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MOKYKLOS SKAITLINGAI 
KATALIKU LANKOMOS. 
ĮKURTA DAUGYBA NAU

JŲ ĮSTAIGŲ. 

Kai kur mokiniu skaičius pa
sidaugino ligi 25 nuoš. 

Bulgarijos Parlamentas 
Paleistas 

WASinxcvro\\ rngs. 24. 
— Anot gautų žinių, visose 
Snv. Valstybėse katalikiškas 
mokyklas, kaskartas vis di
desnis skaičius mokiniu lan-
ko. Katalikuose prigįja obal-
sis, kad kiekvienas katalikas 

MiNISTERlĮI KABINETE VYKDOMOS ATMAINOS, 
PRANEŠA, 200 KOMUNISTŲ SUŠAUDYTA. 

• SOFIA, nigs. 24. — Kara
lius Borisas pasirašė tris de
kretus. 

Vienu dekretu ministerių 
kabinete parėdytos atmainos, 

vaikas privalo lankyti katali-'1* kabineto išeina teisingumo 
kiška mokyklą. Iš kai-kurių inmaterifl Smilov. Jis yra 
dioeezijų praneša, kad moki- lacionalės liberale partijos 

skaičius šįmet nžsiregis- 'arys 

• 

travo kur-kas didesnis negu 
perniai. Kai-kur ta diduma 
siekia net 25 nuošimčius pa
lyginus su pernykščiais me
tais. 

Aukštesniojo mokslo 
mokyklos. 

Pastaraisiais metais paste
bėtas žymus katalikų jaunimo 
aukštesniojo mokslo siekimas. 
Tas siekimas ypač šimet pa
žymėtinas. 

Katalikų Universitetas čio
nai bus atidarytas rytoj, rug
sėjo 25 d. Kitos aukštesnio
sios mokyklos kitur jau pirm 
savaitės arba anksčiau atida-
rytos. 

Naujų pasaulinių studentų 
Katalikų Universitetan įsto
ja apie 200. Tikima, kad Įs
tos dar daugiaus. Tik vie
nų dvasinių studentų tikima
si turėti suvirs 500. 

Trejybės Kolegija mergai
tėms kupina studenčių. Dau
gybės aplikančių nepriimta. 
Xetnrima vietos. 

Šv. Marijos Kolegija Oak-
lande kupina. Detroito Uni
versitetas turės suvirs 2,000 
studentų. 

Studentų skaičius didesnis 
Gcorgeto\vn, Sv. Kryžiaus, 
Bostono Kolegijoje, St. Louis 
Universitete, Fordham, Du-
quesne Universitete ir Pitts-
burge. 

Šv. Ignacijaus Kolegijoj ir 
aukštesniojoj mokykloj, Bal-
timore, studentų skaičius šį
met žvmiai didesnis. 

Kitu — paleidžiamas par
lamentas. •> 

Trečiuoju — karo padėtis 
praplečiama visoj valstybėj. 

Pramatomas dar vienas de
kreto paskelbimas. Tai par
lamentai! rinkimai. 

Kabineto krizis neturi nie
ko bendra su komunistų ir 
valstiečių sukilimais. Socia
listai atsisakė ineiti kabine
tan, kaip ilgai jame bus na
cionalistai, kurie įtariami 
provokfškume. Net pati san
tarvė nepalanki nacionalis
tams. 

Paleistas parlamentas ne
buvo susirinkęs sugriovus 
Stambuliskio valdžių. 

kad kuene visur sukilimai 
numalšinti. Lygiai nuo Ju
goslavijos nesama pavojaus. 

NAUJĄ TURKIJA NETURI 

DELT0 PUNTA VALDI-
NINKU TARPE PAPIR

KIMAI. 

Bloga dirva užsienių kapita
lams. 

PARYŽIUS, rūgs. 24. —Tš 
Sofijos Havas agentūrai de-
pešoje pažymima, kad sukili
mai Bulgarijoj kaip gaisras 
plinta ir stiprėja. 

Sako, šimtas tūkstančių va
lstiečių, kurių dauguma orga
nizuoti ir gerai apginkluoti, 
maršuoja ant Sofijos su tiks
lu sugriauti valdžią. 

Visa šeštadienį kabinetas 
buvo posėdy pirmininkaujant 
karaliui Borisui. Du pulku 
pasiųsta prieš maršuojančius 
valstiečius, kurie vietomis su
lai kvt i. 

KONSTANTINOPOLI rug. 
24. — Naujoj Turkijoj situ
acija begalo komplikuota. Tai 
ypač todėl, kad valdžios iždas 
tuščias, gi pinigų nėra kur 
gauti. 

Turkas valstietis yra geras 
žmogus, bet didelis tinginys. 
Jis geras kariautojas ir gali 
but neprastas darbininkas. 
Bet remiantis savo religija 
jis netiki sunkių darbų nau-

LONDONAS, rūgs. 24. — 
Bnlgarjos valdžios parėdymu, 
tenai nugalabinta du šimtu 
komunistų vadų, anot depešos 
iš Sofijos i Central' News. 

PRANEŠA, \ BULGARIJOJE 
REVOLIUCIJA PLINTA. 

Valstiečiai apvaldę pasienių 
miestelius. 

Žinios iš Lietuvos 
VAIDIJASI? 

BELCRADAS, rūgs. 24. — 
Anot žinių, kontrrevoliucija 
Bulgarijoje plinta. Sukilimų 
priešaky stovi komunistai. 
Prie jų prisidėję sukurstyti 
valstiečiai, žuvusio premierd 
Stambuliskio pasekėjai. 

Rumunijos ir Jugoslavijos 
pasieniais valstiečiai apvaldė 
keletą miestelių. Skleidžia
mos gyventojų tarpe prokle-
macijos, atkreiptos prieš ka
ralių Borisų, kurs vadinamas 
žmogžudžiu ir kraujo ištroš
kusiu kraugeriu. Pažymima, 
kad sukilimas yra agrarinis 
ir tas nieko bendra neturi su 
komunizmu. 

Ar gamtos prajovai 
ar šposai? 

dingumui. 
Jei šiandie Anatolijoje yra, ***> p a l t i s , 

bent koks progresas prospe- Išpradžių bulgarų valdžia 
ravimui, tad už tai reikia pa- karo padėtį paskelbė tik Sofi-
dAkoti ten užsilikusiems krik- j 0 j . Paskui tų padėtį pra-

LONDONAS, rūgs. 24. — 
Reuterio depešoje iŠ Sofijos 

Vidurinių reikalų ministe- sakoma, kad Nova iZagora ir 
Tohirban 70 komunistų nuka
uta ir sužeista. 

ris gryžo Sofijon aplankęs su 
kilinjtj plotus. Jis tvirtina, 

KAIP BRANGUS GYVE- [ ' ^ S ^ ' 
NIMAS. ' 

NEAV YORK, rūgs. 25. — 
National Tndustrial Conferen-
ce Board paskelbė, kad Ame
rikoj gyvenimas per pasta
ruosius «6 mėnesius pabrango 
taip, kad niekuomet čia dar 
nebūta. 

Šiandie nemaži darbinin
kams ir uždarbiai. Bet kiek 
tik uždirbama, tiek fuojaus ir 
išleidžiama gyvenimui. Dau
geliui darbininkų nei uždar
bių neužtenka, kad tinkamiau 
prasimaitinti. 

Namų nuomos šiandie 75 
nuoš. brangesnės už 1914 me
tus. 

Cbicagoje per praeitus 6 
mėnesius gyvenimas pasidarė 
57 nuošimčiais brangesnis. 
Kai-kurie maisto produktai 
šiandie 147 nuoš. brangesni 
už 1914 m. 

ščionims. 

Nieko neturima. 
Turkija per Smirnų daug 

tabokos eksportavo. Per Sam-
suna — figas ir razinkas. Iš 
Brussos šilkų1. 

Smirnos apskritis šiandie 
yra sunaikinta, taip kad apie 
tabokos eksporte negali, but 
kalbos, šilko gamyba" labai 
palaužta. 

Kituomet Konstantinopoly 
pirklyba žydėjo. Bet tų pir
klyba čia vedė ne turkai, tik 
armėnai ir graikai. Kuomet 

.'šiandie nėra tų pastarųjų, ntė-
ra nei pirklybos. Sandeliai 
tušti, didžiuma krautuvių už
daryta. 

LONDONAS, rūgs. 25. — F j l i r o p a g kapitalistai ir pir-
Iš Konstantinopolio pranešta, ] d i a i t t M ) t a p p n b i ; j o j d e t i ?ia 
kad turkų valdžia reikalau- k a p i t a l ų pįr klybos atnaujini 
janti, idant iš Konstantinopo-' m u j XT««.I: „««+; ot.rinVn 
lio amerikoniški karo laivai 
butų atšaukti. 

Chicagos pažanga. 

Cbicagos arkivyskupijos ka 
talikiškose mokyklose šįmet 
mokinių skaičius 165.000. 
Perniai buvo 147,000. Aiš
kus pažangumas. Kai-kurio-
se įstaigose mokinių skaičius 
pasidaugino 15 nuošimčių. 

Chicagos arkivyskupijoj 
gyvuoja 288 parapijų mokyk-4 

los, 50 akademijų mergaitėms į 
ir 50 kolegijų ir aukštesniojų j' 
mokyklų bernaičiams. U 'TEHERANAS, rug. 25, -

Milvaukėes arkivyskupijoj'B l l i™ r d apylinkėse žemės 
taipat Yra didis pažangumas. [ drebėjimas keletą sodžiiį su-
Visose įstaigose katalikų m o - j n a i k i n o - ž t l v o 1 2 3 žmonės, 
kinių skaičius šįmet didesnis, langiaus šimto asmenų sužei-
Parapijų mokvklose užsiregi- y Ia-
stravo 98,861 mokinys.. . Persijoje žemės drebėjimas 

Šįmet taip yra visose Suv. v i s dažniaus atsikartoja. 
Valstybėse. Amerikos kata-

Negali gauti atatinka
mos garantijos. 

Kuomet viskas taip suirę, 
valdžia neturi pajamų. 

Gyvena papirkimais. 
Valdžia, neturėdama užtek-

NEW YORK, rūgs. 25. —.tinai pinigų, negali tinkamai 
Vokiškų markių kaina dar J apmokėti valdininkų. Tuo-
daugiaus smunka. Šiandie tarpu valdininkams reikia gy 

VOKIEČIŲ MARKĖS 
TOUAUS PUOLA. 

