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60,000 DALYVAUJA EU
CHARISTINĖJE PRO

CESIJOJE. i 
NACIONALIS KONGRESAS 

LABAI PAVYKO. 

Visoj Bulgarijoj Paskelbta 
Karo Padėtis 

Dalyvavo aštuoni Kardinolai. 

H 
ROMA, nigs. 21. — Miesto 

Genoa įvyko nacionalis italu 
Eucharistinis Kongresas, 
kurs baigėsi didžiai iškilmin
ga procesija miesto gatvėmis. 

Procesijoje dalyvavo su
virs 60,000 žmonių, fimė ar
ti vienuolika valandų proce
sijos dalyviams pereiti paski
rtomis gatvėmis. Be to, apie 
600,000 žmonių gatvių paša
liais stovėjo. 

Tai buvo nepaprasta ir čia 
ligšiol nematyta manifestaci
ja ir žmonių dievotumas. 

Buvo 8 Kardinolai. 

Be f)0,000 marsuotojų gat
vėmis ėjo 8 Kardinolai ir 
daugiaus šimto Vyskupų. 

Buvo šie Kardinolai: De 
Lai, Papos legatas " a late-
r e , " Cagliero, Ciiorgi, Rago-
nesi, Bonzano, Tacci, Bisleti 
i r Sincero. Visi civiliai ir 

militariniai autoritetai*daly
vavo ceremonijose. 

Miesto majoras ir tarylms 
nariai žiūrėjosi procesijos iŠ 
municipalio buto balkono. 
Nuo balkono paskleista gėlių 
žiedų, kuomet pro šalį buvo 
nešamas ftvenč. Sakramentas. 

Spektakl is juroje. 

Procesijai einant gatvėmis, 
juroje tuotarpu pagamintas 
nepaprastas reginys (spekta
klis). Tam tikslui buvo pa
dirbdintas nemažas senovės 
išvaizdos buorinis Genoa lai
vas. Laivas kuogražiausJa 
nupuoštas ir jame pastatytas 
altoriaus pavidalas. 

Tan laivan įnešta Svenč. 
Sakramentas ir palaiminta 
jura. Laivan buvo suėję Ka-
rdinolai, Vyskupai ir kiti. Be 
kitu laive emblemų matėsi ir 
Kolumbo Vyrių emblema. 

Artilerijos šaudymai. 
Pasibaigus laive ceremoni

joms ir jį apleidžius, jis iš. 
plaukė iš uosto karo laivo ly
dimas i r artilerijos šaudy
mais. 

Tas į visus padarė labai ne
paprasta įspūdį. 

Kitas Švenč. Sakramentu 
laiminimas įvyko Piazza di 
Franci a aikštėje, kur buvo 
pagamintas puošnus altorius. 

Procesija baigėsi apie pu
siaunaktį. Genoa Arkivysku-

PARYŽIUS, rūgs. 23. — 
Vietos Bulgarijos pasiuntiny
bė gavo žinių iš Sofijos, jog 
bulgani valdžia karo padėti 
paskelbė visoj Bulgarijoj. 
Tuo būdu norima sulaikvti 
sukilimų propaganda, kurią 
platina komunistai ir jų pase
kėjai. 

Gauta žinių, kad kai-kurio-
se Bulgarijos vietose revoliu
cionieriai komunistai įkūrę 
sovietus. jTečiaus atstovybė 
tas žinias užgina. 

Komunistų sukilimai, anot 
oficialių žinių, paliečia tiktai 
pietinę Bulgarija. 

VALDŽIA MAŽINA SAVO 
IŠLAIDAS. 

Tuotarpu pajamos didinasi. 

Anglijos Kabinetui Eina Krizis 
LONDONAS, rūgs. 23. — j konferenciją su rn-emieru Po-

Anglijos ministerių kabinetui | incare Rubro klausime. I r 
eina krizis. 

Nesenai Anglija griežtai nu 
sistatė prieš Franciją už Ru-
hro okupuotę. Siuntė Franei-
jai aštraus tono notas. Skel
bė, kad jei francuzai ilgiaus 
okupuos ta teritoriją, nesitai-
kins su Vokietija, tuomet An
glija pati viena ims vesti de
rybas su Vokietija, gi su 
Franciją neturės nieko .ben
dra. 

Francijos vyriausybe nepa 
linko prie Anglijos norų. Nu
sprendė ir toliaus spausti Vo
kietiją. Tad buvo spėjama 
kad Anglija veiks viena Eu-
ropos taikos tikslais. Bet ne. 

Aną dieną Anglijos pre-
mieras Bakhvin gryždamas iš 
atostogų užvažiavo Paryžiun. 
Torr jis priimtas kaipo svo
čias nebuvėlis. Pakviestas ap
lankyti Francijos prezidentą. 
Jo pagerbimui prezidento ru-

tuojaus po to franeuzų spau
da paskelbė, kad tarpe Ang 

AVASHINGTON, rūgs. 23, 
— Dėdė Šamas daro gerus 
pinigus ir ekonomingai gyve
na. 

Tai patiriama iš Pinigyno 
sekretoriaus ;Mellono pareiš
kimo, kurs tomis dienomis pa
skelbtas. 

Pareiškimą* paliečia pir
mąsias dešimtį savaičių šių 
fiskalinių metų — ligi rugsė
jo 15 d. Sakoma, kad tuo lai-

i 

kotarpiu valdžios išlaidos su
mažintos 42 milionais dolerių, 
gi pajamos pasididinusios 29 
milionais dolerių palyginus 
su praeitų metų tokiu pat lai
ku. 

METODISTAS ATAKUOJA 
KATALIKUS. 

COLITMBITS, ()., rūgs. 23. 
— Metodistų vyskupas Bla
ke, žinomas bolševikų gerbė
jas, atakuoja katalikus. J is 
labai pasipiktinęs viso pašau 
lio protestais prieš bolševikus 
už nužudymą Maskvoje kun. 
Butkevičiaus. Sako, pirm kun. 
Butkevičiaus bolševikai nužu 
dę daugi aus tūkstančio pra
voslavų šventikų. Del to ne
kelta protestų. Bet kuomet 
bolševikai palietę katalikų ku
nigą, visas pasaulis sujudęs. 

Tas metodistų vyskupas drį 
sta dar tvirtinti, kad kun. Bu
tkevičius " teisingai" nubaus
tas. 

Žinios iš Lietuvos 
BEDIEVYBĖS VAISIAI. 

Vabalninko parapijos žmo
nės daugumoje yra tvirti ka
talikai. Susirinkę drauge šne
ka \padorias kalbas, visuose 
rinkimuose balsuoja už kata
likų sąrašus. Gyvena sau 
turtingai, sotus. Bet netrūk
sta ir bedievukų. Ypač pasi
žymi bedievybės apaštalavi
mu pargrįžę iš Rusijos ir La
tvijos miestų. Jie šaukia ant 

jtis ' 'Lietuvos Rytai ," paduo
damas žinutę, % priduria, kad 
tai daroma tik del to, kad vy
skupas šiek tiek atsižiūri gu
dų galbos reikalų bažnytiniuos 
se gudų katalikų santykiuose 

BAISI ŽMOGŽUDYSTE. 

KIAULIENAI, Šiaulįų ap. 
— Iš 6 d. į 7 rugpiučio mėn. 
Dikteriškyje, kur 2 metu mo
kytojavo Vilūnas, iš braunin-

KOMISIJA TEISINA 
GRAIKUS. 

PREVEZA, Albanija, rūgs. 

kuog 
na i sutinka su Franciją Rub
ro reikale. Taigi, premieras 
Baldwin suminkštėjo kaipo 
šildomas vaškas. 

Anglų spauda sukiėlė didelį 
triukšmą. Sako, premieras, 
aplankęs Paryžių, atmaino 
savo poziciją. Seniaus siųs
tas su savo pritarimu Fran

ciją i notas keičia poperga-
liais. Išnaujo ima kooperuoti 
su franeuzais Vokietijos span 
dime. 

Tokia padėtimi didžiai ne
patenkintas užsienių reikalų 
sekretorius Curzon ir kiti mi-
vnstoriai. Sako, promioras i-
nia savintis užsienių reikalų 
sekretoriaus prerogativą. 

Dalis spaudos smarkiai nu-
muose pataisyta "arbatė lės ." , sistatusi prieš premierą. Neži 

Premieras Baldwin atlaikė nia kuo tas baigsis. 

Perniai tuo laiku pajamų 

i jos ir francijos santvkiai t l l T * t a ^ ^ O t f O O dolerių, gi j ̂  _ Ambasadorių "tarybos 
aiogražiausi, kad Anglija pil l S l a i d ų -™ 1 ' 4 0 0 ' 0 0 0 d o l e ™l- {komisija, prisiųsta ištirti ita-

Sįmet pajamų iš įvairių vers-. lų m i s i j o s i 5 ž n d v m o p r i o ž a s . 
mių gauta 579,692,000 dole- ^ j į ,p r e i M j ė > k a d l l ž U 

rių, išlaidų tuHėta 518,740,000 ^ T 1 0 g a l i n m k a l t i n t i . 
tai Grai 

dolerių. 

Tai graži pažanga ekono-jtas Ambasadorių Tarybai, 
mijoje. 

h 

,Toks raportas bus pasiųs-

3 ŽUVO SALIUNE. 

East Cbi^ago, Ind., viena
me saliune du negru susiba-

GAL VOKIETIJA PASI- nu* priemonėmis darbuojasi 
DUOS FRANCU AI. n* taiką. Nes okupuotuose 

plotuose gyventojai labai 
daug kenčia del vargo. Il
gesnė nepakenčiama padėtis 
privers gyventojus, imtis gin-

BERLYNAS, rūgs. 23. — klų prieš okupantus. Kils 
Patirta, kad spalių 26 dieną! partizanų veikimas. Tuomet 

Ateinantį Mėnesį Šaukiamas 
Parlamentas. 

KAS KALTAS Už ANGLIŲ 
BRANfSUMA. , 

- - . rė j r vienas jų pradėjo šau-
ST. PAJtiL* Minu., rūgs. 23. dyti. Atėjo du poliemonu. Ne-

~ Kai-kas uz anglių* brangu- grasv su revolveriu pakėlė ko
mą kaltina spekulantus i r pir- vą. I r štai rezultatas; žuvo 1 
klius. Bet Minnesota gnber- poliemonas ir abu negru. Ki-
natorius mintija priešingai, tas poliemonas miršta. 
J i s sako, kad anglių brangu- ~Tk*m ~~ 
mui yra kalti kasyklų savinin- NEBUS ŠAUKIAMAIS KON-
kai, anglekasiaį h* geložinke-

valdžios, niekina kunigus, £° nužudyta vyras ir rioteri*. 
šmeižia Kristaus įsteigtą baž- R atura i . Padegta troba, kur 
nyčią... Iš tokių tai bedieve- Ž U V o Baturienės lavonas. Su-
hės apaštalų randasi skriau- n k i a i sužeistasis Batūra prie* 
dikai. Nesenai nušautas Ra-
kašis, kiti milicijos areštuoti 
už išvogimą neturtingo žmo
gaus drabužių — vertybės 
1/KK) litų. 

NEDUODA ŠVIESTIS. 

