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Lietuvos 
°R YčERIS ATAKUOJA 

KATALIKU BAŽNYČIA. 
KOLUMBO VYČIUS VADI

NA " GAUJA.*' 

K u Khuc klaną reikalinga 
organizacija. 

NEW TORK, lapkr. 20. — 
Dr. Edwin D. Bailey, Pros-
pect Heights presbiterionų 
maldnamio pryčeris, savo pa-
rapijiniame laikrašty aštriai 
atakuoja Katalikų Bažnyčią 
ir vietos Tammany Hali (po
litinė organizacija). Mėgina 
tas vargšas įrodyti, kad Ka
taliku Bažnyčia su ta politine 
organizacija turi artimu san
tykiu. Tas laikraštis plačiai 
paskleistas tarpe protestantų. 
Daugybė egzempliorių pasių
sta ir į kitus miestus protes
tantams pasidžiaugti. 

Negali ignoruoti. 

Laikraščio editorialas už
vardintas "Why Tammany 
Never Dies" (Delko Tamma
ny neranda mirties"). 

Pryčeris Bailey tvirtina, 
jog Tammany esanti Katali
ku Bažnyčios dalis. 

Taip tvirtindamas ar pry
čeris nuduoda ignorantą, ar 
iŠtikrųjų jis toksai yra. Bet 
jei jis nėra ignorantas, tai 
turėtų žinotfJ kad jis daro 
skriaudą katalikams gyvento
jams ir tuo pačiu muilina a-
kis už save tamsesniems pro
testantam?. Taip elgdamasis 
jis negali but atstovu nei fa
natiškiausios sektos, pasiva
dinusios krikščioniška. 

Kalėjime 

Skandalas Kauno Teatre 
UŽSIENIO ATSTOVŲ KONFERENCIJA, 

PABALIUOS VALSTYBES TARIASI. 

KAUNAS, Lapkr. 18 dieną, (Speciajė kablegrama 
"Draugui*').. — Buvęs pirmasai Lietuvos Prezidentas ir 
dabartinis savaitinio laikraščio "Vairas" redaktorius A. 
Smetona atsisakydamas mokėti piniginę pabaudą sėdi ka
lėjime. 

A. Valdemaras pagarsino "Vaire" kenksmingą strai
psnį. Išsiųstas iš Kauno visam |aro stoviui. \ 

Kun. Tumas užtardamas abudu pakėlė skandalą 
Kauno Teatre. 

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos sutartis papi
ginti tarpusavės pašto tarifą veikia nuo lapkričio' I dienos. 

Lietuvos Užsienių Atstovų periodinė Konferencija 

SĖDI KALĖJIME 
Buvęs Lietuvos Prezidentas 

A. Smetona. • 

ISPANIJOS KARALIUS 
ITALIJOJ, 

. 

KOMA, lapkr. 20. — Čio
nai atvyko Ispanijos karalius 
su buriu palydovų. Vakar 
karalius su karaliene buvo 
pas Arentąjį Tėvą audiencijo
je 

INDUSTRININKAI PAS
PRŪDO. 

Anglijos su Francija Vienybe 
Dar Laikosi * 

BET NEŽINIA, KAIP ILGAM LAIKUI 
— — • — « ^ » M » — « 

PARYŽIUS, lapkr. 20. — i santarvės vienybe neužtikrin-

PREZIDENTAS STOVI UŽ 
MELLINO PLANĄ. 

• • • 

• 

DUESSELDORF, lapk. 20. 
Vokiečiai industrininkai, ku
rie paskelbė, kad okupuotose 
teritorijose uždarysią savo 
dirbtuves, ir kuriems frnneo-
sai pagrasino kalėjimu, aplci-

(kupuotas teritorijas. 

i 
WASHINGTON, lapkr. 20.!M« *** CONRADI PAUUO 

SUOTAS. — Pranešta, Jcad Prezidentas 
Coolidge stovi už sekreto
riaus Meliono planą mažinti RYGA, lapkr. 20. — Lau 
taksas ir bonusų klausimą a- saunoje, Šveicarijoje, teismas 

Aukština klaną. 

Dr. Bailey indorsuoja New 
Torko Anti-Saloon lygos su-
perintendento Andersono žio
plus išsireiškimus. Kituomet 
tas Anderson pažymėjo, jog 
Ku Klux klano organizacija 
esanti reikalinga, jog Kolum
bo Vyčiai esą " slapieji, nea-
merikonai, antiprotestantinė 
gauja, kuri klaną nuolat ko
vo ja.'* 

Pabaigoj pryčeris Dr. Bai
ley savo editorialu įspėja pro
testantus, idant jie nuolat bu
tų s&rg., nes anot jo, Papiz-
mas nemiega, darbuojasi pro
testantizmo pragaiščiai. Jis 
pataria steigti. protestantų 
organizacijas Jtovai su kata
likais. * ^ | ^ P 

Tuščios pastangos. 

Kataliką Bažnyčia galybes 
turi priešų ne vien Ameriko
je, bet visame pasauly. Bet 
tie priešai veždami kovą nu-
sisuka ragus ir nieko nepelni. 
Tootarpu Bažnyčia savo ražu 
visur plinta. Tikras krikščio
niška* mokslas visur prigįja. 
Priešai traukiasi šalin. 

0 R ĖS 

įvyko Kaune 11 dieną. 
Retai tenka gauti tokią 

skandalingi? žinių iš Lietu
vos. 

Susimeta prie naujos tvirtovės 

Pažangos partija nebeteko 
lygsvaros. Jų dien r a š č i u i 
"Krašto Balsui*' užsidarius,' 
pažangininkai susispietė prie 
naujai leidžiamo savaitinio 
laikraščio "Vairas." 

Pažangininkai, nužengus 
nuo prezidento sosto jų gal
vai A. Smetonai, visą laiką 
esančias partigas ir jų vado
vus peikė įtarinėjo, murzino. 
Iš kiekvieno jų dienraščio nu
merio garavo Lietuvai šaltas 
mirties prakaitas. Uždare 
dienraštį, ta pačia dvasia pu
čia ir "Vaire.'' 

Kasa Lietuvai duobę. 

Pasirodė keli Valdemaro 
straipsniai "Nepriklausomy
bės naikinimas," kuriame jis 
iškasa Lietuvai duobę; "Me
tas nubusti" ir kiti, prade
dant krikšč. demokratais ir 
baigiant sicialdemokratais, 
nuo bendrų kaltinimų pereina 
prie atskirų asmenų "peizo-
jimų." 

Kieta spaudos cenzūra. 

Lietuvoje karo stovis nepa
naikintas. Spaudos cenzūra 
kieta, o ir be cenzūros įžeis
tieji asmens gina,savo vardą 
teisme. 

Daug bylų teko pakelti buv. 
prezidentui Smetonai, pabau
dų užsimokėti. Tiesa, sunki 
ir kartais nepakenčiama spau 
dos cenzūra, bet net pačių so
cialistų liaudininkų ginama, 
laikinai duoda save pateisin
ti. 

tidėti toliaus. Dėlto, opozici
jos senatoriai bus priversti 
susidėti su demokratais. 

— — — — — — — 

MILIONAI DOL. SVAIOA-
LAMS. 

- • -

A. Valdemaras ir perdaug 
turėjo bylą. Gi paskutinė už 
neatsiskaitymą iš valstybės 
pMgn, M M liūdna-irCfiukš- W A S H I N a T 0 N , lapkr. 20. 
minga: Jis nerimsta, kersma 
visiems ir visiems. Aštrią, 
plunksną turi. Vidaus Reika
lų Ministeris socialistas Zai
kauskas ištremia Valdemarą 
iš Kauno. 

išteisino Maurice Al. Conra 
di, kurs kituomet ten nužudė 
rusų bolševikų agentą Vorov-
sky. Rusijos bolševikai labai 

I nepatenkinti. 

Vakar ambasadorių taryba 
turėjo keletos valandų susiri
nkimą. Tartasi apie pasiun
timą Vokietij. santarvės mili-
tarinps komisijos prižiūrėti, 
idant Vokietija nesiginkluotų 
ir neturėtų paslėptų ginklų. 

Vokietija pirm keletos di$-
nų apie tai buvo painformuo
ta. Bet Berlyno valdžia at
sisakė tą komisiją apsaugoti. 
Pažymėjo, kad tos komisijos 
nariams, ypač francuzų ir be
lgų karininkams, yra pavo
jaus Vokietijoje. Valdžia jos 
apsaugai *ieturinti atatinka
mų priemonių. 

Anglija su Italįja Berlyno 
valdžiai pripažino teisybę. 
Bet Francija, leaip ir visuo-

ta. Kas momenats ji gali 
suirti. 

Po susirinkimo išėjusių lau 
kan ambasadorių veiduose ma 
tesi aiškus nepasitenkinimas 
ir susikrimtimas. Nes vienas 
jų nenorėjo nieko kalbėti apie 
išsprendimus. 

Gryžusio Vokietijon princo 
klausimas susirinkime nebuvo 
sprendžiamas. Kitam laikui 
atidėta. 

ŠILAVA. — Šiais metais 
per Šv. Panelės atlaidus buvo 
atsilankęs J. E. Žemaič. Vya--
kupas. Pirmomis trimis die
nomis Tėvas Kazimieras lai
kė misijas, o paskui kiti Ijė* 

Prieteliai skandalus kelia. 
Kauno naujame Teatre pri

sirinko daug publikos operos 
pasiklausyti. Geras momen
tas skandalą sukelti, sensaci
ją paleisti. Nevaldąs savo 
patriotinių jausmų ir upo 
žmogus, mūsų garbingas lite
ratas kun. Tumas pakelia re
voliuciją, atsiliepia į tūkstan
tinės publikos patriotizmą už
sistodamas už savo partijos 
kankinius A. Smetoną ir A. 
Valdemarą. 

Kilo opozicija. įTriukšmas, 
švilpimas. Įsikiša milicija |ir 
publika, kaip kuolu \ galvą 
gavusi, grįžta sunkių įspūd
žių kankinama. Gavę smulke
snių žinių pranešime. Vistik 
žinios nemalonios ir reikšmin
gos. , 

— Paskelbta, kad 27-se vals
tybėse iš vaistinių pagal gy
dytojų leidimo (prescripti-
ons) medikaliams tikslams iš
pirkta 1,400,614 galionų įvai
rios rųšies svaigiųįė gėrymų. 
Tai apskaitymas už praeitus 
fiskalius metus. 

Taigi, svaigalams išleista 
šimtai milionų dolerių. 

• • — — — * — Į 

DARBAS ARBA KALĖ-

- • • " 

DREBĖJIMAS 
FRANCIJOJ. 

JIMAJS. 
— 

DUESSELDORF, lapk. 20. 
— Francuzų militariniai au
toritetai paskelbė, kad oku-
paotose Vokietijos teritorijo
se vokiečiai darbininkai arba 
turi imtis darbo arba bns 
baudžiami kalėjimu. 

PARYŽIUS, lapkr. 20. — 
Pietinėj Francijoj atjausta 
žemės drebėjimas. 

-I 
5 ASMENYS IŠGELBĖTI. 