Vokietija cirkuliacijoje turi 
515,000,000,000,000 poperinių 
markių. 

MOSSOLINI BROLIS FRAN-
CIJOJE. 

123 ŽUVO ŽEMĖS DRE 
BĖJIME. 

venti ir turėti duonos. 
Dėlto valdininkų tarpe pli-

r^a papirkimai. Šiandie Tur
kijoje, prireikus, nesunku pa
pirkti policijų ir pačius teisė
jus ii; dar aukštesnius valdi-

" niūkus. 
PARYŽIUS, rūgs. 25. — I- Papirkimų dirva labai pla-

talijos premiero Mussolini ti- « t? priemoninga. ,Turkų po-
kras brolis yra Francijoje. li^ja ™nda priežasties prisi-
Jis dirba rekonstrukcijos plo- kabinti prie neturko. ' Tik 
tuose. Nenori gryžti Itali papirkimais tad galima nuo 
jon, nes jam ten neturima j°s atsikratyti, 
pelningos vietos. <Į Tai tikra pragaištis valsty

bei del papirkimų praplitimo. 

plėtė po visų šalį. Suėmė 
daugybe komunistų. Bet 
kontrrevoliueijos liepsnų ne
gali sustabdyti. 

Komitadžų būriai iš Make
donijos pasienių persimetė į 
Bulgarijos šiaurius ir vaka
rus. Komitadžai priešinasi 
agrarams. 

Buvusioji Stanibuliskio va
lstiečių gvardija užėmė kele
tą miestelių į r juose laikosi. 

Miesteliuose išlipinti atsi
liepimai, kuriais geležinkelie
čiai šaukiami generalin strei
kai!. 

Kariuomenė sn sukilėliais. 

Iš Lom Palanka, Bulgarijo
je, pranešta, kad tenai prieš 
sukilėlius pasiųstas antrasis 
bulgarų pulkas. Ir tas pul
kas vieton kovoti prisidėjęs 
prie revoliucionierių. 

Pašalinus Stambuliskio va
ldžių, pastarosios šalininkai 
susispietė daugiausia Čeko
slovakijos sostinėn Prahon. 
Tenai jie daro sųkalbius prieš 
nauja valdžių. m 

Tuo veikimu didžiai intere
suojasi Jugoslavija. Nes 
Stambuliskio valdžia buvo jai 
palanki. Stambuliski su vi
sais kaimynais sugyveno gra
žiuoju, kad turėti sau ir savo 
šalininkams rojų. 

Kaune, ant Žaliojo Kalno, 
namely, kuriame gyvena 7 
žmonės nakties laiku pradėjo 
su didžiausiu trenksmu truk
ti stikliniai indai, kaip seni 
vartoti taip iš vakaro nupir
kti, ir mėtytis ant žmonių vil
nų mezginys — kojinė. 

Rugpiučio 12 d. parvažia
vęs į tų namų ir išgirdęs pa
sakojimus apie tų atsitikimų 
netikėjau. Vakare, man gu
lint atskirame uždarytame 
kambarėly, kylo dideliausis 

le yra kelnelis, nuo kurio esą 
galima keturias bažnyčias 
matyti; čia kasant žvyru žmd-
nių kaulus randa ir, kaip pa
sakoja čia esų švedkapiai, 
juose esų daug turto paslėpę 
t a . . . . • ir"' 

Miškinelių k. krūmų smilti
nuose taipat žmonių kaulų lie^ 
kanų, baltų sudilusia pinigė
lių ir apkarpytų kardų — kai-
lavijų randa. Pasakoja, kad 
čia taipat esą švedų karo pėd
sakai. Visai panaši vieta sn 
panašiais senovės radiniais y^ 
ra Vitetiškio lauke, prie pat 
vieškelio, pušynėly. Daug 
čia grožio ir paslapčių, istorC 
nių vietų turime, tik gailC 
kad niekas jų nežino. Lietu-

trenksmas. Užsidegęs šviesų 
T . , .. . I vos istorikams butų daug me-

radau pas lovų mesta tiesiog J y . , ± ,. . ** 
į mane molinę plytų, kuri iš 
vakaro gulėjo toli nuo lovos. Paskui pradėjo smarkiai mė
tytis sausos žolės, nuodėgu
liai, augliai, sauso molio ga
balai, o ant galo lango uždan
galas su trenksmu pasikėlė ir 
vėl ramiai nusileido. įTuo 
viskas baigėsi. Gal ta galy
bė išlindo per langų, nes ten 
buvo skylutė. Trankymasis 
prasidėjo lygiai 21 vai., o bai
gėsi 23 vai. 

šautuvo. 
Girdėjau, kad Kaune ir 

džiagos mūsų istorijai. 

NELAIMĖS. 

Kelmės mieste, Žinkiškės nu 
ške nusišovė Kelmės milietr 
antas K. Andrius iš Girkafe 
nio. 

• 

Sntkių kaimas, Kelmės yatį 
išėjo .1. B-tieno parsivesti k t į 
melės. Parvedant krito l į 
negyva. Zinanėhjjij ištirta? 
kad ji peršauta, iš kartSaf 

daugiau panašių atsitikimu, M A L f c T A I ( TTt(?no(1 npAį 
randasi. Gerai l&tn. kad kas _ C i o n a j j a „ p a r r a ž j a v o k l ] l 5 

žiiu), kame tokiu įvyki,, prie. K M i k n a v i ( ! į u s . J o „pfegniį 
kastis, paskelbtų visuose laik- j s l a v i n t a ^ ^ e h o r a J , fi-
rašėiuose jų išaiškinimų ir nu ž n v - } o s s t o g a s " ^ „ „ ^ 
ramintų varaus žmones, ues s k a r d o m i i ! . v i s k a R . p i n a p i r : 
kai kurie vi.a tai matydami į , , ^ M a ^ t „ o s o . Tik sociaHi 
iš baimės net ligų gauna. ^ . f ^ ^ ^ 8 tu*. MT.:. 

negeras, nes per Seimo rinki-
mus iš jo priežasties kafalį-f 
kai laimėjo. 

MILŽINKAPIŲ KARALIJOJ. 

PDUCMONAS MIRĖ. 

ŠIMONYS, Panevėžio aps. 
— Mūsų valsčiaus ribose ten
ka pastebėti daug piliakalnių 
ir senovės kapinių. Vieni jų
jų gamtos-motinos, kiti aiš
kiai žmogaus darbščių rankų 
padaras. Dailiai atrodo au
kštas Bugailiškių piliakalnis, 
plačiai aplinkui slėnio pievų 
supamas ir gražiai pušaitėmis 
viršuje vainikuojamas. M«-
sų tautos aukurų gadynės. 
Gaigalių-Rinderių įdomus ka
lnai apvaliomis krūtinėmis ir 
šonais turi kaskadų laiptų iš
vaizdų. 

Mieliunų kaimo gatvės ga-* 

O R A S . 

E. Cbicago, Ind., mirė po-
licmonas Mitcbel, kurį aną
dien viename saHune negras 
pašovė. Kitas poliemonas tų 
dienų ant vietos nužudytas. 

CHICAGO. — Šiaiidie p<r 
pietų ar vakare pramatoma 
oro atmaina; vidutinė temper 
ratnra. r 

PINIGU KURSAS. | 
Lietuvos 10 liti* $l.Qft 
Anglijos ster. svarui 4.51 
Francijos 100 fr. 5.58 
Italijos 100 lirų 4.2* 
Vokiet. 100 mrk. .0000000 
Lenkijos 100 mark. .OOOa 

90 DARBININKŲ ŽUVO 
KASYKLOJE. 

VARSA VA, rug. 25. —Ka
sykloj Reden, arti Sosnowice, 
ištikus ekspliozijai 90 darbi
ninkų žuvo. Iš jų 40 gyvi 
užgriauti žeme. 

likai kaskartas vis labiaus su likti. Ir lietuviai tėvai lig 
sipranta. Ir lietuviai nuo tos t vieno privalo savo vaikus sių-
abelnos pažangos nefuri atsi-jsri į katalikiškas mokyklas. 

Prohibicija išvystė saldai
nių pramonę. Vietoje saliu-
nų šiandie randasi visur sal
dainių krautuvės. 

Menka dirva. 
Užsienių kapitalams Turki

joje yra visai menka dirva. 
Tai pirmiausia dėlto, kad sve
timšaliu, privilegijos daug va
ržomos, - kuomet panaikintos 
kapitulacijos. Antra, kaip 
jau sakyta, turkų apsileidi
mas, nenorėjimas atsiduoti 
darbui, kad r»turėti iŠ to sau 
naudos ir užtikrinti laiminge-
jm$ ateitį Pagaliaus nepa-

Chicagoje ir Cook apskrity 
pradėjus Naujais Metais lig 
vakar automobilm nelaimėse 
žuvo 503 asm.» 

lankus turkų atsinešimas į vi
sus svetimšalius, ypač į krik
ščionis, a 

Padiėtis Turkijoje taip blo
ga, kad blogiaus nereikia, ži
noma, ^ l i s daug nukentiėjur 
si nuo karo. Bet kad neve
dama šiandie jokia rimta 
valstybėje rekonstrukcija, 
kai-kad daroma, kitose šalyse. 
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H P I N I G U S ! 
| S IŲSKITE j Lietuvą Per į 

DRAUGĄ 
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau- | 

šiai patarnauia. "Draugas" siunčia per didžiau
sias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybom-
Pramonės Banką. 

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

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėlionus uždaryta. 

2334 SO. OAKLEY AVE. CHiaGO, HJL 
;illllillllinilHllMiWimiWWIItHtmMHH«WIIIIII^ 
iriimitiiiiiiiniiHHiituiiHiiiiimiiiiiMiiuiNUiiiimtininHininn^tfitMBi^^ 
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LIETUVIŲ KATALIKE 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyras nedėldienius. 

MeUma .. $6.00 
Pttsei Metų $£-00 

Už prenumeratą mokasi 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 siusti isperkant krasoje ar oz-
preso "Money Ordez" arba įdedant 
pinigus į registruotą, laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
Tel. Roosevelt 7791 

Graikija oficialiai atsipra
šė italų vyriausybės. Įvykęs 
atsilyginimas tai stiprina tai
ką, tų dviejų tautų tarpe. Eu
ropa, reikalinga poilsio ir ra
mybės, kad galėtų gyventi ir 
atstatyti pasaulinio karo griu
vėsius. 