GRESAS. 

lių bendrovės. Savininkai AVASHTNGTON, rūgs. 23. 
perdaug ima pelno, angleka- _ ^ ^ ^ RUmų praneš-
siams perdaug mokama už- ^ k a d P r e z i d e n t a q Coolidge 
mokesnio, gi geležinkelių ben- l i e m a u 0 * m i k t i Kongreso- spe-
drovės perdaug ima už ang- c i a l ( , n s o s i j o I 1 

lių pervežimą. 
AMERIKOS PAŠELPA 

JAPONIJAI. PAVOGTA 893 BAčSUTfiS 
DEGTINĖS. 

Reichstagas sušaukiamas nau 
jon sesijon. Tuomet kanclie-
ris Strosemann įduos paga
mintą Francijai pasidavimo 

įvyks kraujo praliejimas. Dau 
gelis žmonių tuiiės nukentėti. 

Be to, okupuotuose plotuo
se daug kenčia ir labai var-

projektą. /Tai bus galutina žoma Katalikų Bažnyčia. 
Vokietijos vyriausybės dckla-j Taigi, Šventasis Tėvas grei 

elieris formaliai paskelbs pa
pui Šventasis Tėvas prisiun- šyvio priešinimosi pertrauki-

racija. 

Nusakoma, kad Vokietija 
tąja deklaracija pasiųlys 
Francijai 30 bilionų auksinių 
markių kontribucijos. 

Pranešama, kad jei arti-
w 

miausiomis dienomis neįvyks 
bent kokių svarbių politinių 
atmainų Vokietijoje, tai kan-

tė telegramą su sveifchrimu 
del pavykusio Kongreso. 

mą Ruhro teritorijoje. 
Vokiečiai nacionalistai ir 

bavarai centristai tomis die.-
ŠEDlvVA. Šio valsčiaus l l o m i s turėjo konferenciją. 

mokyklose buvo įsiskverbę ei- j j 0 nutarė priešintis pasjda-
cilikėliai mokytojais. Moky- vinmi. 
tojavo blogai, bet raudonąją 
agitaciją varė atsidėję. Ne- Papa už taiką. 
beapsikentę mokinių tėvai, su Iš Romos fVokietijon gryžo 
sirašę, paprašė švietimo ko- Papos nuncijus Pacelli ir tuo-
misijos, kad tuos mokytojus jaus aplankė kanclierį Strese-
prašalintų. Mokytojai praža- manną. 
linti ir palikti visai be vietų. Kalbama, kad Papą viso-

WV. T.OUIS, Mo., rūgs.. 22. 

-) 
\tASHTNGTON, rūgs. 23. 

— Amerikos Raudonasis Krv 
zuis Japonijos šelpimui su-— Federabai viršininkai va-į . . [. Hrt .,. 

i_ « . i J v x , TX rinko arti 10 miliomi dol. kar paskelbė, kad ii Jack Da- j ' 
niel Distillery sandelio pavo- NUOSTOLIAI JAPONŲ 

ton taikon ragina ne vien vo
kiečius, bet ir franeuzus. 

Pačioje Vokietijoje dažnai 
keliamos kruvinos riaušės. 
Tuo naudojasi komunistai. 

Paduoda sąlygas. 
Yra žinių, jog Vokietija jau 

pripažinusį pralošusi "karą 
po k a r o " Ruhro teritorijoj. 
Dėlto, taikai su Franciją ir 
Belgija pasiųlymus jau įda
vusi čia belgų ambasadoriui. 

Nors apie tai pati vyriau
sybė tyli, tečiaus ta paslaptis 
patirta. 

jTie pasiųlymai esą tokb 
1. Vokietija sutinka atmo

kėti kontribucijos 30 bilionų 
auksinių markių / 

2. Sutinka pertraukti pasy-
vį priešinimąsi kuomet istrem 
tiems iš Ruhro vokiečiams 

gta 893 bačkutės degtinės 
vertės 1,800,288 dolerių. Be 
to, sandely likusiose bačkutė
se vietoje degtimės rasta... 
vanduo.. 

Ypatingiausias daiktas, kad 
sandelis visas laikai buvo sti
priai saugojamas federalių a-
gentų ir policijos. Dabar ne
reikalingas saugojimas. 

i LAIVYNUI. 

DVI SALOS GRĄŽINTOS 
TURKAMS. ; 

KONSTANTINOPOL, rug. 
22. — Salos Imbros ir Tene-
dos, ties Dardaneliais, kurios 
buvo graikų okupuojamos, 
grąžintos turkams. 

met bus paliuosuoti visi vo
kiečiai iš kalėjimu. 

3. Sutinka prancūzus įsilei
sti Vokietijos industrijon, jei 
vokiečiai bus įleisti franeuzų 
industriįon. 

Tai vis toki pat pasiųlymai, 
su kuriais premieras Poinca-

bus leista gręžti atgal ir kuo- re nesutinka* 

TOKYO, rūgs. 23. — Ja
ponijos karo laivyno ministe-
ris, admirolas Takarabe, pas
kelbė, kad žemės drebėjimas 
karo laivynui padaręs 100 mi-
lionų jenų (50 milionų dol.) 
nuostoliu. 

VOKIETIJOS PREMIERŲ 
KONFERENCIJA. 

BERLYNAS, rūgs. 23. — 
Kanclieris Streseman visus 
Vokietijos valstybių premie-
rus sušaukė konferenteijon 
Ruhro klausimu. 

mirsiant pasakė policijai, ka<l 
jo ir žmonos galvažudžiu e-
sąs jo sunūs su draugu B. 
Šiaulių gimnazijas mokiniai; 
Galvažudžiai suimti. Milici
ja mano, kad galvažudys p £ 
vydėjęs, kad tėvo turtas net& 
ktų antrosios moteries v a į 

VILNIUS. - Nustatyta le- k a n f R a d v i l i S k i o "fficiįa S*-
nkų tvarka privatinės mokyk- l v a ^ l d i s u s e k e -
los leidimus tegauna viniems 
metams. O leidimų prašant 
reikalaujama be galo daug 
įvairios medžiagos apie busi- PANEVĖŽYS. — Turime 
mąjį mokyklos gyvenimą, taip!džiaugtis šiuo sunkiu preky-
kad įgaunamą įspūdžio, jog bai metu. Panevėžy įsikurs 

p* 
dvi didelės krautuvės: Ame^ 

PREKYBOS NAMAI. 

švietimui tyčia daroma kliū
čių. Lietuvių Vytauto Did
žiojo gimnazija Vilniuje jau 
neva gavo leidimą ateinan
tiems mokslo metams, bet tas 
leidimas apstatytas net kele
riopomis sąlygomis, kurių 
bent vienos neįvykdžius leidi
mas skaitoma neturinčiu ga
lios. Tokių sąlygų skaičiuj 
radosi dar viena nauja, bū
tent, kad visi lietuvių gimna
zijos mokytojai butų lenkų pi
liečiai. P pilietybei išgauti 
vietos valdžios daroma dau 
gybė kliūčių. 

rįkos Lietuvių Prekybos Ben= 
drovės Skyrius ir Šv. Kazi^ 
miero Draugijos knygynas, 
kuris persikjėlė naujon krau-
tuvėn Respublikos gt. 31 Nf, 
(mat lig šiol buvo prisiglau
dęs prie Vartoto j\j B-vės )L 
Ilgą laiką stebino praeivius. 
Šv. Kazimiero knygyno diek 
žiulė iškaba, kuri kabėjo pr ie 
naujos krautuvės. Šv. Kazr^ 
miero Knygynas gan jaukiai 
ir viliojančiai atrodo. 

Tai jau ketvirtas lietuviu 
knygynas Panevėžy. 

AKCIJA PRIEŠ VYSKUPĄ. 

VILNIUS. į Varš. dien
raštis "Rzeczpops." No. 201 
kaž koks Vilnianin vėl prade
da v<fsti nešvarią kampaniją 
prieš Vilniaus vyskupą Matu
levičių, siekdamas savo insi
nuacijų išvedžiojimuose net 
štai ko: "Vilniaus vyskupo 
Matulevičiaus darbavimos 
pavojingumas ir katalikų ba
žnyčiai matoma*." Laikraš-

Iš Illinois valstybės senato-
išėjo Samuel A. Ettelson. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.51 
Francijos 100 f r. 5.58 
Italijos 100 lirų 4.2f 
Vokiet. 100 mrk. .0000006 
Lenkijgs 100 mark. .0003 

KOVA SU KlANISTAIS 
EINA. 

OKLAHOMA CITY, Okla., 
rūgs. 23. Kova gubernatoriaus 
su klanistais eina.»Gubernato
rius žada neleisti susirinkti le 
jgislaturos nariams specialėn 
sesijon. Daugelis labai intere
suojasi ta nepaprasta kova su 
su organizuotais nakties pau-
kščiaisi. 
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II P I N I G U S 
I I SIŲSKITE j Lietuvą Per 

II DRAUGĄ 
Nes, * Draugas pigiausiai siunčia ir geriau-

šiai patarnauja. Draupas siunčia per didziau-
| | šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos- s 
| | Pramonės Banką. | 
= | "Draugas** siunčia pinigus litais, ir doleriais: g 
I i perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

S S X 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare, 
Nedėliomis uždaryta. ii ii 

s 5 2334 SO. OAKLEY AVE. CHICAGO, H L % f 
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LD5TUVIT? KATALIKŲ 

D I E N R A Š T I S 
AR GALIMA STEBĖTIS? 

a DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyros nedėlclienius. 

Metams . . . 
Pusei Metų 

$6.00 
$3.00 

TO prenumeratą mekasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasoje ar ez-
preso "Money Order'1 arba įdedant 
pinigus \ registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
8334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
Tel. Roosevelt 7791 

, J J V ,t ,fmim^-mi3-3if 

IR VĖL GINKLUOJASI. 

Lenkų padėtis finansiniu 
žvilgsniu labai bloga. Nežiū
rint to, jie laiko skaitlingą ar
miją i r dar ginkluojasi. 

jFrancija ir vėl nusprendė 
dar daugiaus paskolos duoti 
lenkams. Šiuokart jau nesisle
pia nei Paryžius^ nei Varša-
va, kad ta paskola reikalinga 
lenkams įsigyti daugiaus gin
klų ir amunicijos. Girdi, tai 
visa reikalinga atsargai. 
Lenkų finansų ministeris an

dai tų naujų paskolų klausi 
mais lankėsi Paryžiuje ir Lon
done. 

Sakoma, anglai finansistai 
sutikę anglų kapitalu įkurti 
lenkišką banką Varšuvoje. 
Vieton nuošimčių už paskolą 
anglai nori gauti didesnę da
lį dividendų iš bankos pelno. 

Tokiu būdu Anglija nori pa-
įmtį savo kontrolėn lenkų fi
nansus ir spausti iš Lenkijos 
viską, kas tik bus galima. 

Varšavos ponai iSpradžių 
bandė gauti šiaip paskolą An
glijoje ar Amerikoje. Norėjo, 
panaikinti šiandienines Be 

-vertės markes ir pasigaminti 
naujus pinigus, kad paskiaus 
nereiktų spauzdinti markių. 

Tečiaus tokią paskolą gau
ti sunku. Nes kartą pasiskoli
nę lenkai niekad negalės at
mokėti paskolos. Visi žinovai 
taip tvirtina. 