* . 
-

Namuose po nunr. 5648 No. 
Cravvford Ave. Cliesterman 
šeimyna iš 5 narių pritroško 
gazu, einančiu iš vienos dū
dos, r u r * 

Policija su gaisrininkais at
vyko ir visus atgaivino.-

Grand juvy apskundė ir 
kriminalinin teisman atidavė 
visą Montano šeimyną, kurios 
namuose nužudyta vienas de-
tektivas darant kratą. 

vai misionoriai. Žmonių bu-
met, užsispyrė siųsti komisi- vo labai daug. Pabaigoj at-
ją prieš vokiečių valdžios no- (aidų atvažiavo ir Apaštališ-
rą. Ir jei kas bloga komisijai kasis Atstovas Arkivyskupas 
įvyktų, Vokietija turi atsaky-
iL. - v 

Ambasadorių tarybos susi
rinkime pakelta visokių nuo
monių. Buvo pavojaus suir
ti santarvei. Pagaliaus su
tikta su kompromisu. Abi 
pusi išdaręs nusileido. Ir 
ant galo sutikta principe siųs-
ti komisiją. Tą sutarimą te-
čiaus turi į patvirtinti Franci-
jos ir Belgijos ministerjų ka
binetai. 

Sutarta siųsti komisiją. Bet 
nesurasta priemonių, kaip i 
kokiu būdu Vokietiją bausti, 
jei pastaroji atsisakytų pri
imti tą militarinę komisiją ir 
duoti jai reikalingą apsaugą. 
Tai svarbiausias klausimas. 
Ir jis neišspręstas. 

Dėlto, Francija gali 'ir vėl 
naudotis' savarankiai. Tad 

Zecchini. Arkivyskupas pa/-
žymėje jog Lietuva nepražus* 
jeigu neperstos mylėjusi Ma
riją. Be to pasakė, jog ir 
Šv. Tėvas be galo myli lietu
vius. 

— 

MANILA, lapkr. 20. —Lu-
zon ir Visayas salas paliete 
baisus taifūnas. Dideli nuo
stoliai atlikta. 

m** 

KRAUJO PRALIEJIMAS 
RUHRO TERITORIJOJ. 

BUVCS PREMIERAS 
UŽ PAPIRKIMUS. 

BERLYNAS, lapkr. 20. — 
Leipzige viešasis kaltintojas 
veda tardymus kas link buvu
sio komunistų-soclalistų kabi
neto premjero , Zeigner, kurs 
kaltinamas už papirkimų ėm
imą. 

— 'M 
APSAUGOS PRINCĄ. 

Kaltininkai pakutavoja. 
J A. Smetona teismo apkalti 

CHICAGO. — Š i a n d i e ntas turėjo užsimokėti pabau-
pramatomas gražus oras; ma-
ža atmaina temperatūroje. 

dą. Nenori. Eina kalėjiman 
kelias paras redaktoriauti. 

BERLYNAS, lapkr. 20. — 
Kanclieris Stresemann pas
kelbė, jog vokiečių valdžia 
gryžusį Vokietijon princą ap
saugos nuo francuzų pasikėsi
nimo. ' •• t" 

PAROJE 138 ŽMONĖS 
ŽUVO. 

Išalkusieji kelia kruvinas 
riaušes. 

DUESSEIJ)ORF, lapk. 18. 
— Išalkusių ir badaujančių 
gyventojų kruvinos riaušės 
čionai ir kituose Ruhro teri
torijos miestuose vis dar ne
pertraukiamos. Žuvusių skai
čius nuolat eina didyn, Pra
eitoje paroje tas skaičius pa
siekė 138 aukas. 

Francuzai apginklavo mėli-
nąją vokiečių policiją ir davė 
instrukcijų saugoti savastis. 

Kaip ilgai nerimo vieni 

išalkę vokiečiai valstiečiai. 
Šie su policija kovoja primi
tyviais ginklais: lazdomis, 8a-

Į kėmis ir kitokiais naminiais į-
rankiais. 

Policija darbuojasi, kad 
kuomažiausia butų žmonių au 
kų, saugojasi vartoti šautu
vus. Ginklų imasi tik butinvr 
beje. 

Francuzų militariniai auto
ritetai paskelbė, kad bus are
štuoti tie visi vokiečiai indu
strininkai, kurie savo darbo 
įstaigose mėgins pertraukti 
darbus ir .darbininkus paliks 
be jokio užsiėmimo ir be duo
nos. 

Ypač domė kreipiama į Sti-
nnes, kurs paskelbė uždary
siąs visas savo darbo įstai
gas ir dešimtys tūkstančių da 
rbininkų neteksią darbo. 

Mieste Cologne jau trečioji darbininkai, nebuvo tiek var 
go palaikyti tvarką ir nebuvo' diena riaušės eina. Krautu-
didelio kraujo liejimo. Bet, vės ir net privatiniai namai 
šiuokart pradėjo jau nerimti j puolami ir plėšiami. 

Praeitą šeštadienį de Paul 
Universitetas, Cbicagoje, mi
nėjo sidabrinį jubiliejų. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $L00 
Anglijos sterl. svarui 4.48 
Francijos 100 fr. 5.90 
Italijos 100 lirų 5£ l 
Lenkijos 100 mark .00005 

Giminėms | { 
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kk DRAUGĄ ff 
i i Nes» "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau-

| šiai patarnauja. "Draugas** siunčia per didžiau--
šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos-

I i Pramonės Banką. 
"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 

S i perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 
| | Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

NedėlioMis uidaryta. 
• • 2334 SO. OAKLEY AVE. CHICAGO, ILL _ 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

SH n i,111')" 

» "DRAUGAS 
Biri* kirtlmin iisk y ru nedėlditBiis. 

Metami • . • • • • • . . . . • . • • • • 16.00 
Pusei Metų IS.00 

Oš prtflttBiitrata nokMi tffcalnfl .Lai* 
ku skaitosi uao uiraiymo dienos, 
ne ūso Naujų Meilų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senai adresas. Pinigai geriau
siai siusti iš perkant krasoje ar ox-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus i registruota lslik%, 

DRAUGAS PUb. GO. 
2334 South Oakley Aveaue 

Chicago, Illinois. 
Tel Roosevelt 7791 

NE RBVOLIUCIJA 
TVARKA. 

Smetona kalėjime, Valdema
ras ištremtas, Tumas revoliu
ciją kelia. Sensacingos, labai 
retos žinios' iš Lietuvos, bet 
nebėra reikalo tame matyti to 
ko nėra — politinės ar socialus' 
revoliucijos. 

Partinis egoizmas, savo av
inėlis didybė, perdedami k 
sau išimtinai priskaitomi nuo-
ptlnr.i besikuriant Lietuvon 
nepriklausomybei, sumaino 
protą ir labai geriems, neabe
jotiniems patriotams. 

Tiesa, kas kalba pažangi-
ninlą naudai, tai spaudos' lais
vės \ aržymas. Net ir šalto pro
to laikraštininkui sunku cen
zūros liniją išlaikyti. Karo sio-
\h\ beabėjo, liepia valdytis 
daus^aus neį»a reikia. Tečiaus 
sveikas Lietuvos Vyriausybes 
nusistatymas bei įstatymais 
gynimas gero kiekvieno piUe 
čio tardo nepateisina pluju*^ 
uos virtuozą. Jeigu išeita iš 
ribą, ardoma tvarka, reikia gi į 
žti, susitvardyti. 

Priešingai, esti anarchija, 
nesusiklausyiuas, gi šiajs ypač 
laikais, mums ne metas aitiv-
tis. Dėlto, bent kiek ir smar
kiau, pradedama laužyti ra
gus net įžymiems mūsų tautos 

- nltrapatriotams. 

Socialistai pasiskolino žinią 
iš "Chicago Tribūne", kur 
sakoma Papą geidžias monar

chijos Vokietijoje. Kad "N-
. nos' meluoja paskui " Chica

go Tribūne" nėra abejonės, 
- nes ta žinia neturi oficialaus1 

šaltinio kuriuo remianties bu-
mm 

tą galima tokią nesąmone 
tvirtinti. Prasimanyti, šmeižti 
moka ''Tribūne" didlapis ly
giai kaip ir socialistinis nykš
tukas. Mes i£ savo pusės gali
me pridurti, kad net jeigu 
Papą ir norėtą matytt monar-
t-hiją Vokietijoje, j© norai bu
tą tik jam pačiam žinomi. 

Antra vertus, kuri politinė 
forma geresnė — ar konstitu
cinė monarchija ar respublika, 
teoretiniai, politikai daug gin
ču, kelia, gi praktikoje tauta 
— liaudis prisiima tą vaiky
mosi formą kuri labiaus ata-
tiaka jos soeialei taikai, jos 
tradicijoms, prigimčiai ir t. t. 

i 

Vokiečiu profesorius savait
rašty "Deutsche Optiselie 
WoY'ftenschrift paduoda karo 
apakintą statistiką, kurią skai 
čius siekia 15,000 visoms ša-; 
linis kurios' dalyvavo pasau
liniame karė. 

Vokietijoje yra 3,349; Ang
lijoje 1,780; 9&0 Austrijoje; 
570 Čekoslovakijoje, daugiuus 
3,000 Franciįoje. Statistika 
nepilna, nes peinatonie tą 
nelaimingųjų ir - tfienos 
šviesos nustojusiu, ku-
rių nemaža Rusijoje, Lietuvo
je ir kitose Pabaltijos vals
tybėse. 

BE KATALIKUS MOKYKLOS NttA 
AUKLĖJIMO. 

LAKUS Iš JUMSLAVUOS. 

Nuo vakar dienos ligi 24 d. lapkričio, Auklėjimo De
partamentas skelbia "Auklėjimo savaitę**. Jeigu kas y i* 
naudingo ir reikalingo, auklėjimo klausimas visuomet to
kiu yra. štai delko šią savaitę bus pravartu jį plačiau pa
gvildenti. \ 

? -y 
V \ • •. 

« 
Mūsų gyvenimo sąlygos. 

Dabarties pasaulis piktas ir vylingas. Kryžkelės, pa
vojai, spąstai. Vis daugiaus kiekvienam tenka savimi pa
sitikėti; savo protu, savo asmens energija, kad savo įsi-
tikinynus apsaugojus, savo karjera — poziciją apdraudu-. 

Naujovinis gyvenimas priveisė daug pagundą, vilioja 
ir kursto gyvuliškus instinktus. Reikia stiprios dvasinės 
atramos, kad nepametus tikrojo kelio. 

Taigi, kad riziką išlošus, nesuklupus, į pelkes nenu-
itfampojus, reikia didelės' tvirtybės ir drąsos, reikia nepa
laužiamų nusistatymą — principu, kietos valios. Visa tai 
mums duoda auklėjimas. 

*m *m> 

Eucharistinis Kongresas fcf-
rebe ir katalikų kon$r*aas 
— Ljubljano. — BeUfines ir 
jĘ politinės valandas. 

(Pabaiga). 
Katalikų Kongresas Ljublja-

noje. 

kėlė vietos aj^ivysknfcas' į ž> 
paausiam* atetoTama ir sve
čiams savo rūmuos* ftm bwvo 
svetingumo pažiba . 

Nųo kongreso dienos, spau
da ir susirinkimai kalbamos 
ir ginčijamos del {vykusį) fa
kto, gvildenama ir gilinama 

Dar aiškesnis jugoslavą lo-Į Kongrese iškeltos mintys, 
jalizmas (nuoširdus svetingu^ ' Malonus įspūdis lieka. Te-, 
ma£) pasirodė kataliką šlovė- užteka daug žadanti aušra ser 

Auklėjimo uždavinys. 