PER ŽIŪRONĄ BEŽVELGIANT. Y ITOSŲ MENŲ PRANASAt 

Radiotelefonuos išsivysty
mas Suv. Valstybėse yra taip 
pakilęs, kad šiandien skai
toma 588 išsiuntimo stotys ir 
apie "du milionai priėmimo sto 
eių. Netik žemėje, bet ir ore 
jau ankšta. Visos tos srovės 
taip persikerta ir susimaišo, 
kad Amerikos vyriausybė ieš
ko priemonių kaip padarius 
tvarkų ore. 

Oficialus balansas, paskelb
tas rugpžučio 15 diena, Vals
tybinės Bankos, Vokietijoje, 
pastebi, kad išleista apyvar
ton 116 trilionų popieriniu 
markių. Sausio 6 d, 1923 m., 
buvo išleista tik 1 trilionas 336 
bllionai markių. Tos skaitlinės 
nurodo kaip strimagalviais 
Vokietija lekia prie pinigų 
kurso prapulties. 

Įžymus tautininkų — laisva
manių šulas V. K. Račkaus
kas pakviestas prie Londono 
Atstovybės prekybos agento, 

paskutiniu laiku jis pametęs 
biznį prie bankps, prisiglaudė 
prie Clevelando "gazietos". 
Dabar Račkauskui išvažiuo
jant, jo prieteliai savo "sim
patijos" žodžius jam pareis-

Vienas jų rašo. "Nu tai 
jau Račkausko netekome. Ne
žinia kaip dabar mes gyven
sime... Bet tegul jis sau ir ke
liauja kur nori, nes iš jo nau
dos turėjome kaip iš avino 
ftieno". 

Kiti jo prieteliai naudojasi 
proga ir socialistų lupomis 
sveikina. "V. K. Račkauskas 
— kaip prišliaužė prie "Tėvy
nės" redaktoriaus kėdės, ta-
da jis persitikrino, kad socia
lizmas — tai tik saldi svajonė. 

Dar įdomesnė pastaba vieno 
iš tautininkų, kurs "gera i" 
supratęs kokią jam vietą ski
ria valdžia atsiliepia: *'(Taigi 
mūsų dorasis p. Račkauskas 
važiuoja užimti Pilėno vietą... 
Kas dirba dabar valdžioje, tas 
suziniai (sąmoningai) dirba 
reakcijai. Kuogi p. Račkaus
kas pasiteisins T" 

Tos ir kitos "simpatijos"1 

p* Račkauskui jam išvažiuo
jant iš Amerikos kalba apie jo 
čia įgytą pagarbą tautininkų 
— laisvamanių tarpe. Nors 
jts jiems tarnavo ir dirbo kaip 
jautis, juos mokino ir švietė 
savo tvirkinančių rastų ver-

Kuomet mes prisikišę žiūrime į Europos įvykius, skai
tome apie vsiokias ten revoliucijas, naudojamės daugiau
siai sensacinėmis pamargintomis žiniomis^ kurių; gudrios 
telegramų agentūros mums nesigaili, dažnai skundžiamės 
pasaulio pabaigai . 

Tiesa, pasaulis po didžiojo karą iššoko iš savo senų 
bėgių, bet perdaug viską tamsiomis varsomis dažyti nega
lima. Ypatingai paskutinės savaitės įvykiai rodo, kad se
noji Europa gydosi iš savo žaizdų. 

Italija pradėjo evakuoti Korfų salą, kuomet Graiki
ja parodė savo viešą atgailą už militarinės italų misijos 
nužudymą. Fiume klausimas sklandžiai rišamas. Italijos ir 
Jugoslavijos susikirtimas eina pro taikos duris. 

Roma ir Belgradas daro sutartį kuria Jugoslavija 
atsižadėdama savo pretensijų prie Fiume, gauna atlygi
nimą — koncesijas Dalmacijos pakraščiuose. 

Ir kokiems karaliams veržtis prie Fiume, jeigu iš to 
nuolat kiltų konfliktai, susikirtimai kurie vis kurstytų 
prie neapykantos vieną tautą prieš kitą f 

Tečiaus pilnai teisinga, kad Serbija turėtų uostą, nes^ 
jos ekonominei plėtotei reikalinga išeitis į Adriatiką. Jei
gu italų pasiūlymai duos galimybės Serbijai įsigyti uos
tą, svarbu by tik ne skandalingą Fiume! 

Derybose, Italija reikalauja, kad Serbija astižadėtų 
steigti karo laivyną Adriatike. Tautinis italų interesas to 
šaukiasi. Susiderės, tik reiktų aiškių garantijų iš Italijos 
pusės, kad šioji nemanys Serbijos smaugti. 

Kilęs triukšmas tarp Serbijos ir Bulgarijos neturi rim
to pamato. Ir faktinai, Sofia turi užtektinai rūpesčio da
rydama tvarką savo ribose, kur komunistai siaučia. Apie 
kitas avantiūras nėra ką svajoti. 

Nenuostabu, kad Valstybės krizis pastatęs valdžion 
Zankoff'o kabinetą ir išsaukęs Stambulinskio mirtį, šian
dien sukėlė reakciją. Žaizdos neužgijo. 

Ispanijoje, kur generolas Primo Rivera įsteigė uti
litarinį direktorijatą, tvarka įsigali. Komunistams ankšta. 
Žvejoti drumstame vandeny nesiseka. Operacija su Maro
ka pradėta. JTuotarpu viskas kaip sviestu patepta sukasi. 

Bet ir čia, nesistebėkime jeigu vieną gražią dieną re
akcija pakels gaivą. Greičiaus išblaškyti negu nugalėti mi-
litarinio direktorijatą priešai bandys keršintiL Kardu nu
galėjus, kardu ir ginamos. 

Vienok bene daugiausia ovacijų sukėlė Europoje fran* 
cuzų spauda dėliai pasimatymo Bakhvin'o ir Poincare's, 
Paryžiuje. 

Prie arbatalėlės BakUrin'as buvęs labaix Francijai 
nuoširdus ir prielankus Ruliro politikoje. Reiškia Vokie
tija prie sienos prispausta. Vokiečių kancleris prisipažįsta 
pralošęs Ruhro bylą; belieka atmesti pasipriešinimo tak
tiką kuri brangiai kainavo vokiečiams. Atlyginimo klau
simas išrištas: reikia tik padiktuoti sąlygas ir Vokietija 
turės žemai, žemai nusilenkti francuzains. 

Anglų spauda anaiptol nepritaria tokiai staigia? Fran-
cijos ir Anglijos brolybei ir labai šaltai tą pasimatymą ko
mentuoja — aiškina. 

Šiaip ar taip imsime ministerių pirmininkų pašnekė
si, Vokietija šiose aplinkybėse pasistengs imtis energin
gesnių priemonių, kad likvidavus šalies ekonominę katas
trofą ir prisitaikinus prie gyvenimo būtinybės. Gi nugalė
jusi vidaus priešus, pranyks juodžiausias taškas kurs 
šiandien daug neramybės kelia. 

I 
| Pranašų gadynė atėjo. Vi-
į sos šalys jų turi: Visokių jų 
ir esama: mažų ir didelių, 
linksmų rr liūdnų, gerų ir blo
gų, pesimistų ir optimistų. A r 
yra tiknĮ pranašų f Gal but. 
Yra tikrai meiagimjų. Kurie 
yra tikri? Kurie 'melagingi! 
Sunki mįslė, kurią tik busi
mos kartos įspės. 

Pasaulio pabaiga. 
Atsimename kaip prieš du, 

tris metas pranašauta apie 
pasauli^ pabaigą. Buvo net 
tokių /mokslinčių kurie prana
šavo/pasaulio katastrofos me-

Ir mes meldėmės, išpa-
ties ėjome kad nežuvus am-

.Ugas. Amerika Virsiant mil- vienas skelbia nelaimę, kitas trauką a p e p, P. Olekos į-
žinišku ledyno lauku. Mūsų 
dirvas, miškus, kalnus, pakal
nes, ežerus, upes, miestus, far-
mas ledai apkaustys. Viskas 
sušals, jokia gyvybė neiš
tvers. Daiktai ic visos esybės 
pranyks dėliai nepermaldau
jamo šalčio. Nebebus daugiaus 
nei meilės, nei neapykantos, 
nei prietelybės, nei paniekos. 
Visa ir visa gyvybė užges. 

Bet vėliaus, po tūkstančių 
metų, ledai sutirps, augalai at
gis, esybės naujos atsiras. IT 
tuomet, kaip ir šiandien, at
kas liekanas, ir naujiejį žmo
nės teirausis: "kokios čia bu
vo kurios amžiais prieš mu
mis gyveno". Jie nežinos, kels 

ž i K Kiekvieių. ka r t , tie pra- ^ ^ k a 5 p d a r Q m ū s ų d f e n ų 

laimę. 
Vienok visuomet bus leng-

vertinimą, kuri mumir juoba į-
domesnė, nes 'daug ginčų kel-

Žinios rašo*: 
" I š mūsų operos solistų 

vatikdų kurie įtikės prana- [ta del artisto dainavimo).Liet. 
šams. Žmonija nesikeičia. J i 
saugo savo pirmykštį tikėtinu
mą. Šiandien ji tiki tokiai pra- koncertavo p^ Venceviaaitė, p. 
našystei, ryt j i bus priešinga. 

•Gi jųs pranašai nepaisykite! 
J ų s visuomet turėsite avinų 
kurie jums tikės. Žmogus nori 
būti prigautu! 

MŪSŲ ARTISTAI IR 
ARTISTĖS. _̂  

Vienintelė įstaiga, kuri dir
ba pinigus be išgarsimo, tai 
yra krašto iždinė (mint).... 

Juo mažiau smegenų žmo
gus turi tuo lengviau jam y-
ra "išeiti iš galvos"... 

mšai apsiriko. Pažymėtieji 
metai praslinko ir pasaulis 
nesugriuvo* Saulė nesiliovė šil 
dyti, žvaigždės mirgėti skliau
tuose, mėnulis šviesti, plane
tos suktis apie nepajudinamą 
šviesos ir šilumos vidurį — 
saulę, debesys vis klausosi vė
jo, žemė vis sukasi apie savo 
ašį, augalai auga kaip augę, 
gyvuliai gyvena kaip gyvenę, 
žmonės vis mylisi arba neap-
sikenčia. 