Dėlto, sutiko su anglų pro
jektu — Varšavoje įkurti ban
ką Anglijos sterlingų pagrin
du. 

Lenkams trumpa. Tad ko
kiems galams jie dar ginkluo
jas i ! 

Kartais mūsų publika stebisi iš nuožmių aktų kurie 
įvyksta anglių kasyklose streiko laiku. Šiomis dienomis 
angliakasių unija yra įdavusi federalei komisijai doku
mentą apie įvykius kasyklose. J is nušviečia daugeliui skau 
džią unijistų padėtį i r žvėrišką kompanijų pasielgimą su 
besiorganizuojančiais darbininkais. 

Šiuo atveju kalbama apie kasyklas kurios nepripažįs
ta darbininkų unijų ir visokiomis priemonėmis kovoja 
prieš darbininkų steigiamas unijas. 

Angliakasių unija tad reikalauja Komisijos pravesti 
griežtą anketą ir pasmerkti kasyklų kompanijų žiaurias 
priemones kuriomis jos kovoja prieš darbininkų unijas. 

Sulyg unijų patiekto dokumento, tų kompanijų didžiu
ma turi savo tarnyboje visą kuopą agentų, kurių-pareiga 
ardyti esamas darbininkų unijas ir kliudyti jiems organi
zuotis. Einant per pietvakarių Virginiją, Alabamą, Kolo
radą, per šiaurvakarinę Kentucky dalį i r per kitus kasyklų 
laukus kame darbininkai neorganizuoti ar tik dalinai or
ganizuoti, tie laukai kapais nukloti. Juose ilsisi organi
zuoti darbininkai žiauriai nužudyti kompanijų samdomų 
ir apmokamų žmogžudžių, sako Angliakasių Unija* 

I r baigdami savo raštą jie paduoda šitokį faktą įvy
kusį rugpiučio trečią dieną. Tą dieną* prezidentas tris
dešimtojo distrikto, M. Pasooe, savo reikalais ėjo į Paints-
ville. Atvykstant sako raštas, jis buvo sekamas ir dabo
jamas kasyklų kompanijos pasamdytų agentų. Išeinant 
jam iš restorano, pavalgius, jis buvo mušamas ligi nenus
tojo sąmonės. Atsigavęs, jis užėjo į ligonbutį kad žaizdas 
aprištų, bet jo neįleido ligonbutin. I r šis atsitikimas, pri
duria unljistai, tėra tik vienas iš šimto pavyzdžių, kurs 
rodo kokių kruvinų priemonių griebiasi kompanijos kad 
kovojus prieš profesines unijas. 

Po šitokių faktų kiekvienas gali suprasti, kad/anglia
kasiai nesprogsta iš meilės prie kompanijų kurios juos 
samdo, ir nevisados vartoja meilių apsigynimo būdų kuo
met kasyklose įvyksta nesusipratimai. 

ii: miršti administrarijos " m -
junctionų". Gi šiandieninė 
brangenybė daugelį darbo 
žmonių baigia kirsti. 

Išnaudojimas neapsakomas. 
Nors trustų įsigalėjimo admi
nistracija neturi priemonių 
sustabdyti, bet ji nei Kongre
so nereikalauja, kad jai koks 
autoritetas butų duodamas. 

Kai-kurie šiandieninės ad
ministracijos nariai yra griež
ti darbininkų priešai. 

Nesvarbu republikonų par
tijos kandidato nominacija. 
Svarbiau yra tai, kurį parti
ja gaus viršų generaliais rin
kimais. 

COOLIDGE KANDIDATŪRA 

New Yorko valstybės politi
nėse Tepublikonų sferose vis 
garsiau kalbama apie busimą
jį partijos kandidatą į S. V. 
prezidentus. Tvirtinama, kad 
partijos konvencijoje ateinan
čiais metais tik viena New 
I Yorko valstybė turės apie šim
tą delegatų ir jie nominacijo
je turės didelę ftaką. Pagal 
r.ewyorkiečių prezidentas Co-
olidge ne vien busiąs kandi
datu, bet jis užimsiąs ir pir
mąją vietą. Kaip New Yorko 
taip Naujosios Anglijos dele
gatai už Coolidge stovėsią. 
Pramatoma, kad apie pora 
šimtų delegatų ir pietinių val
stybių prisidėsią prie Cooli-
dge nominacijos. Nes šiandie
ninėj administracijoj yra ne
mažai reprezentantų iš tų 

Lietuva turi nemaža vargo 
su nedakeptais mokytojais, 
kurie porą vasara lankė mo
kytojų kursus okupacijos lai
ku. Didžiuma šios rųšies mo
kytojų susibūrė į bedievišką 
Profesinę Mokytojų Sąjungą. 
Kaip jie žemina mokytojaus 
vardą, teesie šis klasiškas pa-
vyzdis. Kalvių mokyklos 
(Kruonio valsč.). mokytojas 
Mašanauskas iš klasės buvo 
padaręs kluoną, ten ir javus 
krovęs, ir spragilais kulęs, ir 
net vežimą buvo įvežęs kurį 
šiais metais vyrai vos išstū
mė, gi vaikus mokęs salione-
lyje. . . 

Laikas butų tokius mokyto
jus pamokinti kiaules ganyti, 
o ne leisti katalikų tėvų vai
kus bedievinti. 

valstybių. J u k neveltui prezi
dentui sekretoriauti pakvies
tas iš Virginia valstybės bu
vęs kongresmanas Slemp. Tai 
įžymus politikas. 

Republikonų partijos politi
kai ir prezidento Coolidge ša
lininkai puikiai turi apgalvoję 
kampanijos planus. I r sakosi 
jie nebiją nei mažiausio poli
tinio debesėlio konvencijoje. 
Nebijo jie daugybės kandida
tų. J ie tvirtina, kad juo dau
giaus bus kandidatų į nomi
naciją tuo labiaus bus užtik
rintas jų laimėjimas. 

Republikonų partijos politi
kai be kitko tikisi didelės pa
ramos iš organizuoto darbo, 
nuo darbininkų minių. Tečiaus 
apie tas darbininkų minias 
reikia labai abejoti. Šiandie
ninė republikonų administra
cija gana pasižymėjo savo ag

resyviu atsinešimu į darbiniii- * darbštumas žmonių švietimo 
kns, ypač į organizuotą dar-Į dirvoje. Švietimo dirvoje at-
bą. Darbininkai negali pa- ' l ik ta didelė pažanga, kuri ga

li prilygti stebuklui. 
" P i r m 1905 m. revoliucijos 

Rusijos valdžia payartojo vi
sas priemones neleisti* liaud
žiai šviestis. Rusijos oficialės 
statistikos rodo, kad tais lai
kais analfabetų buvo: pačio
je Rusijoje 80 nuoš., Lenkuo
se 60, gi Lietuvoj 45 nuoš. 

" P o tos revoliucijos Lietu
va atgavo truputį laisvos it 
1914 metais jau turėjo: 844 
pradžios mokyklas 3U 12,382 
mokiniais ir 77 vidurines mo
kyklas su 5*956 mokiniais. 

"Šiandie gi štai kas yra : 
2,300 pradžios mokyklų su 
1180,000 mokinių. Vidurinių 
mokyklų skaičius pasiekė 99 
su 21,000 mokinių. Tos stebė
tinos Lietuvoje atmainos įvy
ko pokariniais labai sunkiais 
laikais. Tai vis ačiū Lietuvos 
kunigijos energijai. Dar įdo
mesnis šis faktas. Kuomet ne
senai pašaukta tarnybon ant
ros klasės jauni rekrutai, iš 
13,000 susekta vos 9 nemoką 
skaityti ir rašyti. 

"Lietuvos kunigija ne vien 
švietimo dirvoje uoliai veikia. 
J i stropiai darbuojasi ir res
publikos seime. Ačiū jai, sei
mas pravedė labai liberalius 
socialinius įstatymus. Kunigi
jai šalis dėkinga už pakėlimą 
žmonyse aukštos doros. Tuo 
būdu išvengta bolševistinio 
pavojaus". 

me, neatsižvelgiame į pasek-.na atatinkamai. Į tai turiu 
mes. Šiuo trumpu rašteliu no- Į atsakyti, jog mokytoja yra nie 

11»^»»»»»»»»»»»»»»»»»*»»•« 

KĄ KITI RAŠO. 

KITI APIE MUS. 

Katalikiškas laikraštis 
"Daily American Tr ibūne" 
paduoda neilgą žinią iš Kau
no. Žinia mums palanki. 

Pirmiausia pažymima., jog 
daugelis užsienio žmonių bu
vo nuomonės, kad Lietuva yra 
pravoslavų šalis. Gal tai dėl
to, kad tą šalį pirm pastaro
jo karo taldė Rusija. Bet tik
rumoje Lietuva yra katalikiš
ka šalis. 

I r štai kas rašoma: 
"Anot naujausios statisti

kos, 76 nuošimčiai Lietuvos 
gyventojų yra katalikai. Savo 
sienoseŲetuva skaito 4,500,000 
gyventojų. Bažnyčia turi apie 
L00O kunigų, 224 parapijų ba
žnyčios, 140 kitų bažnyčių, 
naudojamų parapijoms, ir 
170 koplyčių. 

*'Kunigus Lietuvos Bažny
čiai pristato tris dvasinės se
minarijos: Kaune, Seinuose ir 
Vilniuje. Kauno seminarijoj y-
ra 140 klierikų. Vilnių oku
puoja lenkai. Taipat Seinus 
Dėlto pastaroji seminarija lai
kinai perkelta į Gižus. 

"Viena ryškiausių Lietuvos 
kunigijos žymė, tai jos kais
tas su nieku nepalyginamas 
patriotizmas ir ypatingas 

fiu atsistoti tarpan dviejų pa-
žvalgų. Ar man tas vyks, ar 
ne, tamsta, ' gero. skaitytojau, 
buk sprendėju. Šie keliais žo
džiais nurodymai man atėjo 
galvon kilus reiškiamoms 
nuomonėms, raštu ir žodžiu, 
tų, kuriuos tai visa apeina. 

Mano nurodymai yra ski
riami visiems mokiniams, ne
žiūrint jų kilmės ir mokyklos, 
kokią jie lanko, kurie minti
ja, kad jie netinkamai moki-
nami, kad su jais nepalankiai 
apsieinama arba jie apvylia-
mi. I r tai esą vis dėlto, kad 
jie lanką ne sau parinktą 
mokyklą. 