Auklėjimo uždavinys — pagaminti tekį magaus tipą, 
kurs galėtų pasiekti gyvenimo tikslą. Tai vesti kūdikį prie 
vyriškumo, tokio vyriškumo, kurs ir žmogų jame įkainuo
tų ir krikščionį apibrangintų. Ištikrųjų, kūdikis yravkuno 
ir dvasios padaras. Auklėjimas tad privalo jį visą apiuiti. 
Nei fizinės kultūros, nei protinės kultūros neužtenka; 
reikia pridurti dorinę kultūrą. Tų trijų sričių harmonija, 
išauginti ir išvystyti tų trijų sričių pajėgas — yra auklė
jimo uždavinys. Deja, kaip siaurai imama auklėjimo pras
mė atmetant dorinį auklėjimą! 

Tėvų pareiga. 
i i 

Tėvus pati gamta skiria kūdikių auklėjimo darbui. 
Vyriausias jungtuvių tikslas — žmonių giminės palaiky-
ųia*f, deda jiems auklėjimo pareigą. Gimęs kūdikis turi sau 
skirtingą asmenybe, turi teisės gyventi ir tobulintis. Tai 
kūdikio teisei atsako, iš tėvų pusės, pareiga: jį auklėti. 
Bet didžįuma tėvą negali ar nemoka jos atlikti. Vieniems 
dirbtuvės darbas kliudo; arba tėvas* ar motina miras; ki
tiems, nemokėjimas ar nesugebėjimas, o net k savymeilė, 
noras pigia kaina ir be rupesnio gyventi. Jie nesikrato tos 
naštos' atiduodami kūdikį mokyklai. 

na Kongrese. 
Paskutiniai rinkimai legis-

latiiron davė katalikams iš 26 
vietą 21 vietą. Kunigas Koro-
chets, buvęs kapelionas impe-
ratorienėš^Zitos, yra vadas ka
talikų partijos' ir skaitomas 
pirmos rųšies politinė pajėga. 
Galima buvo pastebėti kongre
so laiku politinės manifesta
cijos prošvaistes. Nuoširdus 
svietingumas' vyriausybės na
riams ir ypač karaliui, įrodė 
kokią *rolę katalikai vaidina 
šalies gyvenime. Giedrus yra 
slovėnų slyvų daržai, nema-
žiaus giedros yra politiniame 
danguje. 

Įžengiant jaunam karaliui \ 
Teisi»guHH> Rūmus, kur atsi
darė katalikų Kongresas, vys
kupai susitelkę apie Šv. To-
vo pasiuntinį ir civilės bei mi-
litarės valdžios atstovai, suti-

bą, kroatų ir slovėnų Jungti
nėms Valstybėms. 

Didelis katalikų laimėjimas. į 

Prie šios progos pridursiu 
džiuginančių žinių iš Čekosla-
vakijos. Katalikai nepaprastai 
laimėjo savivaldybių rinki
mus Čekoslovakijoje. Socialis
tai, masonų padedami, nuo 
kelių metų žiaurią kovą skel
bė katalikų Bažnyčiai. Dabar 
jų pastangos suparaližuotos. 
Jie pralaimėjo pusę vietų 9, 
000 savivaldybėse. Savivaldy
bių didžiuma dabar turi ka 
.tulikų daugumą. 

• 

Katalikų laimėjimas turi 
dvejopos reikšmės. Viena, so
cialistą kompanija prieš kata i i 
kiškas mokyklas, gailestingu
mo įstaigas; dvasiški ją sulai
kyta, nukirsta. Savivaldybės 
buvo socialistinės propagandos 

^Antradienis , Lapkrifin on ,000 

POLITINĖ LIETUMS PADĖTIS, 
( T ą s a ) 

žalčio protas suka kitiems galvas. 
B į i a gandai, tik da netikri ir neaiškus, buk Anglįjaį 

pavyko patraukti savo pusėn Belgiją ir Italiją. Eina bai
si, kaip matyti, kova Europos kanceliarijose, kaip geriau
siai išgelbėjus savo kailį iš pragaro nasrų. Francija. Len
kija, Rumunija savo kariuomenės skaičiumi galingos, 'bet 
begalo silpnos pinigų klausimu, socialiais namuose nesu
tikimais, begaliniais Lenkijos streikais, ir vidujine anar
chija, bijosi Anglijos piniguočių, šalto — kaip žalčio, An
glo — Saksą. proto ir nusistatymo. Poincare tarsi mirties 
komnilcijose pasinėręs, švaistosi po visą Franci ją ir visur 
kalba, kalba ir kalba be galo. "Nepasitrauksiąs i£ Ruliro, 
nenuleisiąs nei vieno cento iš 132 mtfiardą, nepaleisiąs sa. 
vo aukos iš vampiro nasrų ir t. t. Ir tokioj maždaug po 
Utinėj plotmėje yra statomas Klaipėdos klausimas. 
Uatuhaine Baatarvėa politika Klaipėdoje. 

Anglai norėtų užbėgti už akių franeuzams Pabaltės 
valstybėse, kad per jas su laiku siekti barzduoto bolševiko 
i? plukdyti ten ūkio padargus, mašinas ir manufaktūrą. 
Klaipėda, tai trečias langas į Europą, Kad ne Bialoviežo 
miškai, per pusę užstatyti Anglams už paskolintus Lenki
jai pinigus, Klaipėda šiandien butą jau senai lietuvią ran
kose. Mat ir anglams rupi savo biznis. Dėlto gi jie sutiko, 
sykiu su franeuzais patiekti vienodą Lietuvai Klaipėdos 
uosto projektą. Lietuvos geležinkelių naudojim$si Lenki
jos transitui Nemuno internacionalizaviinas rupi lenkams, 
bet daugiau rupi franeuzams ir Anglams, kad be tarifo 

j (muito,) išvežus per Lietuvą į juras ir Lenkijos žaliąją n*e • 

<*4 

ko aukštąjį •svečią. Katedroje punktai ir ji vaidino svarbią.. 
1 * 

kunigas Korochct* sakė pa- rolę šalies gyvenime. Smūgis*; - banko pamatams tiesti. Franeuzai gi, esant Lenkijoje su
moksią. 

i . < 
» • • » 

Mokyklos uždaviniai. 

Kongresas fonvo laimi gy-"sekimas leidžia drąsiai tvirtin 
vas. Vyriausia mintis del ku-i'ti, kad jie pralaimės ir atei 
riet daugiausia kaUbėta, ginčai' nančiuose parlamento rinki 
kelta, b«V0 katalikų ir pravos- * muose. Štai kur katalikų susi 
lavų Bažnyčias* susiartinimo [ pratimas 1 v 

klausimas. 
Prie iškiknią, visą doinę at

kreipusių, reikia priskaityti 
kariuomenės naradą. Minios 
džiūgavo šaukė ir sveikino ka-
ralių Aleksandrą I. 

Mokykla butą tinkama auklėjimo vieta, jeįfu, Valsty
bė nesisavintų — ir nemonopeliauotą mokyklos ir jos ne
paverstų betikybine — "neutrale" "publio , , įstaiga. Besi
teisinant neva laisve, valstybė draudžia jaunoms steloms 
susipažinti su religiniu gyvenimu. Bet kadangi reikia mo
kinkis rengti prie pilietinių pareigi], tenkinamos miglotu 
doros mokslu, žmoniško padorumo skiepinimu. Tas auk
lėjimas yra neužtektinas, nes jis yra betikybinis — nere
liginis. 

Jeigu dar mokinimas neišstumtą auklėjimo! Bet ne. 
Tai vmoHiianioji "iirtelektualistinė" — proto pedagogija, 
klasės mokytoją pavaduoja pamokų mokytoju, tai yra auk
štesnėse mokyklose (bign school ir oollege). 

Čia mokytojas eina daugiaus specialisto negu auklėto
jo pareigas; jis yra labiau valdininkas negu pedagogas. 
Nerengiama žmonių. Prikrauti mokinio galvon žinių — 
štai tokios mokyklos siekimas. Taipat tokio atskirų pa
mokų mokytojo įtekmė apsiriboja. Atlikęs savo valandą, 
jam mokiniai svetimi. Bene jis nusivokia ką slepia moki
nių širdys? Jis turėtų juos studijuoti, ją troškimus, pagei
dimus pažinti. Tuomet jis galėtų būti savo mokinią auk
lėtojas, ir šviesos ir jėgos regulatorius. 

skaudus". Šių dienų jų aepasi-

džiagą, kurią gali sustabdyti, laikui bėgant, Vokietija 
Klaipėdos krašte kovoja Anglijos politika su ekonomika. 

Politiniu žvilgsniu Anglija norėtų, kad Klaipėda bu. 
tą Lietuvos' rankose; ekonominiu gi žvilgsniu, nenorėdama 
eTzinti Lenkijos Anglija malonėtą surasti Hmodus viven-
d i , , — sugyvenimo būdą Lietuvos su Lenkija, Ir dėlto 
nesenai girdėjome, kad Anglija pasiūlė pinigų Lenkijai, ne 
kaip Francija, kariuomenės apginklavinmi, bet emisijos 

, 

i-

• 

• v 

' 

irutei, jau nesiskubina ten siąsti savo žadėtą 4(00 nylionų 
aukso franką. Ištlkro Lenkija tai žaislas didžiųjų valsty* 
bią rankose. Vargšai? Neturi savo tautinės politikos. Ma
no, kad juos išgelbės enklekas Romanas Omovskis, naujai 
pašauktas į Užsienių Reikalų Ministesrius. 

Jeigu tad Lietuvos nepasirašyiuas po patiektu jai ir 
:\mb. Konferencijos ranką projekto, nesukėlė audros, tai 

Lietuvoje — kataliką šaly, sa- mes tmime įsigilinti į pasaulinę politikų ir jos svarbia-
vjvaldybes turi pagrobę sočia- šias Unijas surasti. 
l istal Ar ne vergijai Socialis
tai jodinėja katalikams ant 
nugaros. Ąr dar ilgai taip 

Kaip skaudu atsiminus, kad 
• 

Galop paiki puota. Ją iš- bus? • 

« = w a .J mn.' »».». Lt.—. u '•'•• §- i'*m »»'.i!ir mm 
KA JŲS MANOTE. 

Lenkai mėgma pasirodyti 
esą gudresni už kitus. Jie no
ri įtikinti pasaulį, kad Kau
nas yra beveik lenkiškas miefs-

* 

Lietuvos vyriausybės pas
tangomis visoj valstybėj pra
vestas gyventojų surašymas. 
Kaune iš arti' 100 tukstančią 
gyventojų rasta virš 4 nuož. 
lenkų. 

Kaip tik tas faktas paskeU>-
tas, Varšuvos valdžia tuo jaus 

•. 

<if)aturbavojo,, kai-kariuos 
lenkiškus žydus, kuriuos Var
šuvos valdžia ištrėmė iš Jjen-
kijos. Kai-kuriuos lenkiškus 
žydus bavarai išvarė iš BaMi 
rtjjo*. 

Suprantama, už tokius dar
bus bavarai negalima pagilti. 

