis kliūtimis kas link susisie-
kimų procedūros, reprezenta
cijos ir kitų dalykų. Prisieis 

— 

BRITAM |A SU MEKSIKA 
PASIRAS6B PAKTĄ 

Šiandie ta filmą rodoma ir 
Bostone vienam teatrų. Čia"ir 
ten rodymas tesis per dvi sa-
vaiti. Pankui filmą bus pasklei 
sta po visus kitus miestus. / 

tai v i sa studijuoti, kad atatin- 34HXICO CĮTTZ, tepkr. 23. Filmą labai įdomi. Prasido-
kamai išspręsti. '— Britanija su Meksika pasi- da Išganytojo gimimu Betlie-

-Dominijų įgijama teorinė ne- *&* paktą, kuriuomi nestato- j u j . Paskui Šventojo Tėvo le
mas Britanijai' Jlttygimmas už g a to kardinolo išvykimu iš „ T ! priklausomybė vra geriau, 

cijos komitetas Tą formulą; ^ ^ ^ ^ a t H k t u s ^ t o l i u s ;revoliuci- Romos į Amerika'ir pagaliaus 
> Kitaip su indijonais elgėsi premierai patvirtino .r tuojaus ^ ~T Britanijos malonė i°* p*ri*><Jo (1910-1920 m.) per visas keturias dienas ivai 
katalikai ispanai, portugalai tar'Mrfa H**** »P*« ta» t>ask(J" T a i aplinkvbiu reikalas Meksikoj, j [ ' tios Kongreso iškilmės. kiti apgyvendami Pietinę A- b*1-
meriką. Katalikai su indijonais^ Bet Indijos ta teorinė ne-( 

visuomet apsiėjo kai su žino-' priklausomybė neliečia. Indija 
nėmis. Dėlto, tose šalyse ,įų di- paliekama stovyboje, kokia jai 
dis skaičius ir iki šių dienų nustatyta Britanijos valdžios 

I "te

pasilieka. aktu 1919 m. 
Dominijoj generaViai guber-

Jo Eminencija Kardinolas 
W*HIFI?S<II /K MiMicTCoic AUKŠTOSIOS KILMES DA- Mundelein reiškia noro, kad NORVEGIJOS MINISTERIS N A Į ^ ^ R U M U S ^ ^ ^ kata l iky ap]an 

"" ' •' kyt\| Eucharistinio Kongreso 
COPENHA(ĮBNf lapkr. 23. Vaiadų rodymą. Sako, ypač li-

MEKSIKAI 

OSLO. lapkr. 
Norvegijos minii 

( ia mirė 83 
nias ffoseph McK 
sis Aukščiausiojo Teismo tei
sėjas. Iš sakomojo Teismo pa
sitraukė sausio 5, 1925 metais. 
Teisėju velionį paskyrė prezi
dentas U?Kintev. *emfaaf 

r. 23. ILBryn, ^_ p a ^ o g socijaltstų valdžia nkėtini vaikams tas iškilmes 
amatem & Vai- a n t gyventojų BŽriogMno tokias matvti, kad tie vaizdai visuo-

metus eida-|natoriai ateity bus tik kaipo stybėms, paskirtas mimsteriu^ d i d e l e g t^^J^a n e t a„kš- m o t pasiliktų jų atmintv. 
Cenna, būvu-[karaliaus bet ne valdžios re- Meksikai. ^ 'tosios kilmės ^anai nej^K iš- ' * * 

Prohibici jos auka 5 3 'simokėti ir savo r\unus aplei
s t • džia. A gAKTARAS JONAS BASANAVIČIUS. ' 

mtus jm^Mn'gos 
Amerikoje var

du "Draugas" sveikina garfrfcgajį L^^uvos Sufių; Dalcta-
hoh .̂ Trys vyrai m t ^ pa. rą Jqną B^^y^^ linkėdamas jam sulaukti visų Lie-

Policija atliko ^reidą" na- x. Ali ? „ ™ J U T 
rnu'ose 3053 No. Westeį ave. f ^ ^ f t ^ f ^J™^ "! Kt^l Mfrita ? L" TX • k : tauta' a^rbuotes m64u«. Lietuvių katalikų i 

J I « M ^ I » V O įminamas aiRo- d u ••Oraii^c" cV-«rm» <*~m*<r*i 
PATVIRTINO MIRTIES 

„ BAUSMfiS PRaiEKTĄ 
nmninacij* patvirtino 1898 mp- BELGRADAS, Serbija, lap- vi jos? pagalba laimėjo oesoliu- -
Mt« tik po nopaprasto opozi- _ ' į ^ f I rf ^ n . a t w i r d e m o . ROMA, lapkr. 22. - Ita.'i- 3 ' I K L T * f U S , V , e m J l m 0 d , e n o s > k a d s a v 0 ^ ™* 8*** 
<,jos t,i^mo. ftJZ^ k ^ S j o i « k r a U S S Z * £ - 'jos senatas ^virtino J & t t . | l l V y S t l * * * ^ S 3 V ° ^ V e n , m ° i u b u » ^ J ^ 

Prieš paskj'rimą teisėju bu- nauja revoliucija. patsai pasiskelbė tos šalies va- bausmes įstatymui projektą,. Ir^yj naujos unijos Chicagoj 
vo fkelta įvairių skundų ir S a k o ^ ? Gaminė ^11^,11. Įl4ovii, prisidengdamas prezi- .Tas įstatymai atkreiptas prieš 
flPt protestų, tuo labiau, kad . , . . •• , . _ idento vardu. 

clionis buvo katalikas. Bet 
jos dalis yra revoliucijos liep-' PERSIJOJ 

į 
tas negelbėjo ir venoms pasi
liko teisėju ir savo darbais Albanijos prezidentas Ah- I ginklų tikslu praginti uzurpa-

. pasikesintojus nužudyti pr*-! ^liioagoį iškilo ilvi naujos 
Anot žinių, keturios atski- mierą, karalių arba karaliaus l i m > 8 i r Cl.icago Darbo Fe-

rios g^-ventojų gentys ėrn^si Šeimynos narius. ,^™ega abiem išdavė &rtę-
rius. v iena unija — tai gydy- . . . J 

JAPONŲ PASIUNTINYBE t' Užsidegus drabužėliams na-
n\ų rųsy, 67 E. 103 st., žuvo 
3 metų vaikiukas Charles Nel-
son. - -

nija pirmu kartu Persįlon pa-

Esant teisėju senioru jam pri- spotas. Perniai jis su Jugosla-' grąžinti laisve, 
sieidavo visuose svarbesniuo
se sprendimuose rašyti 

_ i SAI AREŠTUOTI kūmo departamente. 
Kita — žydų sinagogų kam 

daug pasitarnavo šiai šaliai, me/1 Zogu yra savos rities de-j torių ir jo šalininkus ir šaliai MIESTE BAKU VISI PER- ]°™> k ? n e * , , r b a m l e s t < ) s v e l" '^nto savo reprezentantą Da- Ravensvood ligoninėj pavo-

mo opinijas. 
Reikia atsiminti, kad velio-Į 

nis šion šalin atv>ko su tė
vais eidamas 12 metų. Ir štai 
kas atsiekta nepaprastu da'rb-

T 1 Praneša, O t o n a s Gryzta Indijonu I TEHERANĄ.!, Persija, la- t o n . ^ i e s n . i , , ^ ^ unija. 
•pkr- 22. - Gauta žinių, kad ,Ka»p tie. taip tati-ąpsiorga.* « ; " " » ** 

(bar tas pranefša, kad Persijos I • j i n«a i s e r 8 a J- L • . Whitmah, 
'valdžia sutikus, kad Teherane; b u v l l s i s valstijjnio kalėjTrao -

Joliete viršininkas. 

1 Karo F r o n t a i 
(Baku mieste visi persai areš-
Uuoti ir jų savastys konfiskuo-

'nizavo tikslu pagerinti savo 
būvį. 

' 

stnmu. I 

tos .Maskva nepaduoda to žy
gio priežasties. 

GTAYMAS, Sonora, Meksi-|nai, anot karininkų, tai prieše ^ 
ka, lapkr. 23. — Yaqui indijo- indijonus kuodaugiausia raita-^ Divorsų teisme Chicagoj pra'ndan šelpti nukentėjusius nuo Kšei'vystęT^au^lisTtdų 

Nukentėjusių pašelpai 
Chicagoj renkamos aukos f o 

ITALAI NORI EMIGRUOTI 
AUSTRALIJON 

Xew Yorko miesto Kolum.bo nų teritorijos vakarų ir pietų 
Vyčiai atidarė naujus savo na- jįonuose Cailes valdžios milita-
mus, kurių pastatymas ir iš- rinė akcija suspenduota, kuo-
rengimas atsiėjo keturis mili- met įsitikinta, kad indijonai 
jonus dolerių. j gana gajingi ir neįveikiami. 

Washingtone Kolumbo <Vy- Bet Calles'o karininkai tvi-
čiai nėra taip skaitlingi, bet jie rtina, kad militarinė akcija su- sių du mėnesiu, 
tariasi neužsileisti savo bro- gpenduota lai^iant atvykstant 
liams newyorkiečiams. Ir jie Obregonui, buvusiam prezide-j 29 STREIKININKAI NU-
žada pasistatydinti puošnius ntui, kurs būdamas sostinėje f BAUSTI KALĖJIMU 

^u Calles'u sustatęs naujus kai 

rijos panaudojimas. Obrego- ^į0 pifmininkauti aukštesnio- potvinio gyventojus Beards 
nas sprendžia, kad raitarija j 0 teismo teisėjas Kavanagh. town apylinkėse, Illinoise. Rei kUPi_ypa^ reikaling 
turės apsupti visą kalnuotą Teisėjas nusiskundė, kad per- kalinga 175,000 dol., gi surin- u k i n i n k T J 
indijonu teritoriją ir tuo būdu d a u g d i v o r s n . • k t a v o s #5,000 dol. *f * 
jie busią išnaikinti. Obrego- j 
nas sako, tai kampanijai im-

ROMA, lapkr. 23. — Kadan
gi S. Valstybės varžo italams 

ren
giasi emigruoti Australiją, 

a daugybės 
ūkininkų 

Darbininkas P. Bracken, 49 
HI., žuvo įkritęs vieno Armou-
ro buto (stockyarduose) keltu
vo šaftan. 

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Nepastovus oras ir 
balčiau. Vakar rjte žemiausia 
temperatūra buvo 16 laipsnių; 
užvakar — 12 1. 

=«= a=se 

namus. 

įkurta ir klinika vaikams. 

. — I mpanijos planus. 
Georgetown Universiteto me Anot karininkų, naujais pla-

dikalė mok>'kla žymiai plečia- nais einant, kareiviai neturės 
ma. Naujas butas statomas, j taip daug nukentėti nuo indi-
kuriame bus vietos apie 300 jonų, kaip lig'Mol butą. Ligšiol 
pačijentų. i ištisi kareivių batalijonai pra-

Be kitko, ^naujam bute bus gaudavo inėjus indijonu teri-
torijon. Ateity taip nebusią. 

Gi tie nauji kampanijos pla-
Nesenai čia mirė Miss Fan- P ~— =-cr=:^=, 

nie Downer ir palikimu pripa-jtus išlaikyti vieną i§ daugelio 
žino 500 doleriių išlaik\*ti kati-, namaitį. Našlaičiai yra žmo
ną, kurį jinai radus vienoj ga-|nės, turi sielas. Kągi tas jos 
tvaičių. į katinas! 

Penkiais šimtais dolerių bu- Žmonės piktinasi tos rųšies 
tų galima per penkerius me- palikimais. 

BELLEVILLE, 111., lapkr. 
23. — Už teismo panieką api-

Meksikos Despoto Agentas Už Meksikos 
N e l i e č i a m y b e 

ROMA, lapkr. 23. j - Meksi
kos despoto Calles agentas — 

rubės teisėjas Crow kalėjimu ministeris plenipotentas Casa-
ir pinigiškomis pabaudomis 
jnubaudė 29 streikininkus iš 

urano paklaustas, ką jis ma
nąs apie .Šventojo Tėvo pas-

Belleville Enameling and Sta- kelbtą encikliką, kuriąja smer-
mpiųg Co. Tie streikininkai i- kiama Meksikos valdžia už Ka 
gnoravo "injunetion" prieš talikų Bažnyčios persekioji-
pikietavimą. mus. - . 

—i Jig atsakė, kad Šventasis 
NOGrALES Ariz., lapkr. 23. Tėvas tuo būdu maišosi į vi-

— Anot žinių, Meksikos vald,- dujinius Meksikos reikalus, 
žiai vargiai vyks pamušti ir CHrdi, Šventasis Tėvas pa-

.išnaikinti yaqui indijonus. Nes miršta, Jcad Meksika esanti ne-
šiems vadovauja Išlavinti nji- priklausoma, turinti soverene 

[ litarizme Meksikos karininkai, teisę savo įstatymus vykinti, 

neatsižvelgiant į tai, jei kam 
tas netiktų. Sako^ jei vienos 
tautos neturi teisės diktuoti 
savo norus kitoms tautoms, 
tuo labiau neturi teisės to da
ryti privatinis individualas. 

Taigi, Casaurano Šventąjį 
Tėvą vadina vien privatiniu 
asmeniu. Bet jau |š jo atsaky
mo tono yra aišku, kad enci
klika turėjo smarkiai paliesti 
patį. despotą ir jo tarnus. Pa-
saubs iš paties.•Katalikų Baž-, 
nyčios Galvos-lupic patiria, kas 
šiandie Meksikoj veikiasi. 

: P I N I G A I : 
Prieš Kalėdų šventes, paštai kaip Amerikos taip 

ir Lietuvos esti užkimšti laiškais ir įvairiais siunti
niais. Tuo laiku paštas neveikia taip smarkiai kaip 
normaliu laiku. 

Norintieji pasiųsti pinigų saviesiems į Lietuvą 
Kalėdų šventėms, nesivėluokite — siųskite laiku. 

Norintieji gauti pinigų siuntime gerą, teisingą ir 
greitą patarnavimą, siųskite pinigus per "DRAUGĄ?*, 
nes "DRAUGAS'' siunčia pinigus greitai ir pigiai. 

Per "DRAUGĄ'' galite siųsti pinigus: perlaido-
mis> čekiaiš-draftais ir telegrama. Draugas persiunčia 
pinigus Litais ir Doleriais. 

DRAUGAS PUB. CO., 
2334 Sa Oakley Ave. 