•Svarbiausioji mano rašymo 
priežastis nurodyti mokinėms 
mergaitėms, kurios lanko pla
čiai žinomą Lietuvių Akade
miją Chicagoje. Ta Akademi
ja yra dailioj pietinėj miesto 
daly. Kiek man teKo patirti, 
Akademija aprūpinta talen
tuotomis ir išlavintomis vie
nuolėmis mokytojomis. Moki
nės, aš geisčiau perskirti jus 

kas kitas, kaip tik klasės gal
va, tai ta, kuri jums dėsto 
mokslo principug. Pasirodo 
tad, kad jųs pačios esate sau 
mokytojomis. Jūsų garbingoji 
dalis yra ta, ko jųs pačios iš
mokstate. Mokytoja jums 
skirta tik vadovauti, duoti ju
ms reikalingų nurodymų rr 
išaiškinimų, kuomet sutinkate 
sunkenybių. Mokytoja negali 
įpusti mokslo į jūsų galvas. 
Mokytoja jums duoda siste-
matingo mokslo elementus ir 
pagelbą. Toliaus visa kita nuo 
jūsų pačių priklauso. Jei jums 
trūksta mokslo pažangos, tai 
ne mokytojos, bet jūsų pa
čių kaltė. Reiškia, jums trūk
sta gabumų. Jūsų smegenų 
gabumai yra svarbiausias fak
torius. Rasi, jųs esate laimin
gos, turėdamos palinkimą prie 
visko, kas tik jums paveda
ma atlikti. Rasi, jųs esate viė-
įfa iš tų, kad negalite jokiu 
būdu įsprausti savo galvon 
nei vieno nuošimčio žinijos, 
kokia jums pastatoma ir ko-

su jusu šiandieninėmis paž-, .^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
valgomis į mokyklą ir pasukti ' 
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KAS YRA MOKYKLA 
MOKINIMAS. 

IR 

Šv. Kazimiero Akademi
ja Chicagoje be daugybės 
tikrųt savo prietelių turi ir 
priešų. Tie priešai visaip 
mėgina apjuodinti šią lietu
vių įstaigą. Žemiau deda
mas mums prisiųstas anglų* 
kalba raštelis parašytas ti
kro lenko, p. A. Helkowski, 
iš Ckicagos. J am teko nu
girsti Akademijos papeiki
mų. Dėlto jis taip gina šią 
mūsų mokslo įstaigą: 

Yra darbų, kuriuos mes at
liekame su visa siela. [Taipat 
yra ir tokių, kuriuos mes pro 
pirštus leidžiame, neįs įgilina- t i, nes mokytojos jų nemoki-

į kelią, kurs, be abejonės yra 
vienatinis tiesus kelias jūsų 
troškiniams, taip kad jųs ne
norėtumėte, kad jisai kur nors 
baigtųsi. 

Kas yra mokykla? Savaimi 
mokykla neturi didelės reikš
mės. Mokykla gali but ketu
rios sienos1; mokykla galį but 
medžio viršūnė, upė, okeanas; 
ji gali but bažnyčia, paukštis, 
salionas, ar teatras, by kas, 
kur jųs galite pasemti mokslo 
Ir iš mokinimosi gauti naudos. 
Tečiaus — mokyklai mes pri
valome turėti keturias sienas. 
Tai būtina. Be to mes neat
siektume ir neturėtume reika-
lingo mokslo. Be to kai kas 
galėtų klausti. juodos popie-
ros, kuomet mintytų apie bal
tą; kitas klaustų raudonos, 
turėdamas minty žalią. Delko 
ta ip! Del stokos bendro iš
lavinimo. Jųs būtinai turite 
įgyti bendrąjį mokslą, jei no
rite kitą asmenį suprasti. 

Kai-kurios mokinės sakys, 
kad jos nieko negali išmok-

Kadangi jums trūksta gabu
mų, tai jųs mokyklą ir moky
toją mėginate kaltinti ir juo-
dinti. " J o s netinkamos, nes aš 
nieko neišmokau ir nieko ne
žinau". Gerai kad bent tiek 
žinai, kad nieko nežinai! 

Nepeikite mokyklos. Mokyk
la yra tokia, kokia jųs pačios 
ją padarote. Gal jųs esate lan
kytojos Harvardo, Yale, Chi
cago, Illinois ar Berlyno uni
versitetų. Tai žymios pasauly 
įstaigos. Ir, rasi, jųs įsigilino
te į tų įstaigų teikiamos žini
jos gelt&es. Delko f Dėlto, kad 
jųs turite gabumų. Mokykla 
kurią jųs lankote, mokytoja 
kuri jus mokina atsidėjus, 
bendrai dirba darbą, kad iš
baigti produktą, kuriuo galė
tų gėrėtis pasaulis. I r jei jųs 
nepasiekiate tų aukštybių, ta i 
niekas kitas nekaltas, kaip tik 
stoka jums pačioms reikalingų 
gabumų. Tad nepeikite moky
klos, kurią lankote. Nepeikite 
mokytojos, kuri jus mokina. 
Jųs pačios ir jūsų gabumai nu 
ties jums gyvenimo kelią. 

—» 

Mok. Snaiguolė. 

PANELĖS PADAUŽOS. 

"Pažink save" sako filozo-
fas. Bet didžiuma mus labai 
užsiviltų, jei save gerai pa
žintų... 

Moteris negali " rezervuot i" 
paslapties taip ilgaį kad ji 
paliktų nesugedusi... 

Kalkurios moterys rėdosi 
taip be skonio, kad jų drabu
žius galima girdėti -* netik 
lūatytL,. 

VIENO AKTO KOMEDIJA. 

(Tąsa) . 

ONY£Ė: Man gydytojas įsakė kuodau 
giausiai tyru oru naudotis. Esu nesveika ir 
turiu blogą kraujo eirkulaciją. Privalau atsi
gaivinti ir būti tyrame ore. 

KATRĖ: (Piktai bet juokiasi). Panelė sa
vęs neužmiršti. Tiesa tu turi gerą apetitą. 

LUCIJA: Vakar per vakarienę suvalgi 
keturiolika varškėčių. Aš norėčiau sirgti tokia 
liga. f* 

ONYTĖ: Suvalgiau, nes turėjau apetitą. 
Aš į tavo gydytojus nežiūriu. 

SCENA 5. 

LEONAS: (Įbėga. J i s yra berniukas peU 
kiolikos metų su studento apsiaustu, laiko ran 
koje kalnieruką ir kaklaraikštį. Bėga tiesiai 
prie stalelio prie kurio Lucija sėdi nori j į 
nuo kėdės nustumti). Pasitrauk! 

LUCUA: (Rėkdama). Na! Eik sau, nes 
rėksiu! 

LEONAS: Leisk greitai, nes neturiu lai
ko. Surinkote visus veidrodžius iš viso Hamb 
ir negaliu sau net kaklaraikščio užsiristi. 

LUCUA: (Pasiima veidrodį ir bėga). Ne
duosiu, tai mano, tai mano- (Leonas ją veja). 
(Atima veidrodį). (Marytė ir Onytė juokiasi). 

LSONAS: Nieks tavęs leidimo neprašys. 
(Fžsiriša saų kaklaraikštį). 

MARYTĖ: Ar i r tu rengiesi eiti su mu
mis į koncertą! 

LEONAS: Aš su jumis f Man tas neat
ėjo į galvą. Juk, niekur su juinis neinu. Sku
binuosi į pamokas. 

MARYTĖ: Mes jau savo pamokas pabai 
gėme. 

ONYTĖ: I r mokame viską/ 
LEONAS: (Rodydamas į Luciją). Ypatin

gai ji moka viską. Tikrai, aš nesuprantu kaip 
tave mokykloje laiko. ( 

L U t ^ A : (Verksmingai). Ką tokio? Ką 
sakai! Pasakyk kodėl tu taip kalbi? 

LEONAS: Nes nesimokini ir tinginiauji. 
Turiu puikų pavyzdį. Mano sesutės man duo 
da, | 

MARYITĖ: (Užrūstinta). O! jau perdaug! 
Puikus pavyzdys tavo sesučių! Palauk, aš 
pasakysiu mamai. 

ONYTĖ: I r aš pasiskųsiu! Esu nesveika 
ir ilgai negaliu vargti prie knygų. Nežiūrint to 
viso, aš visuomet turiu gerą laipsnį! 

LUCIJA: (Suplodama rankomis ir džiaug
damosi). Gerai jums. Taip, gerai jums! Taip!.,. 

MARYTĖ: (Išdidžiai). Pereinu kasmet 
kiekvieną skyrių. 

LUCUA: Aš tiktai vieną sykį du metų 
išsedėdėjau viešėj klasėj, bet tas atsitiko iš 
priežasties raupų. Dar ir dabar turiu raupų 
ant nosies. 

(Marytė ir Onytė bėgioja po ęceną laba? 
suerzintos. Lucija paskui jąs. Leonas atsisė
da ant kėdes). 

. fOKTOfe: Kad'mes ką tokio pasišaus pa
sakyti galėtumėm. 

MARYTĖ. Aš visados tokia stropi. 
LUCIJA: Klasėj tykiai sėdžiu ir klausau

si pamokų. 
LEONAS: Duokite man dabar kalbėti. 

(Marytė, Onytė ir Lucija apstoja j į ) . 
VISOS: Neduosime progos kalbėti. Ne! 
LEONAS: (Pašoka nuo kėdės, piktas). E! 

gana jau to! .Tylėkite. Apspitot mane t a i p bi
tės!... (Į Luciją). Nustok bliauti Vaitoji lyg 
tave iš odos luptų. 

LUCUA: Taip smarkiai mano širdis pla
ka, dar apsirgsiu. Tu negeras brolis. 

M A M T Ė : (Piktai). But šimtą kartų ge
niau jei tu save dabotum. 

ONYTĖ: Nors ir esi pirmas klasėje, tai 
dar nereiškia to, kad tu gali savo sesutes var
ginti. ,. 

MARYTĖ: Aš viską pasakysiu mamai. 
LEONAS: Pasakyk, pasakyk. Mama jums 

perdaug nusileidžia. Mamos liga jųs naudojatės 
pramogoms. Valkiojaus gatvėmis ir nepasė-
dite namiej nei yienos dienos. Mokinatės stro
piai, lankote mokyklą — tai kas iš to jei ne-
paimate knygos į rankas? Neturite laiko, ries 
jums tai nesvarbu. Esate kaip lėlės, kaip vaš-
kiniai paveikslėliai, kurie pasijudina tiktai 
kuomet šniūreliai traukiami* "Mačiau tavo se
seris ant gatvės", sako man Vienas draugas. 
"Tavo seserys žaidė", pasako man antras. Ki
tas, "Ak, užsimiršau tau pasakyt kad tavo 
sesutės vakar buvo ant koncerto". I r tokios 
nuolat pasakos. Visur mano sesutės r— mano 
sesutės -4elto kad jos namieje negali * išbūti. 
J a u aat galo y*ive<įėt |* ię to kad net jus va- suvartok laiką ta i ir l i į a uimiiSL 
4iną: "Įftufetėe Pa&uioa" Džiaukitės, ncs tik 

tiek užsitarnavote. Ką pasėjote tą ir piaukite! 
MARYEĖ, ONYTĖ, LUCIJA: (Supyku

sios). Ką tokio? K^iip mus vadina? Panelės 
Padaužos ? 

MARYTĖ: (Bėga per sceną piktai). Tai 
niekas!. Tavo draugai visi toki mandagus! Be 
abejonės, kad Stasiukas, Juozukas, Mikoliu-
kas, arba tas nepakenčiamas Viadukas tą pra
manė. 

ONYTĖ: (Piktai). O aš sakau, kad mūsų 
draugės Vanda ir Amilija tą pramanė. Jos -
visus apkalba ir kiekvienam lopą prisega. Tai 
Vanda ir Amilija. 