Bet ką gi daro Varšavos 
valdžia? Ji siunčia Bavarijos 
valdžiai smarkų protestą už 
*ydų persekiojitaus. Lr pažy
mi le»ka;,kad jie už kiekvie
ną išvarytą iš Bavarijos žydą 
iš Lenkijos ištremsią du krilc-

pradėjo bliautį, kad lietuviai š&oniu ibavaru. 

mę 
Teisinga nuomonė. 

Vienas įžymus mūsų dieną gąlvotojas rašo: "Vyriau
sias auklėjimo veiksnys visiems laipsniams ir visiems pa
vidalams (formoms), tai dorinė Šeimynos atmosfera". 

Mes galėtume pridurti: mokykla taipat. Bet "kad toji 
dorinė atmosfera įsigyventų, reikia kad mokykla butų tarsi 
didelis šeimynos židinys meilės kurstomas, tos meilės kuri 
lenktą mokytoją prie mokinių, savo duodamu pavyzdžiu, 
savo sielos jų sielai susitelkimu. Neužtenka nioksk) meilės, 
bot ypatingai reikia sveikos doros, girios, iš pat šventybės 
šaltinio pasisemtos, iš pat tiesos ištrinkusios, vienu žodžiu, 
iš Evangelijos iš Dievo Žadži© kilusios. Taigi viešoji (pub-
Jic), neutrale, betikybine mokykla nėra ir negali tokia būti 

i i f alsuoja'' lenką skaičių' V 
Kaip tai, girdi, "lenkiškas*' 
miestas gali turėti tokį nežy
mų lenką skaičių. 

Tad kalbėk, sveikas, su len
kais, jei išgirsti "lenkiškų" 
argumentą. 

Pastaraisiais laikais Bava-, 
rijos sostinėje įvyko nepap
rastų sumišimų. Bavarai ten 

t u v i * mokyklos O**, reikale. 
• 

Kuomal Valstybė mums teduoda ibetikybinę mokylvlą, 
neduoda mokyklai dorinio ir religinio auk Įėjimo šilumos ir 
apystovų, seka Imtinas ir gyvas reikalas steigti savas mo
kyklas. Tokios mokyklos ir yra katalikiškos parapinės mo
kyklos, kurios vienos teturi, ačiū Evangelijos mOkshii, vi-
>as dotiuiaųi vaiką auklėjimui reikalingas' priemones. Jo
se, be to ko mokoųia viešose mokyklose, kiifkšcUoniš-

Bavarų valdžia gavusi len
ku protestą ir grasinimas, ne
atsistebi. Juk Lenkija visanV 
pasauliui yna žinoma kaipo 
smarkiausia žydų pogromą 
salls'. 

$a, ka-gi jųs manote aaple 
tokį lenkų elgijpąąsi? Kas juos 
išmokino tokios taktikos, to
kios aukštos "diplomatijos"? 
fc " ' i ' • '—mmmmmmtm*m+m*. 
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kos šeimynos atmosfera, čia netik rūpinamos sava-moki
nių kūno sveifeata, proto šviesumų, bet ir valios auklėji
mu, dorybtą skiepinimu. ^tai delko nei viena viešoji mo-

ii 
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1 ; 

kykla negali prilygti katalikiškai mokyklai. Ji apima visą 
žmogų, visas kuao ir dvasios mokinio pajėgas harmonin 
gai vysto, stiprina, tobulina. 

Tiesa, mūsų parapinės mokyklos sayo išvaizda, įtarsy-
mais nevisuomet gali pasivyti valdžios mokyklas, nes jos 
yra parapijos žmonių — $evų laifcomos, neturi fa i>iniffą 
kuriais palaikomos' vienosios moky¥fc>s. MuSų rnokykfe 
nei cento Befaana ifi ^al^įžios. Aiški mums skriauda^ ir 
mūsų labdarybė -»- auka begalinė šios šalies šVietimo iždai, 
bet susipratę letuvkti katalikai ir pmigt) nesigaalime, nes 
brangesnė ųž visą pasautie auksą yra ta Švietimo ir auklė-
jbno įstaiga — katalikiška mokykla, Icuti veda v«iiius -prie 
vyriškumo žmoniško ir krikščioniško, duoda sumanume ir 
drąsos nugalėti gyvenimo pavojus, savo įsitikinimų neiš
sižadėti, išlaikyti visuomet ir visur žmogaus* ir "krikščio
nies gar%ę. 

•fW * . ym 

Klaipėda pasaulinės politikos sūkury. 
Franeijai spaudžiant ir draskant Vokietiją, ten kils 

badas, streikai, suirutė ir anarchija. Kilus gi anarchijai, 
pakels galvą tamsus Vokietijos gaivaiai. Juos jau senai 
kursto bolševikai iš Maskvos, siąsdanai aukso likučius. 
Maskva nori Vokietijoj įvesti bolševizmą, nes ten jiems bu
joti pasitaikė geriuusia dirva, Vokietija ir Rusija, turoda-
mos vieną valdžios iormą ir esant susijungusioms oefaimėb 
metu, gali sudaryti gana rimtą pavojų Franeijai ir jos tar-
E^itei Lenkijai. Eusija vienui — viena turėdama boiševis-
tmiai -r- kemuaistisicą valdžios formą, negali išsilaikyti 
pasaulio rinkoje. Jinai turi dėtis su kita galinga valsty
be, turinčia aukštai pastatytą pramone, O tokia yra Vokie
tija. Kad Vokietija ir jos gabus politikai rengia pas save 
bolševizmui dirvą, ^inan nėra jokio abejojimą Vokietija 
nemanė ir niekados tuifeut nemanys sąžiningai mokėti 
prievarta jm\ uždėtų Versalės reparacijų. Kad jinai nesusi-
jungė iki po šios dienos sm Rusija, tai tam esama da svar
bių priežasčių. 

Busįjoj^da perdaug didelė suirutė; uk'io gyvenimas 
iširęs; susisiekimo įrankiai pagadinti, armija da blogai 
apginkluota ir t. .t. Su kokia satinu ir susidėjus turėtum 
pralošti karą prieš Francuziją. Bet Vokietija nesmaudžia! 
Jinai turi pasiuntusi Rusijon geriausių. save inžinierių, 
kariuomenės vadų, praniuStgaJvią pranieBininką, kuiie 
vfei ^irtia ten ateities išeiiiuosavimo dar%ą. 

( .Vieno vokiečio, man 1919 metais tvirtinančio žodžiai, 
kad jie uždegsią visą Europą jeigu jiems reikėsią mokėti 
dideles reparacijos piidosi šiandien. Ląnkijoje suinatė. Ma
la "ko ten neikia, kad spfagt* netik Vadavos tvirtovė, bet 
ir visa Konglomeratfška Valstybė. Fraacijos visos kairio
sios partijos priešinasi duoti Lenkijai paskalos, Leafcija be 
paskolos neišgyvens. O paskola dwfe armiįDs apginklavi
mui, butų jai da pavojingesnė, nes reikštų jos visišką piį-
Mausomyhę nuo Franci jos-, kuri iš to tunėtų sau gerą biz-
*į. Pakol Lenkija eis išvien su Francija jai nėra išgany
mo. Taurės šokt taip, kaip Paryžius smuikuos, 
_ Vokiečiai tą mato ir mirkčioja Rusijai, kad anojfrei-
bal««itų nue Lenkijos laisvo transito arnnjai per Lenkiją. 
*$* įbuk reikalauta nuo Lietuvos ir Pabaltės' Valstvbia. r5u-
«jpos likimas priklauso nuo Bytu-, drauge ir nuo l ietuve, 

Ji»*uvos poliitikams reikia *niti prisiruošusienis prie 
vištikių galimybių. Įteikia mokėti išnaudoti susidėjusias 
aplinkybes. Joigu mūsų ^fidysis Gediminas su Vytautu pra
plėtė H ^r 15 amžiuje Lietuvos ribas nuc^Baltųjų M Juo-
^^jų jurą, tai tik dėka susidėjusioms aplinkybėms: esant 
nuolatiniems vaidams tarp pavienią Rusijos kunigaikščią 
:r susirėmimams Germanų su Slavaįs. Ąr nmsą bi-angi 
$cvy*ė šiandien turi genijalių, nors iš dalies panašią Vy
tautui, politiką ne mano dalykas Čion svarstyti, i r i a u s i a 

parodyti' ateiti*, ( B « daugiau). 
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E. Rakauskienės koncertas. 

Šių metų lapkričio 18 d. šv. 
Antano parapijos svetainėje E. 
Kakauskienė (Narinkaįtė) da
vė koncerte 

Kun. A. M. Linkus, kaip va
karo vedėjas, pasakė j#angos 
kalbą, kurioj vaizdžiai api
budino meno ir menininkų 
vystymosi kelius, plačiau api
budindamas progTamoj daly
vaujančius asmenis. 

Plačiausia ir didžiausia ro
lė teko poniai E. Rakauskie
nei. Jinai šį vakarą išpildė a-
pie 15 dainų įvairhj kompozi
torių, kaip štai: St. Šimkaus, 
8. (iambardello, M. Petraus
ko, A. Vanagaičio, GovmoJ. 

Išpradžių nedrąsi, nežymiai 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai. 
• m w —^^—— • • » • • • • » • • saa>^*M 

Dr. Makaras 
LIETI VYS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
U i Chicajos greičiausiai Ir ar 

člauaiaJ pa-t-iekianias sekančioms 
kolonijoms: Indiana Harbor, East 
Chlcago, Hamniond. Gary, Harvey, 
Steger, lr Joliet. Todėl visokiais 
reikalais kreipkitės: 
1444 WENTWORTH AVR. CIII-
CAGO UEIGHTS, ILL. Tel. 4 t4 
Ketvergo vakarais: 10451 8. State 

Si. Rasetaad. TeL S4S, 

Dr. M. ŽILVITIS 
DENTISTAS 

4 1 t S Archer Avenue 
Vai.: 9 iki 9 vak. kasdien. Nedė-
lioj t iki 12. 

TeL Lafayette 6061 

Dr. P. G . Luomo n s 
l l i t m l s D a m ų Gydytojas 

2201 XV 22-nd A So . JLeaviU Sis. 
Tel . Ganai §222 CbJcago, IU. 

VAI*. 9 Ud 12 ryto ir 1—8.30 
vakare. Ned. pagal sutarti . 

Dr. A. I . Sertašlus 
(Berta&h) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
3464 So. Uateted Str. 

Ofiso Vai . : l - » po plet 9-8 vak. 
R e s l d e n d j a 

S159 8o . Union Ave. 
Tol. Boo l . 591S Tel . Yda. 169» 

VeL Oammi *ST, Oaoal 1111 

DR. P. LIALATORIS 
Uetnvlj Gydytojai Ir 

Ohinrrgu 
I M I Bosja* 

Talandoa: l t iki 18 ryte: 
po pietų: f Iki t 

1 iki 4 

. A, L YUŠKA 
1900 So. Halsted 8tr. 

