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Anglijos Premjeras Smarkiai 
Darbuojasi / 

A 

BOLŠEVIKAI APIE ATLYGINIMĄ NUO SANTARVĖS 
s t . 

Genoa Arkivyskupo Padekone 
Premierui Facta 

TURIMA VILTIES GENOA Į yra pagelboje tų valstybių 
vyriausieji delegatai. 

Kalbama, kad Sov. Rusija 
darbuojasi kitokiu įudu pa
naikinti senąsias Rusijos sko 

DIDELE SIDABRINE VAZA — CHICAGIEfifŲ DOVANA *m* nusileistų, kad raki joje 
įvestų autonomiją. Bet tur
kams tą provincija grąžinti 
nemano. Taipat nemano ja 

KOMPOZ. p. J. N^UJAUUL 

KONFERENCIJOJE. 

Aliantai pietauja *su bolševi
kais. 

1 aslas. Sov. Rusija nori atsisa-
GENOA, bal. 17. Angli- kyti atlyginimo reikalavimo 

jos premieras Lloyd George j nuo santarvės, jei ši sutiktų 
visomis išgalėmis '.darbuojasi panaikinti senąsias carų val-
už ekonominės konferencijos ėdžios užtrauktas skolas, 
pavykimą. Nes Jis ją sumanė, 
jrs nori ją laimingai ir ppaves
ti . 

Ka<J kilusį tarpe prancūzu 
ir bolševiku, delegatų antago
nizmą panaikinti, jis vartoja 
visokias priemones. 

Aną dieną premieras savo 
rezidencijon pakvietė pietauti 
visus vyresniuosius santarvės 
delegatus. Pakviesti ir Sov. 
Rusijos delegatai. 

Nesileis Rusijai. 

Saar klonio deputacija. 
Oia atvyko iš Vokietijon 

Saar klonio, kurs yra pran
cūzų okupuotėje, deputacija. 
Konferencijai ir vietos Arki
vyskupui Signori įdavė pa
reiškimą. Arkivyskupas buvo 
prašomas tą pareiškimą pa
siųsti Šventajam Tėvui. 

Pareiškime deputacija pa
žymi, kad* Saar klony gyvena 
750.000 vokiečių, iš kurių 70 
nuoš. yra katalikai. įrašoma 
intervencijos religiniuose klau 
simaose. 

Arkivyskupas dėkoja. 

Genoa Arkivyskupas Signo
ri pereitą šeštadienį atvyko į 

Pietaujant, suprantama, dis-
knsnota Praneijos padėtis ir 
Rusijos klausimas. Kai-knrios 
problemos nušviestos taip, i-
dant bolševikai žinotų, kas 
jiems reikia atsakyti į pa^"°"'konferencijos rūmus pas' Ita 
tas santarvės sąlygas. J į j ^ p r e m i e r a F a c t a 

Pagaliau leista suprasti boly Premieras Arkivyskupui pą 
ševikams, kad santarvė visuo
met sutiksianti vesti derybas 

siuntė savo automobilių. Rū
muose gi jis priimtas su mi-

kompromisais. Nurodyta, kad jįtarine pagarba. 
santarvės ekspertai, gaminda
mi Sov. Rusijai sąlygas, rasi, 
perto!i nužengė. Taigi, tai vi
sa bus galima pataisyti. 

Reikalavimai neatlaidus. 

/ 

Asmeniškai Arkivyskupas 
Šventojo Tėvo vardu padėko
jo premierui, kad tasai kon
ferencijos pradžioje kalbėda
mas paminėjo ir Šventojo Tė
vo laišką, kokį prisiuntė kon-

Bet taipat aiškiai ?**£**> | f e m i c i j a L 

Premieras pažymėjo, kad kad su kai-kuriomis sąlygo
mis Sov. Rusija būtinai turi 
sutikti. Kitaip nieko naudin
ga negali būti. Santarvė kon
cesijų padarys. Bet ir bolše
vikai privalo pildyti svarbes

niuosius reikalavimus. 
Kalbama, kad ir daugiau bus 

surengta tokių privatinių pa
sikalbėjimų. Bet į tuos susi
rinkimus nekviečiamas nei 
vienas Vokietijos delegatas. 
Prancūzai taip nori. Gi Ang
lijos premieras tiems noram > 
pataikauja. 

Nelaimingos skolos. 

Pranešta, kad bolševikai de
legatai dar kokį laiką užtruks 
su atsakymu f santarvės są
lygas. 