Žmogaus amžinybė. 
Atėjo kiti pranašai kurie 

nupasakoja žmogaus amžiny
bę* Jų pranašavimas turįs į-
vykti po tūkstantis devyni 
šimtai dvidešimts penktų me
tų. Bet prieš tai atsitiksianti 
didelė nelaimė su pasauliu. 
Pasaulin aebus išgriautas.Žmo 
nės ne visi psažusią. Tie ku
rie išvengsią mirties amžinai 
nemirsią, gyvenimas neturės ' ne, visuotina taika žydesiantL 
pabaigos. Nieks daugiaus Karai bus atgyvenę savo lai-
nemirsiąs. Net savižudybė ne- kus, išdilę atsiminimai. Ligos 

mokslininkai. 
Gyvybė prasidės. J i vėl pra

nyks kad ir vėl atsirastų. Ir 
įvairus laikotarpiai atsinau
jins, vieni kitus paseks maž
daug regulariškais interva
lais. 

Mokslinčius kurs taip pra
našauja, vienok turi savo prie
šą. Kuris iš jų tiesą kalbai 

T»tnkaroa<i pranašas. 
Antrasai pranašas duoda 

daug vilties pasauliui. Jis« sa
ko, kad 2033 metais žmonija 
busianti laiminga, Žmogus 
nuo neatmenamų laikų pas
merktas sunkiam darbui, pir
mojo vyro ir moteries basmės 
dėliai, į šimtą metų paleng
vins savo naštą. Jis tedirbs 
keturias (ne aštuonias!) va
landas į dieną. Nebebus tuo
met neapykantos žmonių tar-

(Tęsinys). 
P. Oleka. — Jaunas, ener

gingas, aukštas, laibas, taisy
klingų leitenanto manierų, 
proporcingų ir ryškių 

Kudirka ir Petras Oleka. Jis 
dainavo pirmu kartu iš Ame
rikos sugrįžęs ir parodė savo 
meito didelę J>ažangą: šį kartą 
jo balsas skambėjo, man ro
dos, kažkaip laisviau gryniau, 
nei aš giįvdėdavau pirmiau. 
Tai balsas. Bet p. Oleka yra 
jau netaip £au geras, taip dai
nininkas — bet dainininkas 
vaidila, artistas v i s o j 
to žodžio p r a s m ė j 
ir tąja savo antrąja ypatybe 
šį kartą Palangoj jis pasireiš-veido bruožų, švelnus 

simpatingas, dėl kurio musųlkė labai įdomiai. Dainuoda-
panelės iš proto kraustėsi.' mas jumoristines dainas, kaip 
Balsas turtingas, nors sa*̂ o antai, L. Giros "Stasys", 
maksimumo nepasiekęs. 

Artisto svajonė—išmiklinus 
"Daina apie blusą" ir t. t. 
savo "mefisiofe^izavimu,' su
kėlė ovacijas kurioms galo ne-ir pilnai išlavinus balsą nuste

binti mūsų publiką kuri pir- buvo. O kadangi jis tą dieną 

bus galima. Sis pranašavimas 
į vyksiąs? Susilauksime tų 

ir silpnybės nebelankys žmo
nių. Mikrobai busią garbin-

rnetų. Palaukime, su mirtimi' gal nugalėti ir išvaryti iš že-
kontrakto nedarykime. PasL mės rutulio. Tobula sveikata, 
juoks iš tų pranašų vki ply-; švarumas visuotina. 
^uu* j Bet kad susilaukus šios pa-

Pasaulis vis gyvuoja. Kiti laimintos valandos reikia kad 
pranašai atėjo,, ateis jų ir dau-' gįs pasaulis butų sunaikintas, 
giaus. Jie atneš linksmų ir kad žmonija pereitų per di-
liudnų naujienų. Klausykime J džiausius kentėjimus, patirtų 
paskutinių dienų pranašavimų, j repaprastų nelaimių. Negirdė-
Vienas yra liūdnas, kitas link- ti karai pakils tautų tarpe. 

Kraujas ir ašaros pasems že
mę. 

Visuotina neapykanta pa
gimdys visuotiną meilę, visuo-

smas pranašas. 
Liūdnas pranašas. 

Pirmasai, remdamos neva 
mokslo argumentais, tvirtina, 
kad gan netolimoje ateity, le-jtina laimė išaugs ant visuoti-
dynų laikotarpis grįšiąs. A- r nos neHaimės griuvėsių. Bet 

i 

not šio "mokslavyrio", mu-.kas žino ar tas pranašas ge-
sų laikotarpis kuriame gyve-• rai pramato- ateitį T Vakar 
name čia Amerikoje yra ne-1 dienos pranašai apsimelavo, rašė. (Čia* mes paduodame iš-1 vėl atsilankant pas mus. 

mą kartą gal be entuziazmo 
jo klausėsi. Įsitikinęs į savo 
balso galimybes, nuoširdžiai 
pastudijavęs, artistas tikrai 
galėtų mus suklupdyti. Tai bu 
tų mūsų Šaliapinas! 

Grįžęs Iietuvon, artistas 
matė reikalo pataisyti savo 
sveikatą. Buvo išvažiavęs į 
Vokietijos kurortą Bad Wil-
dungen. Iš čia jis rašo įdomų 
laiškelį. s* 

"Jau vakaras. Apačioje, šo
ka — mat šiandien "Tanz-
abend'' (Šok ių Vakaras } . 
Skelk juos pusiau! Tai vadi
nasi žmonės gydosi! Pakliu
vau į peklą. Sakė kad čion 
neduoda mėsos, neduoda vy
no ir t t., buk tai "košerna" 
virtuvo, o pasirodo kemša vis
ką, bile tik pigiau. 

Bet vanduo geras ir aš 
stropiai plaunu savo inkstu-
kus WiIdungeno vandenėliais. 
Birštone kaštuotų apie 500 li
ti} į mėnesį, o čion aš tą pat 
gaunu už 300 litų, tik pridė
jus kelionės išlaidas. Išeina 
tas pat, bet patogumai geres
ni, o labiausiai tai turiu pro
gos pramokti vokiškai ir stu
dijuoju su vokiečių operos di
rigentu Albert'u. 

Man esant Amerikoje, palei
do apie mane paskalą, buk aš 
prarėkiau balsą... Tai aš jie
ms... daviau pipirų. Per Pet
rines dainavau Palangoje. 
"Lietuvos Žinių" 149 num. ap 

(per šv. Petrą) buvo dar var-* 
duvininkas ir jį sveikino 
"Dainos" choras, tai akies 
mirksniu aplink j] ir išdygo 
ištisas puikiausių Palangos 
gėlių darželis ir vainikai". 

Toliaus tęsiant p. Olekos 
laišką skaitome: 

O, tiesą sakant, aš iš Ame
rikos daug išsinešiau, tik ne 
pinigų. Geriausių pasaulinių 
muzikų ir dainių girdėjau. 
Brangi man mokykla. 

Grįžtant prie Vokietijos gy
venimo, šiandien po repeticijos^ 
su dirigentu gavau pakvieti
mą čion koncertuoti su hono
raru 15 niilionų markių!Aš nri-
Honierius! 

Pas juos tai "sehr gu t" — 
labai gerai. Neapsiėmiau. Be-
to, besibastant Berlyne mane 
girdėjo keli Berlyno muzikai. 
Patarė man išmokti bent dvi 
vokiško repertuaro operas ir 
busią galima pakliūti vokie
čių operon. Man tai butų la
bai sveika ir naudinga. Vokie
čiai turi didelį refertuarą- ir 
aš turėčiau stiprią konkuren
cija, kas mane-smarkiai aks-
tiritų prie darbo". 

Kaip apsivers artistas, ne
teko sužinoti. Bet mūsų daž
nai minimas p. P. Oleka la
bai gali kilti aukštyn. Netrūk
sta jam Dievo dovanų, belie
ka tik linkėti kad. jis jas pil
nai išnaudotų. Pasisekimas 
neabejotinas. Lauksime jo ir 

r^. 

Mok. Snaiguolė. 

PANELĖS PADAUŽOS. 
VIENO AKTO KOMEDIJA. 

(Tąsa). 

MARYTĖ: (Kuri stovėjo užsimąsčiusi, ir 
galvą nuleidusi). Ir už tai tu sakai kad tavo 
draugai ir mūsų draugės mus ant liežuvių 
nešios kad ir jau mus vadina padaužomis. 

ONYTĖ: (Į save nuliūdusi). Puikus var
das. Niekas kitas to nesugalvojo kai r; tiktai 
Ameliją! {Tai žolė!.. 

LUCUA: (Susirūpinusi). Kuomet močiutė 
apie tai sužinos! Tai tuokart mums. prasidės 
nauja istorija! Oi! Oi!. Neteksiu lėlės, saldu
mynų. (Atsidusus).Bet močiutė prižadėjo daug 
dalykų Kalėdoms!. 

ONYTĖ: Tiesa, močiutė sakė nesykį. (Pa
mėgdžioja balsą senukės). A, ką reišjaa tas, 
ii i ano Onyte, kad kiek sykių pas jm ateinu; -~ 
niekuomet jūsų nerandu namieu. Hiatu* pa* 
valgiusios ir burnukių nenusršluos&usifts. tūpk 
jaus išbėgate. 

, LEONAS: Dabar darykite ką norite. Pa* 
«<akiau jums kas reikėjo pasakyti. Akiiminktr 

timai?, gavo sagtį kakton. K ą ^ , kaip pasiklosite taip ir išmje^psite. Su-
ir.piauni. - diev! (Išbėga). 

SCENA 6. 

MARYTĖ: (kaukia). Katre! (Kitos taip
gi šaukia Katrę). Šiandien niekur neisiu, ne. 
(Su tvirtu pažadėjimu). Nei rytoj, nei- poryt, 
net neisiu bažnyčion sekmadienyj. 

LUCIJA: I r aš taip-pa* padarysiu. Pasi
liksiu namie. Tegul saulė sau šviečia, kas man! 
t. 

ONYITĖ: Vieną arba du kartu į savaitę 
užteks man.- Paprašysiu mamos kad man leis
tų eiti sykiu su ja, pasivaikščioti. (Katrė įbė
ga i r atneša tris skrybėlės). ^ 

KATRĖ. Atsinešiau panelėms skrybėles. 
1 MARYTĖ: (Rimtai). Mes niekur nei
sime.... 

ONYTĖ: Nors draugėms prižadėjom, bet 
visai neturiu noro eiti pasivaikščioti. 