Caaal 1118 
l t rrto iki II po plėk 

i iki T Al vakare. 
TaJ.: 2 iki 4 po pieta. 
41M Archer Ave. 
TeL L»faye«te 9888 

TeL BoeJevavd « • • 
DR. A. J. KAKALIUI 

Lietuvis Q y dyt o j M 
5303 South Morgu. •** •* 

*. 
tmm* 

• • • • » • 1 . 0 1 mm +m m,mmmm<,m' 

DR. C. K. ČERYS 
DENTISTAS 

4454 S. Westem Avenue 
Vai.: nuo 4 po pietų iki 9 vak. 
Kubatomis nuo 9 Iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 

TeL Laiayette 3415 

vaTąpdfunosi, te 
sy* ir Uivoeyn, 
tiesė visoj s« 
Taip visnonuet 
su žmonėmis; 4 
mus mėgruii* 
''žingsnelius". ] 
ponios E. Baka 
savimo, tenka 
dainavimo gabui 
žus, tvirtas, grj 
alininke žymu ir 
peramento, kuri 
* 

liūgas bile art: 
tinkamo išsilavi 
limo, poni Raka1 

tų paluaksmint 
nisi pasiektų ir 
i-ą, kur pataruai 
nui. 

Ypač gražiai 
Vanagaičio " I 
durelė", o po St. 
greičiau, greičiai 
rausko "Katrh 
didžiu entuziazr 
maldavo daugiai 

Be to, progra 
p-lė M. Šlapikail 
tienė, kurios" k 
kai ką silpniau 
S. Pocius, žinomi 
meno darbuotoja 
dė Verdi Litzt ' 
perapkrase". Ta 
los technikos pii 

Matas Zujus ti 
nusakė kai kuri 

Terpetin 
stabdo 

uKomet tas bsisu: 
<la tave sanaugti, n 
tas guli būti labai 
tavo kūdikiui — jis 
ivns tau, galėsi dau 
puoti. 

Naujas Turpo i šn 
sytas s v isais Turp« 
vaistais. kurie tu< 
pasitrinus skaudama 

Tgrpo gretai susti 
gerklėj , rumatismij , 
uralijos. Pa lengvina 
rną, pleurisy, lumbi 
mus. Nedeg ina lr ne 

Nelauk ilgai su 
tuojaus! Nusipirk Ti 
savo aptėkoriaus. N« 
tlne, Ointment savo 

Turpo turi savyje 
phor, — kaina 30c. 
. . . .The Giesme? C< 

' TIK PATRINKJ 
Kuomet jus kankina 

* rcumaijškų fkauamij, i 
m ralgija, strtndieglis, i 

riai ir muskulai—kok 
[MlengTinimai patirian 

i* uaut su 

• Ireff. S. V. 

ir tuojaus pajaučianu 
ginanti šiluma besiakle 
danui vietą, kuri suteik 
giim4 ! Visiškai nėra r 
turint po ranka tokią 

Pam-EapaUoria tik 
* jums, kaip jisai pageli 
« miem tūkstančiam irac 
t metų. Visuomet laikj 

parankioje vietoje. 
S5c. ir 70c. u i bon 
P. AD. RICHTE 

^ 104 -114 So . 4tk St.. I 

= = 

i m m • 

Dr,M.Strikol'i* 
_ 

m* • • 

GYDYTOJAS tr OHaHCROA» 
4401 8o. Aafcland ATemue 

TeL aloaJevar* TM* 
Tai.: J iki 4 lr • iki • 

Ved. l t iki l t 
lt M41 So. Albenv 

Tel. rrospeot l t l O 
VU.* pacal •ntartj-

I , • • • i • • • • • « • • • • • • ' « " • • * ^ 

TmL BlTd. 14MU 
Dr. V. A. ŠIMKUS t 

A . ; 
Ką tik gav 

tų atviručių, 

Susigrau 
NemuiMU 
Liūdnas 
iTirinėjin 
Nerys, 
Dravės, 

Taipgi turi 
U& kaina t\k 

KOJE 
oliau VIN liuo-

kol visai iž?i-
avo pilnuiaoj. 
ir visur dedas 
darančiais pir-
»»s , p i f« i«s 
Bet Įsiklausius 
iu&kienės dai-

pripažinti jai 
unų. Balsas gra 
yeas. Pus tlai-
• artistinio tei»-
*is taip reika-
tistui. Įgijusi 
inimo ir prity-( 

tuskienė nekar
tų publiką, o 
• Lietuvos ope-
uhi tautos nuj-

ti į labiausia keliamai 
mus, būtent, kaip Ži 
Amerikiąčhui Liątiivo, 
kaltas, kad lie^uvoj 
fcimų ir metvarkos. 

Publikos ibovo pihu 
nėję. Matėsi .svečių iž 
kolonija. Ypač daug u 
ši Interesavusių žeBoa 
vairių pažiūrų ir kryj. 

padainavo A. 
Dul-dul<hil-<Uil 
t. Šimkaus ^Oi 
LU^ ir M. Tet
utė" publika 
mu, katutėm 
.u dainuoti, 
unoj dalyvavo 
itė, St. Laurai-
iai ką geriau, 
išpildė. P. A. 

įas pianistas ir 
as, pianu išpil-
^Rigoletto — 
ii pilnos, tobu-
ianistas. 
trumpoj kalboj 
i ii įspūdžių 

Šiandien pamatysi 
^my^^^^^^—^'^^^^r^^Ęm ^^^m^^mwm^^mw^*QW mw^ 

Vakar skaitėme <4Mi 
mėjos^ pranešimą, ka 
karą, lapk. 20 d. bos 
šv. Antano parap. svej 
bai įdomia programa 
kad bus kas tokio m 
to, tik nesakė, paliko 
siesms pamatyti tai. S 
vien smalsumo vedami 
me ten jų vakaran atsi 
Bet kadangi mūsų Ren 
ja veikia švietimo r< 
tad mustį priedermė 
paremti. Užtat nepam 
šį vakarą ateiti į &v. 
par. svet. 7:30 vaL vai 

ėm 

W S IŠ CIEVEL 
—— 

tas Su 
Krupa 

Gcrb. čiiauskų susipa 
koncertas. 

Lapkričio in. 4-tą di 
kmadienyje, bažnytinėj 
nėj buvo gerb. Čižaui 
sipaiinimui* su Clev 
čiais lietuviais puikus 
tas. Nors nekokis būvi 
ras — lietingas, bet 
svetainėje susirinko r 
visi tai įdomavo išgirs 
Čižauskų. Koncerto pre 
susidėjo net iš trijų 
Gerb. Jonas Čižauskas f 

• v 
» < 

ag lengviuas kve-

radimas yra stai-
lentinc gydančiais 
tojaus palengvint; 
ą vieta. 
tabdo skaudėj imą 

bronchitis ir n«-
i kojy skaudėji -
>a^o, ir išsisuki-
. ep u s i ė j a . 

krupu — Veik 
'rpo šiandien nuo 
ebuk be Turpen-
o namuose. 
i eMntrol ir Cam 
*. Ir 60c. dėžutė, 
"ompany 

FkMHarr OJ»k>. 

tonas puikiai duinav< 
viskas liūdnas ir linksti 

J S k r u p a s p r a d e -
nelauk ilgai. Nap 
pavojinga tau ir 

s_tl.1°JaLuf P* 1 ^ 8 ' Į neles, kur net kelių koi 
jų buvo paties muzi ko 
korTarp nekuriu sudj 
^Visur Tyla'' (Gruodii 
tos dainelės liūdna nu 
kaip ji puikiai sudi 
kaip puikiai skamba... 
ador" iš Operos 4tO 
jausmingai sudainuota, 

Gerb. p-ni Mar. Čižą 
savo (Colpraturo sopraj 
su ir dainoms užžavėje 
ką. Puikiai sudainav 
"Aria", iš operos "Iii 
r re'*. Duetą "Nesegk i 
žės" (Naujalio), žodžit 
ronio, gerb. Čižauskas 
vo gerb. kun. Vilkutai 
Vaičikauskui. Programo 
dalyvavo N. Neverauski 

:IT JUOMI 
a skaudus atakas 
ar ui[>uola neu-
skaudami aąna- • 

kis n«apaakomas 
ina tvirtai patri- * 

5H Pat. Biure. 

u maloniai de- ^ 
eidžiaut po skau- . 
ikia mmmVm% ania-
reikalo kankintis 
I tikra pagalba. • 
krai pagelbės ir 
lbėjo nesuskaito-
»o»ių per dąugslį 
mykite jo bonką 

nką aptiekose. 
E R A C O. 
Br«oklrn» N. T . 

». ,jnl ?.'. 
BtLGARIŠKA ŽOLIŲ AR] 
MK4jonai žmonių ją varti 

J prašalinus salti; išgerk ją 
guttl. Ji prašalina negrumi 
pagelbsti sutaisyti vidulrius 
Uprina kraują. Pasiklausk sa^ 
ttninko arba siunčiama pačtu. 
tė $1.23 alrba 3 už $3.15 ar 
15.25. 

Adresas MaYvel Products C 
S 9 Marvel Building. Ptt 
Penna. 

= s » m 

A T V I R U T Ė S . 
ŽHwklaaąwaus--ŽcmaičiQ. 
-̂ ome labai gražių A. Žmuidzinavičiaus 

įvairių įvairiausiu gatunkų: 

užimąs. 
« ties Kaimu, 
Kraštas, 

fua>. 

KRISTUS aut kry: 
tai labai graži atvi 
Į Šviesia praeitį 
Giedras Vakaras 
Palangoje Kagio b 
Regėjimas, 

ime ir kitokių atviručių. Kiekvie(n»ti &t 
»5c. 

u-uiitt j api& musiKą, aainas ir tt. J 
ir kas zifcatf OHfcmskas laipgi pt! 

rra trr,- m keletą žodžių, i^Peikšda, 
savo norą, kaelink p»£dini 

svetai- choro, kad visi prigulėtų 
įvairių 

auu ui-
»J — i -
mių. 

M. 

mylėtų muziką, — 
Clevelandiečiai tari 

ties susilaukę tokių aepapi 
tų muzikų ir <fciouustkų S'J 
tarpe, Liepun 

m m IŠ WAUKEGA» žos Rė-
į Šį V&r 
rakumstB V y ^ 8 U » J u i J ^ ^ St 
. su la-

Sakė 
papras-

atėju-
Lkyčiau 
turėtu-
ankyti. 
ėjų. dr-
ikalais, 
r̂a jas 

rškime 
^ataao 
are. v 
ifae. 

veikalą Kenoaluuie. 
^ *m*m^^9m^mm^p ~*9M m —m*tf*mW*mmmmw*mmim 

l i e t . Vyčių 47-ta k«»pa 1 
kė sava paprastą su^iriiaki 
lapkr. 14 <L l ietavią sietai 

Be kitų sapalių it 
portas apie busimąjį vaki 
gruodžio 2-rų, kame bus sta 
ina antrą kartą labai puil 
veikalas' "Šv Akvilinos Ki 
kinės Mirtis **. Komisija p 
nešė jog veikalas bus atvaid 
tas geria us negu pirmą kai 
o publika negalėjo atsigėr 
ir pinną kartą. Pastangos i 
dedama paįvairinti šį veik: 
pridedant dar ir orchestrą, 
tikrųjų bus' malonų pamat 
visa tai. 

,Buvo skaityta laiškas r 
kun. Bistrais iš Kenosha. < 
"kviečia viršminėtą veikalą 
lošti ir pas juos. Kuopa ŠU n 
lu noru sutiko ir bus atvaid 
tas gruod. 9 d. 