. MARYTE: O aš manau kad tai Stasiukas,' 
Juozukas, Mikoliukas arba Viadukas. O, tai 
dar ilgus liežuvius. turi — lygus mūsų bro
liui!... Į 

LUCUA: (Nuliūdus prie sienos stovi). Aš 
esu Panelė Padauža, 

LEONAS: Neužilgo visi jus tuo vardu va
dins. (Į Luciją). .Ir t a pupa, ką tik iš žemės 
išdygusi i r j t u bus viso miesto žinoma kai
po padauža! 

MARYTĖ: (Nuliūdusi). Juk-gi kiekvienas 
mėgsta išeiti pasivaikščioti kuomet taip gra
žiai saulė šviečia... O aš taip myliu saulę. 

ONYTĖ: Ypač kuomet kambaryje tvanku 
ir jei nebūčiau serganti ir mano kraujas to
bulai cirkuliuotją... 

•LEONAS: (Pertraukia). E!, duok nors 
sykį ramybės. Tu vis su ta tavo liga. Esi svei
ka kaip ridikas. Tiktai tu nieko dirbti nenori. 
Irnkies,knygų i r mokykis. Gerai ir naudingai 

( T | s a toka). 
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ČIOBRO, ILL. ŽJNELĖS. KAME STIPRUMAS? 

AUGA SKAIČIUM. I 
Jau ir ruduo. Žiema irgi jau 

( netoli, tad laikas mums atbus-
1 ti. Pereitą metą mes jau stro-

Pastaruojų laiku Moterį) Są- p i a i ^ g ė m ė s p r į e taip vadi-
jungos kuopa įsiturtino įžy- n a m o s . « « S p a u d o s Sava i t ė j 
mis nare p. Vaičiūniene, da-
1>S# jau vėl netrukus susilauks 
sstfra tarpan kitos įžymios na
rei, tai p-nios Elenos Kakaus-
ki«iies — Narunkaitės Naujo
joj Anglijoj buvusios lakštu
tės. Cicero Sąjungietes jums 
nepralenkti. 

A. B. C. 

r 
r. 

I ' H M l 

Dr. Helen M. Wi»now 
D E N T I S T Ė 

2187 South Cicero Avcnuc 
(Art i Doug las E levator ) 

Ant antru lubų, room 5. 
Tel. Cicero 5526 

Valandos: nuo 9 iki 12 iryte; nuo 
l i k i 5 po piet; nuo • iki 9 vak. Ii 

t* 
Tel. Boulevard 0587 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th 6*. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
Iki S ral. vak. Nedėltomis nuo 8 

Iki 2 vai. po pietų. 

bet šįmet dar miegame. [Tad ar 
nelaikąs pabusti? Juk taip 
aukštai mes Stovime, o pamir
šome kad virš pusė metų kaip 
musii spaudos draugija susi
rinkimo neturėjo. Kodėl! 

Ar šįmet viskas apsnūdot 
Kasgi pasidarė su garsia gie
di ininkų kuopą? Čia turbūt 
bene valdybos kaltė. 

Buvo manoma daug veikti 
ir daug buvo nuveikta, bet ar 
Mūsų svajonės išsipildys? at
siminkim šituos žtodžius: Lai
kas jau pabusti. 

Iksas. 

, Fordas. 
Kam teks Fordas f Nepamirs* 

kitę pirkti tuo tikslu tikietus! 
Kolonijos Reporteris. 

« i 

IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS 

SI0UX CITY, IOWA. 

Jau Sugryžo iš Tolimos 
Kelionės. 

Dr, A, Račkio 
Ligonius priima kasdien 

nuo 2 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro. Seredomis ir Nedė-
liomis ofisas uždarytas. Pro-

I fesionalį patarnavimą teikia 
savo ofise: 

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

tf»o - - - - • 

Telefonas Boulevard 1989 

D r, S A Brenza 
MOS So. Ashland Avenue 

Chlcago. IU. 
Vai.: t ryto Iki 12 piet: 1 po 
piet Iki 8 po piet: 6; 30 rak. Iki 
9:20 vak. 

Dr. Makaras 
LIETUVYS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
Už Chicagos greičiausiai ir ar

čiausiai pasiekiamas sekančioms 
kolonijoms: Indiana Harbor. East 
Chicago, Hammond, Gaory, Harvey, 
Steger, ir Joliet. Todėl visokiais 
reikalais kreipkitės: 
1444 WENTWORTH AVE. CHI
CAGO HEIGHTS, ILL. 

Lietuviai katalikai čion y-
tin gyvai veikia. Ypač pas
tarais metais. Mat, jau metai 
laiko kaip turi savo tarpe 
darbštų kleboną, gerb. kun. 
Cfesnos asmeny. Praeitą ne
kėlę turėjome jo metinių su
kaktuvių vakarėlį. Kit i , me
tai pradėta gražia, pakilia 
dvasia. Reiškia ir darbas sek 
sis. Padėk Dieve, jums, bro-
liai lietuviai! 

Misijos. 
Ateinantį mėnesį, spalio 8 

d. prasidės pas mus misijos ir 
baigsis sp. 14 d. Laukiame 
Tėvo Misijonoriaus ir linkia-
me jam kuopuikiausių pasek
mių šioj kolonijoj. 

jDr. Maurice Kalini 
n Gydytojas ir Chirurgas 
14631 8 . Ashland Ave.; 

Tel Yards 0994 

Susirinkimas — Nauji nariai. 

Cleveiand, Ohio. — Rugsė
jo 10 d. liet. svet. L. Vyčių 
25 kp. laikė mėnesinį susirin
kimą. Susirinkimas nariais 
buvo gana skaitlingas, kaip 
merginomis, taip vaikinais. 
Clevelando Vyžiai gali pasi
didžiuoti, kad kas susirinki
mas įstoja j mūsų kp. naujų 
ir gabių narių. Pereitame su
sirinkime prisirašė net trys 
naujos narės: A. Simonaitė, 
R. Simonaitė, o trečias vardas 
neteko sužinoti. Bet p-lės Si-
rnonaitės, tai iš tikrųjų yra pa
sišventusios dirbti, be to — 
gabios dainininkės. Ir šiame 
susirinkime įsirašė į mūsų kp. 
nauja narė —~ p-lė Uršulė Da
midavieiutė, kuri nepersenai 
yra atvykusi iš Škotijos. U. 
Damidavieiutė yra daug pasi
darbavusi tarpe Škotijos ka
talikiškos lietuvių visuomenės 
o ypač spaudoje; taipogi yra (Turnverein Vonvarts 

lio 14 d. Yra žinia, kad šia 
me vakare dalyvaus net trys 
jaunimo draugijos: L. Vyčių 
25 kp., Teatrališkas choras, ir 
Šv. Jurgio parap. kliubas. 

J. Kųzas Pranešė kad teat
ras "Iš po pačios, pantaplių" 
gerai išmoktas. Vaidilos savo 
roles puikiai išsilavinę, kurie 
galėsią 23 d* šio mėnesio šv. 
Jurgio parap. sveti taip publi
ką pakakinti juokais, jog ji 
ilgai minės šią programą ypač* 
veikalą, nes šis veikalas yra 
labai juokingas. Esu tikras, 
kad dar toks veikalas nėra su
loštas Clevelande. Taipogi da
lyvaus šioje programoje L. 
Vyčių 25 kp. choras, kuriam 
vadovaus pats gerb. klebonas 
kun. V. Vilkutaitis. Šis vaka
ras yra rengiamas šv. Jurgio 
parap. naudaf. Visiems parapi-
jonams reiktų paremti šis 
svarbus darbas. 

M. Ardzijauskas pranešė, 
kad Našlaičių Fondui yra mo
kinamos veikalas, kuris bus 
suloštas 30 d. šio mėnesio šv. 
Jurgio parap. svet. Dalyvaus 
šiame programe L. Vyčių 25 
kp. choras. Pelnas eis našla-i 
čių sušelpimui. 

J. Kuzas, teatrališkos ko
misijos pirm., pareiškė, kad 
veikalas "Išgrovinias Kauno 
pi lies'', bus suvaidintas 

s? I gruodžio 30 d. š. m. Germania 
svet. 

IŠ SPORTO SRITIES. 
CLEVELANDO JAUNIMO 
ŽAIDIMO LAIMĖJIMAS. 

MISIJŲ TVARKA, 
-#- -

Cleveiand, Ohio. — Rugsė
jo 9 d. L. Vyčių 25 kp, base-
bolo kamandos įvyko didelės 
rungtynės Gordoft parke su 
Cup Club kamanda. Diena! 3. Nuo 8 iki 14 Spalio Sioux 

Kurias laikys Marijonų Kon
gregacijos kunigai, atvyku

sieji iš Lietuvos iki 
Kalėdų šių metų. 

l.'Nuo 16 iki 25 rugsėjo — 
Waukegan, 111. 

2. Nuo 27 rūgs. iki 7 spalio 
Omahoje, Nebr. 

I Valandos : 
;Nuo 10 iki 12 piet. 
| Nuo 2 iki 3 po piet 
!Nuo 7 iki 9 vakare. 
[Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

• !• • • » » » • » • » » Wt I 

Tel. 494 
Ketvergo vakarais: 10453 S. State 

St. Rosekind. Tel, 349, 

Dr. A K. Rutkauskas 
GYeaYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. YVestern Ave. 
Telef. Lafayette 414* 

• — 8 f 
Rezid. tel. Van Burcn 0994 

Ofiso tel. Boulevard 9091 

Dr. A. A R 0 T H 
BUMAS GYDYTOJAS gf 

CHIRURGAS 
•pectaiistas Moterišku, Vyriško 

Ofisas: SSSS B. Halsted Bt. 
Vai.: l t — 1 1 ryto; I—t pe 
put, T—Iv ak. Hed. 19-—II d. 
Res. 1139 Indcpendence Blvd 

Ckiaago. 

r — 

r Akinio prttaisymo mene 
20 metu. prityrimo 

B U f R O M A I PAREIŠKIA 
Akio Llgaa 

Ar Jums skauda galvą? 
Ar Jueų akys aSaroJat 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir pluknflclda 

t * J k u > ? * A ^ « 
Ar atmintis po truputi malaja i 
Ar akys opios ivlesal? 
Ar jaučiate kaip Ir smiltis aky-
Ar yra balta dėmė ant v o l u T 
Ar turit kataraktą t 
Ar turi fvairas akiar 

John J . Smetana 
ARINIU 8PECIAUSTAS 
1901 So. Aablsnd Ava. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trocio augato virs Platto ap-
tiekos. kambariai 14. I i . 1« * * } \ -
TSUfiHff amo 9 ryto iki 9 vsjkoet. 
Soptlntadienlais 9 r. tkl l t dienoe. 

DR. CHARLES SEGU I 
Perkėlė savo ofisą po numerio 

4799 SO. ASHLAJID AVE*LK 

SPECUALISTAS 
Oiflovo, Motera tr Vyra Ligą 

Val.: ryto nuo 19 — I I : nuo I — • 
po platų: nuo 7—1:19 n 

iNedėiiomis: 19 iki 1. 
Telefonas Drezel 9889 

gabi aktorė, choristė ir smui
kininkė. Šiame susirinkime bu 
vo pakviesta p-lė U. Damida-
vit-iutė kalbėtu Ji grašiai nu
piešė Škotijos lietuvių gyve-
niiiuj. Buvo atsilankęs, med. 
studentas A. Kalvaitis ir gra
žių minčių mums patiekė. 