Svarbiausias santarvės, y-
pač Praneijos^ troškimas, i-
darit Rusija pripažintų vi
sas senąsias Rusijos skolas. 

jis į konferenciją atsineša o-
ptimfstiniai. 

Kalbama, kad konferencija 
turi tęstis neilgiau vieno mė
nesio. 

Iš Anglekasiu Streiko 
STREIKAS VIS LABIAU 

PLINTA. 
duoti turkams kontroliuoti. 

"Kitaip vertus nacionalis
tų seimas palaiko visus tur
kus vienybėje. Ir tas seimas 
nekuomet nesutiks, kad fTra- 17- ~ K i t a anglekasiu strei-
ki ja butų pavesta graikų kon- k<> 8*™** P r a ^° b e M*** * * 
trolėn. Nacionalistai tik vie- ™iši™*> tečiaus be jokios, ge-

INDIANAPOLIS, IND., fcal. 

minių darbininkų unijų vir
šaičiais. 

Išvažiuodamas jis pažymė
jo, kad anglekasiu streikas, 
matyt, prasitęs ilgai. Nepada
vė jis. jokių supocicijų kas link 
streiko, tik pareiškė, kad, ma

name dalyke gali nusileMtiJ1"08 v i l t i e s a te i™a i- Kadangi jtyt, pati visuomenė pravers 
Būtent jie gali sutikti sune-lPr i e s t r e * k o prisideda vis.clau- kasyklų savininkus pasiduoti, 
utralįzuoti Dardanelius. Tai 
visas jų nusileidimas. 

4 * Nacionalistų militarinės 

giau neunistų darbininkų. 
Šiandie streikuojančių dar

bininkų skaitlius, siekia 6&V 
000. Reikia tikėtis kad. pas-sferos vra priešingos taikai. . . A • , . ,. . ^ 

-r . . ... .,- . J t lJ kiau tas skaitlius žvmiai pasi-Ir jei tik graikai sutiktų su 
kemalistų pasiųlymais, šian
dieninė Anatolijos militaris
tinė valdžia tuojaus atsistaty
dintų ir butų pamainyta civi
liu kabinetu.'' 

daugins. 
Spėjama, kad pakils strei-

kan ir . visi neunistai darbi
ninkai. Tuomet šaliai bus pa
vojaus. Bet darbininkams lai-
mėjima^ bus tikresnis 

Gompers už anglekasiu strei 
ką kaltina kasyklų savininkus. 
Šiandie šaukti tuos savinin
kus konferencijon — tuščias 
darbą*. Nes jie nesutiks tar-
jis su darbininkais. 

CHICAGIEČIŲ DOVANA KOMPOZ. J. NAUJALIUI. 

Esame, rasę "Drauge" apiejKufl. Br. Ig»rt§^Gesaitis, Dr. 
lietuvių istorinį koncertą, kurį C. K. Chfrrys, Ktm. Juozas 
surengė p. J. Naujalis, kovo jčiužauskas, "Draugo" Bend-
22 d., Orchestra Hali svet, dav drovė, Mykolas M. Dūdas, Jo-
lyvaujant mūsų miesto artis- seph J> Elia^ Adv. Kazimie 
tams-ėms. 

Koncerto metu, chieagiečiai 

kojinius, įteikė sidabro vazą. 
Įteikimo komiteto vardu, tą 

ma, su tuomi nesutiks. 

ras Gugis, Iv- A. Jozapaitis, Į Oraikai stiprina poricijas. 
*Dr. A. J. Karalius,* Dr. C. 

išreikšdami kompoz. p. Uu#Kasputis, Dr. Kazys K. Klian* 
Naujaliui savo pagarbą ir lin- :ga, Adv. Jonas Kuchinskas, 

Kun. Feliksas Kudirka, Dr. 
Jokūbas Kūlis, Justinas Kūlis, 

SUTRAUKIAMA KARIUO 
mm. 

[DUBLLNAS, - bal. 17. v— 
Kadangi airiai insurgentai čia 
vis atkakliau ima veikti, Ai
rijos provizionalis preziden
tas Coilins čia sutraukia ka-
riuomenę. Norima suturėti in
surgentų veikimą. 

ATNAUJINTI MŪŠIAI M. 
AZIJOJ. 

LONDONAS, bal. 17. — 
Tš Atėnų pranešta,* kad Maž. 
Azijoj atsinaujino mūšiai grai 
kų su turkais. 