Pats veikalas. 
Veikalas "Šv* Akvilu 

Kankinės MirtįsM yra labai 
domus ir ypatingai mums J 
tulikams, tinkąsJaiue peršti 

"̂ ma senovės laikai kaip Šv. 
- ban- į v ^ , ^ pamylėjus šv. tiki 

Bia kentėjo ir mirė del jo. 2 
** .a|" rint į tą veikalą megalima 

/l~ j Kerti neapsiverkus. LHM 

uumo 

jną, se-
svetai-
kų su-
laadie-
ioncer-

vaka-
Kiuomų 
Miiažai, 
i gert), 
rramas 

&ižans-
inuota: 
), koki 
ILodija, 
inuota, 
^Tore-
rmen » • 

iskienė 
o) bal-
publi-

i ypač 
Utnbie-
au ro-
L Mai-
auka-
&ui ir 
taigi 

^ *u-
ai*"*B"""» 

ATA. 
ja kad 

einant • 
liavima, 
ir susr 
o vais-

dežu-
i i UŽ 

mpany. 
aburgh, 

čion vaizdai ypač pritaiki 
orchestrą kuri paduoda tą 1 
dną melodiją kada Akviiina 
na prie mirties kaladės ir i 
gėjas Sargas' kartu su ja. 

Prie veikalo daug pageri 
mų pridėjo, režisierius p. 
I'. Bukantis lošėjus išlavini 
k orchestą pritaikanl 

yani i Matai. 
Nutarta kaip kas metas U 

,ir šiemet rengti Naujų M* 
vakarą. Komisija tapo išrir 
ta ir prižadėjo surengti ši; 
metais įvairiaus negu kiti 
metais buvo. 

>ies 

• 

.Ve 
Sporto sekei j a. 

Vyti» J. Docis praneša j 
"Ba^tet Bali" yra jau su< 
ganizuota ir vardan Vyčių, i 
kauti mėnesį pradės žaisti. T 
tartina Vyčių nariams lank] 
jų rungtynes; taipgi pran« 
jog priraiė / vietinius Vyc 
s p o r t i n i a i prie Barw 
Club lygos. 47 kp. narys. 

m!^f^Tąęif<Et7iiiriT?v^!TS? 

įaus 
^utė. 

Inas 

irų-

*mm » i a • • 

NUSIPIRI 

Turėdami Lietuvos Žl 

ant delno. Iš Žemlapio pf 

^elažLakelių, plentų, Apt 

šu pa^e , , turi okupavę 1 

pąjįHįrcite v | ^ Lietuvi 

mėtė pervažiavę skertiai 

Jtai 

DRAU4 

4 i t 

S S 

>ėjo 
fiftk-
i i a 
*ms 
ime' 
pa-

*"» 

ras-
»va 
ėlė. 

H) 

\ 

lai-
mą 
mė-

ra-
irą 
to-
^us 
EUl-

ra-
in-
tą, 
-ęti 
rra 
alą 
IŠ-
yti 

LUO 

Jis 
šu
nie 
la-

ios 

e* 

Ufcį 

ni-

int 

i i # 

>tų 
ik-
iis 
lis 

i 

og 
*r-( 
se-
W 

ių 
ell 

\\\\w>\. 

Į^S^ 

PAS) 
HEL 

^FKYTOaTAl 
•^kas gera pa 
Cigaretus, nes 
f 

• -

. 
-

kiną ir labia 
mus vyrus. 

Turkiškas tab 
šias ir labiau 
tams. Pirkdar 
garėtus gauni 
nias paprasta 
t i k gJrfl.ift.iii 

HELMAR Ci| 
kuoti kietose t 
saugoja juos i 
sumankyiiK). 

ATSIMINK 

V. 

iio 
A-

» * • 

iu-
iš-
l i i l 
int 
iu-

••• 

I)U*tHjai atu?šoiatisio 
^M**es švietė Turkiški 
ir Effjrptiskij Cigaredj 

• 

AR ŽINAI KAD 
".Mokslo Draugu" Draugija, 
Chicagoj nedėlioniis laiko pas
kaitas ir jiems sekami. Ar ži
nai kad kuomet rukai Helmar 
Turkiškus cigaretus tuojau^ 
suprasi skirtumą tarpa jų ir' 
paprastųjų cigaretų kuriuos y-
ra paprastas tabakas. 

(Apgr.) 
= T 

Tclef. Botilevard 0313 

Dr. Natalii Žukauskas 
NAPRAPATH 

3249 S. Morgan St. Clikago. 
Valandos Paned. Sered. Ketvr. nuo 
2-iki 9: Sub. nuo 5 iki 9: Ned. nuo 
9 Iki 12. 

4652 South- Ashland Avenue 
" Valau: 9 iki 12 piet Vak: Utar. . 

petn. 6 iki 8 vak. 
įįm •» » i » ą w p mmmm>m» » « « » » * » < a i 

1 1 M 

^h 

CITE LIETUVOS 
M L AP 
JMLAPĮ matysite Lietuvą kaip 

unatysit kiek Lietuva turi dabar 

;krities mietų, kiek lenkai upra-

^įetuvos plotų. Žodžiu sakant — 

į, taį? aiškiai, ka$ patys butu-

ir išilgai. 

na tik 45c. 
. — 

U* P 1 3 . € 0 . 

, Cliioago, HL H•; 

Pi 

Pi 

• U\i 

10 

[RINK 
.MAR 
[, kurie supranta 
sirenka HF.I.MAR 

HELMAR paten-
usia nepatenkina-

• : 

akas yra a^elmiau-
Lsia tinka Cigare-
oas HELMAR Gi-

gerumą. Pirkda-
• 

• 

fanetai yra fiupa-
ikrynutėse, kas ap-
i i» susilauiymo ir 

• 

SKRYNTJTĮ IR 
ARDA 

• 

* 

Ui 

I 
' tini 

^ 

s 
1 

!• 

= —<• 

NAUJA 
[KVIETKINYCIA 

Ant Bridgeporto 
I Puikiausios nuakintoa k v l ^ t k o s , * 
(ves tuvėms bankietams, pa«ratiama^ 
I vainikai kr k i toms pramogoms. 
b Taipgi užlaikome- ^owder"j, per-
I f u n a , p laukams t inkle l ius (balr 
inets) . 

Patarnavimas mandagiausias, 
Ekalnos žemiausios. 

URBA FL0WER SHOP 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2036 

{0551 

: P 
o 

:°o I I 

o bu 
;{jvf 
Oaa 

• 
{•iki 

R< 

c 

N E N € 8 I * 
JIS 

k žiao kur motina 
s jo nori. Kūdiki 

Sna* i i iopps s! 

Ireg. 
yra nepavojingas— 
viduriu paliuosuotoj 
Kūdikiai mėgsta jj. 
Jai jutų .kūdikis ne 

1 negaji ramiai mieąc 
*^| kankinanmas, tat rš 

vidurių paliuosuoto, 
ims su noru ir dauį 
va būdas nemalonų: 

F. ĄD. RiCHTER * CO, I M . U 4 So. * 

Telefonas Botitevs 
DR. M. S T A P U 

• 
Priėmimo valandos: ^Tuo P n 

4647 Soutb HalsU 
(kampas 47 i 

Braoie^inias sergantiems. Tuniu garbė: 
tokias liga*, kurios buvo pavadintas nebei 
ganciu gydymui badą: nearti painu l igone 
ginu, o gydau — N^PRAFATU^f bu»Ju. 
jis dar smagumą teikia. 

• l e a g u J a u a-plaaijjcljti n e t Vr<*lf*fci s y t l y t 
n ę ^ u s t r a d a i . o s e r g i š i r d i e s , n e r v o , ra jrmt 

rimbu* UtlUfUR 
Nusiunčiarae 

TeleM-aaiii per 2 die»as. 
•erhiiaomis per 25 dienai. 
'urime tiesiogynius* susisie-
ynius su Lietuvos Bankaib. 
^sinaudokite proga skme 

darni pinigas Lietuvon 
per 

f f f l U t MANOFJlCTVflMti 
BKTRICT BilIK 

112 W. 8«th St. 
* a P V « ltmtm>m^Um W*%*m*}m\ 

- i » • 

LIJBtTmAI GRalOKTAI 
• • • w e » * i w • • • • > • > • *m»mmjĘ 

m -m i i TtAtSl 

iv. Embalmer Cicero 197« 

CHAS 8 T R B V I C Z S 

Mm\Wi -. O. Wm^*m A V b 
Cicero, III. 

F a g r a b a m s koplyč ia v e l t a i . P r i v a 
lia ai»tMt»anrm r&tarnaa imas 
iri»iwitu> Tlso i C l i l r f o J . i 

S. D. LACHAW1CZ 
Ijictuvte Gcabwiiu# 
2314 W. 23jrd PL 

Clcago. Ht. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglautsa. 
Reikale meldžiu at
sišaukti , o naano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Catial 1271 
• 21M J 

A. Manrisias 
Graborius 

Patarnauju lai-
Utotuvėse «as« 
'tavėse, kr ikStyt 
nėe Ir kltHoao| 
reikaluose. Kai-« 
uos prieiTT——, 

307 Anbur.1 Ave. CSiicage. j 
• * • • • • • i w ^ w • • • > • » ! • • » • amammmjm* 

l t t t 
TANLUY P. 

Pi le i 

3319 Antram t 
-Av*. Chica^o 

-

VmMV g T a T T T O J A I 
Mes s t a t o m e ir sko l iname pinirua a u t i 
M S j o v e , teterCaa. kraatav iu i r flkVj 
W H I v isose da lyse t'ook Pav ie to . Mas*1 

ihnr s ta tome a a m a $175,OSO vercaoo 
tetariu Audi ter ium 3191—37 a S a t o -
d g» tves , Taipgi parduodame Ašakot
u s Koodsus »VM yra s a a g u s imieats 
e n U i . Ats i šauk " D R A U G A S " (H. B . ) 
34 S. Oakley A v e . Ckicaao, MM. 

'hysical Culture Institute 
DR. J. A. VELOJHS 
Ostcqnata.s, Cniroprataą, 

Natucopata*. 
Nesikankink savęs au llgoi 

jyk naują sveikata uiaujaisiaii 
udaia be vaistų ir operacijų &ju< 
viriu, ir užsiseiiėjusia ligų. 
4204 Archer Ave. ant 2 ldbų 

at kampo skersai Brigbtoa Te< 
bro. 
Vai. nup 9—12 diena; nuo 

:i 8 vai. vak. 
Nodėliomis nuo t - ikt U . 

ai. »- l; 6-K P. M. ftventad. 9-11 
1679 Mfl^aokee A v esme 

Kamp. Rolx»T Ir Nortta Avo. 
Ofiso Telef. Brunswick T«ft 1 

H-I-. .1. !*r 
^ ^ ^ & 

aptiekoM 1 BAMB1NO 
i laiko Bamfcino—ir jis žiną, Jka4 
im Banibmo reiškia tiek, kiek 
skanios vaisių košes. 

IBINO 
8. V. Pat. Biure. 

—pasekmingas—saldaus skonio 
>jas.' 