Raportai. 
Šį kart buvo išduota sie ra

portai : 
Sąryšio, T. Fondo, Nas. 

fondo, Spaudos, Basebolo, 
merginų Basket bale, choro, 
"Iš po pačios pantaplių", 
'.'Išgrovinias Kauno pilies", 
bet vienas iš visų tai buvo 
svarbiausias — iš XI-tojo Vy* 
čia; Seimo raportas, kurį išda
vė J. Šeštokas. Raportas 'buve 
gana aiškus — 'likosi priim
tas su padėka; gerb. dvas. vad. 
kun. V. Vilkutaitis irgi atsto-
vdVo XI-tairte Vyčių Seime 25 
kp^; laukiame ir jo raporto, 
tikimės, kad iSdttos Sekančia
me susirinkime. Ačiū abiem 
atstovam. Labai buvo links
ma naujiena, kad XII-ta8ie Vy 
ėių Seimas įvyks rytinėse val
stijose — Homestead, Pa., bet 
nelabai kaif) atsinešė nariai į 
tą, kad VyČių btitų mainomas 
vardas. 

Sąryšio atstovai fapoftaivo 
kad Maironio pagefbLmtti Va
karas likosi perkeltas ant spa^ 

2 = i -* . - ,i y j i j i ^ . i ; ^ t » - i -

Dr, I. M, Feinberg 
Gydo specialiai vlsokiaa vyrų ir 

moterų lytiškas ligas. 
9401 Madison Street 

Kamp. Western Ave. — Chioago 
Valandos: 2—4 po pietų 7—1 vak 

1 I,1 ' ' i " " i , . ' * g f c 

Dr. 0. YAmttH, 0 . D. 
LTETrVTS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins vtsy 
akių tempimą 
kas yra prieias 
titni skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma. skaudarfeius ir mstdagusiua 
karščiu aklų kreivos akys katerak-
to, nemiegio: netikra* Skis lndedam 
Daroma egvaminas elektra parodaSH 
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli tr eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk 
lon, Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomls nuo 10 iki 11. 
1545 W. iH St. Ir JJasland Av. 

•n ! • • • > • • • ! • M i j ^ i M i t y . 

ties 55 gat. Aktoriai jau la
vinasi. 

Vajus. 
L. Vyčių 25 kp. rengia nau

jų narių vajų* Visi i p . Vei
kėjai ir veikėjos, tariasi, da
ro planus, kaip butų galima 
sutraukti visas Clevelando ka
talikiškas jaunimas prie vieti
nės Vyčių kp. Daug yra pa
sišventusiu vaikinų šiam dar
bui, bet nemažiau ir nnisų mer 
ginų, kaip tai: A. Baltfušaitė, 
kuri pereitą Vyčių vajų daug 
pasidarbavo, O. Rukšteliutė, 
kuri gavo net dovaną už pri
rašymą naujų narių, O. Čepliu-
kiutė, O.Tulauskiūtė, J. Pąl-
šiutė ir P. Damidavieiutė, o 
iŠ vaikinų šie. J. Bleizgys, Pr. 
Bartnikas, J. Kuzas, M. Ard
zijauskas, J. V. Sadauskas, A. 
Buknis, J. Kvedaras, J. Vens-
lovas ir A. Grigaitis. Šie visi 
nariai Vyčių yra pasirengę? 
prie šio didelio darbo. {Tiki-
mėsi, kad atsiras ir daug to
kių narių. Prie šio darbo pri
sižadėjo daug prisidėti ir 
mūsų gerb. dvas. vad. kun. 
V. Vilkutaitis. Turime viltį, 
kad iki Naujų Metų visas Vy
čių kp. pralenksime. 

Laukiami svečiai. 
Pas mus netrukus atvyks 

muzikas Jonas Cižauskas, 
su p. Čižauskiene, įžymia liet. 
soliste* Visi clevelandiečiai 
laukia gerb. Čižauskų atvyks
tant į ČĮevelandą, o ypač gerb. 
klebonas ir Vyčiai. Gerb. <3i-
čauskų priėmimui, kada atvy
ks į Clevelandą — Vyčiai ren
gia priėmimui ir jųjų pager
bimui gražią vakarienę. Tat-
gi valio Clevelando katalikiš
kas jaunimas! Valio visa Cle
velando katalikiška visuome
nė! 

* Vytis. 

buvo graži, tai ir žmonių buvo 
prisirinkę pasižiūrėti žaidimo 
gana skaitlingai, Atėjus pas
kirtam laikui žaisti; visi žmo
nės taip aprimo, tartum, kad 
ko laukia tokio ypatingo. Pra
sideda žaidimas. Mūsų meti
kas iš syk išmetė visus tris 
anų mušikus, po to mūsiškiai 
mušė: jie irgi negavo apibėg
ti nė sykio, per dvi čergi, nei 
vieni nei kiti nieko nepadarė, 
bet ant trečios čergos mūsiš
kiai padarė net d#i apibėgimu 
"liome runs". iTada žiūrėto
jams nereikėjo daugiau tylėta 
bet visi pradėjo: rėkti, ūžti, 
ypač lietuviai, nes jų dau
giausiai ir buvo. Mūsų ko. 
manda padarė 7 apibėgimusį 
o anų 4. Clevelando Vyčiai ne
tik detroitiečius Vyčius 102 
kp. kamandą skaudžiai suplie
kė, bot ir svetimtaučius. Gir
dėti kalbant tarpe Vyčių vei
kėjų ir basebolininkų, kad ki
tą metą per L. Vyčių XII-tąjį 
Seimą kviečią į Homestead, 
Pa. Springfieldiečius Vyčius 
48 kp. kamandą persiimti su 
elevelandiečiais. Nors dabar, 
kaip girdėti, Springfield, 111. 
Vyčių basebolo kamanda esan
ti stipriausia visoje Vyčių 
Organizacije, bet kada persi-
ims su Clevelando Vyčių 25 
kp. kamanda, tada teks mat}'-
ti, kurie pasiliks šampionais 
mūsų organizacijoje. Spring-
fieldiečiams reiktų pagalvoti 
apie tai. 

Mylįs sportą. 

City, lova. 
4. Nuo 21 iki 28 spalio Ho-

chestėry, N. Y. 
5. Nuo 29 spalio iki 11 lapkr. 

Pittstone, Pa. 
6. Nuo 12 iki 25 spalio Wi 

kes-Barre, Pa. 
7. Nuo 26 lapkr. iki 9 gruo 

džio Kingston'e , Pa . 

8. Nuo 10-iki 23 gruodžio 
Scranton'e, Pa. ^ 

Lietiniai Daktarai 
Amerikoi Lietuvių Daktarę 

Draugijos nariai. 

bt. A. J. BėrtAšlu* 
(BertasM) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3464 So. Halsted Str. 

Oflao Vai.: 1-3 po piet 6-8 vak* 
Resldencija 

8159 80. Union Ave. 
Tel. Boui. 6918 Tel. Yds. 1899 

i ' I I i / 

• S S M l i 

TeL Blvd. 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
UVTTJvTS DEITTISTAS 

4712 tfO. ASHliAJfD AVČHtJK 
arti 47-tos Gatves 

Valandos: nuo f ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo « iki 9 vakaro. 

' » . . , . - • . . * . . - - • - - » • « . - « ! 

IClausia gydytojo: Ką reikia 
daryti man klišam ^bowlegs). 

Gydytojas: Jodinėk ant ark
lio. 

- * - . - . - • - » - . - - ^ . 
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LlETtJVlAI ADVOKATAI 

Dearbacn 9057 
v Ą E 

ISTASULANI 
ADVOKATAS 

VldurmiesUj Ofisas 
I Room 1720 Chlcago Temple Bldg. 

|77 VV. Wa>hington St. 
OFISAS CICERO 

1814 So. Cicero Avcnne, 
[Pauedėlio, Seredo Ir Pėtnjčios vak, 

Tel. Cicero 0048 

a n a 

DR. P. Z. IALATORIS 
Lietuvis Gydytojas U 

CBilrSfgms 
i s j i 

Valandas: l t iki l t ryta: 1 iki S 
po ploto: 8 IKI 9 

.•-»•»franci « . į < j i M u i 

D r . M . Stupnicki 
110) So. Morgas Street 

CfflOAOO, OiLIlTOlS 
JTe!efaaa» Varia s o l ] 

Talandoe - l fti U tt ryto 
po plato 8 Iki 8 vak. aTadellooada 
ofisas atdarytas, 

« * • • • • • • • • i » » a » » » t » < t > b i z* 
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Lygiai negemi yra kalbėti 
blogai kaip ir blogai darytį... 

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

Ofisas DModestyJi 
29 South La SaUe Street 

Kambarin KS9 
Telefonas Centrai 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Tardą 48H1 

a » » » • i»n» • • •• • •»*» 

i 
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DR. A. L YUŠKA 
1100 So, Hatetsd Str. 

Tel. Oaoal 9118 
Ofiso vai.: 19 ryto iki 11 po ptea. 

• Iki T vai vakare. 
vai.: S iki 4 po pteiu. 
4191 Archer Ave. 
Tai. Lafayette 9998 

\m mm + * m » • • • • 
, • , . 

TeL Boolevard 8400 
DR. A. J. KARALIUS 

lietuvis Gydytojoj 
3303 South Morgan Štroti 

Chlcago. m . 

J. P. rVAilcuis 
L t w ? e r 

LIKTU VIS ADVOBLAIAO 
Dten.: R. B14-M6-127 JĘ. Dear-
born Str. Tel. Raudolph MS4 
Vakarais: 10780 S. Wabash A 
Roselftnd Tel. Pullman 0877 

! • ! • • • • • • • « W « > n « > i > l t « > « « 

LIETUVON PER 10 DIENŲ: 
Vienintelis vandenin kelias Lletu-į 
\on per Southampton ant Milžinų< 
laivo 
AQUITAN|A SAURETANIA! 

BEREN6ARIA 
Apleidžia New York* kas Utar-
ninkas. Greitas persėdymas South-^ 

•amptone. Lietuviai ypatiškai ly-
Idiml. 

Reguliariai išplaukia tiesiai l 
Hamburgą 

,„ __, ( | Piliavs 8106.60) Karės Taksai 
p m' (I Haaiburaa 103.50) 85.90 

KELEIVIAI 18 LIETUVOS 
MŪB, lalvan Piliavo] važiuojant i So-< 
uthamptona Ir ten persėda ant Mil
tiny laivų. Plaukia kas savaitė. 

Greičiausi laivai pasaulyje. 
Informacijų del kalnų ir reikalingų^ 

'dokumentų atvažiuojantiems keleivla-; 
'nu galite gauti nuo blle agento. Rei-
'kalaukit. Jų yra jūsų mieste arba a-J 
,9lelinkėJ. 