Chicago, III. 
\ • 
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Daily 

G A S" 
Sundays 

. „ . $6.00 
$3.00 

Daug mūsų . laisvamaniai 
liejo pagiežos, susitvarkius 
Lietuvoje Katalikų Bažnyčiai 

AT NEVS-STANDS 2c A OOVY \ atskirą provincija. Jie net 
DRAUGAS PUBtisHiNG co., inc.'drįso tvirtinti, buk šv. Tėvas 
1 , 1 4 ^t^ZJ^t Ŝ**0* DLI Lenkijai atidavęs Vilnių. 
• i ' i • • =s. Vyručiai, pirmiau atgauki-

', te Vilnių Ambasadorių Kon
ferencijoje, t. y. nuo Anglų, 

PASTABELES 
Ambasadorių konferencija. Francuzų, Italų ir Japonų, o 

Paskutinis Ambasadorių j paskui suprasite kad Katalikų 
Konferencijos nutarimas Vii- ^Bažnyčia neįeina, į politinius 
niaus klausime, būtent, kad 'tautų ginčus o tikinčiųjų rei-
Amb. Konferencija nerandan
ti reikalo iš naujo svarstyti 
išspręstąjį klausima, privertė 
min. pirmininkų p. Šleževičių 
plačiai išdėstyti juridinę ir 
potitinę Vilniaus klausimo bu 
klę. 

Kovo mėn. 15 d. 1923 m. 
Ambasadorių Konferencija, į 
kurių buvo kreipusi Lietuvos 
ir Lenkijos valdžia Vilniaus 
klausimu, nusprendė, kad iki 
tol esanti demarkacijos linijai 
tampanti pastovi riba — sie
na tarp Lietuvos ir Lenkijos, 
t. y. Vilnių ir visų užgrobtų
jų Lietuvos dalį Ambasadorių 
Konferencija pripažino Len
kijai. 

Be to sprendinio Lietuvos 
valdžia neprašė ir neįgaliojo 
Ambasadorių Konferencijos j 
spręsti Vilniaus likimo, o pra
šiusi savo nota 1922 m. lap
kričio mėn. 18 d., kad Alian-
tai pripažintų Lietuva de ju-

kalus tvarko esamose valsty
bės ribose. 

re. "T ik viename tos notos 

Nekenčia lenkų. 
• 

Pavergtame Vilniaus kraš
te dažnai, atsitinka plėšimų 
ir net žmogžudysčių. Tai slap 
ta perėję sienų baltgudžių so
vietų respublikos piliečiai at
e ini "svečiuosna". 

Lenkijos spauda nuolat į-
| kalbinėjo saviesiems, buk tai 
darų Lietuvos šauliai. Bet štai 
įvyksta toli nuo demarkaci
jos linijos pačioje šiaurėje 
Disnos mieste politinė žmog
žudystė — nežinomi piktada
riai užmuša slaptosios polici
jos agentų. Lenkijos spauda 
tuoj atsisuko prieš baltgu-
džius ir jų organizacijas, gir
di, tai jų darbas. 

Tikrai, blogai Lenkijoje de
dasi, nes ukrainiečiai, nepa
keldami lenkų jungo, nušovė 
mokyklų kuratorių Sobinskį 

D-RAS JONAS BASANAVIČIUS. 
(Minint 50 nietųnlarbo tautai ir 75 metų nuo gimimo dienos 

jubiliejų). 

Šiandien, lapkričio mėn. 23 d. sueina lygiai 75 metai nuoj 
D-ro J . Basanavičiaus gimimo dienos ir 50 metų jo darbo 
tautai, nes prieš 50 metų pasirodė jo pirmieji raštai : elemen
torius ir lenkų kalba straipsnis apie lietuvių tautų Varšuvos 
lenkų laikraštyj " N i w a " . 

Daktaras Jonas Basanavičius — tai pirmasis didis mūsų 
tautos sąmonės kėlėjas, mūsų laisvės kovotojas, mūsų seno
vės tyrėjas, mūsų jauno mokslo ugdytojas, mūsų pirmojo tau
tinio laikraščio "Aušrį!" Redaktorius. 

f 

Šiandie mes karščiausiai sveikiname tų didį vyra, pa
šventusi visų savo gyvenimų ir atidavusį visas jėgas tėvynės 

KATALIKŲ PASAULYJE. 
IŠ MISIJ0NIERIAVIM0 

PRADŽIOS MEKSI
KOJ. 

Priešreliginiai įstatymai 
Meksikoj yra pragaištingi 
civilizacijai, nes norima šalį 
grųžinti atgal barbarizmam 
Meksikos gyventojai/ labai 
mažai apsišvietę, dėlto stip
riai susiorganizavusi milita-
ristų gauja šiandie ir nori 
tuomi pasinaudoti. 

Atsižvelgus į šiandieninę 
[Meksikos padėtį, bus pravar
tu šį-tą patirti apie' katalikų 
misijonieriavimo pradžių toj 

darbui. Šiandien mes linkime jam ilgiausių, laimingiausių me 
tų! 

Dr. J . Basanavičius — tai brangus vardas visos mūsų j §aly. 
istorijos, stovįs pirmose eilėse su žymiausiais mūsų garbės ir Į Aztekai, indijonų gentis, iš 
laimėjimų karžygiais, nusipelniusiais amžinų vardų, amžinų (šiaurių užplūdo Meksiku ir 
godonę ir drauge nepertraukiama jungtimi sutapusiais su vi
sa morale ir kultūrine grynai lietuviškosios dvasios pažanga. 

Todėl ir svarbu mums naujosios Lietuvos atgimimo Pat-
riarkų sulig galimybių kuo arčiau pažinti ir padaryti atatin
kamų išvadų. 

Tai mūsų pareiga. 

A 
^^. \ 

posme, sako p. Šleževičius, Lie 
tuvos Vyriausybė pafcrėžė, 
kad faktinam Nemuno inter
nacionalizacijos įgyvendini
mui" kliudo ir kliudys Lietu
vos Lenkijos ginčas del Vil
niaus ir to ginčo sekinėj susi
dariusioji padėtis tarp šių 
dviejų valstybių. Lietuvos vy
riausybė nurodė toliau, kad 
svarbiausios Aliantų valsty-Į 
bės žymiai prisidėtų prie tai
kos sustiprinimo, jei jos pri
verstų' Lenki jų įvykdyti Su
valkų sutartį "... 

Taip tų notų suprato buvu
sioji 1922 m. Lietuvos valdžia, 
taip jų supranta ir p. Šleže
vičius, bet visai kitaip notų 
išaiškino Ambasadorių Kon
ferencija ir to savo aiškinimo 
laikosi, pripažindama Lenkijai 
Vilnių. 

Sunki Lietuvai del Vilniaus 
kova. 

I 

Lietuva turi į tąjį kraštų 
juridines suverenes teises, bet 
tų teisių nenori pripažinti A-
liantai. 

D-ras Jonas Basanavičius gimė Ožkabalių kaime, Barti
ninkų valšč., Vilkaviškio apskr., Suvalkų gub. 1851 mt. lap
kričio mėn. 23 ~d. (sulig seno kalendoriaus 11 d.). J o tėvai 
Ju ras ir Marė Birštoniutė (dzūkė) Basanavičiai buvo ūki
ninkai, bet ne tokie, kurie savo prigimtyje butų turėję ver
giškumo. Ne. Tai buvo tikri lietuviai ūkininkai, vieni iš pir
mųjų mūsų ūkininkų, kurie gerai suprato mokslo šviesos 
svarbų savo vaikams ir pasistengė jo jiems duoti. 

Basanavičiaus tėvai išlaikydami lietuviškų būdų, išauk-
Lvove, gudai žudo lenkų poli-j Įėjo savo vaikus tikrais lietuviais susipratėliais, negana to, 
cijų, o. lietuviai kenčia dantis j išauklėjo sūnų Jonų naujosios Lietuvos pionieriumi. 

Lietuviškai skaityti ir rašyti Jonas pramoko nuo / 'da
raktoriaus", kurį visas Ožkabalių kaimas bendrai samdydavo 
savo vaikams. 

Toliau, išėjęs Mdaraktoriaus mokyklų" mokėsi liaudies 
mokykloje ir keturiaklasėje Mariampolės mokykloje, kuri ru
sų valdžios buvo skiriama lietuvių valstiečių vaikams. 

Ligi 1867 metų toje mokykloje viskas buvo dėstoma tik 
lenkų kalba, bet* tais pat metais iš tos mokyklos padarius 

| gimnazijų (šiandien j i vadinas Rygiškių Jono Valstybinė 
Gimnazija), vieton lenkų kalbos buvo įvesta dėstomąja rusų 
kalba su dviem savaitėje lietuvių kalbos jaunokom, bet dės-
tomom rusiškai. 

sukandę daromų skriaudų ir 
laukia, kada ateis jų vargii 
galas. 

Nepamirškime Vilinaus ir 
Vilnijos lietuvių jų kovoje ,už į 
Vienybę su Lietuva, už kalba, 
už mokyklas. Žodžiu ir darbu 
juos stiprinkime. 

kų ten rado, viską išnaikino. 
Jų kultas buvo tikrai pasi
baisėtinas. Jų religijos būti
noji dalis buvo -pačių žmonių 
aukos. Tai gana aiškus vaiz
das, kų ten atrado pirmieji 
misiįonieriai — krikščiony
bės skleidėjai. 

Ano^ Bancroft, p i rmiaus i 
''ju. pagoniški valdnamiai iš
valyti, tuomet vienuoliai ėmė 
skelbti krikščioniškų religija 
ir buvo celebruojamos Mi
šios". 

Apie tų pirmųjų misijonie-
rių gyvenimų Meksikoj yra 
labai mažai žinių. Istorija ne
paduoda nei jų vardų. Bet jų 
atlikti darbai Gyvenimo Kny
goj įrašyti aiškiomis raidė-

mis. Tiesa, jie nuo žmonių 
aeapturėjo jokios atžymėįimo 
pagarbos. Bet jie pilnai užsi
tarnavo "garbės kryžius" v£ 
uepaprastus pasižymėjimus 
kovose dėlei sielų išganymo. 

Kitas Meksikos istorijos] 
pradžioje pažymėtinas faktas, 
tai Tėvų Pranciškonų nenu
ilstantis darbavimasis indijo-
nų tarpe. 1524 metais Meksi-
kon atvyko Tėvas Martin iŠ 
Valentia, gimimu ispanas, 
kars su savimi turėjo dar vie
nuolika kitų Pranciškonų mi-
sijonierių. Šie karžygiai tram 
pu laiku atvertė ir. apkrikšti
jo keletu milijonų pagionų. J ie 
visoj šaly padarė tokį didį) 

nodas Meksiku padalino į k o 
tūrius misijonieriavimo aps. 
kričius. Kiekvienam paskui į-
kurtos vienuolijos. £ 

Tėvai Pranciškonai visur 
vietos gyventojų vaikams stei 
ge mokykla*. Ta i pažymi 
Meksikos istorijos rašytojai 
Nuo to laiko žmonių tarpe 
švietimas plito. 

Švietimo istorija yra vadi
nam*-, civilaacijos istorija. 
Misįjonieriai — vienuoliai ša
lį gerokai pastūmė civilizaei-
jon ir buvo laukiama kuo 
puikiausių iš to rezultatų. Ta
čiau šaly pradėjo keistis val
džios ir šioms ėmė nepatikti 
Bažnyčios švietimas raeksiko-
nų. Tos valdžios paskiau pra
dėjo pulti Bažnyčia, trukdyti 
tolesnį žmonių švietimų ir ant 
galo sugriovė ilgų metų atlik įspūdį, kad meksikonai ir U- ^ ^ ^ 

gi šių dienų yra nuomonės, tus misijonierių švietimo dar 
kad jiems atvykus Meksikoj bus. Vietoj to žmonėms nieko 
prasidėjo krikščionybės era. jneducta. 

Tėvai Pranciškonai tikrai 
daug dirbo. Aciu jų pastan 
goms, į keliolika metų kuone 
visa Meksika jau buvo kata
likiška. Tais laikais Meksiku 
valdė Cortes, J i s laiške Ispa
nijos imperatoriui Karoliui V 
1524 m. rašė, kad mieste Ve
ra Cruz (Tikrasis Kryžius) 
yra jau " parapijos su klebo
nijomis, zakristijonais ir pa
puošalais". 

Liepos 2, 1524 metais Mek
sikoj turėta pirmasis bažnyti
nis sinodas. Martin iš Valen
t ia buvo paskirtas apaštali- jtas. 
niu delegatu tan sinodan. Si-

Bus jau virš 70 metų, kai 
| Meksikoj pati valdžia gyven
tojų švietimu rūpinasi, skie-
pindama jų širdyse socializ
mo principus^ I r ligšiol švie
time į i n^-eko neatliko. Kata
likų mokyklas panaikino,* sa
vų nejstejgė ir šiuo laiku a 
f4e 80 nuošimčių gyventoji) y-
ra bemoksliai. 

O kuomet šiandie žmonių 
švietimą klausimas iškelia 
luas, valdžia u i žmonių tam
sumų kaltina kunigija. Tai 
paprastas kunigijai priekalš-

Afuon*. 

Lietuviams pavyzdys. 

Vilniaus Krašto lietuvių 
spauda pradeda raginti sa
vuosius organizuoti kaimų, 
kaip tai daro gudai. (Judai 

Adytojo vietų Bulgarijoje, kuri, priklausydariia Rusijai, dar 
vos tik pasiliuosavus buvo Iš turkų jungo, karė savo gyveni
mų. Basanavičius, negalėdamas saviškių tarpe dirbti 4el tam 
tikrų susidariusių aplinkybių, su ;j^^^;JJ!a]jfl^1t!nu ė*wfciiWo 
darbo, nes Bulgarijos gyvenimas jam priminė, savo veik to^ 
kia pat politine padėtimi, Lietuvos gyvenimų. Bulgarų šalies Į 
ūpas pagavo jo dvasių. J is buvo labai artimas bulgarams, ru
sų moraliai nuskriaustiems, užmetant jiems savo jungų vie
ton turkų, bet negalėdamas pakęsti ten įsigalinčios rusų po-

I litikos šalininkų arba rusofiių partijos, 1882 m. visai jfl pa-

KONKORDATAS SU JU 
O0SLAVIJA. 

Jonas Basanavičius Mariampolės gimnazijų baigė 1873 m. ' sisalina iš Bulgarijos, kur buvo vyriausias Lom — Palankos 
su sidabro medaliu. 