Jie net prašo daugiau*. 
eramus, turi aptraaktą liežuvi, 
:oti, labai verkit tarsi skausmų 
^valykite jo sigteraą su lengvu 
>ju, tekiu kaip Bambino. Jis ii 
ig geriau jausis nuo jo. Į kelias 
js simptomai turės pranykti 
4th Strt«t, BROOKLYN, N. Y. 

a r d 1 0 7 § 

J L I 0 N I S 
yto ikl9 vai. vak. 
tod Street 
gatvės) 

•s pranešt Tamstai, kad aš gydau 
^išgydomomis. Vartoju nauja aar-

vajstaiai nei operarijomis nevar* 
. Gydymas Šiuo būdu yra sargus, 
' t o j ų . p a ę K u r i u o s u a s a e l b o s i r g i 
t ų , p a r a l y ž i u m i , i n k s t ų , a u s ų n e -
itokia sena liga, ateik, o as noriai 

' • • ' I I ' 'i 
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MERGAITĖ ŽUVO LIEP 
SNOSE. 

T • 
-- Praeita šeštadienį vakare 
Jtilia Moscow, 11 metų, sude-
į ė savo tiėvų namą rųsy, 1751 
Artaitage Ave. Mėgino ją 
gelbėti motina* Bet tik bai
siai apdegė. 

Tėvas dažais tepliojo na
mus i r dažns paliko viename 
Kambary. 16 meti* ctaktė vi-
sus dažns sunešė rusin. 

Tai buvo sntenms. 
Nesant terpentiną, jos 11 

metų sesuo jai su žvake norėV 
jo pašviesti. Beeinant vyres
nioji sesuo, nešina terpenti
ną, paslydo ir tno žibalu ap-
Kejo sesers drabužius. Stt 
tno momentu visa mergaitė 
paskendo liepsnose. 

MrtI buvo motina. Jinai 
puolėsi mergaitę gelbėti. Ko
kiu tai skuduriu apsiautė de
gančią mergaitę. Bet pati 
ir gi labai apsvilo ir apalpo. 
Paskui mergaitę mėgino ap
gesinti jos dvi seserys. 

Kaimynai, pastebėję rūsy 
Kepsnas, pašauk^ gaisrinin-

P R A N E Š I M A S . 
/ —i 

KAIP ttt po 
&TF*mm J •• - L • • I • I ' ' 

O.. 

•', '• f X 

Koncertų — koncertai 
Chica^a — didžiulė Chicago 

— tai užeigos kiemas visiems 
svečiams ypa4 dainininkams^ 
Štai neseniai praskambėjo 
fcalsas' "auksinio tenoro" p. 

Šiandien, lapkričio 20 die- j ^ į t f Bobraviciaus. Dabar vėl 
na, 8 vai. vakare, Mark Whi-f r 6 n g i a k o n c e r t a musų - j a u n o s 

te Sqpare svetainėje įvyks 
Justo Kudirkos rengiamojo 
koncerto svarbus komiteto su
sirinkimas. Prašome kuoskai-
Stlingiausiai susirinkti. 

Į D O M Y B E S . 

Šokių manija. 
Artinantis adventų laikui, 

prasidėjo šokių gadynė. "Pla-
in " šokiaį paprastai, sutrau
kia daugiausia publikos. 

Tautiniai žaidimai nyksta. 
Iš lietuvių .ruošiamų vakarų 

tautiniai žaidimai kone visiš
kai išnyko. Jų vietą užima mo
derniai šokiai, pasižymi nes
koningais judesiais. 

Kalėdų šventės ir dovanos. 

Lietuvos operos narys p. J. 
Kudirka. Bet.. Pono J . Jjobra-
vkMaus koncertą rengė komi- l s i o i n s P**?** dovanas 

lYumpai pakalbėjo j>lės 
Kazlauskaitė, Gurinskaitė, Jo-
vaišaįtė, ir *' toastmaster•' 
pirm. Buįauskaitė. Ant galo 
atsisveikino su mumis i p mustjj 
"bi-ides". 

Programą užbaigė narės su-
dainuodamos "Sudiev". 

Po programos visos linksmi 
nos iki vėlumos. t 

Dr*ja suteikė abiem jauno-1na t l k t a i | 4 '0 0 0 el*ktros *vi**a» *»u-
0 I ras ir vanduo, 

S. MARKŪNAS 
654 W. 120 84. Tel. pullman 2856 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

WĖST PTLLMAN 
Puikiausia jų gertausis gyvenimas 

darbai nuolatiniai ir pigiausios kai
nas namu * kambarių namas gra
žiai abdabintas vanduo, suras, gu
zas apšvietimui. Kaina. $1,100. 

S. MARKŪNAS 
654 W. 120 St. Tcl. Pullman 2856 

~WEST PUIXMAN 
Tikrai dldeMs pigumas 2 lotai ir 2 

namukai po S ir 4 kambarius. Kai-

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

Ved* bylas T 1 « M M Telšius**, •gssflit 
numim Abstraktus. Padar* pirkimo ir 
pardavimo Dokumento* Ir Įgaliojimo^ 
7 South Dearbom Street 
ROOM 1536 TRIBŪNE BLDG 

T«?lefonac Randolph S261 
"Vakarais: 2151 VVest 22 St. 

Telefonas canal 1667 

tetas iŠ visoj srovių atstovų 
ir tai nemenkas komitetas. Po 
koncer tu i^ — kur dingo tas 
komitetas T 

Juk Teikėjo jam dar nors 

P-Iė J . Raudoniute buvo pa
vyzdinga narė. Jinai dr-joj 
dirbo nuo pat jos įsikūrimo 
nenuilstančiai. Gaila netenkant 
tokios narės, bet tikimės kad 

sykį susirinkti — darbą taip Į jinai musų neužmirš ateityj; gi 
sakant likviduoti — taigi ko
dėl buvusio (ar tebeesančio ko 
miteto) pirmininkas Dr. K. 
komiteto narių raginamas ir 
prašomas) bet visvien tokio 
susirinkimo nesušaukia t Koks 
čia butų gešėftas? Juk tai 
skriauda daroma pačiam dai
nininkui. Jis Chicagoje, kiek 
ilgiau mano užtrukti. Kitos 
kolonijos * nerimauja — neri 

Šventės dar toli, o žmonės Į i*™ ™gti koncertus r - girdė
ti ji dainuojant, bet nežino 
prie ko kreiptis. Juk chieagie
čiai galėjo sudaryti Šiokį tokį 

jau mesto, galvoja, ko prisi
pirkti ir ką dovanomis išrink
ti savo draugams, prieteliams 
ir giminėms. 

Tautiečiai! Neužmirškit sa
vųjų Lietuvoj. Darykit taip, 

kus. Šie rado kuone visai J kad ten, susėdę už Kūčių sta 
susvilusia, mergaitę. 

Motina paimta ligoninėn 
ir, sakoma, vargiai pasveik
sianti. 

Nelaimes laiku tėvo nebuvo 
namie. Jis dirbo. 

ATIMTA 1,500 DOL. 

Du plėšiku nuo Goldblatz 
departamentin. krautuvės pa
siautėjo atėmė 1,500 doleriu. 
IF&i įvyko ant kampo \v~. Chi
cago ir Holt Ave. Pinigą i'bu
vo nešami bankon.^ 

lo ir lauždami aplotką atmin
tų jus ir paskirtų Jums vietos 
už stalo. 

Laikas jau ruoštis dovanas 
saviškiams Lietuvoj. 

Justo Kudirkos, Liet. Ope
ros artisto, koncertas bus š. 
m. gruodžio 23 d. Studebaker 
teatre. Prisiruošimas eina. 

M. 

p-lė Pozuraitė, nors ir neilgai 
buvo su mumis, bet 
na darbšti mergaitė. 

WEST P U M J M A N 
DidPlis pigiausiai narna 5 kamba

riai . didelis beismentas, rašo šviesa 
arti prie bažnyčios. Kaina $2,800. 

S. MARKŪNAS 
664 W. 120 St. Tei. Pullmam 2866 

I 
• B I Z N I S 

J06EPH C. S0B0L 
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 % Clark St. Room 1518 
Telefonas Dearbom 4766 

Telefonas Canal 3586 
Vakarais 2941 W. 23-rd Place 

M -r^—~^—— r i n m į 

D r . M . Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO H/IiDIOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — t iki 11 iš ryto po 
pietų 5 iki 8 vak. Nedėilomis ofi
sas uždarytas. 

J >• i « » n n • •'» » » • • • • • • • • ! m m, 

i Dr. A- K. Rutkauskas I 
GY9VVTOJA8 IR CHIRURGAS 

1 4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4146 

SPF.CIAL BARGENAS . . 
. • i i I Pardavimui gtosernė ir bučernė 
bUVO SU m u m i S , b e t buVO g ą - 1 1 4 € t u v i ų i r l e n k u apgyventoje kolo-

nijoje. Parsiduoda Jabai pigiai. Lis-
tas dviems metams. Renda tik $2J. 
4 kambariai pagyvenimui. Parsiduo
da sykiu ir pusė toninis t rokas. 

I Atsišaukite 8250 Nagie Avcmue 

Lai Dievas laimina jumis 
įusu naujame i. 

• • 

Korespondentė. U 

P R A N E Š I M A I . 
NORTH SIDE. — Federacijos 28 

skyr. susirinkimas šiandien, lapkri
čio 29 d. 7:80 vai. vak. patrap. svet. 

:J V: V a I d ' r b a -

CICERO, ILL. — L. Vyčiu 14 kp. 
• susirinkimas jvyksta Šiandien, iapkr. 

Centralį komitet^ , , ir patarpi-'2o d. 7.30 rai. vak. Sv. Antano par. 
svet. 

— 
ANT PARDAVIMO ffroceraė labai 

geroj vietoj, kitu krautuvių apielink»-j 
ncira, pagyvenimui 7 kambariai. Rau
dos $51.50, du blokai nuo Jackson 
Parko. Reikia kad mokėti angliškai. 
Kas nusipirks tas nesigailės. I 

Atsišaukite Fairfa* 2616 

Tet Dearb*ro 6457 
A. E. 

S T A S U L A N I 
ADVOKATAS 

VldarmleetlJ Ofisas 
Room 1736 Chicago Temple Bldg 
77 W. Wa«hington St. 

t d C B R O Ofisas: Panedėlio vak. 
1814 g. Cloa^o Av. Tel. Cicero 50'M 

JBRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
32.16 S. Halsted St. Tel. Boul. 6737 

Bfcį • • • » • !•»•>!»»»»»• • • • • • • • • » • 

J = 

r ToL Blvd. 764S 

Dr. C. Z. Vezelis 
N LIM'UVIS DENTISTA6 

| 4719 HO. ASBTLAND AVKHTJK i 
arti 47-toe Gatvės 

Valandos: nuo • ryto iki 9 vak 
f8eredomls nuo 4 iki 9 vakare kare. j 
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I V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A I 

ninkauti tarp p. J . Bobravi
ciaus ir kitų kolonijų. Kodėl 
tokių dalykų negalima susirin
kus apkalbėti — o butų galima 
jei susirinktume — bet... kas 
nors T-T kurs nors yra negerai. 
Kažin ką mano — ar yino a-
pie tai buvusio koncerte ren
gimo ": valdyba *'... f 

Ciekav.uas. 

- Vnldyba. 

NORTK SIDĘ. — fiv. Kas. Ak. 
Rem. vietinio skyr. susirinkimas s) 
vakarą, lapkr. 20 d. 7:34 vai. vak. 
parap. svet. Kviečiame visas nsxės at- J 
sllankyti. ^ 

V. A. D. rafit. 
••i I'D m 

r Nieko tikra dar nėra žino
ma, ar Chicago turės ateinan-
eiais metais republikonų na-
eibnalę konvenciją. Apie tai 
bus išspręsta gruodžio pirmo
mis dienomis. 