GENOA, bal. 17. — Anglijos 
Praneijos, Italijos ir Belgijos 
finansiniai ir ekonominiai ek
spertai diskusuoja Rusijos pa
dėtį, pasiremiant įduotu jiems 
bolševikų delegatų memoran-

ITALIJA TURI 39,000,000 
GYVENTOJŲ. 

• • • • 

ROMA, bal. 17. — Gruo
džio 31, 1921 m. Italijos val
stybė skaitė 38,835,184 gy-

dumu ir kitais faktais. Jiems ventojus. 

pareigą atliko p. J. Bagdžiu-| Kun. -Petras Lapelis, Zigmas 
nas. 

Vienoje vazos įmsėįe yra de 
dikacija, kurių matome ant at
vaizdo. 

Antroje vazos' pusėje yra 
surašytos Įteikimo, Komiteto 
pavardės: 

Kun. Ignas Albavičius, Jo
nas I. Bagdžiunas, Povylas 
P. Baltutis, Antanas Belskis, 
Antanas Beržynskas, Dr. Ste
ponas Bieižis, Antanas Bučas, 

S. Mickevičius, Antanas 01-
szewskis, Kun. Norberias Pa
kalnis, Petras Hvariunas, An
tanas S. Pocius, F. A. Poška, 
Mykolas Rozenkis, F. M. Sat-
kauskas, Jonas Sinkus, Kun. 
Aleksandras Skrypkus, W. J. 
Stankus, Kun. Jeronimas Vai
čiūnas, Dr. Adomas L. Yuška, 
Kun. Pranas Vaitukaitis, Dr. 
Petras Z. Zalatoris, Matas E. 
Žaldokas, Jonas,J. Žalpys. 

TURKAI NORI TAIKOS SU 
GRAIKAIS. 

Bet abejojama, kad ji įvyktų. 

Konstantinopolis, bal. 15.— 
Vietos sultano valdžia, nesu
laukdama nuo turkų naciona
listų valdžios atsakymo į ar-
misticijos (paliaubų) ptfsiųly-
mus, aną dieną čia Santarvės 
komisionieriams įdavė savo 
atsakymą. Didysis veziras dė
koja Santarvei už jos įsimai
šymą ir priima armisticijos 
sąlygas. iTečiaus sąlygų klau
simą diskusuoti negalima, snes 
sultanas neturi jokios kontro
lės Anatolijos armijoje. Bet 
tas pat sultanas jaučiasi, kad 
turkai nacionalistai irgi pri-
imsią. tas sąlygas. 

Sultano valdžia sutinka Sių
sti delegatus proponuojamon 

taikos konferencijom Tik ne
nori, kad ta konferencija tu-
retų įvykti Konstantinopoly. 
Sultanas sutinka, kad konfe
rencija butų laikoma kur ko
kiame vakariniame krašte. 

Tai motivuoja tuomi, kad 
sultanas jaustųsi pažemintas, 
jei čionai atvyktų sukilėliai 
delegatai, kaipo pergalėtojai, 
ypač kuomet miestas yra San
tarvės okupuotėje. 

Anatolija nori taikos. 
• 
Nacionalistų užsienių reika

lų ministeris Yussuf Kernai, 
per vieną Juodosios juros uo
stą keliaudamas Angoron, 
taip pareiškė: 

4 4 Nors Anatolija pageidau
ja ,< taikos, tečiaus susitaiky
mui proga labai nežymi. Nes 
yra aišku, kad Europa tur
kams nusileistų, jfei ^Trakijoje 
jos. Santarvė tik tuomi tur-

NĖRA KONFERENCIJOS 
LEWIS. 

GOMPERSAS APIE 
STREIKĄ. 

NEW YORK, bal. 17. — 
Sam. Gompers, Amerikos Dar
bo Federacijoj prezidentas iš 
čia iškeliavo Naujojon Ang
lį jon, kur konferuos su audi-

Grraikai neklauso. 
Kad patirti, ką apie armis

ticijos sąlygas graikai mano, 
turkų rtacįonalistų valdžia pa
siuntė graikams reikalavimą 
atiduoti turkams kaikurias 
geležinkelio linijas, kurios 
šiandie užimtos graikų. Grai
kai nesutiko. 