LUCUA: (Į Katrę šnairuodama). Ar tu 
girdėjai, Katre, kaip jau mus mūsų draugai 
vadinai (Nntyla, nes Marytė ir Onytė trau
kia ją nematomai už drabužio). Na, ką daro
te, Bučiau parvirtusi. . . 

JvATRĖ: Ar dėlto- panelės namie-pasilik
site! 

MARTOfo: (BuL: pagarba-). ?inai«sj! So
de ra> taip. dažnai iš nam% išeki. Pa pamokų ga
lima šast sasti daug kitokdų darbų ix žaidimų. 

P2sįTOT&: t r aš esu. tos pačios- minties. \Tu, 
tįu, piau% lfsygu* s i u v u s (Jma spimnį iš 
maišiuko). O, suradau... aš taip ieškojau! Tik 

rai bus graži staltiesė. (Sėdasi ant kėdės ir 
siuva). Dabar gal nieks manęs nepravardžiuos 
padauža! r 

MARYTĖ: (Paima knygą nuo stalelio — 
atsisėda ant kėdės, atidaro ją). Maironio Raš
tai! (Susigėdinusi). Taip ilgai nieko neskai
čiau. 

LJJCUA: (Matydama jog seserys užim
tos darbu, dairosi po kambarį, tartum ieško
dama kokio užsiėmimo. Bėga greitai prie pia-
nof sėdasi ir garsiai skambina). 

MARYTĖ. Ne taip balsiai, nes man truk
dai. (Lucija skambina tyliau). 

. KATRĖ: (Žiuri stebėdamosi iš panelių 
pasielgimo ir kalba sau). Ką viskas reiškia! 
Kas jas ištiko? Kas jas permainė? (Į Paneles). 
Turiu jums pasakyta kad jei nematyčiau savo 
akimis tai netikėčiau į tą ką dabar matau! 
(Išbėga). 

MARYTĖ: (Skaito balsiai Maironio eiles; 
Lucija groja; Onytė retkarčiais pakelia galvų 
ir klausosi deklemacijos atydžiai). 

SCEBTA 7. 

KA2R&: (Kaip. Marytė nustoja skaityti 
peaj vidurinei duris įeina*Katrė nešina laiškų). 
Prašau joanelių, ataeeiau jums laiškų. 

MAJ$S£Rfc T&* OMYTĖ. Ir rnams* 
KATRĖ: rĘaį#, $m» 5 toamtiny&gia^ju

ms jį paduoti. Štai (Paduoda,laišką Ony-

tei)„ » 
ONYTĖ: (Skaito antrašą). Gerbiamoms 

Panelėms Padaužoms. (Dūsaudama). 
MARYTĖ: (Gyvai). Tai ne mums! 
LUCUA. (Stojasi nuo piano). Kaip-gi ne 

mums juk Padaužoms^ ar tai ne mest 
MARYTĖ: Ne mums! 
KAJTRĖ: Išpildžiau prašymą — laišką 

atidaviau. (Išeina. Onytė padeda laišką ant 
stalelio — vkos trys apeina aplink stalelį). 
. MARYTĖ: Ale, kas galėjo tą laišką pa 

rašyt ir kodėl jį mums pasiuntė? 
ONYTĖ. (Žiūrėdama į konvertą,). Aš sa

kau kad ne kas lutas kaip tiktai Amelija j i 
parašė. Tai jos raštas — jos sumanymas! 

MARYTĖ: O aš sakau kad, tai Vandos 
raštas. Galiu prisiekti kad tai jos darbas. 
| LUCUA: O aš sakau (dūsaudama) aš 
nieko — nesakau! 

MARYTĖ: (Visos trys stojasi aplink sta
lelį). Atidarykime laišką, ar ne? 

ONYTĖ. Žinoma, nes. mūsų. 
MABOTĖ: Kaip tai mūsų? Juk -gį mes ne-

«*Vadin&fl!o Padaužos, mes — Kregždaitės, 
LUCUA: Žinoma kad aš esu iaicija 

Kregždąitė. 
ONYTĖ*: Traukime rnaageliusi Labai į-

domu.žinoti kas tame laiške prašyta , 

(Tąsa seka). 
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CICEROS ĮVAIRUMAI. 

Bazaras gerai sekasi. 

Sv. Antano bazaras visu 
smarkumu e'um prie užbriežto 
tikslo, t. j . prie 10 tūkstančių 
pelno. Rugsėjo 23 d. padary
ta apie $900. Mat, pirmą sek
madieny tūkstantis, kitais se
kmadieniais ix po tiek tai vy
rai ne juokaukite su susirietė-
liais. Vot ką sako chicagiceiai 
apie mus. "Hm, jie moka gir-
ties, bet ir dirbti moka". 

Mat pereitą sekmadieny 
buvo daug svečių iš Chicagos, 
jie atvažiavo pasimokyti kaip 
bazarą reikia varyti. 

Federacijos sumas. 

Rugsėjo 23 d. įvyko Fed. 12 
skyriaus mėnesinis sus-mas. 
Sus-mas gan skaitlingas, at
stovų buvo beveik iš visų dr-
jų, ir taip narių. Fed. gerai 
stovi, viskas tvarkoj, tad ge
rai ir sekasi. 

Buvo išduotas raportas iš 
^Fed. kongreso. Raportą išdavė 

F. Strelčiunas ir kun. A. Lin
kus. Raportas aiškus ir smulk
meniškai išdėstyta. Raporte 
pažymėta kokiu būdu išrinkta 
Centro valdyba rugpj. 30 d. 
kuomet kongresas užbaigtas 
29 d. 

Taipgi apkalbėta, kad Cen
tro skelbiamas vajus Seserų 
Pranciškiečių vienuolynui Ci-
ceroj nebusiąs- rengiama, nes 
sako lai rytiečiai rūpinasi su 
Pranciškietėmis, o ebieagie-

čiai turi Kazimierietes remti. 
Skaitytas laiškas iš šv. An

tano draugijos. Laiškas hepri^ 
imtas, nes ąnt jo nebuvo para
šo nei pirm. nei raštininko. 

Susirinkimą greit baiga, 
•es parap. bazaras tuarėįo tuoj 
prasidėti. 

Niekas. 

Tėvams iv VcTiknčšams. 

&{ vakarą, rūgs. 2& dv, bus-
organizuojama šv. Antano pa* 
rap. jaunųjų choras. Tan ch©»-
ran įeina bernaičiai ir mergai
tės, visi kurie tik turi baisus 
giedoti. Jaunųjų choras daly
vaus šv. Mišių pamaldose pu-

W 
r Dr. H e l e n kVI. W i i n o w 

LJETIYA1TK DENTISTĖ 
2137 South Cicero Avemie 

(Arti Dbugrlas Elevator) 
Ant antru lubų, room 6. 

Tel. Cicero 552 6 
Valandos: nuo 9 iki 12 u-yte: nuo 
l i k i 5 po piet; nuo 6 iki 9 rak . 

atsilanko į šias pamaldas, to
dėl turės džiaugsmo grrdėti 
savo sūnelį ar dukrelę garbi
nant' Dievą giesmėje. Garbin
ga toji vieta. Bernaičiams ir 
mergaitėms reiktų visiems tan 
thoran susiburti. Čion bus ga
lima laikas labai tiksliai, su
naudoti. Bus ir Dievui garbė, 
ir jaunuomenei nauda, ir tė-
vučiams džiaugsmo. £Taigį tė
vučiai pasirūpinkite kad jūsų 
sūnelis — dukrelė'įstotų į šį 
Dievo garbintojų būrį — cho
rą. 

Zanavykas. 

L. Vyčių 13 kuopos įvyko 
susirinkimas trečiadieny rug. 

pie įsteigimą, savo lietuviškos. Į. 19 dienų. 
mokyklos. 

Bugpineio 31 buvo vaikų 
pirmos šy. Komunijos priėmi
mas. Labai malonu bavo žta-
rėti kaip vaikai tvarkingai 
buvo prirengti: išmokytkGar-
bė už tokią gražią tvarką pri
klauso klebonui kun. J. Č5u-
berkiui. Po viskam buvo vai
kai su automobiliais nuvesti 
į studiją vietinio fotografe J. 
Prakaičio* 2525 Main? s t , kur 
buvo nutraukti paveikslai .T. 
Prakaitis yra geras fotogra
fas, yra vertas lietuvių parė
mimo. 

Vestuvės. sė po septynių sekmadienių 
rytais. Kadangi dauguma tėvų L Rugsėjo £ vietinis klebonas 

IND. HARBOR, IND. 

Tel. Boulevard 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1767 W. 47-th 8t. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomia nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 

» » » • » • • • • • • • • • » » » » • • • • • »%t 

Jau Sugryžo iš Tolimos 
Kelionės. 

Dr, A, Račkus 
Ligonius priima kasdien 

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

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero, BĮ. 

Nors mes Harboriečiai. savo 
lietuviškos mokyklos neturi
me, bet aėiu vietiniam klebo
nui kun. J. Ouberkiui lietuvių 
dvasia yra išturima, nes kas 
niet per rugpiutį mėnesį yra 
mokomi vaikai lietuvių kal
bos. Katrie tėvai leidžui savo 
vaikus nė vienas nesigaili. 
Didesnieji vaikai išmoksta ne
blogiausia lietuviškai paskai
tyti ir parašyti, todėl ir tėvai 
jau neturi bėdos į Lietuvą lai-

kun, J. Čuberkis surišo mote
rystės ryšiu vietinius įžymius 
darbuotojus Petrą Rindoką su 
Ona Simoniate. Jaunoji,dau
giausia pardavė L. L. P. Bo
nų ir priguli prie šv. Cecilijos 
choro; yra gabi solistė, scenos 
milėtoja. Šliubas buvo vakare 
6:30; žmonių įvairių tautų bu
vo pilna bažnyčia. Mat sena 
gyventoja, visų pažįstama ir 
milima. Vietinis klebonas pa
sakė jaunavedžiais gražų pa
mokslą, o vietinis šv. Cecili
jos choras vedamas varg. A. 
Glemžos per šliubą gražiai pa
giedojo "Veni Orea^T." Cho
ras nuo savęs suteikė gražią 
dovaną. 

Vestuvės buvo pavyzdin
gos: dalyvavo viet. klebonas 
kun. J. Čuberkis, svečiai iŠ 
Chicagos, Benton Harbor. 
Mieli, ir kitur. Pasakyta dau
gel linkėjimo prakalbėlių. Il
giausių metų jaunai porelei! 