Po to, gavęs iš tėvo šimtų rublių, išyažiavo Maskvos 
suorganizavo į savo darbinm- universitetan. Iškarto universitete mokėsi Išiek tiek istorijos 
kų valstiečių draugijų filologijom skyriuje, paskui medicinos skyriuje, kurį ir bai-
4•Hromady' » daugiau 33,000 g § 1 8 7 9 m * ^ i 
valstiečių. Universitete jis gaudavo valdžios stipendija, skiriama lie-

"Hromada ' turi savo sky-; tuvių studentams ir tokiu būdu šiaip taip pragyvendavo. 
rius-dalis " l i u r tk i " ir organi- Tais pat universiteto baigimo metais, draug su kaiku-
zuojami, 
pagrindu bet su politine krip-
timi. .ūkininkų ir darbininkų drau 

Vilnijos lietuviams never- j; gijas, • kad per jas išsikovo 

departamento gydytojas. 

Pareina šinių, kad Apaštalu 
Sosto konkordatas su Jugos
lavija artimoj ateity bus pa
darytas. Tas konkordatas, sa
koma, busiąs ypatingas. Tai 
dėlto, kad Apaštalų Sostas 

; sutinka Jugoslavijos katali
kams pripažinti senovės slavų 
kalboje liturgijų, kuri liį|šioi 

• Pasišalinęs iš tarnybos Basanavičius važiuoja į Vienų,]ten yra lotinų kalba. 
Pragą, Berlynu, Budapeštu, studijuodamas Balkanų tautų is
torijų ir archailogijų. 

Apaštalų Sostas tuo būdu 
turi vilties sukelti visuose 

Pragoję gyvendamas 1883 m. jis suredaguoja pirmąjį pir- ' pravoslavuose (stačiatikiuo-
mo lietuvių tautinio laikraščio " A u š r a " numerį, kuris i r išėjo se) didelio įspūdžio if juos 
balandžio mėn. Prūsų Lietuvoje, Ragainėje. visus patraukti vienybėn su 

1884 m. Basanavičius vėl grįžta atgal Bulgarijon ir gau-'Katalikų Bažnyčia. 
ties,a, ekonominiu r į a i s kitais Rusijos universitetus baigusiais, gavo karo g y - ! n a SY^^i0 v i e t * i š Pėdžių Elenos mieste, o po metų (1885] Kiek žinoma, 1886 metais 

1 - ' m.) vėl toje pačioje Lom — Palankoje. Gi nuo 1893 m. iki pat 'Apaštalų JSostas padarytu 
1*905 m. pavasario jis gyvena Varnoje,- iš kur, jau tėvynėje. konkordatu su Čemogorija 

m 

lietuviams 
tetų atsilikti nuo savo kaimy-' jus daugiau teisingumo 

Inų ir tverti galimai platesnes okupantų. * 
I 

i š 

Kaip visur taip ir Vilniuje 
neorganizuotus darbininkus ir 
u k i ninkus skriaudžia įvai
riausi nesąžiningi valdininkai., 

aplinkybėms sušvelnėjus, galėjo grįžti ir ramiau dirbti kury-1 (Juodkalnija) ten latinų li
turgiją pakeitė slavų kalba 
I r tos šalies katalikuose su-

bos ir plačios iniciatyvos darbų. 
(Bus daugiau) 

m^m^rmmn^T Ji V „fru .,'i1,)".,. J. 
Raiboji Gegute. 

„ .j 

ARTISTO JAUSMAS SCENOJE. 

artistingas įgyvendinimas scenoje. 

* * 
. 

Visa tai, kų mes galime matyti sce
noje, pavidale dramų, tragedijų, operų, 
komedijų ir kitų vaidinamųjų veikalų, 
tarnauja vienam tikslui, būtent: patenkin
ti mūsų estetinį troškimų, dailiam rūbe 
pažinti tiesų. Bet visa tai, kų gali duoti 
mums scena, negalima pasakyti šiais žo
džiais.. Artistas scenoje reiškia įvairių 
grupių jausmus, tie artisto jausmai turi 
būti scenoj natūraliai įgyvendinti. Artis
to tobulumas, gabumas reiškiasi tuo, kad 
jis pastebi vaidinamąjį momentą, jaučia 
publikos domėjimąsi vaidinimu ir to viso 
išdava yra jo išreikštieji jausmai. Visi 
dramos veikalai, jų vaidinimas yra ilgos, 
rūpestingos praktikos darbas, todėl mano 
šio rašinio tikslas yra nurodyti dramose \ 
esamieji jausmai, dramos sudėtis, psicho
loginiai jausmų sąryšiai žmoguje ir jų 

Daug šimtų metų atgal, kada žmo
gus buvo pirmapradyje kultūros stovyje, 
kada vartojo įvairius rašto ženklus per
gamente ir papyre, jau tada žmogus sa
vo raštus nejausdamas skyrė dviem svar
biausiom dalim. Kada mirdavo brangus 
liaudžiai asmuo, tada pažymėdami jo 
mirtį rašto ženklais, tai be-jo trumpų bio? 
grafinių žinių tie žmonės parašydavo, pa
žymėdavo tais ženklais ir savo liūdesio 
jausmus. Vėliau ir dabar yra tik dvi žy
miausios veikalų rųšys: 1) prozos ir 2) 
poezijos veikalai. Vadinasi, visa literatū
ra yra prozinė ir poetinė. 

Rašytojai^ žmonės rašydami veikalus | 
turi šiokio tokio tikslo, taigi visi veika
lai, kurių tikslas yra tenkinti žmogaus 
protas, kitaip kuriuose nagrinėjama mok
slo klausimai, surišti su mūsų buities kas 
dieniniais reikalais, vadinanu* prozos vei* 
kalais. Veikalai, kurie neturi tikslo tar
nauti mokslo, patirties reikalui, bet sten

giasi daugiau- piveiktį žmogaus jausmus 
Į ir vaizduotę, vadinami poezijos veikalais. 

Visi poezijos Telfcalai skirstomi trimis 
svarbiausiomis rųšimis — eposas, lirika 
ir d r ama Eposas ir lirika su scena nie
ko bendro neturij todėl mes jų neliesime. 

Dramomis vadinami toki poezijos vei
kalai, kur poetas piešia žmonės siekian
čius apibrėžto tikslo ir tų žmonių kovas, 
kenkiančias tą paskirtą tikslą pasiekti. 
Iš šio nusakymo matyti, kad žmogus toje j 
kovoje turės įvairiai ' reaguoti, įvairiai 
reikšti savo jausmus, nes veikimas žmo
gaus dramoje yra matomas. Bet toji kova 
yra su kit?*** žmonėmis, įvairiomis gamtos 
kliūtimis, tai bus išviršinė kova. Kartais 
dramos asmuo yra verčiamas kovoti pats 
su savo įsitikinimais, susitikus jame prie-
'^ing»ms interesams, tai bus išvidinė ko
va. I r išorinė kova ir išvidinė yra sielos 
pergyvenimai, kurie reikalingi tam tikros 
veikėjo išraiškos, kitaip jausmų reiškimo. 

(Bus daugiau) 

" D R A U G U I " . 
Iš priežasties dešimties metų sukaktuvių. 

Dešimts metų, 
Kaip kasdieną, 
" Draugas' • lanko » 
Mųs namus.... 

Dešimts tomų 
Kuodidžiausių 
Siuntė "Draugas" , 
Prakilnus. 

Kiek žinių ten, N .N ' 
Kiek žinelių, * 
Kiek pamokų 
Įvairių!.-. 

Kad atydžiai 
J a s skaitytum 
J}aug pramoktum 
Net iš jų... 

"Dra / igas" teikia 
Maisto protui, 
" D r a u g a s " blaško 
Tamsumus. 

a 

/ 

Draugas" priešus 
Mums nurodo 
Ir kovoja 
Net už mus. Seirijų Juozas. 

| MUSĮ) KAIMAS 
Puikus, meilus mūsų kaimas, 
Tarp girių statytas, 
Nesulygint savo grožiu 
Jam nei vienas kitas: 

Čia paukštelįai linksmai čiulba, 
*ĮTet girelė skamba, 

Čia kukuoja ir dejuoja 
Mųs' gegutė raiba. 

Čia dainuoja linksmas dainas 
Sesutėlės jaunos, 
č ia Su Dievu nuolat dirba 
Sunkius lauko darbus... 

Tai gražybė mūsų kaimo 
Rūtoms iškaišyto, 
Linksmi žmonės, puikios damos 
I # g iš svieto kito. 

A. L. Ponelis. 
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kėlė daug nepaprasto džiaugs- talų Sosto žadėjimai yra toi- kuomet ji visomis išgalėmis M F T F H R A 

suosc Balkanuose ir Rusijoj 
turės prasidėti judėjimas iu 
vienybe s n tikrąja Dievo P»až 
rrv'in. 

Tuo garbiuoju klaikiom 

mo. Tuomi visuose Balkanuo-! stngi ir d notas žodis jokiu 
se ir pačioj Busi jo j sukelta! būdu nei vieno negali "apvilti, 
didelė sensacija. Kitos Balka-1 Kasci tuomet? Tuomet, vi-
mi valstybes pradėjo siųsti 
Apaštalų Sostui peticijas, kad 
ir jų katalikams butų suteik
tos tos rūšies privilegijos. 

Prieš .pat didįjį karą buvo 
padarytas konkordatas su daug darbuojasi šventasis T*-
Serbija. Juo einant Serbijos j vas Pijus XI. Matyt, tas dar-
katalikų tikėjimas buvo pade- bavimnsis duos kuogoriansių 
tas lygiomis su stačiatikių ! p a s i i m u , 
tikėjimu. Bet šis konkordatas ! _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
nebuvo vykinamas. Atėjo ka-; 
ras, kuriam pasibaigus Ser
bijos valstybė pakeista jugos 
IrtVijos valstybe. Tad po karo ! 
i v i * * - A * • Nioarasrua 

dabar prisiėjo rūpintis naujo ft 

beralai prakišo kovą uz sa-

Sektinas laisvamaniams 
pavyzdis. 

rėmė liberalus, buvo aiškųs.i 
Meksikos prezidentas Calles 
norėjo Nicaragua respublikos 
priešaky turėti liberalus. Tuo-1 
met jis butų susilaukęs sau! Mūsiškiai laisvamaniai sa-
padėjėjų kovoti Katalikų į Vo spaudoje, pykčiu ir pavy-
Bažnyčią. ^T. Am. Valstybių Į du degdami, rašo, kad luin. 
valdžia Buvo priešinga atsis- j Steponaitis Amerikos lietu 
tatydinusiam Nicaragua pre- v įUos katalikuos- surinko 

-{pekla. Tai įsitikino ir palys 
komunistai. Ir, štai, "Raudo
nasis laikrašt is" iš Maskvos 
praneša, kad S. Rusija vi
siems politiniams nusižengė
liams ir chuliganams surado 
geresnę, negu Sibiras, *peklą', 
būtent dvi Baltijos juroj sa
las: Megą ir Kandą. Ne tik-

na, nes nei vįenas negali be kad mes pirktumėm jo duonp. 
jos apseiti. Lig šiol man nei i A r n e ? " ^ 

galvą nebuvo atėjus mintis, "Tamstos teisybė", atsakė 
kad juoda duona, kurią lietu
viai valgo, butų tautiška, ka
talikiška ar komunistiška. Be" 
aną dien užėjęs pas draugą 
bueerį tai sužinojau. Šešių ar 
aštuonių moterų, laukiančių 

zidentui Charmorro vien del išsivežė netoli 24,000 dol 

j r ! tai kad pabėgti iš ten nega!i : savo eilės, tarpe viena prašo 
y} ima, bet, rašoma, kad ir oras duonos. Bučerio k<elperis" iš-

DIDIS LIBERALAMS 
SMŪGIS. 

respublikoj li-

konkordato padarymu. 
Jei .Jugoslavijos katalikams 

lotinų liturgija bus pakeista 
senovės slavu, kalba, tas pa

to, kad taip norėjo metodis- Vilkaviškio dvasinei semi
tai misijonieriai. Kuomet Cha- narijai statyti. Girdi, jei to-
morro atsistatydino, J . A. ' jį 'suma eitų steigimui amatų 
Valstybėms nebuvo kitokio mokyklos, kurių Lietuvai bu-
išėjimo, kaip tik sutikti su tos tinai reikia, tai butų išėjusi 
respublikos kongreso no- graži mokykla, 
rais. Butų buvę gal geriau, j Amerikos lietuviai katali-
kad tas kongresas butų reiš- kai jau ne vieną' Lietuvoj mo

tose salose žmogų labai kan- ima iš šeputės ir duoda. Mo
da. 

Ar, nesumanys ir Kauna par
celiuoti. 

Laisvamaniškai žydiška 
Kauno miesto valdyba nutarė 

lies valdymą. Savo revoliuci
jos jie dar neatšaukė, bet jie 
jau negaus Meksikos valdžios 

protestuoti prieš laisvama-
kęs kiek palankumo libera- 'kyklą pastatė, pastatys jų \f į i ^ a i socialistiško Ministerio 
laius. Bet pasitenkinta ir tuo, daugiau. Bet ką yra <te*f' Kabineto nutarimą škly-

Ijučeris. 
44 Taigi duokš man su N. N, 

poperiuku, o Išita gali atgal į 
šeputę padėti" . 

Užmokėjo moteris 12c. ir 
išėjo iš bučernės. 