Nacionalistai bijosi stoti su 
graikais į tarybas, kurios pra 
sitęstų ilgiems laikams ir tuo 
metu jų armija doriniai nu
kentėtų. Pirm stosiant į de-
rybas nacionalistai norėtų, 
idant visa graikų armija bu-
h} paSaKnta iš Mažosios Aai-I K ^ S A ^ ~ E S l i 

jos. Bet graikai, supranta-

WASHINCTON, bal. 17. — 
Generalis prokuroras Daug-
herty išreiškė nuomonę, kad 
matyt, lokalės. anglekasiu n-
nijos^vienur-kitur turi konfe
rencijas su kompanijomis. 

Tai užgynė anglekasiu in-
ternacionalis prezidentas Le
vis. Jis pasakė, kad nėra jo
kių konferencijų. 

/ 

Turkai painformuoti, kad 
atėjus pavasariui graikai sma 
rkiai ėmė stiprini savo pozici
jas. Graikai turi 140,000 ka
reivių Maž. Azijoje. Deltoj 
turkams reiktų būtinai turėti 
mažiausia nors 120,000 karei
viui, jei butų norima atlaikyti 
priešo puolimams. 

Kuomet graikai karo fronte 
darbuojasi, tą patį daro Ir 
turkai. Sugabenama pafron-
čiais vis didesnis išteklius a-
raunieijos. v 

Šiandie turkai doriniai stovi 
aukščiau už graikus. Graikų 
kareiviai jau kelintas mėnuo 
neapmokami. / Dėlto- gyvuoja 
aiškus' nepasitenkinimas. 

/Tarpe pačių graikų kari
ninkų nėra reikalingo sutiki
mo. Visi jaunesnieji ir že
mesnės rangos karininkai yra 
Venizeloso šalininkai. Kad 
tuota'rpu vyriausieji karaliaus 
Konstantino paskirti. 

Žinios iš Lietuvos 
DEL VARŠAVOS SANITA

RĖS KONFERENCIJOS. 

ir J. Abraitis, dalyvauja Var-
šavos konferencijoje vien kai
po Lieetuvos Raudonojo Kry
žiaus atstovai. Į Varšavos 

PARAKAS PRIE LIETU
VOS SIENOS. 

KLAIPĖDA. NemuW pa
kraštyje, Klaipėdos pusėje 
atrasta žemėje neapgyventoje 
vietoje trys centneriai para
ko. Manoma, esą daugiau 

konferencijos pirmininko pa- paslėpta, nors dar neištirta 
siųstą mūsų vyriausybei perukas tą paraką paslėpė. Te-
Tautų Sąjungos komisiją Da-
nsige p a s i i m a duoti Dr. 
Šliupui įgaliojimą, jau konfe
rencijai prasidėjus prof. Jur
gutis, Užsienių reikalų minis-
teris, davė neigiamą atsakys 
mą. 

PARDUODA VISĄ MIES
TELI. 

PARINGYS, Daugėliškio 
valsč. Mūsų apylinkei neduo
da ramybės areštai, suėmimai 
ir kratos. Del žuvusių kelių 
kareivių, dabar visai apylin
kei neduoda ramybės. Kai ka 
iš suimtųjų, gerai " pavaiši
nę," jau 'paleido. 

Eina gandių, kad apie Dau
gėliškį, kaip " sietų si josią.'' 
Metas butų žmonėms nustoti 
bijojus, nes baimė turi visuo
met dideles akis. įjenku žan
darams vertėtų apie save ap
sidairyti, gal greičiaus suras
tų prasikaltėlius. Atsitiki
mas su Armanavičiai8 visus 

čia sujudino. 

MAYS LANDING, N. J., 
bal. 15. — Karo laiku gyriau-' 
sybė netoli nuo čia įsteigė 
miesčiuką Beleoville su įvai
riomis dirbtuvėmis. Vyriau
sybei viskas atsiėjo 12 milio-
nų dolerių. 

Praneša, kad dabar vyriau
sybė tą visą miesteliuką, ty. 
žemę, dirbtuves ir visus tro
besius su vi8akuom jmrduoda 
viešajame turguje už 200,000 
doleriu 

KAUNAS. Kovo 14 die
ną užsienių reikalų ministe
rijos Rytų departamento di
rektorius p. Lisauskas nuvy
ko pas Rusų atstovą p. Dav-
tiną ir Užsienių reikalų mini-
sterio vardu pareiškė apgai
lestavimą del kareivio įsiver
žimo į eksteriiorialį atstovy
bės butą, įvykusį koyo 13 d., 
tam kareiviui beieškant pas
prukusios suimtos moteriškės, 
kurią jis turėjouuvesti į žval
gų punktą. 