Choro balius. 
Rugsėjo 16 d. buvo šv. Ce

cilijos choro balius. Žmonių 
buvo daug. Choras sudainavo 
gražių dainelių taip kad visi 
buvo patenkinti. Garbė cho
ristam kad palinksminat mus. 

Š&» susirinkimas nebebuvo 
labai skaitlingas, nes truputį 
lynojo, bet gi tai buvo gyvas. 
Žymią dalį to gyvumo sukėlė 
Inžinierius Žvirblis su Stanci
ku. 

Taipgi daug gyvumo sukėlė 
prisirašydamas prie mūsų 
kuopos studentas Juozapatas 
Pautiehis, kurs savo trumpa 
prakalbėle įnešė daug prakil
nios dvasios į mūsų kuopelę. 
Kiek man teko patirti Pautie-
nis yra atvykęs iš Reading, 
Pa. Chicagon tęsti filosofijos 
mokslą. Mes Vyčiai linkime 
jam kogeriausigs kloties savo 
moksle. 

Vyti*. 

ško parašyti. Šįmet per visą 
mėnesį lankė mokyklą 114 j Lauksime daugiau* tokių sma* 
vaikų. Harborieėiam ne pro
šal į butų rimtai pamąstyti* a-

CHICAGOJ 
1* TOSTO OF LAKS. 

BRIDGEPORTAS. 

1 

i Dr. Maurice Kabi 
Gydytojas ir Chirurgas 

[ 4 6 3 1 a . A s h l a n d A v e . 
! Tel. Yarde 0994 
[Valandos.-
;Nuo 10 iki 12 piet. 
[ Nuo 2 iki 3 po piet 

įNuo 7 iki 9 vakare. 
tNedėl. nuo 10 iki 12 piet. $ 

I 
i 

—•ai 
j Telefoną* Boulevard 1036 

DrSABrenza 
4MS So. Ashlaaid Avemie 

Chicago. DI. 
Vai.: • ryto Iki 12 piet: 1 po 
piet iki * po piet: fet* vak. Iki 
9:30 vak. . 

IBI • • • • • • • rt~i . ^ ' 

a Rezid. tel. Vau Bure n 0294 
Ofiso tel. Boulevard §691 

Dr. A. A. R 0 T H 
CHIRURGAS 

B. Bąlate* Si. 
•a i . : l t — 1 1 ryto: I—t pe 
piet, T—trak. Ned. 19 11 d. 
Ros. 1119 Indepeadenca Blvd 

Caieaco. 
» • • • i • i . 

f 
Dr. Makaras 

LIETLVYS GYDYTOAAS ER 
CHIRURGAS. 

UŽ Chicagos greičiausiai ir ar
čiausiai pasiekiamas sekančioms 
kolonijoms: Indiana Harbor. East 
Chicago, Hammond, Gacy, Harvey, 
Steger, ir Joliet. Todėl visokiais 
reikalais kreipkitės: 
1414 WENTWORTH AVE. CHI-
CAGO HKIGHTB, H J L . Tel. 494 
Ketvcrgo vakarais: 10453 & State 

8t. Rosetaad. Tel, 349. 

DRi CHARLES SE6AL 

>& 

Dr. 1 K. Rutkauskas 
GYB&TTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 3o. Western Ave. 
Telef. Lafayette 414« 

I H H H — § • » • ! • • • • • • 

rerkėle savo ofisą po 

4 1 » SO. ASBXASD AVEVUB 

SPECUALISTJJS' 
0*k>vą, Moterą Ir Vjvų Ugų 

VSJL: ryto nuo 19' — l t : ano 1—I 
po pietų: nuo 7—1: M 
Nedeliomis: 19 HM Ii 

Telefonas DrexeJ MMt 

^ „ . . - - . . . • » - » - • , „ , Į , , Į ,|Į,| I Į 
Seeley 748» 

Dr, I, M, Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

moterų lytiškas ligas. 
3401 Madisoa Street 

Kamp. Western Ave. *— C^kągo 
Valandos: 3—i po pietų 7 ~ l vak. 
> • • » » > • » • » • » v o » w » * » » • ' • • !*• 

gių vakarų. 
Balins — bazara#. 

Rugsėjo 30 d. žada būti pa
rapijos balius labai linksmus 
ir smagus, o spalio 7 d. bus 
Šv. Pranciškaus atlaidai ir 
prasidės parapijos bazaras.Sa-
ko busiąs labai įvairius. Bus 
ir Raseinių Magdė su klum-
pium. Gi spalių 14 d. kaip 
girdėti žada buri didžiausias 
balius; jį rengia- Rožančavos 
Moterų dr-ja. Girdėjau bus 
ir namie kepto kugelio. 

Darbai. 
Harbore darbai eina gerai 

ir iš kitur žmonės atvažiavę 
lengvai: gauna darbo. * 

Ilganosis. 

Lietuvos Vyčių 16 kuopos 
savaitinis sus-mas įvyko rūgs. 
19 dieną vyčių kambaryj. Su
sirinkimas buvo įdomus ir gy
vai buvo svarstoma kuopos 
reikalai. . 

Tarpe kitko lika nutarta at
einančio ̂ mėnesio spalio 17 d., 
7:30 vai. vakare važiuoti į So. 
Chicago pas gerbiamą kun. 
Petraitį aplankyti jo astrono
mijos observatoriją. Praeitą 
metą 16 kuopa taipgi turėjo 
garbės aplankyti tą vietą. Vi
siems labai patiko pasižiūrėti 
į mėnulį ir žvaigždės per t-j 
milžinišką teleskopą (žiūro
ną) ir kun. Petraičio nuošir
dus priėmimas ir draugingu
mas vyčiams. Taigi spalio 17 
d. vakare turėsime dar pro
gos pažiūrėti į mėnulį ir 
žvaigždes per milžiniškus žiu 
ronus. t>l(. 

Laike sus-mo moksleivis B. 
Balčiūnas davė antrą paskaitą 
"The Cinema , , anglų kalbo
je; paskaita visi labai įdo
mavo. 
Jaunamečiams svarbu. 

Jaunamečiai yra kviečiami 
išnaujo po vasaros atostogų 
lankytis ant sus-mų.Kuopa tu
ri jau išrinkusi priežiurėtojus 
Berniukams yra naujas prižiū
rėtojas S. Šeinauskas, o mer
gaičių tebėra ta pati kur pir
ma buvo vytė P. Jurevičiū
tė. Ateinančiam treoiadienio 
vakare esate visi kviečiami at
eiti, bus paskirtas jums pato
giausias laikas laikyti sus-
mams ir žaislams. Laikas iš 
naujo pradėti ką nors veikti. 
O ką veikti tai jus patys ga
lėsite sau pasirinkti kas jums 
bus tinkamiausias. 

Korespondentas. 

c J . i m t UMfj- L !J 

T 
' « • " » • l i n u i • i > * » « » i K > r — * < 

Tel. Lafavette 4Wt 

P L U M B I N S 
Kaipo Hetavys, lietuviams visa
dos patarnauju kuogeriansisv 

M. YTJAKA 
M28 West 89-ttr Street 

ai 

? • • • • • • • • • • • » — 1 • • » Wn» » i» •» W 
Kcs. Tel. Republio 7812 

8117 South Talman Ave. 
Vai: nuo t iš ryto Iki 12 

Dr. FELIX A. MANELIS 
KAPRAPATH 

S287 So. Ualsted St. Chicago. 
Ofiso vai: Nuo 1—5 vak. ir nuo 
7—9 vak. Tel. Boul: 2777 

Rezidencijos Tel. Bmnsvvick 4887 
Dr. 0; ItrCTOS D. C. Ih. 0. 

I CHIROPRACTIO GTDYTOJA& 
Be gyduolių l i s operacijos 

Vai. 9-f: 5-8 P. IK Sventad. 9-12 
1579> MIIK—ĮĮIIH) Avenoe 

Kmmp. RDbey ir irortb Ave. 
Ofiso Telef. Brunsvrick 5885 ( 

VVAUKEGAN, IJ.L. 

* Kuprota^'Oželis. 
Spalio 7 d. Sv. Baltramie

jaus t choras vadovaujant 
varg. N. Kuliui važiuos į Ke-
nosha^ Wis. ir vaidins Po
ciaus operetę'f "Kuprotas O-
žeiis' ,. Vakaras bus parapiji
nėje svetainėje. 

Šį veikalą tas pats choras 
vaidino Waukegane pernai ir 
labai puikiai pasisekė. Kaip 
girdėtis iš Kenoshos veikėju,, 
tos kolonijos lietuviai jau se
nai laukia šios operetės ir ža
da gausiai atsilankyti kada 
Wauke^ano choras atvažiuos 
šia operetę išpildyti. Kadangi 
jau antru žygiu ja vaidina, 
tai galima tikėtis jog bus pa
tenkinančiai atliktas*. 

TrimL* 

GERAS DEL 
VISŲ 

Kadangi jie rūpestingai 
padaryti ir garantuoti, 
jog kiekvienas HELMAR 
yra iš 100% Tyro Turkiš
ko Tabako, HELMARAI 
geri del kiekvieno. 

HELMARAI yra geri del 
i jus, kadangi yra iš 100% 
'ryro Turkiško Tabako. 

' Kadangi jie yra supakuo
ti kietose skrynutėse, kas 
apsaugoja juos nuo susi-
laužymo ir susimankymo, 
HELMARAI yra visados 
švieži. 

ATSIMINK SKRYNU
TĘ IR VARDĄ 

Išdirbėjai augščkvuslos r^-
tSB* Turkiškų ir Egyptiš-
ky Cigaretų pasaulyje. 

D PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiame 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynius sttsisie-
kymus su Lietuvos Bankais. 
Pasinaudokite proga siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

CERTRAL MANUFACTŪRiNG 
DISTRICT BAIK 

1112 W. 35-th St. Chictgo. 
Turtas virt $7,000,000.60 

rr= -— : 
= 3 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijas nariai 

Dr . M. I . B e r t a š h i a 
(Bertash) 

GYDYTOJAS m CHTRURGAS 
3464 So. Halsted Str. 