Per ištisą savaitę tyčia pir* 
knu visus tris Chicagos lie
tuvių dienraščius ir Įsitil i-

nemelavo. teris, žvilgterėjus į poperiu- «au, 
ką, sako: 

" A r . n e t u r i kitoniškos!" 
" O kas š i t a i?" 

bučeris. 
klausia i 

Kalbėsimės :r su karvėmis. 
»šnj dienų pasaulis pilnas 

kad Chamorro pasitraukė. ^Lietuvai laisvamaniai f Nie-
Tokiu būdu Nicaragua res- ko! Taigi, katalikų pavyz-

darys daug nepaprasto įspu- :-P | l« e , b o s- J« A n l - Valstybių ka j p ublikoj katalikams ir toliau ' džiu, imtų mūsiškiai laisva-
džio ir į Rusijos stačiatikius.:1 '0 l a i v a i P * * * ^ 1 1 0 ^ N i c a r a ; i b n s užtikrinta laisvė ir ramy- maniai ir sumestų 24,000 dol. 

gua pakraščiais. Žiuri, kad 

'•čiatikių yra linkę g r ^ t i A- A r e k s i k ° S Y^fim , i b e r a l a i l l t f j siliepti į Meksikos despoto |klai lietuvoje. Tokia jų "v i 
Kadangi daugelis Rusijos sta ' 8 " ° T***~"T??. X J""1 ,

 m * — | b o ' I r t a s s k a u ( l ž i a i *&** ili~ kad ir laisvamaniškai moky-

nesiųstų ginklų ir amunicijos. | Calles 
leksikos valdžiai įspėji-
idant ji nesimaišytų i 

paštaln Sosto globon, tv. TO.|"^TT! *•"""* ^ZTTT^T \**m * P * * M * » 
r» xr ' i i Tai Meksikos valdžiai įspėji- D r įe* Kataliku Bažnvčia 

sivienyu su Romos Katalikų! . 1 .. . .; ^ < | p"** w%.mmnmų mtAiįvnij. 
Bažnvčia, bet jie bijo prarasti 

ZVff I US .-

savo slavų kalboje liturgiją. 
Nekartą iš Romos jie buvo 

Nicaragua respublikos reika
lus. 

! 
KAIP TAI IŠAIŠKINTI, 

užtikrinami, kad jiems sugry- j Tomis dienomis Nicaragua 
žus Katalikų Bažnyčios vie- kongresas respublikos prezi-

Praėjo daugiau aštuonerių 
metu kaip pasibaigė didvsai 

nybė;. jų liturgija bus palikta, (i^ntu išrinko Adolfo Diaz. j 
kaip b a r u s i Bet jie nelabai J a inauguracijoj dalyvavo ir 
nori tam tikėti. J . A. Valstybių atstovas. Tas 

Tad su Jugoslavija padary- reiškia, kad J . Am. Valstybių 
tas konkordatas juos geriau- valdžia naują prezidentą pri-
siai galės įtikinti, kad A pa s- pažins ir liberalai su Meksi-

j kos Calles'u nukabins nosis. 
_ i 

Meksikos valdžios motvvai, 

suomenė", kaip nuolat giria
si, lengvai galėtų tą padary
ti. O bet-gi nedaro. Sandarie-
čiai, pabuskite! 

pais parceliuoti Vytauto kai
na, esanti prie pat Kauno. 

Amerikos miestai stengiasi 
aplinkui išpirkti gražesnes 
vietas iš privačių rankų ir už
veisti parkus,1 kuriuose vasa
ros metu miesto žmonės ga
lėtų linksmintis ir žaisti tu
rėdami pakankamai tyro oro. 

i visokių keistenybių. 
* 8pauda praneša, kad tūlas 

"Šitos ašN daugiau itepirk-j Xaujosios, Zelandijos pilietis 
siu", atsako moteris, "nes j i - ! C a i T L y n i l i paąfefeelbe mokąs 
nai bolševikiška!" j susikalbėti su karvėmis. Ka 

Kelios moterys nosis susi-. j ^ ž l l l o n ė s laikė ji nepiln<, 
ėmė, o bučeriai garsiai n u s i - j r o l o t s a m % t a t a i a t v y k ( J S į 
juoke. j j ^ Valstybes jis panoio 

"Tamstos juokiatės, bet as I w r 0 ( l y t i > k a J t a i teisybė.. Pa
sakau, kad biznis iz Mznis; ir y^m^ k e , o t a m / o k f , i i n i n k ų \r 

čia neturėtų but partijų. Žmo- rm[p Ž P 1 0 m u n u v y k o į f r a n y . 
gus biznierius gali būti kata- į ^ k u v g a n ^ s i d a u g k a r . 
l ikas tautietis, socialistas, v i ų J r k a i p t i k s u J u k o k e i < t a 

bet kostiumeriai jam tur but l i e ž u v i l 0 artikuliacija, tuojau 

Lietuvi je kaip tik priesin 

i( —;———-—- if iw 
" R c j u s " ir "pekla" . ,n(, Šleževičiaus Kabinetą? j pleškina skelbimą: "duona, 

Carų laikais Rusijoj nieku, sklypais nori atiduoti JMIO-\kasdienis tavo valgis", 

! i:arvės pasileido bėgti ai*tyn. visi lygijs. O kaip elgiasi ši
tas beikeris? Antai, komunis-| A l l t r u k a r Į u ^ n ' a i keistai 

Igai. (Jra/ią vietą, miesto fc tų laikrašty jis pleškina ir!suniurnėjus, karvės sustojo. 
Trečhi kartu kitaip suniur-

r
t nėjus, karvės išsiskirstė. 

RADIO 

Tai yra vė l i ą s i a s muzi
koje dalykas dabar taip iš-
tobulintas, kad su vienu 
dialos pasukimu, gali gauti 
stot j , kokią tik noii. 

Apsisaugokite netikrų se
tų ir nežinomų pardavėjų. 

Atwater Kent, Freshman, 
B. C. A. Radiolas visiems y-
ra gerai žinomos ir nebran
gios. Parduodam ant lengvų 
išlygų ir veltas patarnavi
mas-

Pamatykite ir Gulbransen 
pianus pas : 

JOS. F. BUDRIK 
Pianų Krautuvėse; 

3343 __ 3417 — 3421 So. 
Halsted St., Chicago. 

Anot žinių iš Francijos, x.c vienas lietuvis įr-gi žuvo 
nemažai kareivių lavonų e - , ^ m r o pekloje, 
sama Belleau miškely, Fran-į Griuvus ear j dinastijai, 
cijoj. Ten esamą dar ameri-, komunistai "peklą" panaiki-
konų ir vokiečių kareivių la - '™, ° į te igė " ro jų" . Bet jei 
vonų. Ir tai nemažas skaičius. 
Pirm keletas mėnesių rasta 
trylika amerikonų lavonų. 
P inu trįįų savaičių i— vienas. 

Praneša, kad ateinančiais 
metais iš miškelio gal busią 
visi lavonai surankioti. 

Anot žinių, ten turi rastis 
dar apie vienas tūkstantis 
vokiečių kareiviu lavonų. 
Pirm keletos dienų" penki vo
kiečių lavonai rasta ir palai-
tkita vokiečių kapinėse,, šali
mais miškelio. Tose kapinėse 

"ESTONIA" GRUOD, h ? * * * I
1̂

M) * « • * * 
kurių vos 4,0(K) pažinti. 

Belleau miškely nežuvo nei 
vienas franeuzas, nei britas, 

gu yra rojus, tai turi būti ir 

Savo kromo naudai sr. m-
li>tai sut'ktų ir patį Kiiuim 

atiduoti. 

* as 

Duona. 
Visi žino, kas tai yra duo-

" Tiesa sakai, tamsta, 
ir-gi tą pastebėjau", atsiliepė 
kita moteris. 

"Taigi , matot! Jeigu jis ne 
nori kituose laikraščiuose 
skelbtis, reiškia jis nenon, 

Pipiras. 

ATSILIEPDAMI I "DRAU
GE" TELPANČIUS SKEL
BIMUS, PRAŠOME PAMI

NĖTI "DRAUGĄ" s 

BALTIJOS AMERIKOS 
UNIJOS 

KALĖDOS LIETUVON 

Važiuokit visu keliu vandeniu i na<'ia 

K L A I P Ė D Ą 
per laisvąjį Damlgo portą. Iš ten ^ j ^ k o k į k a r o i v į a į T j k 

tiktai vienos nakties kelione 
vieni amerikonai, priklausą 
Antrajai Marininku. Divizijai, 
ir vokiečiai. Skerdynes buvo 
baisios. Turojo kristi virš 3,-

kltn lalvn. 
$107 TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

3-čia kliasa 
UŽSIMOKANT ABIPUS, 

TIKTAI $181. 
Populiarink* turistinė trečia kliasa 'XX) iŠ a b i e j l j p u s i ų 

tiktai $10 brangiau vienpus, f 15 
abipus. Taksai atskirtum. 

• žiniom kreipkitės i vietos agentus 
ar J bendrovę: 

IBALTIC AMERICA LINE, 
J INC. 

120 North La Salle Street, Cbicago 
312 Seeood Av. S. Minneapolis. Blinn. 

Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdines bonkutes. 

VAIS
TINĖSE 

Jie visi mėgsta 

Nčra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio. 

P. AD RICHTER & CO. 
Berry & So. Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y. 

35c. 
UŽ 

BONKĄ 

Kaip tai visa išaiškinti, kad 
taip ilgais metais po karo iš 
miškelio nesurankioti ir ne
palaidoti žuvusių lavonai. Dar 
labiau įdomiau, kad tas miš
kelis nedidis. Užima vos 150 
akru. plotą. Tai aštuoni ame
rikoniško miesto blokai. 

Jei taip, tai aišku, kad ten 
visas laikas žuvusią lavonai 
nebuvo ieškomi. Per aštuone
rius metus 150 akru plote, 
kadir kažkaip tankiai med
žiais ir atžalomis apaugusia
me, nesūrankioti visij karo 
aukų lavom), tai vieni juokai, 
ar gal kas blogesnio. 

Kas išaiškins tą paslaptį,] 

kodėl taip ilgai iš to miškelio 
: lavonai nesurankioti ir nepa-
Į laidoti? Grūdas. 

Camel cigaretai suteikė nauja pasidžiaugima milionams 

; 

JOKIS kitas gaminamas cigaretas nėra taip 
perviršijančiai pasirenkamas , kaip Camel. 
Jokis kitas cigaretas neturi tokios malones 
pas milionus prityrusių ir pasekmingų vy
rų. Apsimainymas Camels tarp nepažįsta
mų yra draugiškas įvedimas prie artesnio 
susipratimo, i š priežasties Camel gerumo, 
Camel visuotino pasirinkimo, pašaukimas 
"Pasiimkite Camel" yra praleidimo žodis į 
draugiškume visur. 

Camel pasisekimas, didžiausias rūkymo 
istorijoje, tvirtai pamatuotas ant gerumo. 
Camels vyniojami iš parinkčiausių augina

mų tabakų. Ir šie tabakai taip sumaišyti 
kaip nerastum pas jokį kitą cigaretę. Jei 
dar nesate jų bandę, Camels jums atidengs 
naują rūkymą, kadangi jie niekad nenuvar
gina skonio, niekad nepalieka cigaretinio 
atsidavimo. 

v 
Štai kodėl mes užvedame jums ant minties 

suteikti patogumą ir palinksminti savo 
skonį su viršiausiu kas yra rūkymo pasi-
džiaugime. Didžiausi tabako organizacija 
pasauly kviečia jus— 

It. 
PARYŽIUS, lapkr. 21. — 

Francijos frankas staiga pra 
dėjo lipti aukštyn. Valdžiai 
tas daro didelių parankumų. 

j Bet "business 'u i" labai blo -Į 
j ga. Pramatomas krizis. 

\ 

Pasiimkite Camel! 

R/ J. R E Y N O L D S T O B A C C O C O M P A N Y , W I N S T O N - S A L E M , N. C 

U ** 
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LIETUVOJE raudonųjų bangos, nudažytos 
tikinčiųjų krauju. 

Bet Utenoj gerb. kun. Vr. B. 
K* padare Utenoj pavysto- paskleistos mintys nebuvo 

gas&i visuomenės vadas, ne- vien sėkla, įsėta uolosen: do-
nuilstania^ veikėjas ir amiino i jovingoji visuomenė spyrėsi 
atminimo kunigas Vladislavas; bedieviams ir visokiams žyd-
Butvila, 

Pasipylus šmeižtams iš be-

garsų nieao šventovės durk. Radio — laiškai priimami 
Visiems žinoma, kad Utenos visose pašto telegrafo įstaigo-
ciioras — geriausias !4e tu ' se ir siunčiami iki Berlyno 
v© j choras; gi jo dirigentas*paštu kaip paprasti apmoksti 
gerb. kun. VI. Butvilą — vįe-' laiškai. Iš Berlyno į Naujom 
nas geriausių dirigentų. Bei- ,ka jie perduodami beveliu te
kia pažymėti, kad šis vyras legrafu, o iš Naujorko į pas-
jokios muzikos mokyklos nėra'kyrimo vietas vėl siunčiami 
lankęs, tačiau muzikos žino-' paštu. Turinys jų turi būti ra-

berniams. Bolševikams paė
mus ki Saulės" progimnazijų 

^yį, tebūna leista!*5*1™ rankosen, katalikai i ė jime jam neprilygs kitas ir somas-tik atvira ir padavimo 
man trumpais žodžiais apibu-1 v a i atsisakė feisti jon savo | penkias muzikos mokyklas bai arba paskyrimo šalies kalba. 

1 sunūs ir dukreles, nes ten iš gęs. jTai kų gali padaryti žmo- ' Prieš adresą turi būti pąžy-dinti šito vyro darbuota Ute-
noj. 

Prieis dešimtis metų, kai 
žiauri Bismarko įpėdinių le
tena laikė mušu sali vergovčs 

jų butų pagaminta komuniz- gaus darbštumas. 
nio agentai. Pertai progimna- Kaipo pedagogas — moky-
zija turėjo prisilpti. i tojas jis mokėdavo įkvėcti sa-

' Bet ir atsidūrus Utenai Ne- [vo mokiniams knygos meilę. 
priespaudoj, kai Vaterlanda! priklausomos Lietuvos glėby į Tat nenuostabu/ kad daugu-

mėjimas "RL", o gale adre
so — "Post New York". Ra-

ĮVAIRIOS ŽINIOS. 