čiaus eina gandai, kad tai pa-, 
dariusios slaptos Heimant> 
bundininkų organizacijos, tu
rinčios ryšius su slaptomis mi 
litarinėmis organizacijomis 
Vokietijoje. 

M TEISINGUMO MINISTE 
RIJOS. 

KAUNAS. Teisingumo mi
nisterijoje pastebiama valdi
ninkų stoka. Nusiskundžia-
ma, kad daug teisininkų ne
stoja Teisingumo ministerijos 
darbuotėn, bet užsiima priva
tine praktika. Šiomis dieno
mis iš Teisingumo ministeri
jos išstojo vyr. ypat. reika
lams vald. p. M. Šienas, kuris 
užsiimsiąs taipat privatine 
advokatūra. Įteikiama daug 
prašymų perkelti valdininkus 
provincijon del nepakenčiamų 
gyvenimo sąlygų. [Teisingu
mo ministerija nesuspėja at
likti daug skubotų svarbių 
darbų tik del to* kad advoka
tai bėga iš ministerijos. , 

P I N I G U K U R S A S . 

Svetimų ^ealių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
bal. 15 d., buvo tokia pagal 
MerchantS' Loan & Trust Co. 

Anglijos literl. svarui 4.38 
Praneijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 6.20 
Lietuvos 100 auksinų .34*4 
Vokietijos 100 markių .34Vž 
Lenkų 100 markių .02 

\ 
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PRISIJUNGĖ VILNIŲ, 
Europos lenkų laikraščiai 

praneša, kad Varšavos seimas 
visgi prijungė Vilniaus sritį 
prie Lenkijos. Iš Vilniaus sri
ties Varšavos seiman prisiųs
ta 20 atstovų. Tai visa įvyko 
kovo 24 d. susirinkus seimui 
specialėn sesijon. 

Anot lenkų laikraščių, sei
mo sale buvo išpuošta žoly
nais. Susirinko kuone visi at
stovai. Seimo pirmininko lo-
žoje buvo kardinolas Dalbor, 
du arkivyskupu ir vienas (Vys
kupas. Diplomatų ložoj buvo 
svetimų valstybių atstovai. 
Seimas priėmė rezoliuciją, 
kad lenkų vyriausybe paga
minta Vilniaus žemei statutą, 
sutinkantį su Vilniaus seimo 
nutarimais. 

Paskui salen įvesti Vilniaus 
seimo delegatai, furių buvo 
apie 40. Iš jų 20 paskirta 
Varšavon seiman atstovais. 

Po kalbų ir viso lenkų en
tuziazmo, Varšavos seimo 
pirmininkas pareiškė, jog ne
sama pasauly tokios instanci
jos, kuri galėtų atmainyti Vil
niaus žemes gyventojų norą 
priklausyti prie Lenkijos. 

'liek apie tą Vilniaus sri
ties "prijungimą". 

Toliaus paaiški, kad su tuo 
"prijungimu" po ilgų ginčų 
turėjo sutikti ir Pilsudskio 
valdžia. Gal sutiko ir Angli-

s? • 

jai. 

• Mes senai sakėme, kad len-> 
kai Vilniaus klausime panau
dos visokias suktybias. Jie 
taip pasielgė ir, reikia abejo
ti, kad Tautų Sąjungoje išnau-
jo tas klausimas butų kelia
mas Lietuvos naudai. Tautų 
Sąjunga nepripažino Vilniaus 
rinkimų. Bet ji nepareiškė, 
kas lenkus laukia už tą jų sa-

« 

vavaliavimą. 
I r Vilniaus klausimas vis 

kybo ir, regis, vis painesnis 
palieka. 

PIRMIEJI BALSAVIMAI. 
Daugybė valstijų laikosi pir

mųjų rinkimų sistemos. Bet 
ir juose neapsieinama be suk
tybių. Todėl Minnesotos vals
tijoje išleista įstatymas, kad 
privalo būti prieš pirmieji bal
savimai, po to pirmieji ir pas
kui tikrieji. Tai padalyta, 
kad apsaugojus didžiumą blo
gai susiorganizavusių nuo ma
žumos gerai susiorganizavu
sios. Daugybė kitų valstijų į 
tai atkreipė atydą. 