Cunard Line, J ^ 
140 S", tfearbora 
81. Obicago 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidurmiestyje *• 
CHICAGO TEMJPLE BLILD1NG 

77 tVest Washtrigton Street 
Room 1720 Tel. Denrborn 9007 
DTamo Tel. Hyde Park 8805 

"S* • • » • • » » » » » • » » • • • • ^ ^ * — ^ ^ 
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PATARIMAS LIGONIAMS 
Gauk patarimą D-ro Van Patog, Specialisto kuris 

supranta tavo stovj ir kujris patars tau kaip pasU 
gelbėti. Norint išsigydyti reikia rasti ligos P RLE-

Pasitark su daktaru kuf 
prityrimą chronišku if viduriniu Ugų, lai tave f«-
tASTl. Pasitark su daktaru kuHė turi i%ų. metų 

rai iSegzamiaudja. 
Tavo kraujas" ir šlapumas turi aut) egzaminuoja

mas mikroskopu. Jeigu kenti 840 CTroRiSkų Ugų 
arba silpnumo lytiškų ligų ar utatnuodljimo krau
jo, tau reUtalingas speėialis ai^HMpg. Seruu? Elektra 

pr. J . Van Paing 

sBosasaa 

Oflaaa Ir IsfMMaOrUa 
19 iaryto iki 8 v*t. vafetro f 

Telefonas Tards 11 l t 

• * • » -

Vyčiams svarini. 

L. VyČiii 25 kp. laikys ex 
fra susirinkimą rugsėjo 24 d. ^ 
7:30 vak. lietuvių sVet. Visi 
nariai kviečiami krioskaitlin-
giausiai atsilankyti, nes yra 
daug svarbių dalyke likusių 
nud pereito susifinkiifid. 

Narys. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS GO. 

809 W. 3SHi St, Mitago 
Tel. Bouleyard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
9) Paaduodam Laivakortes. 

--

S. W. B A N K S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
Room 904 — Telef. Randolph S9O0 
Vai: Kuo 9 ryto Iki 8 po pietų 
Vakarais: 8208 So. Halsted Str. 

Telef. Tardą 1010 
Chlcago. 

Blvd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
8818 So. Halsted Street 

Valandos: Nuo 9 iki S dieną, Nud 
7—8 vak. 

Nedėliomls 9 iki 12 dieną. i-i • mm » • fc»»»». 

Dr, M, Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4001 So. Ashland Avenoe 

TeL, Boolevard 7810 
Vai.: Ž lkl 4 Ir 0 iki S 

Ned. 19 lkl 18 
0041 So. Albany A 

TOL Prospect 1000 
Vai.; pagal sutartį. 

I » * I ^ A > ^ » — » » » » • ,m.m.mm., 

Tel. Lafayette 8415 

Remkite tuos biznierius, ku

rie dažniausiai garsinasi dien

rašty "Drauge". 

= 

K« 
8. D. LA0HAWI0Z 
LIETUVIS GRABORIUS 

8814 W. 9S-rd t l Cnloago, OI 
Patarnauja laidotuvėse kuopi 

sflsvoata. Baikale meldžia atsliaa-
kti, o rnano darbą bosite aagrn-
nėdlntl. TeL Ganai 19T1—9199 

~mm ± • • • • • » j m m m tk m » . • • 

- ^ * S 

DR. 0. K. ČERYS 
(CHERRY) 

DENTISTAS 
Perkėlė savo ofisą į Brighton Park 

4454 So. WeBtern Avenue 
(Kamp. 45 St.) Chlcago, Dl. 
Valandos: Nuo 3 po pietų iki 9 

* vakaro; Subatoms nuo 9 ryto iki 
9 vak.; Nedėlioms nuo 10 iki 12. 

%j»* » » » » » » * » ^ » o » » » » » . 
m~+-

Telefonas Boolevard 41S9 

A. HitaUldsl 
Graborina 

Patarnaują lai*: 
dotuvėse vea» 
tuvėse, krtkSty-
oee Ir kituoae 
reikaluose. Kai-

3307 Aubnni kn. Ohi<sago.f 
Į . i • • r >r - ' *- - • • 

*¥ld 

I 

, t. i'M. % f f > _ > * 

fc^«i»» m\ » i » « » . 4 • » i m A i mm > i t • m' 

Tel. Lafayette 4988 

PLUMBIK6 
Kaipo lietavys, lietuviams 
doe patarnauto koogeriausia, 

M. TU&KA 
8228 West 88-th Street 
<tsromo,atjr,ĮĮ " i aas 

Krikščioniško Mokslo 
Katekizmas 

Surengtas ir užgirtas 

Trečiojo Baltimones Koncilijaus 
Pagal Angliško sutaisė 

Kun. F. Serafinas 

Dalis II, Kaina 25c. 

DIAUGAS PUBLISHING. CO. 

a834 South Oaktey Avenue Sbicago, Illinois. 

'.•"•^V ^ 
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CHICA GOJĘ 
i 

•S 

POLICIJA PRIEŠ SALIU-
NUS. 

BENT IŠSIMAUDĖ. 

Tttla Jfaiy "VVhalen, gyve-
Miesto majoras Dever šeš

tadieni dar dangiaus 25 sa-
nanti 1300 \Y. Madison gatM 

piaeita Šeštadienį ieškojo dar-
liūnams atšaukė lieensijas re- bo. (Jai but kad jai pasidart 
komendnojant policijos virši
ninkui. 

Poiieija įtariamuose salin-
nuose (kurie šiandie vadina
mi "minkštųjų gervinę" už
eigomis) atlieka " reidus/' 
daro kratas. 

Praeito penktadienio vaka
re daugybė "reidų'' atlikta, 
areštuota 381 vyrų ir mote
rų. Visur rasta svaigalų. 

Kova prieš "hootlegerius" 
eina. 

per daug karšta, todėl ji su 
visoms drapanoms įšoko pru-
dan Jefferson parke, sulig jos 
žodžių "atsišaldyti". Žmonas 
Mibėgo arčiau pamatyti kaip 
tas maudymosi jai vyks. Jį 
buvo areštuota ir teismo nu
bausta $5. 

PRADEDA SAVO 
BAUSMC. 

C. Montvid Pharmacy, 1824 
Wabansia Ave., Humbolt 1098, 

F. J. Tupikaitis, Pbarmacy, 
233 E. 115 St., Pullmąjį 0659. 
Justin Kūlis Pliarmacy, 3259 

So. Halsted St., Blvd. 6974. 
K. S. Jonaičio Aptieka, 

4847 W. 14 St., Cicero 39. 
J. Ramanauskas (krautuvė) 

10808 So. Michigan Ave. 
J. A. Mickeliunas (krautu

vė; 3207 Wallace St. 
Lietuvių Prekybos B-vė 

o^fiee 3311 So. Halsted St. 
J. Klimas office 4414 S. Ga

li to rnia Ave. 
F. Stasiulis 4405 So. Fair-

fiel.il Ave. 

V <* A I 
III v t i » . , i < " " y " y ^ T T ! = • • « • » > 

m 
? i m » a i « » « Įtajrtjp 24, vm 

svetelius tinkamai priimame 
visas "bis^mes" parodome ir 
duodame progos pažiūrėti 
'*wnether they are lucky ar 
unlucky''.Prašome ir laukiame 
jo daugiau. 

Kas nežino, kad mūsų' kolo
nija yra turtingiausia bisnie-
rias — pramonininkas. Ligi 
šiol dar jų nemačiau (atsipra
šau gal aš ir žiūriu ir nema
tau). "VVell, biznieriai, žinoma, 
elgiasi bizniškai. Jie mažai 
turi laiko, bet kuomet ateina 
tai didelę žymę padaro. Pra
eitis tai liudyja. 

T?la. 

603—Vaailouskas F. 
606—Vilonis Joaaa 
607—Veldziua Leonu 
608—Veldzius Leons 

= 

ĮVYKSTA SEKMADIENIAIS 
IR KETVIRTADIE

NIAIS. 

SAKALBININKAI NUBAU
STI. 

Federalis teisėjas Cliffe, 
Chicagoje, keletą medžio fir
mų ir jų viršininkų ir 15 kar-
penterių unijos narių nubau
dė pinigine pabauda nuo 50 
ligi 5,000 dol. kiekvieną už 
peržengimą antitrustinio She 
rmano įstatymo. 

Tos firmos su unistais 
kituomet buvo padarusios są-
kalbį boykotuoti nechicagines 
medžio firmas. 

IŠIMTA Iš EŽERO 4 
LAVONAI. 

Šeštadienį policija iš Michi-
gan ežero išėmė 4 žmonių la
vonus. Iš jų 3 yra jaunų vai
kinų, kurie su valtimi apvirto 
«žere ir nuskendo. Gi ketvir
tas lavonas vra 9 metu vai-
ko. / 

Tillie Klimek,. pasmerkta 
iki gyvos galvos kalėjiman 
už nunuodijimą savo keturių 
vyrų, vakar tapo atvežta į 
Joliet kalėjimą ir čion prade
da savo bausmę iki mirties. 

Tai pirmutinė moteris Cook 
pavietė gavo tokią sunkią 
bausmę. 

TURI DAUG DARBO. 

Pranešta, kad Chieagoj kas 
dien natūraiizuojasi po 30 
svetimšalių* 

Iš Fort Sheridan pabėgo 
du kareiviu kaliniu. 

Iš pamišėlių įstaigos Dun-
ning, 111., pabėgo Charles Fo-
ster iš Chicaco. 

"VVestern Electric kompani
ja auga bizny, užsakimų turr 
daug. Pastaruoju laiku jau ir 
naktimis pradėta dirbti. Nakti 
niuose "šiituose " dirba virs 
2,000 darbinnikų. Abelnas 
darbininkų skaičius siekia 
netoli 35,000. Kas savaitė da
bar priimama į 500 naujų. Jei 
kam stoka darbo, ėion turi 
progos jį gauti. 

ŠIOSE VIETOSE GALIMA 
f 18KTI TIKIETUS BOBRA 
VIČIAUS KONCERTUI, OCT. 
SPALIO 5 D. ORCHESTRA 

HALL. 

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

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

Universal State Bank, 3252 
So. Halsted St., Boulevard 
07000. 

Elta Commeree Co. 3251 So. 
Halsted St , Yards 1234. 

Liberty Land & Investment 
Co. 3301 So. Halsted St., 

L. Vyčių Cliicagos Apskri- B l v c l - 6 7 7 5 -
<v*io choro dvasia dar labiau ! P- Baltutis. 901 W. 33 St., 
stiprėja. Praeitų penktadienį i Yards 4669. 

DVASIA STIPRĖJA. 

choristų tarpan atsilankė ir 
mūsų žvaigždutės — p-nios M. 
Janušauskienė ir E. Rakaus
kienė. Reiškia mes augame ir 
skaičiumi ir dvasia. 

Lietuvių visuomenė šiais 
metais išgirs ir pamatys tai 
ko dar nėra girdėjus nei maė-
ius. Ypaė tai svarbu dėlto kad 
čion veik. jaun. jėgos, o antra 
tai taip sakant savieji. Valio 
Chicagos Apsk. choras su p. 
Pocium priešaky Y 

! 

Choristas. 

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

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

"Telegramas", 666 ^K. 18 
St., Roosevelt 7653. 

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

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

J. J. Zolp, 4601 So. Marsli-
field Ave., Yards 0145. 

Venta Pharmacy, 4135 Ar-
m cher Ave., Lafayette 0621. 

|Town of Lake. — Mūsų pa
rapijos bazaras įvyksta sek
madieniais ir ketvirtadieniais 
du sykių savaitėje. 