Neįsileido lenkų aeroplano. 
Spalių 12 d. 3 vai. po pietų 
ties Budvičių k^imo šiapus 
demarkacinės linijos lėkė len-

kr$ prietaisų, kam, stočiai 
tarpininkaujant, perduos teat
re statomas dramas, operas, m * i ii^joa* mm-* W«v*" 
koncertus visiems radio abo^ĮDMcticos ągftlJlkte įįtoOĘ}'^ 

apstatomos. N**q<*s auMivi-
zijos visais j&onais jaMmm&& 

nentams. 
Atidarytas Daukan 

kų aeroplanas. Mūsų pasienio tui paminidas. Spalių. 31 d. 
policij:a orlaivį, apšaudė ir pi i -Papilės kapuose įvyko iskn-
vertė gąžti atgal Druskininkų' niingas Simanui Daukantui 
link. Ryšy su tuo įvykiu len-[paminklo atidarymas. Dalyva-
kų; laikraščiai pakėlė didžiau-! vo Seimo pirmininkas, univer
si ą triukšmą, buk mūsų pa- siteto rektorius ir eilė ž^miu 
sienio policija DruskininTai 
rajone apšaudžiusi lėkusi iš 

atėjūnai skiepijo vokietybe, i jo darbuotė nesibaigė: ir čia 
kovose su graždanka nuvai^ Į jam teko būti katalikiškosios 
gintų mūsų brolių širdyse, i visuomenės vadu, stiprinti ją 
tada jis stiprino Uteniškius j idėjoje ir pilietiniame susipra 
lietuvybėj ir mokino: teikė j tiine. 
jiems ginklų kovai su vokie-[ Herų katalikų žmonių jis bu 
lybe. Jo teikiamas ginklas bu- vo mėgiamas, nes visi matė 
vo kontraktas šiaurės sunų'jame nepaprastų žmogų — 
ir Vaterlando atėjimų ginklui. Dievo Apveizdos siųstųjį žmo 
jo ginklas — mokslas. gų, turintį pareigų vesti žt.o-

Jam grėsė okupantų kers- m s Idealų ir 'Tiesos Keliais 
tas, bet I)ievo ir artimo mei-' ir tų pareigų atliekantį neA>u 

j 

lė jam pridavė drųsos. prastu atsidėjimu. 
Jo garbingus žygius liudi

ja gildžiusios Utenos kapinės, 
>eni pakrypę kryžiai ir nepa
prastu šlamėjimu beošių me-
dziai. 

Ta pati kapinių koplyč'm, 
kur jis slaptai darydavo susi
rinkimus, kiekvienam sakyte 
sako: 4*Tai čia dirbo lietuvy
bės ir katalikybes pionieriai. 
Jų žygiai privalo būti visai 
tautai minėtini". 

Jo darbu kelias nebuvo r 

mas jo mokinių deda pastan
gas lavinimuisi; kiti jų net 
sraudos darbų dirįa. 

Užtat dabar Utenos katali
kiškoji visuomenė, ypač jau
nimas, netekę šito garbaus 
vado, J vadi. Gi reikšdama dė
kingumų šiam garbiam vyrui, 
kurs Uteniškiams bedirbda-
iii'is"T)aaukavo geriausias jau-
Mitvės dienas, pina savo šir
dyse laurų vainikų, meldžii 
Aukščiausiąjį sveikatos ir il
giausių metų, taipgi nuošir-

dio laiškai, adresuoti į vietas, i Gardino į Vilnių aeroplanų, 
esamas už Naujorko, gali bu-j Atidarytas lietuvių dailės 
ti siunčiami ii* registruotu bu-: salonas Kaune. Lietuvių dai-
du. Šiais atvejais vieton i lės draugija savo buste atida-

žėmis klotas, nes bedieviai lydžiai linkėja sėkmės tolesnėse 
cicilikai daug kartų kėsinosi 
prieš jo gyvybę: bombai me
tė ir iš šautuvų šaudė Ta
čiau Aukščiausiasis saugojo 
ii nuo bedievių Lomiu ir k u-
lipkų. 

Jis išmokino ( leniškius 
. kaityti geras knygt^ ir laik 
raščius, nurodė #iems kelių 

studijose. 

LAIŠKUS i AMERIKĄ GA
LIMA SIŲSTI 

RADIO. 

r i v 

l lesos 
Praūžus Didžiojo Karo au-1 jaunimų ta i fui i pivraukė j or 

Paštų, telegrafų ir telefonų 
valdyba praneša, kad nuo- s. 

ir idealu Pasaulin;! m. lapkričio niėn. 1 d. įveda 
su Jungtinėmis Valstybėmis 

droms ir papūtus švelnesniam | gjinizaeinį ir ki'4uros darbi,! radio ' 4 RL" — laiškų apsi-
vėjui, apsiaubi' mūsų tėvynę atvedė jį daim, pasaulin ir; mainymų, prisilaikant 
bolševizmo siaubas; užtvino į atidarė jam ^paslaptingąsias j tvarkos: 

šios 

Chevrolets 
To urs — Sedane 

Coupes — Landaus 
T rokai 

<23-<24-'25-<26 Modeliai 
Mes Taipgi Tur ime 

Dodge Sedan 1925, Hudson Coach, Buick Coupe, 
Hupmobile Sport Tour vėliausių modelių, taipgi Ford 
Coupe 1925, Dodge Coupe 1923 ir kitų. 

Kiekvienas Karas Apkainuotas Tikra Kaina 
Kad Greitai Pardavus 

Šiandien Specialis lšpain*avimas 
MOON SFORT vėliausio modelio, gražaus tamsio 

mėlynai koleriaus su šviesiais bruožais. Machaniškai pil
nai prirengtas. Šis buvo turėtas privačio asmens ir turi 
parduoti tik už $325.00. 

Pirk Dabar Naujai Pasiūlijamu Planu 
MŪSŲ reputacija gvarantuota. 

"Post New-York" daroma pa^ 
žymėjimas "PR New-York'\ 

Sutrumpinti — sutartini a-
dresai radio laiškams leidžia
mi tik į Naujorkų, Bostoną ir 
Chicago; į visas kitas vietas 
turi būti parašytas pilnas 
laišku "adresas. Ypatingumo 
pažymėjimai, kaip: "D" , 
"RP", "TC" ir t. t. radio 
laiškams neleistina. 

Mokestis už r^dio laiške i-
mama po 1 lit. 50 cent. už 
žodį; vienok ne mažiau kaip 
už 20 žodžiij, t. y. 21 litas ir 
25 cent. pašto rinkliavos už 
laišką. 

Jei toksai laiškas siunčia
mas registruotu būdu, tai dar 
imamas papildomasai mokes
tis po 1 litą už laišką. 

Platesnių žinių apie šiuos 
laiškus salima šauti kiekvie-

visuomenės veikėjų. 

NAMŲ 8TATYBA CHIOA-
OOJ. 

rė dailės saloną. Dabar jame 
yra senosios tapybos paroda. 11 
Išstatyta apie 90 i vairių am-l = 
žių aliejinių paveikslų, akva-ji 
relės ir miniatiūros. Salonas 
užima tris gražias ar erdves 
sales. 

Krašto miakingumas. Ne
okupuotos Lietuvos miško plo
tas siekia 861,572 ha, bet iš 
šio ploto atmettfs kirtimus, 
pelkes ir kitas miško retumas, 
kurios sudaro 195,848 ha, ge
ro miško yra, 655,724 ha, kas 
sudaro bendro mūsų krašto 
ploto 177c. 

Rusų delegacija arkliams 
pirkti. laikraščių žiniomis 
SSSR vyriausybe nutarusi sių 
S.ti Lietuvon specialinę delega-" 
ei ją arkliams pirkti.-

Opera per radio. Kauno ra
dio stotis ruošiasi Valstybi-

Namijv statyba Chicago j tįlc-
ITglfCg 

rai progresuoja. ifcmdkĘ'iM-

ir lotai parduodami. BĄ taftij? 
statymas braagus, taip **t&* 
ainndie visur fcegaio btangi-
narni. 

Statyk* aJQM*»iiOi»i turi 
daug darbo ir garas f U i g u -
padaro. 

" f HW • - '•-

• " -L- s r 

Joha Stardina, 19 m., ir jo 
brolis to, 21 m., wž#M#ta 
^alėjiman. Kaltinama .tfįtos 
moteriškės nužudyme. » * 

3 K = 

&iiiiiiijiiiiiHiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiitHiuininniinmiiiiiiimnmitfii 
"DRAUGO" KNYOYNC 
2334 80. OAKLEY AVE., CHICAGO, tLL. 

Galima gaut) šios 

1 M A L D A K N Y G S S J 
s i 

noj pašto telegrafo įstaigoj, niam teatre pastatyti tam ti-1 

-

Teatrams Veikalai: 

i 

Š V ^ ( T p J I CECILIJA KANKINĖ, Tr^iį veijf. tragedi
ja, kaina r V 25c. 

BAJORAS GAIDYS, Penkių Veik. komedija, kaina 25c. 
TEISINGASIS JUOZAPAS parašė kun. J. Židanavi-

Čius. Rimta, griaudinga, pamokinanti istorinė drama. — Cia 
nurojloma,Jtt*ip Dievas atlygina žmogui už jo teisingumą ii 
dora . . . . . t . . 30c 

CINGU-LINGU. Trijų veiksmų komedija iš girtuoklių 
gyvenimo. .Parašė Seirijų Juozas. Jeigu norite užganėdinti 
publikų, norinčių gardžiai pasijuokti, — loškite šią komedi
jų — Lošia 10 ypatų .20c 

MASAS KRYŽELIS, BET SUNKUS. Trijų atidengi-
mų komedija. Parašė Seirijų Juozas. Netik labai juokinga, 
bet ir labai pamokinanti — visiems naudinga. Lošia 13 y-
patų , 25c. 

MIKUTIS IR GENUTĖ. Trijų veiksmų komedija vai
kams lošti — paraše Seirijų Juozas. Kur tik lošiama buvo 
ta komedija, visur sukėlė daug juokų ir upo, bet kartu ir 

Aukso AJioriiis, baltais kauliniais viršeliais vidų- | 
| ry viršelių yra įtaisytas gražus kryžius. 464 pus!, su | 

kabėmis kaina •. • 9&M = 
Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais «« | 

kabėmis. 464 pusi. Kaina $24W | 
Aniolas Sargas, baltais kauliniais viršeliais, nė- * 

didelio formato, tinkama jaunimui knygute. 2Š8 pugl. = 
l / a im S1 7 5 = 

Aniolelis, juodais minkštais viršeliais nedidele, | 
Kaina . : Wt = 

Maldų Knygeli, baltais kauliniais viršeliais ski- | 
i riama jaunuomenei. 336 pusi. Kaina $1.25 
E Maldų Knygele, juodais odos viršeliais, labai 
| graži knygute. 336 pusi. Kaina $1-25 
= Maldų Knygelė, juodais kietais viršeliais. Kai

na 50c 
Aniolas Sargas, rausvais minkštais viršeliais la

bai tinkama knygutė, su kabėmis. Kaina . . . . jįft$6 
Aniolas Sargas, juodais, ar rusvais viršeliais, la-

i bai tinkama mažiems vaikams. Kaina 35c 
| Mažas Altorius, juodais kietais viršeliais, nedi-
= delio formato. 464 pusi. Kama \ 50c 
| Ramybe Jums, juodais minkštais viršeliais, pa-
| auksuoti lapai, labai tvirtais apdarais. 956 pusi. Kai-

| ' Melskimės, juodajs kietais audeklo viršeliais, ti-

!

hkima mėfgaitfcmts V$ib%klemfe vrfyirns. S23 {ms|. 
Kairia 60c 

= Pastaba. Perkant didelį skaitlių, yra dapdaniip 
= didelis nuošimtis. 
| ^^DRAUGAS" PU?L. CO. 
i 2334 So. Oakley AVe., C h i c a g o , HL 
s:siisiiiiiiisa^iiiiiiijmiiiiiiHHiiHiiiiiiiiiiHiittMiifttl)tiimiiiiitiiiiiirtffitiHii 

i 

daug ko mokina • » • p p • • • . . . »• . . . . . . . . . 20c 

Cbicago, Illinoi? 

Uždyka 
CHEVROLET SAVININKAMS 

Kiekvienas naujo ar seno Chevrolet karo savininkas 
^aii priklausyti pr*e mūsų Chevrolet Service Klub su pil
nomis privilegijomis ir teisėmis, kuriame yra didelis pi
nigu sutaupymas. 

— • •"• i • i i l m • • " 

Pilnas Pasirinkimas 
Veikusios Mados Modelių Dabar yra Rodomi. 

Patraukiančios Sąlygos 

i 

M i c h i p Ave. Chevrolet Company 
2234 So. Michigao Ave. Cal. 5810 

"The Heart of Automobile Row" 
Atidarvta vakarais ir Sekmadienias. 

r 

" D R A U G Ą S/» 
9334 So. Oakley Ave. 

t ' 
BlllllllllllllJIII|IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII3lllllllllllllllllll!limiHIIII!tlltlllllillllll1llllltllllI| 

SKMTVKITE IR PLATINKITE | 
i r s 

"LAIVĄ" f 
"LAIVAS" vra savaitinis lietuvių katalikų laikraštis. = 
liLAIVAS'' duoda gražių paiu^kinimų iš tik>bos ir do- = 

ros dalykų. * 5 
<<faA^^*rAS', aiškina įvairius priekaištus daromus prieš 5 

Katalikų Bažnyčią. > S 
"LAIVE" rasi gražių ir lengvų pasiskaitymų. = 
"LAIVAS" duoda atsakymų į įvairius tikybos ir do- = 

ros klausimus. v 3 E 
"LAIVAS" teikia žinių iš viso pasaulio katalikų gy 

venimo. 
"LAIVAS" turi Bernaičių Kolegijos Efemejų skyrių. 
"LAIVAS" duodamas dovanai Kolegijos Rėmėjams. 
"LAIVO'' kaina labai pigi: 

Metams tik $2} pusei metų $1. 

" J H » i WT?W m* K m 

Gerbiamieji Tautiečiai! 
^ F : « : S » : ^ 

"LAIVAS" 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Iii. 

IIIIUIIIIIIlUUIIWHHfHimtlllllHtllHUIIMItlllUllllI 

Amerikos lietuvių plačios 
vardu kviečiame jus į kilnų darbe, **- įkurti 
pirmęję lietuviška aukotojo mokslo įstaigę 
bernaičiams — Kolegiję. 

Ilgai neatidelioldte. Visi lietuviai kaip 
vienas, kuris dar save lietuviu vadina, prisi
dekite prie Lietuvių vardo kėlimo, prie mok
slo įstaigos statymo, prie įkūrimo savos Ko
legijos. 

Kad ta mokslo įstaigę pastačius* padir* 
bėkime jos naudai TIK VIENĄ DIENĄ. į 

Gerbiamieji! visi siuskite vienos dienos 
uždarbį Kolegijos Fondįn, įrašę reikalingas^ 
žinias į žemiau patalpintą kupone, šiuo ad*: 
resu: 

REV. F. KUDIRKA, " 
2 3 3 4 So. Oakley Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS 
(čia nukirpk) 

*mm*l—i*p 4 

S11XCII ČEKI * * » • ,DIENOS 1**>ARBJ 

Marijonu Kolegijos Nardai 

MANO- ADRB&A6: 

GATVĖ: 
\ 

MIB8TAS ^^*T^^* ™ J^* * * ! • 

y 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, 1LL 

Radio Stotis C. G. 