Pabaigoje praėjusio mėnesio 
buvo partijų suvažiavimai St. 
Paul ir Minneapolise. Išbandy
ta naujasis įstatymas. Jis pa
sirodo gana geras, tik reikalin
gas kelių «a>žų pataisų ne di
džiausios svarbos. 

Bepublikonų suvažiavimas 
buvo St. Paul, Minn. Jis buvo 
didelis. Suvažiavo daug vyrų 
ir moterų. Šios partijos nutar
ta ir toliau vesti statymo po
litiką. Rinkime kandidatų pa
sirodė gana didelė sutartis Se
natorius Frank B. Kellog be
veik vienbalsiai statomas vėl 
kandidatu pirmuose rinkimuo
se trirzelio mėnesyje. 

UUI'H 

Demokratai, Bepartyvių Są
junga ir Darbininke Beparty* 
vių Sąjunga, laikė savo susi
važiavimus Minneapiolije. Jie 
turėjo mažiau delegatų, kaip 
republikonai. Jų tikslas buvo 
sudaryti bloką, bet tai neįvy
ko. Tik Bepartyvių ir Darbi
ninkų Bepart. Sąj. susijungė 
veikti išvien rinkimuose. De
mokratai darys da pastangų 
nors dalinai su jais susivienyti. 

Susivažiavimuose buvo ga
na daug delegatų — mote
rų. Daug moterų išrinkta į įvai 
rias republikonų partijos ko
misijas. Centralis komitetas 
sudarytas iš lygaus skaičiaus 
vyrų ir moterų. Moterų kalbos 
pasirodė turiningos nemažiau 
už vyrų. Kalbėjo trumpai, bet 
rimtai ir turiningai, nebars
tant žodžių. 

Kitų partijų suvažiavimuose 
mažiau 'buvo moterų delegačių. 
Bet buvo. Demokratų buvo 
užrekomenduota viena mote
ris Mrs. Peter Olson kandida
te į senatą. Bet, rodos, jos kan
didatūra bus atšaukta. 

Į AMERIKOS U1TUVIUB KATALIKUS SUSISĮPISTUSIUS PO L. R. K. PIDBR. TOLIA VA. 

KOVA U2 MOKYKLAS 

Minneapolio Pramonės ir Dar 
bo susivienijimas, turįs ry
šius su Amerikos Darbo Fede
racija (American Federation 
of Labor) pagriebtas I. W. W. 
Šie stengiasi ir visą Amerikos 
Barbo Federaciją pagriebti į 
savo rankas. Jiems labai ru
pi Rusijos sovietų valdymo bū
dą įvesti Amerikoje. 

R. P. I. B. 

Vakar plėšrus ir .ėdrus 
paukštis; Šiandien taikos ap
malšintas; ryt ištikimas civi
lizacijos paštininkas: šit 
orlaivis. . < * * ' 

Suv. Valstijų biudžetas 
1922 m. bus $233,224,000. 
Piliečiams našta sumažės 

su 

Neprigi^mingi kandidatai 
gali užsirašyti bent kokioje 
partijoje. lyam pastatytieji 
prieš pirmame balsavime kan- Į $181,000,000 palyginus 
didatai netinka, gali statyti j pernai metais. 
pats* kokį tik nori. Bet kuomet 
koks kandidatas gauna didžiu- Gerai daro perskaitęs 
mą balsų, reikia nusileisti di- "Draugą" nenumeta, bet su-

- * 

džiumai. + teikia kitam jo neturinčiam. 
1 " . » • . • • , . • • • f , - * * 

Ko jie uosi. 

Visi mes žinome iš laikraščių kokią atkaklią ko
vą veda socialistai Lietuvoje prieš katalikišką mo
kyklą. Netik ten, bet ir Čion jie siunčia savo žmo
nes, kad mūsų padedami jie galėtų įkurti "laisvą", 
"valstybinę" mokyklą. 

Vienas atsiųstųjų atstovų yra Profesinės Moky
tojų Sąjungos galva, kurie liepia vaikams skandinti 
Kristaus paveikslą ir žiūrėti ar Išganytojas rnepri-
gers, kurie šventųjų paveikslus nuo sienos nutran-
ko vaikų akyvaiadoje ir t t 

Ir visa tai daroma prisidengiant "laisvosios" mo
kyklos obaMu. Jie dabar išsijuosę renka aukas nuo 
amerikiečių, kad už pinigus laimėjus rinkimus į 
Parlamentą ir įstatymo keliu sųbedievinus Lietu
vą, išplėšus iš vaikelių jaunos žirdies tuos įsitikini
mus, kuriuos jų tėvai šventai jiems įdiegė. 