1 

At f A. 
Z0F. SKIRMUNTIENE 

Persiskyrė su šiuo pasau
liu Nedėlioj, lapkričio 18 
dieną, 1923 m. 7:30 v. v. 
Turėjo 78 metus amžiaus. 
Paliko nuliūdime 3 sunūs 
ir dvi dukteris, Juozas ir 
Jonas vedį, o Kazimieras 
nevedįs.. Dukteris. Ona 
Knitienę ir Antoniną Ro-
žutienę. Paėjo iš Lauku
vos par, Girvsenių kai
mo. Laidotuvės atsibus 
Ketverge, lapkričio 22 d. 
iš namu 4021 Maj lewood 
lįye. 8 vai. iš ryto į gv. 
Jurgio bažnyčią, o iš ten 
y &v. Kazimiero kapines. 
MeMžiam gimines ir pa
žystamus atsilankyti i 
Laidotuves. 

Nuliūdime pasilieka; 
Skirmontas. 

V LXX 

CHICAGOS SĄJUNGIEČIŲ 
DOMEI. 

Jau pora sykių buvo pas
kelbta "Drauge", ka<i Moterų 
Sąjungos Chicagos Apskričio 
vakaras įvyks gruodžio 16 d. 
Šv. Jurgio parapijos salėje. 

Šiuomi tad pranešame Vi
soms Chicagos sąjungietėms, 
ka<l šv. Jurgio parapijos kle
bonas kun. M. L. Krušas gruo
džio 16 d. Apskričiui atsakė, 
nes tą dieną sakoma prasidės 
40 vai. atlaidai. Dėlto Apskri
čio vakaras, turėjęs įvykti ne
dėlioj gruodžio 16 d. įvyks an
trą dieną Kalėdų gruodžio 26 
d. toje pačioje salėje. 

Įžangos bilietai bus geri 
tie patįs; kurie buvo atspauz-
dinti gruodžio 16 dienai.-Už-
tad visų kuopų sąjungietės pa
sistenkite pranešti apie tai vi
soms ir visiems, kurie jau tu-

j ri įsigiję tam vakarui bilietus*. 
Vakaro programą, kaip jau 

žinoma išpildys L. Vyčių 36 
kp. dramos grupė. Bus stato
ma scenoje gražus, širdį ve
riantis 3-jų aktų /veikalas 
"Sibiro Žvaigždė ,\ Įsidomė
kite tai. ^ 

Rengimo komisija. 

U BRIDGEPORTO. 

\ • f 
Surprise Party. 

Dr-stė N. P. Sv. jįf. f. su
rengė vadinama, " Surprise 
Pa r ty" lapk. 12, 1923, 8 vai. 
vakare- šv. Jurgio parapija 
mokyklos kambaryj, p-lėms J. 
Kaudoniutei ir Posuraitei. 

Surengimo tikslas, kad jo.-: 
apleidžia musų dr~jft įstodn-
mos į moterystės luomą. 

Vakarėlis buvo labai pui ; 

kus. Mergaičių susirinko apie 
'S 

50. Šeimininkės, p-lės Vainaus-
kaitė ir Šlekiutė padarė gar-j 
džių užkandžių, po kurių se
kė programas. 

P-lės H. Jovaišaitė ir M. 
Gurinskaitė sudainavo po so
lo, akompanuojant p. Sauriui. 

23 m. amž. persiskyrė su 
šiuo pasaulįu laupkr. 17, 
6 vai. iš ryto. Paliko di
deliame nuliūdime vyrą 
Jeronimą šimanskj, duk
terį Oną 4 savaičių, mo
tiną ir tėvą. 

Nabaininkė priklausė 
prie Saldžiausios širdies 
Jėzaus Dr-jos ant Town 
of Lake. 
. Laidotuvės įvyks Utar-
ninke. lapkr. 20. iš namų 
2528 W. 46th Pi. bus nu
lydėta j Nekalto Prasid. 
baž. iš ten po pamaldų į 
Šv, Kazimiero kapines. 

Visus gimines i r pažy
stamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti pamaldo
se ir laidotuvėse. 

1 
-

Nuliučes vyras Jeroni-
• 

AR ŽINAI KAD į 
Didesnis nuošimtis Lietuvos | 
jaunimo mokinasi Universite
tuose Šveicarijoj! Ar žiliai 
kad Helmar Turkiški Cigare-
tai yra padirbti iš 100% gry
nai Turkiško tabako, gi jis ; tai 
geriausias tabakas cigare-
tams^y (Ąpjfr.f 

1 
NORĖDAMI 
PIRKTI. PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 361h St, CMeaie 
Tel. Boulevard 9011 k 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus if 
% Parduodam Lairskortes. ^ 

- * 
t.S i* ^ r j 

'Telefonas Canal 5395 . 

j JOHN 6. MEZLAiSKIS | 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senu namu 

taisytojas.. *1 
| 2319 West 24-*h Btrert Į 
l chicago, ni. .1 

I • 1 1 • « l » I 

• 

Tel. IiSfayctte 4223 

P L U M B I N & f 
Kaipo ltetuvys, ltetnvlafiM 

dos patarnauju ktiogeriautOa 
M. TUfiRA 

! I S228 W « t SS-Oi Street 
• • • • - » • • • » « i ^ — » » » « » , • «> mėtą 

89 South Lt Salle 8tre«t 
„ 
Telefonas Oeotral 6StO 

Vakarais 3223 8. Halsted St. 
Telefonas: Tardą 4SM1 

'Telefonas Bonlerard 1SSP 

Dr, S, A. Brenza 
4*08 8o. Ashland Avenst 

Chlcngo. 111. 
Tai.: • ryto Iki 12 plet: i po 
plet Iki 2 po plet: f:SS rak Iki 
9: SS rak. 

J. P. WAITCHES 
La wy er 

UaTTTJVIB ADVOSLAT Aa 
i R. 514-M0-127 M. Dear-
8t». Tel. Randolph S<84 

Vakasaifl: 1072* 8. Wabasb A 
Roseland Tel. Pullman 6377 

f Telefonas Seeley 748» 
- 2,, * 

Dr, I. M. Feinberg i 
Gydo specialiai rlsoklas rjrų ir 

motery lytiškas ligas. 
9441 Madjson Street 

Kamp. Western Ave. — Ctilcago 
Valandos: 2—I po plsttj 7—9 rak 

_ ^ _ _ _ ^ _ 

A. A. S l a k i s 
ADVOKATAS 

Oflsns Vfdnnnlestyje 
CHICAGO TEMPLE BIJILDING 

77 We*t Washlngton Street 
Roosn 1726 Tel. Dearbom 9057 
Namu Tel. Hyde Park 9395 
'*»!> •i 

S. W. B A N 8 S 
ADVOKATAS 

29 W. Monroe Street 
| Room 904 — Telef. Randolph 2900 

Vai: Kuo 9 ryto iki 6 po piety 
Vakarais: 9209 So. Halsted 8*r. 

Telef. Yards 1915 
Chicago. 

— • • • » • • • • • • • • » » ^ — » » mm^tm****m 
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Jau Sugryžo iš Tolimos 
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ŠVENTAS RASTA 
» v i • • . 
» v \ . • • • f '• 

FTo r t l r A a a m A m i m iŠ T i o l i i r n u ' • • VOS 

f f 

Ką tik esame gavę iš 

"NAUJĄ TESTAMENTĄ 
Knyga labai gražiai atspausdinta ir mažo formato r - didumo sulig maldaknygę. 
"Naujas Testamentas" reikėtų kiekvienam katalikui įsigyti, nes tai yra Katalikų 

* \ 

>•• . 1 ' , 

Chicago, Illinois. 

o s 

tikėjimo pamatas. 

Kaina tik $1.25 
"DRAUGAS" PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue 

'• 

• • _ , L įjfaactinjsia 

• Dr, A. 
Ligonius priima kasdien 

nuo 2 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro. Seredoinis ir Nedė- ! 
liomis ofisas uždarytas. Pro
fesionali patarnavimg teikia 

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

i m t ^ m 

C w 
Bemkite tuos bi«iienus, ku 

[rię dalaiausiai garsinasi dien 

ražlįr "DranKe". 

Dr* Maurice Kahni 
Gytiytojas ir Chirurgas S 

4631 8 . Ashland Ave.J 
Tol Yards 0994 

Valandos; 
[Nuo 10 iki 12 piet. 

Nuo 2 iki 3 po piet 
I Nuo 7 iki 9 vakare. 
;Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. J 

i •9»»»»»»»*^**a*** t* /^a/^»at t 

Dr. CHARLES SEGALI 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

|4729 S. Ashland Ave. i 
SPECIJALISTAS 

Džiovi}. Moterų ir Vyru Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—6 
po pietų: nuo 7—8.80 vakare 
Nadėliomia: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

Tel. Boulevard 069T 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną., nuo 
iki 9 vai. vak. Nedėliomis nuo 

Iki I vai. po pietą. 
b — — • • i u i 

JO « I 
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Reiid. Tel. Van Buren 0294 
Ofiso TeU Boulevard 8993 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS' GYDYTOJAS m 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Vai.: 10j—11 ryto: 2—3 po piet 
7—8 vak. Ned. 10—12 d. , 

Ras. 1188 Indepeiidenre Blvd. 
Chicago 

&gAĮJMajgja j tAtAg J gJA9ja^f l899QgQ888Qoo»#aq99 t f t ^| r ? 
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LITTLE JULIUS SNEEZEk 
—f* : ' ===== 

KNOVV TME D^FFERENCe 
eeTVVEEN AN fSlĄNP r 

TO MA^E A LONGr 
STORY SHO*J,WK 
orrTvvoeiASSEs: 
FILL QN$ VWTH 
v\rYTERAHpTrC 
0TH6R Wm« MlUfl 

1 THEN CATCH A PLV 
ANO PLACE *T IH 
TM£ CLASSOFV^TERJ 
THW IS rV* iStA^Df 
BECAA/SE ITIS 
EHTlReLy SUR-I 

eyvVATER4! 

tmr Thmn m Matard Plattmr 
Nuo šalčio, kosulio, galvos 

skaudėjimo, Neuralgijos, Rumaiiz-
mo ir visų skaudėjimų. 

VISOSE VAISTDrVCIOSE 

35c and 65c, jar« end t ube* 
Hoapital »ize, 93 .00 

TONSILUSI 
IŠIMU 

FOBULIAl ŠIOMIS MOKSLO] 
PRIEMONĖMIS: 

1.—be peilio, 
S.—be kraujo, 
3.—be marinimo, 
4.—be skausmo, 
3.—be jokio pavojaus svei-

Po operacijos žmogui nereikia gulėti lovoje, nereikia sirgti, 
nereikia gaišti nuo darbo, nereikia kentėti sopulių; smogus gabj 
tuoj valgyti, dainuoti ir jausties linksmai. ^ 

Patarimus tonsilų reikalais duodu uMyka. 
žmonės yra maloniai kviečiami atlankyti mano kliniką, —j 

kuriems patarnauju yra pilnai užganėdinti. | 

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

. - . 

I 

% 

y\ 

* 

> 

M . 

1411 South 90-th Avenne Oicero, minois.1 