^ » 

rėjo šokti mažesniame kam
baryje. 

• 

Lapkr. 28 d. Labdarių vie-
Šv. Antano par. f ilija — J tinę kp. rengia vakarą su 

bulvarieeiai — taipgi turėjo programa. Sako, gerai išsila-
surengę programą sekmad., vinę mėgSjai atvaidins juo-
lapkr. 14 d. Ir pasiseki jiems, kNflf komediją. 
Didesne programo dalį išpil
dė magikas A. Mickevičius. 
Visą vakaro pelną ($110.00) 
paskyrė ir atidavė didžiojo ai 
toriaus fondui. 

.važiavęs f§ ftymo į Esekaris-1 

ttnį Kon^r^są iki šiol važinė
ja po Ameiiką ir Kanada 
lankydamas Benediktinų js-
taigas. Savo sidabrinį jubilie
jų švęsti primatas -atvvfco į 
šią Benediktinų įstaigą. 

Per iškilmes buvo suvažiavę 
čia daug benediktinų iš vi
sos Asnerikos ir Kanados. 
Be to, sumušta galybes tele-
gramais pasveikinimų iš įvai
rių šalių taip pat *rrao Šv. T§-
vo Pijaus XI. 

Primatas Fidelis von Stat-
zingen laike pontifikales šv. 

Richaida&'lir'. Taip-gi kai-jame visur ir su visais, kur 
mus kviečia su lietuviška 
daina. Mes pasilaikome sau 

bėjo gerb. primatas raginda 
mas būti ištikimais Sv. TSrvui 
ir gerais katalikais. 

Šioje valstijoje oras yra ne
šaltas. Žiema &a visuomet 
lengva, nešalta. Šalčiau kiek 
būna apie KalŠdas. Vasarą y-

D A K T A R A I : 

teisę dalyvauti kur mums tin-
ka. Mums visi lietuviai lygus. 
Dainuosim visiems, kas tik 
mus pakvies. 

Dzimčlziai buvome, dzim-

Lapkr. 14 d. Improvement 
kliubas buvo surengęs ban
ketą Community, miesto.salė- i r * Roselando. 

Koncertas studento A. Ra
kausko naudai. 

Koncertą surengė Giedrinin 
kų 16 kuopa, lapkr. 14 d., &v. 
Antano parap. svetainėje. Kon Mišias, Šv. Martino dienoje, 
certas pavyko. Svečių buvo,H dieną laukričio, nes šios, 
iš visų Chicagos kolonijų, net'įstaigos abitas yra Martinas, 

i kuris sykiu Europoj mokino-
Senojoj svet. publika nebūtų si su primatu. Taigi primatas 

ra daug ilgesnė negu apie Chl-jdziais ir paliksime, 
cagą ir daug šiltesnė. J. J. 

«"• 

TEATRAS IR MUZIKA. 
Koncertai ir juose dalyvavi

mas. 
"Draugo" 263 N., tilpusioj 

korespondencijoj iš Cleveland 
Ohio, mėginama prikaišioti 
i r t J. Olšauskui už jo daly
vavimą **Dirvos*' koncerte. 

Gal clevelandiečiui tas atro-

A. Vanagaitis. 

,ie. Prie valgių buvo ir pro-
Krama. Svečių buvo pilna sa- ^tilpus. Gaila, kad stoka vie ir šventė savo'jubiliejų pas ^ ^ a i e c i u r ^ a.ro-
» , tos neleidžia išvardyti visų seną draugą, Martiną, Atchi- d o keist*> *** *>ks dalyvavi-

Antrad., lapkr. 16 d. L. V > r o S P * m o s dalyvių. 
14 kp. turėjo nedidelį 4'so-i Baugiausia dainavo pati po 
3ial gathering". Svetainė ren- n i a E - Rakauskienė. Visiems 
giama par. pokiliui, dėlto tu-

i — 

son kolegijos prezidentą. 
Po pietų primatas pašven

tino vietą statomai naujai 

Taisau bažnytinius rūbus. 
Sužinokite.* 

"DRAUGO" Ofise 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, UI. 

P R A N E Š I M A S 
Pradėjo Eiti 

" T I E S O S A I D A I ' 
Mėnesinis leidinys, TIESO 

šviesoje nušviečiantis dien( 
klausimus. 
Prenumerata metams . . $1.1 
Atskira knygeli 10 

Adresas: 

MTIESfrS<* ,niu 

pianu akompanavo komp. A. ' Benediktinų vienuolijai ir pir-
S. Pocius. f mą lopetą išajete žemių. Se-

A. Rakauskas uoliai daly-!noji vieta yra per ajutštu 
vauja Šv. Antano parap. cho-t klierikams, nes daug jų čia 

atsiunčia "Eartension" I>rau-

SantalMidy 
TUOJMIS 

Palengvina 

Skaotfų 
Nuslšlapi-

nima 
HTenttl 

Imitacija 
Žiūrėkite iodi lo 

"Ml*r" 
Bilo Vaistinėje 

IŠ EUROPOS SUGRĮŽO 

DR. AL. M. RAUKUS 
Gydytojas, Chirurgas ir 

Specijalistas Elektroterapas 
Atsivežė gerų vaistų iš 

Vokietijos. Ligonius pri
ima kas dieną nuo pietų 
iki 9 vai. vakare. 

Sekmadieniais tik susita
rus. 

OFISAS: 
1411 S. 50 Ave. Cicero, UI 

Telef. Cicero 736 M. 

D E N T I S T A I 
t 

\ 

1624 E. FALLS STREET 
Niagara Falls, N. T. 

ADVOKATAI: 

J. P. Waitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

t f 7 M So. Mlckfeaa A v e n o s 
Tol. P u l l m a n 8850 

Opeclallntas Abstraktu* Vedėjas 

re. Todėl jį vietos dvasiškiai 
gražiai parėmė , aukomįs ir 
darbu. Pats kun. H. J. Vai-
eiunas vedė vakarą* 

Programoj viarj vardai bu
vo lietuviški. Reiškia, lietuvis 
reikale gali gauti paramos 
tik nuo lietuvių. Taigi gaila-
kuomet nesusipratimu dažnai 
lietuvių piaigas nueina ne lie
tuvių biznierių ar profesio
nalų kišeniun. 

Žydai ima pinigus nuo visų, 
bet daug pastangų deda, kad 
jo pinigas eitų tiktai pas iy-
d$. Taip pat reiktų elgtis ir 
lietuviams. Žinoma, lietuviai 
ir nuo lietuvių biznierių iri Primatui pagerbti' per du 

JOHN M I N S K A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

M I I W . 22nd St. arti L C A T I U 8t . 
Te le fonas Canal 2552 

Valandos : t ry to iki 9 vakaro. Se-
rodoj i r Pė tnyč io j n u o 8 r. Iki r 
T . V e d a v i sokias "bylas visuose 
te ismuose. E g z a m i n u o j a Abstrak
t a s Ir padirba v i sok ius D o k u m e n 
tus.* perkant a r k a parduodant 
Lotus , N a m u s , F a r m a s ir Biznius. 
S k o l i n a P in igus a n t p irmo mor-
g lč iaus l engvomis Išlygomis. 

=as ui m. 
5S* 

A. A. O LIS 
A D V O K A T A S 

118. La Saile st. Room 2001 
Tel. B T T ^ A ' P 1 * 10S4 Vai . Tano i - 5 

V A K A R A I S : 
1241 S. Halsted St. TeL Yards 0088 
7 ik i t v. v. apart 

Pė tnyč ios 
• i ^ i 

— • . . 

v 1 

Tel. R a n d o l p h 4241 

JOHN T. t U RIS 
L I E T U V I S ADVOKATAS 

106 W . Monro© St. C2iicago 
Res . 0020 Champla in Avenue 

BfkHrey 8690 
Res. Vai. 7-8 vak. Ofisas Vai . 9 -1 . 

profesijonalų turi teisies rei
kalauti teisingumo, sąiiiriu-
gunio ir mandagumo bei šva
rumo. Be šiiį keturių ;r tai \* 
svarbiausių dalykų neilgai 
nekasi biznis ar profesija. 

Čia nuėjau truputį nuo te
mos, bet ši pastaba daugeliui 
reikalinga* 

J . * 

šokiai! šokiai! 
x 

Vietinė Lietuvos Vy«ii) 
kuopa rengia "2ird Annual 
Thanksgiving Eve Dance \ ' 
lapkričio 24, didžioje paa*ap. 
svetainėje. Visas jaunimas iš 
Ciceros ir Chieagos kviečia
mai atvažiuoti į šokius, susi
pažinti su vietine Vyčių kuo
pa ir pasilinksminti. Turime 
erdvia avėtame, kuri talpina 
daug žmonių. Orkestrą bus 
viena geriausių. Jos vedėjas 
yra žinomas "Bnck Jonės''. 
lietuvis. Todėl visiems atšilau 
kasiems suteiks pasitenkini 
mo. Neužmirškite lapkričio 
24 d. atvažiuoti į Vyčių 14tos 
kuopos šokius. Turėsit "a 
good time". Prie to tais pa
čiais tikietais bus galima lai
mėti didelė "turkey". 

Kviečiame visus. 
Komisija. 

gija. 

Taipgi tą pačią dieną pra-
t 

aidėjo ir studentų meditaci
jos, arba, kaip angliškai sako, 
"Retreat" ir tęsės per tris 
dienas. Pamokslus sakė abi
tas iš Šv. Jono Kolegijos, 
Collegeville, Minn., ir Jc«n. 
abitas Alcfcin, O. S. B. Per 
tas dienas studentams nevalia 
buvo nei kalbėti, nei mokin
tis, nei laiškų rašyti, tiktai 
melstis ir pamokslų klausyti. 
Ketvirta dieną 10 vai. iškil-

i • -« r« i • Truputi skaudu skaityti nemes baigtos ' Sv. Tėvo palai-*, . , . v ,„• TV., -V. X. . . • ~ teisybes žodžius. Prikaišioti 
mimiim. / X 1 V . . . . 

man ir. Olšauskui, kur ir kaip 
mes dalyvaujame, nepritiktų 

mas yra visur praktikuoja
mas. Ypatingai Chicagoj. 

Art. iš dzimdfcių tarpo, J. 
Olšauskas, laikinai užima va r 

gonininko vietą Detroite. Jo 
darbuotei ir profesijai neken
kia dalyvavimas koncertuose 
kaipo artistui. Jis Olevelande 
dalyvavo kaipo artistas, o ne 
vargoninmkas. Kas cali už
drausti artistui — dainininkui 
dalyvauti koncertuose vienur 
ar kitur f 

Clevelandiečiams, turbūt, ne 
žinoma, kad Chicagoj kaiku-
rių lietuviškų parapijų-vargo
nininkai dalyvauja ne tik lais
vamanių rengįamuose koncer
tuose, bet ir bolševikų! Ko
de! Detroito vargonininkas 
negalėjo- dalyvauti vienur ar 
kitur? 

Telef. Roulevard TO4S 

DR. € . Z, VEZELIS 
LIKTI'VIS DENTISTAS 

4646 BO. A S H L A N D A V E N U E 
Ant B. Zaleskio Apt lekos 

DR. L. P. SLAKIS 
D E N T I S T A S 

4454 So. VVestern Avenue 
Valandos: N u o 10 ryto lkl » vaL 

takare . 

DR. P. G. LUOMONS 
LIETU VIB DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET 
TeL Ganai f l U 

Valandos: 9—11 ryto: 1—I rakars 
mm*J 

O P T E M I T E I S T A I 

vakaru buvo atvaidinta gro- smogui, kuris save vadina'ir 
ži|s veikalai: vienas muzika-
lis. o kitas — Šekspiro 

jaučiasi lietuviu. Tiek art. 
Olšauskas, tiek aš. dalyvau-

-• 

> 

JOHN 6 , BORDEN 
(John Ragdztanas Borden) 
A D V O K A T A S 

V B. DEARBORIf ST., Roosa U M 
Telepbone Raadolph SMl 

Vakarais 2151 West 22 St 
Tetephone Roosenrelt 1090 

l u m t Telefonas Repnhllfi Moo . 

ATCHISON, HANSAS 
Nepaprastos iškilmes Bv. 

"Benedikto kolegijoj buvo lap
kričio 11 — 15 cUL, nes buvo 
atsilankęs aukštas svečias iš 
Rymo Benediktinų Ordeno 
primatas,- Rt. Rev. Fidelis 
von Statzingen. 

Primatas praeitą vasarą at-' 

DR. YAITUSH, 0 . D. 
OPTEM3TRISTA8 

P h o n e Tards SI62 

Dr.A.GRAIČUNAS 
Lietuvis Gydytojas . 

3310 South Halsted Street 
CHICAGO, I L U 

Tai Boulevard 3686 

Dt*. d. P. Pošk; 
GYDYTOJAS ER OrORURGAlI 

3133 South Hakted St, 
Valandos: t — H t i r y t i 

Vakarais nuo f Iki I 

Eez.: 6504 S. Artesiaa Â  
Tel. Hemlock 2874 

VaL : Utaminka l s Ir 
nuo I Iki 9 vai. jrak. 

į DR. S. B E I S 
GYDYTOJAS I R fefllRI 

X — Spinduliai 
OrLsas 2201 West 22ud St 

Cor. S. Iieavitt St. TeL Caaal 4 
Rezidencija: 3114 W. 42nd 

TeL Lafayette 4988 
Valandos: 1—4 & 7—8 T . | | 

Nedėl ioj : 10—12 ryto. 

TeL Lafayette 5703 
DR. A. J. JAVOIš 

OYDYTOJASl EB CHLRnFt«AS 
4448 SO. C A L 1 F O R M A A V E N U E 
VAL.: 9 iki 12 ryte; 8 iki 6 p. 
p. 7 iki 9 vak. Paned^liais ir 
Pėtnyč ioms 3 p. p. iki 9 vak. 

Telefonas Boulevard 1888 

Dr».S.A.Bi*en: 
4008 SO. ASHLAND A V E . 

Culcago, DL 
VaL: 9 ryto iki 12 plet: 1 
,piet iki 3 po piet, 6:30 vak. 
y: 30 vak, 

DR. H E R Z M A N 
I i R U S I J O S 

Gerai l ietuviams Žinomas per I I 
m e t ų kaipo patyręs lydytojo*. ( 
chirurgas ir akušeris . 

Gydo staigias Ir chroniškas l igas 
•yru , moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-I lay ir kitokius 
e lektros prietaisus. 