Ofiso VsJU: *l-8 po piet «-8 vsk. 
Residencija 

8159 So. Union Ave. 
Tol. Booi. 691* Tel. Yda. 1999 

V A Blvd. 7049 

Dr. C. Z. Vezelis 
L u r r c v i s D K W T I 8 T A » 

4712 SO. ASHLAND AVKJtUJB 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
geredomls nuo 4 iki 9 vakarą. 

^tm*m*mftmmn^ • » » . • • • » • * » » * m*n • • Į 

< > — . • . ą 

i 

»eL Caaal 987, Vak. Oanal 9111 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Li*tnvi« firydytajau lx 

Ohirargai 
Valandos: 19 iki 11 rvts: 1 iki i 

po platų: t Ik4 9 vakarą 
! • • » » — • • • • • • • • • » » • • » • • » » ! 
• . » • i i > i ' * • 

^Lf, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * * ! 

D r . M . Stupoicki 
1107 So. Morgan Strcfct 

CHICAGO, rXiIJWOl9 
fefefottas Tards 999)1 

I Valandos — 8 lkl 11 Ii ryto 
I po platu i iki s rak. KadėUomsi 
j otlsaa aždarytaa 

I 

AR ŽINAI ^KAD 

Paskutinei All-Russian Agri
kultūros Paroda Maskvoj 26 
Amerikoniškos firmos ėmė 
dalyvuma. Taip-gi ir keletą 
Kolegijų ir Universitetu Ame
rikoniškų Scientific Draugijų 
buvo repr e z e n t u o j a m a 
šioj parodoj. Rusu specialistai 
ypačiai atkreipė domos j 
scientifiška prezentacija Ame
rikoniškos systemos universi

tetuose agrikultūros1 darbe ir 
patarimus kokie yrą* duodami 
ūkininkams. Ar žinai kad 
Helmar ^Turkiški c^aretai tu
ri geriausia tabaką cigare-
tamsj (Apgr.) 

I CLAY AWAY THE»YEARS 
(Appiy Boncilla Beautifier casmic clay to 
your facc, and ręst yvhile it dries, then 
Temove and see and feel the vvonderful 
difference in the color and texture of the 
skin. S v 

j Guaranteed to do these definite thingsfor 
the face or money refunded. Clear the 
complexion and gi ve it color. Lift out the 
lines. Remove blackheads and pimples. 
Close eniarged pores. Rebuiid facial tis-
sues and museles. Make the skin soft 
end smooth. § 
You can obtain regular sizes irom your1 

favorite toilet counter. If not, send this 
ad. vvith 10 centsto Boncilla Laboratories* 
Indianapoli*. Indiana, for a trial tube. ^ "* 

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

Ofteas Didmiesty! s ' 
29 South La SaUe Street 

Kambarle SfSj 
Telefonas Central 

Vakarais 3223 3. Halsted St. 
Telefonas: Y arda 4»al 

i i mmlm I iHiM>i«iniiM 
J-

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Tel. Dearbara 9057 

A - E . 
ISTASULANII 

ADVOKATAS 
Vidurmiestlj Ofisas 

1726 Chicago Temple Bldg. 
|77 W. Waahžngton St.Į 

OFISAS CICERO 
1314 So. Cicero Avenue, 

[Faaadolio, Seredo Ir Pėtnyclos vasw| 
Tel. Cicero 6048 

J. P. WA1TCHES 
m m » •"• • » > 

L i w y e r 
LTJCTUTI8 ADVOKATAS 

Dien.: R. 614-516-127 N. Dear-
born Str. Tel. Randolph 5IČ84 
Vakarais: 10736 S. Waba*h A 
RoseMuid Tel. Pullman 6377 

, I 
. » » » » » • » » » » • • * » » » 

A. A. Slakisl 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidurroiestyje 
CHICAGO TEMPLE Bl'ILDING 

77 West VVasbingtoa Street 
Room 1726 Tel. Dearl)orn W57 
Namu Tel. Hyde Park 3Stt 

! • • • • • » • » • • • • • • » i w » • • • • — i 

4. L L 

a W. B A N^E S 
ADVOKATAS 

76 W. Blonroe Street 
Room 904 -r Telef. Randolph fttOO 
Vai: Nuo 9 ryto iki i po piety 
Vakarais: 3203 So. Hhlstod Str. 

Telef. Tardą 161* 
Chioacf* 

\m mjąjf.m f t t fjn », •eaaesars^K^s*"—aąl 

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

Tet Oanal UIS 
Ofiso- Tai.: ĮSryto iki l i p o »!•*. 

I lkl 7 vai rakaro. 
ral.: I iki 4 po planą 
416S Archer Ave. 
Tai. Lafayotto ••*% 

Bm. vai.: I iki 4 po plstn. 
41SS Archer Ava. 
Tai. Lafayotte • • » • 

1 
Tel. BooJerard 2466 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytoji* 

3303 South Morgan Strt*t 
Chicago, m . 

~1 

f Blvd. 1401. 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

SS15 So. Halsted Street 
Valandos; Nuo 8 lkl S" dieną* Nuo 
7—9 vak. 

L Nedeliomis 9 lkl 11 diena. 

Dr, M Strikol'is 
Lietumis 

GYDYTOJAS ir CHTRTJRGA8 
4601 So. Ashland Avenoa 

TeL Bonlerard 78Bf> 
Vai.: 2 lkl 4 ir C lkl t 

Ned. 10 iki 13 
lt 6641 So. Albany AitSi— 

Tel. Prospect 1980 
Vai.; pagul sutarti. 

a *8i 
•Tel. Lafayette 3415 

DR. C l ŠERYS 
( C H E R R f ) 
DENTISTAS 

Perkėlė savo ofisą. į Briffhton Park* 
4454 So. Western Avenuc 

(Kamp. 45 St.) Chicago, Dl. 
Valandos: Nuo- 3 po pietų iki 9 j 

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

f a D. LACHAWIC2 
LIETUVIS GMABORJCi 

1314 W. 33-rd FL ChJca*©, m 
Patarnauja laidotuvėse kuopl-

gtaasla. Baikale maidžla atslsaa-
ktl, o mano darbą busite aiga-
nėdlntt TeL Oanal 1171—1106 

Telefonas Bonlerard 4136 

A. Masalskis 
Graborins 

Patarnauja lai* 
dotuvėse 
tuvėee, krlkšty-
nėe Ir kstooas { 

K a t - | 

3307 Aubtmi Ave 
U i JI i ipp •, a >ą s sjsv 

prieinamos. 

mmammmmmmm 
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CHICA GOJĘ n 
REIDAI' IR AREŠ 

TAVIMAI. 

* 

par rinkime Aušros Vartų 
svet. rugsėjo 20 d. ir nutarė 
rengti net du vakaru. Vienę 

Cbicagoj policija atlieka di- Aušros Vartų par. svet. o ki-
delius " re idus" (puolimus) tą Meldažio svetainėje. Siu 
ir areštavimus. Tai policijos 
kova "bootlegeriams." "Rei
da i " daugiausia atliekami į-
tariamuose saliunuose ir ki-
tuose girtuoklybės urvuose, 
knr žmonės praranda turtą, 
sveikata ir pagaliaus be laiko 
keliauja i kapus. 

Per praėjusiu porą vakaru 
atlikta daugiaus šimto kratų 
ir areštuota daugiaus tūksta
nčio asmenų. % 

Miesto taryboje organizuo
jama opozicija prieš majorą 
ir pob'eiją del tų "reidų.M 

Kiek žinoma, majoras nieko 
iš to nedaro. 

rengti vakariu išrinkta komi
sija iš A. Valonio, St. Cibuls
kio, K. Antanaitytės ir E. Mi
liauskaitės. Komisija gana 
veikli, manome, kad jie su
rengs gražų vakarą. 

'Taigi tame susirinkime p. 
A. Valonas ir St. Cibulskis iš
davė raportą iš L. Vyčių Sei
mo. Raportas priimtas su 
gausiu delnų plojimu. 

Rengiasi Bobravičiaus 
Koncertan. 

Iš Westsaidės labai daug 
rengiasi važiuoti į Bobravi
čiaus koncertą, kuris įvykt 

ir garsus kalbėtojai ruošiasi,, 
draugijos savo susirinkimuose1 

ttrąjįienig, Rusėjo 25, 1923 
• " '• * " » w»r* ff ,."!'J-.'f, 

tariasi kokiu būdu imti daly-| Ekonomiezeskaja Žyzn" lai-
vuroą. Visi laukia tos puikios \ ******* ***> kad po konklusiįai 

1 komėrcijintės sutarties kurt didelės, iškilmingos Šv. Jur
gio parapijos vakarienės, ir 
tik klausia kiek da> dienų iki 
30 d. rugsėjo. Sako, 6 vai va
kare jau aš busiu puikio Šv. 
Jurgio svetainėje už stalo, kad 
kartais pasivėlinus nebeįtilp-
čiau. 

Parapijomis. 

įvyko tarpe Lenkų ir Turkų 
tuo jaus pasirodė, straipsniai 
Turklį laikraščiiwse kad trum
pu laiku ketinama pradėti 
vertelgystę tarpe šių dviejų 
šalių. Ar žinai kad Helmar 
Cigaretai duoda tau kokybe 

REDAKCIJOS ATSAKYMAS 
REIKALINGA 

cija neatliko jokios pažangos. 
Sunkus daiktas susekti tuos, 
kurie del alaus vedė kovą ir 
žudėsi. Kai-kas spėja, kad 
galvažudžiai buvę pakviesti iš 
kitu miestų. Jie niekam ne-
žinomi ir nepažįstami. 

Žmogžudysčių reikale poli- J sP«lio — October 5 d. Orches
tra Hali. Žinoma, kas gi ne
norės išgirsti p. Bobravičiaus 
paskutinio koncerto!? Visi jį 
nori išgirsti už tai daug ren
giasi važiuoti. 

žvalgaitis. 

APIPLĖŠTAS TEATRAS. 

Penki ginkluoti plėšikai va
kar rytą užpuolė Keystone 
teatrą, kuomet savininkas 
skaitė pinigus. 

Atomo apie 1,000 dolorhi 
piktadariai pasprūdo automo
biliu. 

PLĖŠIKAI IEŠKOMI 
CHICAGOJE. 

Keletas plėšikų šeštadienį 
apiplėšė miestelio Republic, 
Micb., banką. Gauta žinių, 

/ I r W * 

kad plėšikai su 10,000 grobiu 
pasukę ant Chicagos. Visos 
Chieagos apylinkės saugoja
mos. 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
VAKARIENĖ. 

DAUG ALKOHOLIO 
PAIMTA. 