Kalbant apie patį bazara, 
nevartosiu metodos, nė pridė
jimo nė atėmimo, bet trum
pai pasakysiu, jog yra baza 
ras atitinkąs savo vardui ir 
kaipo tokiame nieko daugiau 
negauna tikėtis. 

Bazaras skaitlingas: Del-
kof 

Ateinant kas vakarą' į ba-
/aia :r nuošaliai sekant žmo
nių pjgimasi jame, kaip jie 
gerinusiame upe praleidžia il
gus vakarus nesigailėdami no 
laiko, nė pinigų, pašte; i ta be
galo gražia, harmonija exsis-
tuojančią mūsų tarp pilnu aV 
si pratimu. Mu>ų gerbiami 
dvasiškiai kunigai kas sek
madienį po pamokslo manda
giai užprašo parapijom? ba
za ran, paaiškina plačiau jo 
tikslų. Aiškina nedeito, kad 
dalykas, nors jis butų aiškiau
sias, bet niekad nepe raiškus-. 
Juo daugiau studijuosima ko
kią problemų, juo daugiau jų 
apibranginsim ir galu gale pa 
mylėsim. Prašo nedelto, kad 
mes neprašyti neateisime. lx»t 
mandagumas ir pasidalinimas 

mintimis, o žine, kad perduo
ti mintis, liūdnas ar linksmas, 
vienas kitam tai vienas iš gi a 
žiausių prigimties skiemenų 
žmogaus gyvenime. 

Gerai žinome, jog bazaras 
.nėra dhbtuvė. Ten lumokes-
nio negausime, o priešingai iš
leisime, ir, kad jo pasekmės 
sumažins skolas bažnyčios. 
Kuriam iš mūsų širdie neliep-
snoja mąstant apie tų gražių, 
didelę bažnyčių, kurių užtitu-
lavome "katedra". Tas skait
lingas bazaro tvarkymas — 
širdingas rėmimas patsai kal
ba visiems. — Valio Švento 
Kryžiaus parapijonys, nes vie
nybėje gludi jėga! 

Mūsų bazaran atsilankė ir 
svečių t. y. gerb. kuri. P. La
pelis, Visų Šventų parapijos 
kleb. iš Roselando, ir p-lė Če
paitė nuo Bridgeporto. Mes 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMK! 
TE LAIŠKUS. 

Chicagos paSte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvia 1 
randasi atėję ii Lietuvos laiškai 
Žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
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. 

508—Brazauskas Juozapas 
515—Drag-uonei Monika 
522—Grazinckis Pet ras 
528—Grigelaik Marceli 
530—Jasevlcute KastanciJ 
532—Jeselionis A. • 
537—Jusciuviene Marijona 
546—Krisceunas WUliaftn 
550—Kupstui 8ta/**i 
553—I-ankauskas ' /osapns 
558—Mačiulis F rank 
568'—Matunas PauMna 
564—Mikodimas Jusrios 
5e§—Mooinkienui Adomai , 
567—Mukulis Jonas 
571—Paga^eckis Joseph 
575—Pranevičius Jonas 
576—Praninckjn Ipnatal 
584—Petraskevlcenei Jevai 
588—Sinken* Johs 
589—Skebelskis Jonas 
597—Surblis John ' . 
598—S»aputeni Petronėle 
599—Szmaron Miko^aj 

A N T R A N D O S 
KAS NORTTK gera randa G 

kambariai #azas, elektra, va-

PARDAVIMUI. 
B I Z N I S 

ANT PARDAVIMO bučernė 
lietuvių apgyventoj vietoj, biz
nis nuo seno išdirbtas, parsi
duoda iš priežasties nesveika
tos. Atsišaukite šiuo adresu: 

N. Čekanauskas 
4438 So. Hermitage Ave. 
TeLef. Boulevard 7618 

v A ^ P ^ D A V T M O salimas 
lease'as ant 3 metų. Parsiduo
da iš priežasties, savininkas 
eina iš biznio. Atsišaukite 

2544 So. VVestern Ave. 
. • i , - •• i i • — • — • • - - i — - * -

ANT PARDAVIMO Kepykla (Pte-
karne) geroje Lietuvių apgyventoje 
vietoje art i šv. Antano parapijos ir 
gera proga jsigyti gą|ra bisifj. Parsi
duoda pigiai. Norintis pasinaudoti šia 
proga, kreipkities an t Si o antrašo: 

1434 South 40-th Court 
Cicero, Illinois. 

* R c * . Tel. Republ ic 7812 
6117 South Talnmn Ave. 
Vai: nuo 9 iš ryto iki 12 

Dr. PBLIX A. MANELIS 
NAPRAPATH 

82«7 So. Halsted St. Chlo**o. 
Ofiso vai: Nuo 1 - 5 vak. i r nuo 

i 7—8 vak. Tel. Boa l : VII"* 

• » • • • • » « • ! » ' 
'Beildencijos Tel. Branmrk* 4»«7 
Dr. 0. yUOIUS D. 0. Ph. 0. 

cHmoPRAcnc GYDYTOJAS 
Be gyduollv, be operaci ja i 

Vai. 9-1; 6-8 P- M - Sventad. 9-11 
1579 Mflwankee Avenne 

f « i n p . Bobey Ir Iiorth Ave. 
Ofiso Telef. Bmnsvriek 5S«* I 

- TONSILUSI 
IŠIMU 

roBn. iACs io^f i s M O K S L O I 
PRIR310N<:MIK: 

1.—be peilio. 
2.—be kraujo. 
S.—be marinimo, 
4.—be skausmo, 
5."— be Jokio pavojaus svei-j 

katai. 
Po operaeljos žmogui nereikia gulėti lovoje, nereikia sirgti, 

nereikia gaišti nuo darbo, nereikia kentėti .sopulių; žmogus gali 
tuoj \algyti. dainuoti ir jaustles linfconai. 

Patarimus tonsllu reikalais duodu uždyka. 
žmonės yra maloniai kviečiami atlankyti mano .kliniką. —J 

kuriems patarnauju yra pilnai užganėdinti. 

DE. AL. M. EAČKUS 

NAMAI 

steam heat%<jcąradžius 2 
iiobiliam ir kiti patogu

mai. Atsišaukite 
automobili 

AGOTA KASMAUSKIENt 
5362 So. Mapjfetirood Ave. 

REIKALINGA 
REIKALINGAS geras var

goninkas mokantis savo amatą 
tegul kreipiasi. 

KUN. J. KELMELIS 
207 Adams St. Newark, N. J. 

REIKAIJNGA moteris Jv 
mergina prie namu darbo. At
sišaukite 

W. J. STANKŪNAS 
• 3315 So. Halsted St. 

Telef. Yards 1546 

ANT PARDAVIMO 6 kam
barių namas su baseme&ta, e-
lektra gazas ir vana, lotas 
125x25 2141 W. 22-nd Place. 
Maža mokestis iškalno o liku
sius kaip randa. Atsišaukite 
ant pirmu lubų po 6 vai. va
kare. 

1952 W. 21 Place 
BRIGHTON PARKE 

Gydytojas, Cli imrpas j r Obstetrikos, 
1411 South 50-tll Avenue Cieero, Illinois. 

^iiiiiiiiiriiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

'DRAUGO" KNYGYNE 1 S ^ 
s 

• Galima gauti šios 

MALDAKNYGES 
i 

Ii 
$3.50 Pardavimui naujas medinis f Ramybė Jums (brangios odos paauks.) 

namas 5 ir 5 kambarių su į B a w i w k , T « « - / i^-r A \ o*n 
aukštų beismentu priežastį g R«nybe Jums (kailio apdar.) 2.50 
patirsite ant vietos. 

Atsineškite kuponą. 
V. Paukštis 

2450 W. 45-tii St. 

K i A. Micboievicz-Vidikiene 
MŠERKA 

101 8.Halitad 81 
Kampas 31 gat va 

Tardą 1119 
Vienam* ottm mt 

J. F. Van 

SąUnlikM pa-
tarnaVtt^iif prl« 
aimdymo.VUokl pa 
patarimai dykai. 

Valandoa: n no 7 ryto, Iki 11. nno 
C Iki 0 ral . 

Nesikankink su 
Reoma tizmu \ 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais 
f 

Patrink truputį su 

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vistų, ligi pa
jausi odos degimą—dr užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos. 
Tikrasai Pain-Ezpelleris turi 
INKARO vaisbaženklj. I 

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

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

L 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Bufles. 
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš labaratorijos. 
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

| Ramybė Jums (audeklo apd.) . / 2.00 

f šios maldaknyges formatas yra 61^x3%. Puslapių turi 958. bet ne 
= stora, oes spausdinta an t plonos popieros. Joje yra Jvairiu jvainau- S 
S sių maldų. 

1 y I 
| Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. . . . . 1.75 | 
3 Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 | 
g J)angEus Žvaigždutė — juod. minkš. apd 1.75 § 
i Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd 60 | 
§ Dangina žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
r šios n aldakoyifės yra nedidelės. Turi beveik po 200 puslapių. 
2 Spauda ait, UI. 
§ Puikini ant kelių 2.00 | 
| Puikini ant relių , , . 1.85 | 
I Pulkim ant kerų 1.50 1 
I Pulkim an*. kelių 2.50 | 
| Kantička 85 | 
| Maldų Knygelė kauliniais balt. apd. po 1.50 
r Maldų Knygelė audeklo apdarais po 75 
I Melskimės, (vaikinams) po 60 
S s 
= Melskimės, (mergaitėms) po 60 
S 
s Pamaldų Vadovėlis 

.45 I 

Užsisakydami adresuokite: 

| " D R A U G O " K N Y G Y N A S 
I 2334 South Oakley Ave. Chicago, HL 
?»lHllltlllllllllllllllIHllIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIINIIIfllllllltlllllllllllllllllllllllllilillUIIIIIUį 

• • • - , . . . m 9 

ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iŠ kurios būtume išmokė tinkamų žaismių, štai, dabar ka. 
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokie naudingą knygą įsigyti 

Kaina tik 60c. 
"DBATJGAS" PTJB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, 111. I 

SJC 

LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAft£l 

POR TM1TM OOUHTYiY 
0EW VOCR POP HM.' 1 TA m ACAILOR? 

yi£LL 5MARTV-
V4HAT OID VOJR 

HE R)LLOWeOTHE 
WATER PER TWf*/Ty 

i.ONCx YEARSJ 
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Ką tik išėjo iš spaudos 

M A Ž A S 

KATEKIZMAS 
VAIKELIAMS RENGIAMIEMS PRIE PIRMOS 

IŠPAŽINTIES IR SV. KOMUNIJOS. 

•a 

Kv'-:.4. , . Sutaisė Jkun. V. K. 
Sis Katekizmas labai lengvas ir parankus. Jame 

yra naujieji ir senieji poteriai. 
Kaina tik 20c. 

1 'DRAUGAS," PUB. CO. 
2334 So. Oakley Ava, Chicago, BĮ. 

^+~— 
Perskaičiau Maža Katekizmą sutaisytą Kun. V. K. 

Dabai ji pemėgau (Meldžiu tuoj man prisiųst 200 ko-
pijuj. Aš ji plačiau skleisiu nesjis yra labai supranta
moje kalbije ir labai pilnas. Kun. F. A. Virmauskis. 
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