Ofisas Ir Labaratorlja: 1088 W. 
18th St., netol i Morgan s t . 

VALANDOS: N u o 1§—12 pietų 
ir nuo I lkl T: t t vai. vakarą, 

Dienomis: Canal 
Talefonai: t i l t . Nakt į 

South Shore 2238 
Boulevard 41SC 

3235 South Halsted St. 
VaL: 9 — i t i . u . ir po l T. vak. 

Tel. Boulevard 1188 

Dr. AJ. KARAL] 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgas 
Cfclcagsj, m . 

Tel. Cunal 0257 Res. Prospect 6( 

DR. P. Z. ZALATOI 
Gydytojas ir Chirur^ 

1821 South Hals ted SC 
Rezidencija 6600 S. Artesian 
Valandos: 11 ryto iki 3 po pi« j 

6 iki 8:30 vakare. 

Lietuvis Akių Specialistas. 
Palengvins ak ių Įtempimą ku

ris esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudamą akių kar
st}. Atitaisau kreivas akis, nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regy-
ste ir tol imą regyste. 

Prirengiu teisingai akinius v i -
sose ats it ikimuose e g z a m i n a v i m a s ' 
daromas su elektra parodančias 
mažiausias fcstMagj 

Specialė atyda atkreipiama m o -
kyklos vaikučiams. 

i 
Valandos nuo 18 ryto iki 8 va

kare. Nedėl iomis nuo l t ryto ik] 
1 po pietų. 

Tel Boulevard 7589 
1545 WEST *7th STREET 

Akinei $4 ir augščiau 

r P h o n e Boulevard 8483 

D P . Mangenis 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
3327 So. Halsted Street 

VALANDOS: 
4 N u o 10 ryto iki 2 po pietų 

Nuo 5 po pietų iki 9 vai. vakare. 
Sekmad.: nuo 10 ryto iki 2 po piet 

MOTINA! Fletcher's Castork y-
ra malonus, nekenksmingas pa
vaduotojas Castor Oil, Parego-
ric, Teething Drops ir Soothmff 
Syrups specialiai prirengtos del 
kūdikių ant rankų ir vaikų vi
sokio amžiaus. 

Jaii jos yra vartojamos virš 30 
metų .įr gerai pagelbsti. 

Užkietiejimo Wind Colic 
Raugėjimo Šviežiu. Skilvio 
Svaigulio Rog. Vidurių 

M 

Ofisas Tel . Boulevard 8 8 M 
Rezid. TeL Drezc l 8181 

Dr. A. A. ROT H 
RUSAS GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų l igų 
O F I S Ą l̂ 

3103 So. Hakted St 
K a m p a s 31st Street 

VaL: 1—3 pV> plet/ 7—8 vak. Ned. 
ir Šventadieniais 10—12. d. 

N a m ų ir ofiso TeL B l v d , 

DR. A. J. BERTA! 
8464 S. HALSTED STR1 

Ofiso vai.': 1—S p. p . «-8 vaL 

DR. CHARLES SEGI 
Perkėlė savo ofisą po numei 

4729 S. Ashland Ai 
SPECIJALISTAS 

, Džiovų, Moterų ir Vyrų lAį 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 
po pietų: nuo 7—8:30 vi 

Nedėl iomis 10 iki 12 
Telefonas Midway 2880 

Akinių Pritaikymo Mano 
M K E T Ų PRITYRIMO 

i«itber0^m.lfcrphinef» 
MtacrslTMoTįi^011 

flMM 

L O S S O P S » » ^ 

l 

Egzaminuoja a k i s — pritaiko aki 
n ius — šlifuoti st iklai a n t vietos. 

DR. JAN J. SMETANA 
OPTOMETRISTA8 

1801 Soath Ashland Avesrne 
K a m p a s 18 Gatves 

Telefonas Ganai 0528 
Ant trečio aukšto virš Platte a p 
t lekos, "kambariai: 14, 16, 16 ir 17 
Valandos: nuo t :30 ryto iki 8:10 
vak. Ofisas uždarytas Nedėl iomis . 

Tel. Canal 6574 

DR. F. G. TAUTKUS 
CHBSOPRACTORIUS 

2019 Canalport Avenue 
Valandos: Nuo 6 iki 9 

Dr. Maurice 
Gydytojas ir Chirurį 

4631 SO. ASHLAND A 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 320 
Valandos: 

Nuo 10 iki 12 piet. v 

N u o 2 iki 3 po piet. 
* Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl . nuo 10 iki 12 p i 

i 

Pagelbsti suvirškinti maistą, suteikia linksminiQ, 
Pasilsį ir •*" > 

Naturalį Miega be Opiates 
Atsiminkite štai k^: Castona yra vien tik kūdikių gy
duole ir negydo visus šeimynos narius. Kas pagelbsti 
junu*, gali bnti pavojinga, jeigu duosite ta patį kūdikiui. 
Kad apsigaubėjus imitacijų, visuomet žiūrėkite parašo 

Chas. H. Fletcher 
Patvirtinti nurodymai »nt k iekvieno pakelio. Gydytojai visur reko
menduoja "jas. , 

PRITAIKO AKINIUS 
Kreiva* Akis Ištaiso 

DR. 6. SERNER 
Lietuvis Doctor of Optios 

• • J . nuo 18 ry la Iki S : l t 
NedėUomis n u o l t lkl 1 

3265 So. Halsted Street 
8-ros lubos 

SPECIALĖ ATYDA!! 
VYRAMS 

Kiekvienas vyra& kuris 
kenčia nuo veneriškos krau 
jo arba odos ligos turėtų 
ateit del pilnos egžamina-
cijos, kad žinotų gerai savo 
padėjimą. Nekentėkite atei
kite šiandien. Yra priežastis 
kiekvieno skaudėjimo, o jei 
jųs kenčiate skausmus tai 
reiškia kokia nors dalis ta
vo kūno nedirba gerai. 

$10.00 X—RAY egzami-
nacija tik $1.00 šį mėnesį. 
Aš jums paaiškinsiu kaip 
atgauti sveikatą. 

D R . S I N G L E Y 
SPECIALISTAS 

20 W. Jaekson Blvd. 

DR. BENEDIGT ARI 
8 J 

Ofisas 8801 S. Kedzie Ave, 
Lafayette 0075. Valandos 8-8 
Rezidencija 8180 W. 88 St. 
Prospect 0818. Valandos I 
ryto, 7 iki 8:80 vakare. 

— 
Rez. TeL Aost in 8000 

DR. SIGMUND MAI 
t i lUVTOJAs* Ir O i U B U l 

X-Spindulių Labatorija 
5146 WEST 25th W\ 

Ofiso Tel. Lawndale i 
Cicero 8 8 8 

Valandos: S — 4 p. p . 
Seredomis Ir Nedėliomis, Pani 
Utarninke ir Ketverge 1 —- 8 

Ofiso TeL Lafayette 8877 

DR. S. L. FRIDUSII 
Ofisas: 1808 W. 47U* 

Rez idend ia : 1785 E . 8&th 
Telefonas Plaza 8020 

Valandos: 12 iki 2 p. p . ,7 iki 
Nedėl ioms: 11 ryte l a i 1 

~>-

arl i State Street 
Chicago 

Imki t e elevaiterį iki 10 
aukšto 

į ė j i m a s B o o m 1018 

TeL Armitagc 2822 

DR. W. f. KALISi 
GYDYTOJAS H 

CHIRUEGAS 
1145 Milwaukee Avi 

Valandos: Kasdien nuo l f iki 
nuo I lkl 8 vakare,' i šskyras 
madienius ir Šventadienius, 
čiadisniaia vakarais uldaryta-l 

t 
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C H I C A G O J E 
ZiniB-Zineles. 
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X Praeitas sekmadienis bu 
TO gausus vakarais, žymiais 

< Vakare prieš Padėkos 
Diena (Thanksgiving Day) 
lapkr. 24 d. Chicagos Vyčių 
Apskritys rengia didelį šokių 
vakarą, Dievo Apveizdos pa-

misija sutvarkiusia juos galą 
tų paduoti spaudai. 

Taip-gi prašome visų Chįca* 
gos lietuvių biznierių gar$in~ 
tis Labd. Saigos Seimo pro
gramoje. Prieš šventes ypa-

parengimais: Pilkos didelis ™P- svetainėje. Visos Chica-
vakaras su "Aušros Sunųs"U°s Vyčių kuopos privalo pa-
iioodman teatre; ''Dainos" ™*iti vakarą, nes pelnas Al 
choro koncertas C. S. P. S. SVP namas Vyčių Chicagos Aps-
tainėje, Cieeroje didelė para- k l i ( ' i o Si»Ho Lygos naudai. 

i jos vakarienė; Mot. Sajun- X Praeitą, sekmadienį Mcr 

B 20 ir 21 kp. 10 metų su- K i n l e>T P« r k o * a l * iv>'ko x -
airtuvių pokilis, Pavis Squ- V 7 * ^ chicagos Apskričio su-

lauja datoje talentų. Kuopa lyvaivjairtieji vakare turės 
^ " » ' • ' » • • . . , . • ; 

> • 4*tra4i*rus, Lapkr. 
T" ' V 

j% tn*i. PetraV žemgulis, bu-.'pragos tikėtis išlaimėti dide-.šiems įdomu JAIS pasižiūrėti grosernė\ Randasi ant 87 ir 
vęs narys Springheldo Vyčhj, Ii kalakutą (turkey). J. A. t Ashland, gera vieta visokių 
yra lošęs svarbiausią minėto 

vauti. Ir be kostiumų atvyra j PĄBPAVIMUI Bučerne ir 

Orkestrą pasamdyta gera, 

tingai kiekvienas biznieria lošė, kad lankę mokyklą &kot-
landijoj, bet lietuviškai jisai 
geriau atliks. Ką besakyti a 

veikalo roję, būtent "Šailo- T būtent "Franks original Nite j NAUJA KRUTOMŲJŲ VAIŽ-
ko", žv^o. ttors anglų kalba fOwfs'\ DŲ MAŠINA 

stengiasi kuoplačiausia išsi-
garsinti. Tat ir yra gera pro 
ga, nes Labd. Są-gos Seimą* pie kitus kuopos narius: Pi-
bus vienas didžiausių. Suva-jlypa, Gruštę, Millerį, Piežie-
žiuos žmonių ne tik iš Chic?.'nę, ŠrupŠą, Banį, !Perminaitę, 

rr> parko salėje ir kiti. Vi-
iUO«e vakaruose publikos bū
ro: vienur mažiau, kitur dau-

važiavJmas. Neatvykus Aps-
kr. Valdybai, dienotvarkėn į-
traukta tiktai bėgamieji rei-

rjan, kitur net labai daug. * j k a l a i - į k a l b ė t a rengiamas 
- X k Sąjungos 20 ir 21 kp. į Apskričio šokių vakaras (lap-
ubHiejinis' pokilis bene ge-Į kr- 24 d. Dievo Apveizdos 
ia«sia pavyko. Publikos pri

ėjo tiek, kad nei stalų, nei vai 
hj neužteko. -Programa buvo 

jjrali: kalbos, solai, duetai ir 
tfot. Są-gos 55 kp. (Wešt Ši
lo) choras itin gražiai pasi-
odė ir pirmą sykį Chicago j 
iaiiiavo A. Aleksio Moterų 
imną. 

parap. salėje) ir išrinkta dar
bininkai., Sus-mui pirmininka
vo p. P. Zdankus, "Vyties" 
red. Sekantis, priešmetinis su
mas įvyks gruodžio 12 d.. 
Dievo Apveizdos parap. salėje. 

X Dienos Uždarbio Kolegi-

gos ir apielinkių, bet ir iš ki
tu miestų. 

Labd. Są-gos šeiminis va
karas taip pat bus didelis u, 
gražus. Gabus North Side val-
dylos vaidins gražų, Chica-
goj dar nematytą veikalą " In
teligentai M, Manoma, kad į tą 
vakarą suplauks daug žmonių. 

Žeromskį Brazauską, Balčiū
ną ir daug kitų, Idius. 

Vakaro pasisekimas priduo; i v 

musų^Sportininkams daugiai GENiEVA, lapkr.f 23. r— Vie 
noro ir energijos iš anksto or- nas Šveicarijos architektas iš 

CHICAGOS VYČIAMS. 

u r 1 

Ateinančią seredą (lapkr. 
24 d.) Liet. Vyčių, Chicagos 
Apskritys renąia didelį šokių 
vakarą, Dievo Apiįįifcdos pa 

ganizuotis ir įtraukti visas 
kuopas ateinančio basebolo se 
žono darbui. 

Kviečia 
Reng. Komisija. 

rado kratomuosius vaizdus ro 

tautų apgyventa. Atsišaukite 
greita, j Kaina susitaikysime. 
Atsišaukite 1710 W. 87tfi St. 

tk 

RENDAVIMUI Puiki krau
tuve tinkama bile biznui. Ge
roj vietoj lietuvių apgyventa 

dyti mašiną, kuri nesanti di-iarti bažnyčios ir mokyklos, 
desnė kai cigaretams susidėti j Atsišaukite : 
makštelė. ' \ 2257 West 23rd Place 

Žinomas francuzas išradėjas 

BUS LINKSMAS MASKA
RADAS. 

Moterų 131-ta kuopa rengia 
maskaradą lapkričio 24 d., Lie 
tuvių Auditorijoj, 3133 So. 

Taigi, biznieriai, naudoki J rap. svetainėje. Visų L. Vy-• Halstuį Stv, 
tės proga. 

Seimo Reng. Kom. 

BRIGHTON P ARK. 

Vieša Padėka. 
Šiuomi širdingiausią relš-

jai kurti vajus prasidės gruo- kiu aėiu visiems dalyvavu-
džio 1-12 dd. Laiko nedaug šiems parapijiniame susirin-

GKABOR1AI: 

S. D. UCHAWICZ 
MMiuria Q»borto 
fSt4 W. SSrd F I M C 

Ckicaco, DL 
Patarnauja laido-

tarese kuoplclanaia 
Reikalą meldžiu at-
daauktl, o mano 
darbu b ū d u at f t 
nedlntl. 

nti 
l l t t 

••=--=?! Kolonijos, kurios ruošiasi to-j tome, spalio 14 d., ir sudėju-
šiems atsakanėią auką klebo
nijos statybos pradžiai. 

Kun. A. Briška. 
Brigliton Parko liet. kleb. 

mis dienomis savo ribose da-
rvti rinkliava ir irražiu sek-
mų turėti tesi ruošia i darbą, 
nes Kolegija — bendras visu 
išeivių katalikų reikalas. 