Jš Xew York Central gele
žinkelio vagonų Chieagoje 
prohibiciniai agentai vakar 
konfiskavo pusę miliono do
lerių vertės alkobolio, kurs 
buvo pažymėtas kaipo "plau
ku tonikas*' 

IŠ WEST SIDĖS. 

Rožinis balins. 
Aušros Vvrn ir Moterų Dr-

jos balins įvyks subatoje, nig-
sėjo 29 d. Kačinsko svet. Šis 
balius busiąs vienas iš gra
žiausių balių, nes muzika bu-4 

sianti net iš paties Kauno. 
Taigi reikėtų skaitlingai į šį 
bah'ų visiems atsilankyti. 

Vyčiai rengiasi prie vakaro. 

L. Vyčių 24 kp. turėjo susi-

Šv. Jurgio parapijos vaka-
įienėj žadama būti kas tokio 
nepaprasto. 

Mat parapijos metiniame su
sirinkime, šiais metais nutarta 
rengti metinio bazaro vie
toje dvi vakarenį, kur para-
pijonai susėję į krūvą, kaip 
viena didelė šeimyna galė-
i\į pasivaišinti prie puikios 
muzikos ir gražaus programo 
pasikalbėti, šeimyniškai pasi
tarti apie savo, ir savo para. 
pijos, bei mokyklos reikalus 
ir, vietoje visą mėnesį ar dau
giau, kaip bazare dirbti ir pi
nigus leisti, kurių pusė eina 
žydams už daiktus laimėji
mams. Jei matosi reikalas 
verčiau sumesti, suaukuoti po 
kelis dolerius ir viskas. 

Vienas toks puikus ir milži
niškas vakaras arba vakarienė 
buvo po Velykų. Labai pu i. 
kiai pavyko. Aukų nemaža, o 
žmoniškumo ir programo gra
žumo, mieste nei už 5 dole
rius nepirktumei. 

Dabar jau tik ir kalbama vi
sur po namus, krautuvėse, 
dirbtuvės ir draugijų susirin-
irimuose kad 30 d. šio mėnesio 
busianti dar didesnė ir puikes. 
nė vakarienė, nes apart kitų 
įvairuihų bus dar gerb. kun. 
klebono varduvės. Šeimininkės 
planuoja valgius, pas biznie
rius užsakinėja, o mūsų geri 
biznieriai, kaip girdėtis, pui 
kiausias mėsas aukuoja, dy
kai duoda. Vargonininkas p. 
Sauris miklina chorą, artistai 

A. J. Lazauskui. — ,Tamsto» 
pranešimo įdėti nebuvo gali
ma, nes sakoma: "Antradie
ny, rūgs. 7 d." Rūgs. 7 senai 
praėjo. Praneškit tikrą laiką, 
įdėsime. 

P R A N E Š I M A I . 
\VEST SIDE. • Liet. R. K. Labd. 

Sąj. Centro susirinkimas jvyks, tre
čiadieny, rūgs. 26 d. Aušros Vartų 
parap. svetainėj. Kviečiame ift visų 
kuopų, atstovus bei atstoves skait
lingai atsilankyti J susirinkimą. 

Valdyba. 

REUCAUNOA moteris ar 
mergina prie namu darbo. At
sišaukite 

W. J. STANKŪNAS 
3315 So. Halsted St. 

Telef. Yards 1546 

FEDERACIJOS SUS MAS. 

TO\VN OF LAKE. — A.L,R.K. 
Federacijos 7-to skyriaus svarbus su
sirinkimas jvyks antradieny, rūgs. 
25 d. 7:30 vai. vak. bažnytinėje sve
tainėje, 

Delegatai-ės malonėkite skaitlin
gai susirinkti,' nes turime daug sv&r 
blu reikalų apsvarstymui. 

Susir inkite punktualiai. 
RaSt. Z. Jurgaitr. 

TOWN OF LAKE. Labd. Saj. 
1-mos kp. mėnesinis susirinkimas 
bus ;ruigsėjo 25 d. 7:30 vai. vak. 
šv, Kryžiaus parapijos mokyklos 
kambaryje. 

V. Galnaitė rast. 

• 
A. f A. 

PADĖKA. 
Dalyvavusiems a. a. Leo

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

•Liekame su gilia pa
garba: 

Nabašninko tėvas 
Teodoras Montvilas 

Jo žmona 
Zofija Montvilienė. 

gi kiti cigaretaT tiktai kiekybę. 

PARDAVIMUI. 
B I Z N I S 

PABDAVIMIJI bueernė ir 
grocernė įsų namu arba be na
mo Brigkton Parke. Del toles
niu informacijų telefonuokite 

Lafayette 5354 

f 

ANT PAItDAVTMO bučinė 
lietuvių apgyvento,! vietoj, biz
nis nuo seno išdirbtas, parsi
duoda iš priežasties nesveika
tos. Atsišaukite šiuo adresu: 

N. Čekanauskas 
4438 So. Hermitage Ave. 

> Telef. Boulevard 7018 

•i 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTI: PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

Smukutis Jonas 
Bakšaitis Ignas (Detroit, Mieli.) 
Laurinaitis Klemensas 
Žemaitis M. (Philadelpliia, Pa.) 
Klapatauskjs VI. (Ind. Harbor, Ind.) 
Servą Domininkas 
Kučinskaitė Barbora 
Simonaitis Ignas 
Galkontas Juoz. 
Rymas Antanas 
Butkevičius Juoz.**.* 
Česiunienė Oras. 
Vinauskas J . 
Šaltainis Anicetas 
Lukaševičienė M, 
Gribauskas Pranas (Rochester, N. Y.) 
Dabošinskas Jonas 
Mankus Jurgis 
Zupustas Jonas 
Paškauskas J. Kun. 

^ Mačienė Ona 
Rubinienė Domicėle 
Sloksnaitienė Ona. 
Beržanskis T. 
Žagunienė Albina ; 
Mockus J. 
Vasaitis Sal. 
Pilipaitis Kaz. 
Jonikaičaitė B. 
Balkevičienė Juz. 
Miller Paul (St. Louis, Mo.) 
Sudamtas Juoz. r* 
Zgrumla Kaz. (Kenosha, Wisc.) * 
Filipavičius B. 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 
Atdaras kasdieną, išskyrus Šventadienius iki 8 v. v 

ANT PARDAVIMO Kepykia <Tie-
kame) g*rcje Lietuvių ap*yrentoj* 
vietoje arti Sv. Antano parapijos ir 
grera proga įsigyti gtfrą biznį. Parsi
duoda pigiai. Norintis pasinaudoti šią 
proga, kreipkities ant fiio atitrltlo: 

1434 South 49-th Coart 
Cicero, Blinots. [ 

NAMAS 
ANT PARDAVIMO 6 kam. 

barių namas su basementų, 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 

L Michnievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 
01 8. E a l s U d 81 

pai 31 gatvS 
Yardi 1119 

Vietuune ofise su 
Dr. 1. P. Vau 

•f. 
Bažlnliluui pa-

rit ias prie 
mdymo.VlsokJ pa 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ patarimai dykai 
j Talandos: nuo 7 ryto, Iki 11, aao 

I lkl 9 ral. rakara. 

K ' :i 
Remkite savuosius 

N'ORĖDA'MI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
P A S MUS. TAS JUMS BUS 

A N T NAUDOS. 

FABION AS CO. 

809 #. 351h St, CMttf g 
Tel. Boalevard 0611 i r 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Pasdnodam Lairakortes. 

TONSILUi 
IŠIMU 

roBri.iAT;sio!kns MOKSLO) 
PRIEMONĖMIS: 

1.—^be peilio. 
2.—foe kraujo. 
3.—be marinimo. 
'4.—be skseusmo, 
5.—be Jokio pavojaus erei-

•MMMM^IMBBBBBBBBBBBBBBB^^HB -. k a t a i . 
Po operacijos žmogui nereikia, gulėti loroje. nereikia sirgti,J 

nereikia gaišti nuo darbo, nereikia kentėti sopulių; žmogus gaili 
tuoj valgrti, dainuoti ir jausties linksmai. 

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

kuriems patarnauju yra pilnai užganėdinti. 

D R . A L . M . R A Č K U S 

Gydytojai, Chirurgas Ir Obstetrikas. 
1411 South 50-th Avenue Cicero, Illinois. 

Y 

& 

"Parankus įtaisai 
namuose padaro nar 
m us para tikesniais.'f 

Įsitaisyk vieną iš šių 
Parankiu Prietaisu 

r T\V maža irretalino Jent̂ h*1 lcuri yra įtaisyta 
1 sienoj ar netoli grin,dvi vadinama "con-

Wiwence outlgt'.' — yra tai paranki išlaidą e-
lektros ^riovės kuri laukia jums patarnauti. 

j | yra labai paranki turint* grindine lajupa 
arbia\ant stalo pastatomąja Jampa todėl, kad 
re?i^ia turėti ilgu dratu. Norint pridėti vacuum 
cl^auer,jar, elektros faną begalo paranku užtat 
kad nereikia lipti ant kėdės kad pritaisyti 
prife.lampos arba ištęsti drata per visa kam
barį. 

Įsitaisyk bent viena kiekvienam kamba
ry Jtš#a manai statyti narna tai i— įsitaisyk 
ir daugiau. Juos galima įsitaisyti už labai pri
einama Vaina- Savininkai padvigubina kaina 
namo įvedant takius parankumus. 
! 1' 

Norint sužinoti atsakantį Jcon-
? , ; ? UyJUorių savo apylinkyj pašauk 

Randolpli 1280 — Local 28l 

Commonvvealth Edison Company 
72 West Adams Street 

LITTLE S SNEEZER §Y 5AIEK 

AK 100 w 
VYrWT OF J 

LET ME HAV/Ei 
A BOWL OP 

SOOP* 
BY 60LLV-THERES 
SOMet^^ STOCK 
(N ME TrtROAT' 

DO Y0U5E£rrHtS> T 
JUST FOUND THiS NEeDLE] 

fK MV SOUP? r 

T*n 
JUST A UTTLč 
r̂ CClOENT TNrVTS 

0F BEEM A NQODl£! 

NAUDINGA YRA SKAITYTI PAGARSINIMUS 

ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismim Štai, dabar ką 
tik gavome ją i£ Lietuvos kurioje yra 10E įvairus žaidi
mai. Sie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigyti. 

Kaina tik -. 60c. 
'<DEAUaAS , , *TO, 0 0 . 

23S4 Boath Oakley Avenue Ohkago, BL 
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