X Ateinančiais metais L. 
V. Cbieagos Apskritys savo 
tradicinį išvažiavimą (liepos 

ėių kp., priklausančių Aps-1 Maskaradui narės ir biznie-
krioitri, būtina parįifca daly- riai yra suaukavę kelių sim-' 

L. Lumiere tvirtina, kad ta 
nauja mažina krutomųjų vai
zdų pramonėje atliks dideles 
perversmes. 

TeL Canal 1655 

fSi 

^'auti šokiuose, neą visas pel- tų doi. veit\5 gražių dovanu 
nas skiriamas Ch. Apskn tad daugelis m gražiais kos 
Sporto I^ygos reikalams. Da nmais rengacl jame daly 

" '. .". 

L. Vyčių Dramos Sekcija. 
Vakarų Sezonas. 

Atėjo vakarų rengimo sezo-
4 d.) žavia rengti kur nors to- nas. Pavasario metu jauni 
liau nuo Chicagos. Išrinkta 
Apskričio komisija jau žiūri
nėja apielinkes ir vietas, taip 
pat patogi) (traukiniu ar lai- miškus, paupius, ežerus vešu 

Tel. Boalevard 41 St 

A. MASALSKIS 
• GRABORIUS 

Husu patarnavimas laldotuTėaa 
ir kokiam reikale, visuomet eeia 
MUižiningas ir nebrangus, todėl 

Icad neturime ifllaldų užlaikymu 
J skyrių. 

3907 AUBURN AV«. 
Chftcago, 111. 

1 

iiuus ieško džiaugsmo tyrame 
ore, miškuose. Vasaros šiltos 

i 

dienos išblaško jaunimų po 

vu) susisiekimų. 

PRANEŠIMAS VISOMS 
LABD. SĄJUNGOS 

KP. 

mos ieškoti. Žiemos metu jau 
n imas. daugiausia reiškia noro 
parodyti talentus vaidinimo 
Publika ieško poilsio, pasigg 
įėjimo .koncertuos, vaidrrii 
m uos. 

Simpatiškas — 
audagus — 

(Geresnis Ir Pi
lnesnis Už Ki-
jtų Patarnavi-

J , F. EUDEIKIS KOMP. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
1605-07 S. Hermitage A ve. 

TeL Tards 1741 Ir 4*41 
SKYRIUS 

4447 So. Falrfleld A I I M I 
TeL Lafayette 4717 

SKYRIUS 
1414 So. 4»th Ooart 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS 

1 A u bu ra A vena* 
TeL Blvd. 8201 

RAD2IUS 
Lietuvis 

dltcsgoje 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriau 
Ir pigiau negu 
I d a todeL kad 
priklausau prie 
grabų lSdirbystee 

OFISAS: 
•CS West 18 g*. 
Tel. Canal 4174 
SKYRIUS: S3S8 
So. Halsted St. 
TeL Blvd. 4968 

UTKUS UNDERTAKINO 
Oo., Ino. 

P. B Hadley. Llcenaed 

0 W. 18 8t.f Chicago, U i 
•Sakas ItJts reikalinga prie 

bu. Teisingos kainos. Geriau 
patarnavimas. Važiuojame | 

llmesnės vietas ui tą pačia kai 
le iskite snums pagelbėti Jums 

Hudimo * valandoje. 
S i t i 

Vijoms kuopoms jau žino
ma,- kad vra nutarta Labd. 
Sąjungos 7 Seimo, kuris jvyks 
gruodžio 19 d., š. m., vakaro 
progTamai parinkti skelbimų. 
Todėl prašome visų kuopų pa
siskubinti, nes laiko nedaug. 
Nepasiskubinus, paskui bus 
per vėlu. I busim*} Labd. Sa
gos Centro susirinkimą visos 
kuopos turėtų atvežti visiis 

Ką darys Vyčiai? 
Mūsų L. Vyeių 36 kuopo 

tradicijos tebgyvena! Ne vie 
nas narių dar nepamiršo mu 
sų kuopos pereitų darbų dra
mos srityje. Kam nemalonu 
prisiminti "Sibiro Žvaigtžde" 
'\l)es>nzano Mergelę , "Val
kata", "Pabaigtuves", *40i*a-
fas kaimečio bernas'*, *'Šv.[ 
Elzbieta*' ir daug kitų. Vis 

biznierių skelbimus, kad ko- , . . . . T 
lai j\^ykmta triūsu p. Igno 

^ 
Sakalo, buvusio šios kuopoj; MEDUS 

SvteHas 
Tikrai Garan 

tuotas 
Geriausias Me
dus koki pini

gai gali nupirkti. 
2 Penkių svarų vledrukat $3.20 
6 Penkių svarų vledrukai $6.30 
10 Penkių svarų viedrukal $10.00 
50 Penkių svarų vledrukai $45.00 

Siunčiame express'u 
Siųskite l loney Order apmokėjimui 

A. 6 . GILL 
228 West Huron Street 

Chicago, 111. Septintos lubos 

i I. J. Z O LP 
GRABORIUS IR LAIDOTUVnj 

VEDAJAS 
1660 West 46th Street 
Kampas 48th ir PauUna Sta. 

TeL Blvd. 5203 

Nuliūdimo valandoja kreipkitės 
prie manės patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia del šermenų 
dykai. 

• - — i i» 

Tel. Cicero 8570 
CHAS. SYREWICZE 

Mandagus ir pigiausias patarna
vimas. 

Laidotuvėms patarnavimas yra pi
gesnis užtat kad aš priguliu prie 
grabų kompanijos. Karus paren-
davoju Visokiems 
reikalams. 

ii ra mos selicijos vedėjo, ir ga 
bių jo vaidylų: Sofijos Saka-
lienės, Širvaičių, Banio; Bal 
<v*iuno, a. a. Stankaus, Statkie
nės, Žylio, Pilypo, Junokie 
nes Kelpšaitės, Žeromskio. 
Šrupšos, Ivinskaites, Volko, 
Gužaitės, Stankaitės ir Idtų. 
L. Vyčių 36 kp. dramos sek
cija, Sakalui vedant, buvo ge
riausia Chicagojo. . . 

• 

Tiesa, L. Vyčių 36 kuopa 
nebteko gabaus rezisierio 
Igno Sakalo. Jisai dabar dar
buojasi Aušros Vartų parap. 
Vyčiams. Bet. Brighton Par
ko koloniia nepasidavė nusi
minimui. Ji mėgina siekti pra
eities darbų. Dabar kuopoje 
prisidėjo daugiau narių. Di 
desnė yra jėga. 
Statys 'Mereliam ot Venine' 

Kuopos studentų grupė m 
mane išversti iš anglų kalbom 
fšekspiro veikalą "Merchant 
of Venice,>. Darbas jau pri
rengtas spaudai, š is veikalas 
paturtins mūsų dramatinių 
veikalų looį. "Pirklys Venici-
jos", (turėtų būti "Venecijos 
Pirklys" ~ Red.) reika-

mmmmmm tmagm 

PIRKITE RAKANDUS ATYD2IAI 
Pamatykite mus pirm negu pirksite 

kitur. Tamstos patys persi tikrinsiąs JOK 
mušu rakamlal yra naujausios madas ir 
parsirtnoila trisin«oml8 kainomis. Turime 
tlitlrtį pasirinkimą vLsko kas tik reikalin-

UASH ARBA LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

a 
Phone Boul. 9757 3224-26 So. HaJsted St. 

RENDAVIMUI 4 ir 3 kam
bariai. Visi vėliausios mados 
įtaisymai. Renda prieinama. 

Atsišaukite: 
4436 S. California Ave. 

Chicago. 

w: 

SU GERU AUT0M0-
BtLU MALONUS 

VAŽIAVIMAS 
•Pirk pas C. P. Suroms-

k į & Co. neturėsi niekuo
met nereikalingi! iškaš-
eių, nes parduodu geriau
sius įždirbystie^ automo
bilius," naujus širl šienus, 
priimsime jūsų seną, au
tomobilį j mąinu^, kac? 
turi lota, nam^ arba kito
kį nuosavybę gali mainyti 
ant automobilio. Savinin
kai namų gali pirkti au-, 
tomobilį be pinigtj. 

NAMj) BARGENAI 
Šie visi namai išsimai

no ant farmų, lotu, arba 
bile kokiu biznių. 

10 flatų naujas kampi
nis nmrinis narna?, įihs-
keti ų.ųm kitus kaip len 
da. 1300-2 So. 48 Court.. 
Cicero, Tll. 

• ̂ 5 aatomobilų tilpantis 
iparaįrritjs £al?nia pirkti 
Tft bizni, arba be biznio, 
įmokėti $7,000, kitus kaip 
renda. 

7 pagyvenimų namas į-
mokėti $1,200 kitus kaip 
renda 4354 So. Honore 
St. 

' [ "f r ' i III 

Ą pagyvenimi} biznia
v ę nam.^, karštu vandei 
niu apšildomas, įmokėti 
$800. 1036 W. 69 St. -

3 flatii mūrinis namas 
po 6 kambarius, su visais 
įtaisymais, įmokėti $700 
4512 So. Union Ave. 

r 2 pagyvenimų biznitu-
vas namas, įmokėti $500. 

, Brighton Park 2 fj-ttų, 
Po 4 kamb., su visais į-
taisymais, kaina $6,800. 

4 flatų kampinis nm
rinis bizniavas nan^as, 
mūrinis garadžius člel:8 
automobiių įmokėt $1,500 
501 West 32 St. 

rr 
REIKALAUJANTI 

RAKANDU 

Vlctoiia Photo Studio 
J. PRAKAITiS 

Fotografas 

Vestuvių, Sel-
mynfų. Grupių, 
Pavienių Ir viso
kių fotografijų. 
Kainos teisingos, 
darbas guaran-
tuotas. 

118 IBSth 8t. Cahimet City, HL 
TeL Hammond 4530 

Lankykite didžiausias Lie
tuvių Krautuves Chicagoje 
THE PEOPLES FURNI-
TŪĖETURE CO. Šiose krau 
tuvėse Jus visuomet rasite 
platesnę pasirinkimą nau
jausių madų, geriausio pa
darinio, Rakandų, Pijanų, 
Radio, Kaurų Pečių ir visų 
kitų namams reikmenų ir 
puošalų. Kainas žemos, pa
tarnavimas mandagus. 

Lengvi mėn. mokesčiai 
Dvi dideles Krautuvės 

Prie 19th Place 
1922-32 S. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond St. 

V. M. STULPINAS & CO. 
Visad teikia teisinga, ir rreltą 

patarnavimą tiems kurie nori 
pirkti, parduoti arba mainyti, na
mus, lotus, farmas ir biznius. 
Siunčia pinigrus, parduoda laiva
kortės, ir atveža giminės iŠ Lie
tuvos labai greitai. 

Daro dovleraaStis ir kitokius 
dokumentus. Del teisingo ir grei
to patarnavimo visad kreipkitiea 
pas: ' 

V. M. STULPrNAS & OO. 
SS 11 So. Halsted St. Chicago 
Motary Public Tel. Tards 6062 

KRAUTUVIŲ FTKCER1AI 
Grosernlų, Bu-
černių, Delika-
tessen, Restau-
rantų, Kendžių. 

Bekernlų, m ū s ų 
speclalumas. 

patarnavimas, žemos kainos. 
SOSTHErMS 

1911 Sautb Statę Street 

LEAVITT STR. GABAGE 
Mes taisome Jvairius automobi

lius, Mazgojame, užlaikome įvai
rių automobilių dalia Taipgi ran
duojame garadžių del pastatymo 
automobilių. 
LEAVITT STR. GAEAGE 
2226-30 S. Leavitt Street 

Phone Canal 6954 

(VAIRUS K0NTRAKT0RIAI 
# — 

HIGHWAY MOTOR 
SALES 

Norėdami pirkti nanjų 
automobilių Oardner, Moon 
ar Diana arba kitokių var
totų, kreipkitės. 

Highway Motor Sales 
5816-18 S. Western Ave. 

Chicago. 
mtįm 

PEOPLES HARDWARE 
AND PAINT C0L. 

P A V I N T N K A I 
OREGOROWICZ BROS. 

Užlaikome: 
Maliavos, Aliejų. Stiklų, Auto reik
menų, jranklų, Indų ir kitokių na
minių reikalingų reikmenų. 

Turime plombinių Ir elektros 
reikmenų 

IMI WEST 47th STREE7T 
Telefonas fjafayette 41St 

Chicago, IU. 

f 

PARDAVIMUI 
7 kambarių muro namas po nu

meriu 900 So.r Irving Ave. Naujai 
išdelcoruotas. Furnasu apšildomas, 
elektra, didelis beismentas. Mažas 
imokėjimas, likusius kaip renda. 
Matykite savininką. 

2142 W. Ja<skson Blvd. 

PARSIDUODA 
Bučernė ir grosernė geriausioj vie

toj Cicero. Renda nebrangi. Visi pa
togumai. Parduosiu už prieinamą 
kainų. Atsišaukite. ' 

1436 So. 49th Court Cįcero, 111. 

• h$n 

C. P. Suromskis & Co. 
5833 SO. WESTERN AVE. 

Telef. Hemlock 6151 

WESTERN AVE. LOTAI 
Parduosiu lotu ant ,Wes-
tern Av«. prie pat kampo 69. 
Savininką galima matyti nuo 
10 ryte iki 9 vai. vak. groser-
neje 2334 So. Hoyne Av«nue 

BRID6EP0RT PAINTIN6 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekamojame 
kalsimnojame ir popierno 
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavo, popie 

rn ir etikln ir t. t 
8149 SO. HALSTED ST 

Pres. Ramancionis 
Chicago, m. TeL Yards 7289 

M0RTGEČIA1-PASK0L0S 
r ANTRI MORGIČIAI 

futeikiaml ant %% palukann. 
Taipgi perkame Trečius Morglčlu* 

Ir kontraktus 
nrrERHATioNAL įKviomaonr 

CORPORATIOH 
South Kedzle ATenve 
Lafayette «TSS 

" i • m—m 

LIETUVOS ŪKIO BANKAS 
12% Dvylika Nuošimčių moka Ūkio Bankas už in
dėlius metams. Suma ir nuošimčiai išmokami dole
riais. Pinigus siųskite per bankus. Gavę pinigus at-
siųsme knygeles. Adr. Kaunas, Laisvės Alėja 31 Nr. 
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