Katalikybės ir bedievybės kova paskelbta. Ir ne
gali būtį kitaip, nes fctogyte visuomet kelia galvą 
prieš gėrybę, tiesa visuomet melo atakuojama. 

Ir suprantama kodėl. Mokykla yra tvirtovė į 
kurią įsiveržę jie ttorėtų sistetnatingai leisti be
dievybės nuodus mūsų liaudin. Ir jie laimėtų tai 
atsiekę, nes ptrmasai vaikų proto ir valios auklė
jimas palieka neišdildomą tžyme* 

Neprivalu tad stebėtis, kad šiandien laikraštijo
je pakilo karingas ūpas prieš krikščioniškos mo
kyklos priešus. Gyvytoė ar mirtis, trečios išeities 

^nėra. • 

Ką jie mums perša, 

Amerikos laisvamanių laikraščiai roįto mums A-
merikos mokyklos pavyzdį ir liepia pasekti mo
kyklą be tikybos. Jie žino kuto tas kvepia. Mums 
katalikams kur mūsų yrtt 90% tikinčiųjų! O jie 
ir 10% nesudarydami nenori prisitaikinti prie mū
sų gaudami garantija. «avo "laisvoms" mokykloms? 
Nesulaukimasj 

Ir ką jie mums siuto? Mokyklas be Dievo, mo
kyklas be doros mokslo, mokyklas be idealo, kurs 
yra protinio ir dorinio auklėjimo pagrindas. 

* • • >. * 

Pragaro daržas. 
Nesenai Metodistų Episkopalų sekta turėjo savo 

susirinkimą Naujoje Anglijoje Pawtucket, -R. L, Jų 
kun. Ch. Bayard Mitchell iš Minneapolis šiaip pie
šia Suv. Valst. viešąsias mokyklas, ypač High 
Schools: 

"Paleistmybėy nesusivaldymas %r patrukusi 
laisvė fra itvorsų priežastis, mūsų 'High Schools' 

• • • • • • » • • • • • JH.Ilfc I 

yra pragaro daržas. Vienoje vakarų šalies mokyk
loje (Mitchell kalba apie savo apielinkės mokyklas) 
buvo 24 mergaitės aukštesnėje klasėje; iš 24 mer-
'gaičhį, 11 perėjo motinystės dienas prieš mokslo 
metų pabaigą. Vienos mokyklos puotoje kur daly-
vavo 7,$mergaitės, 47 paliko savo korsetus su ap
siaustu rūbų kambaryje prieš eisiant į šokius. Vie
nos rytų mokyHos bernaičiai priėmė rezoliuciją 
sulyg kurios jie nesutinka Šokti su mergaite kuri 
nenusiima (korseto. Šit aiškus faktai kurie šaukiasi 
dangun. Yra kitų kaltinimų, dar baisesnių ir šlykš
čių, kariuos laikas ir vieta draudžia man sfcelbti". 

Kame priežastis. 

Tai faktai kuriuos metodistų pastorius paduoda. 
Ir rytuose ir vakaruose jų netrūksta. Jų visur yra 
kur viešpatauja mišrios mokyklos, kur abiejų lyčių 
jaunuoliai-ės, nuo 15 ligi 20 metų, gyvena kartu 
pamokų, pertraukų laiku, ~be priežiūros, ir ypač, be 
jokio religiniai dogmatinio mokymo, kurs įkvepia 
jiems Dievo esamybės akyvaizdą. 

Kaip sako tas protestantų ministeris, tokios rų-
žies mokykla yra pragaro daržas kur pageidimai 
klesti, kur paleistuvybė — karalienę, kur Dievas 
yra nepageidaujamas, o gal ir visai nežinomas. 

Tas pats pastorius įrodinėja liūdnas tos sistemos 
v mokyklų pasekmes religiniu atžvilgiu: 

"Chicagoje, su 3 milijo\nais gyventojų, su var
gu priskaitoma penki šimtai tūkstančių asmenų 
Vturie tuH sąryšio su religija. Detroit'e, imt vieno 
milijono gyventojų, 710,000 yra be tikybos. 

Ir kuri svarbesne priežastis gali išaiškinti tą sku
bų žengimą bėdievybėn, indiferentkmm, negu mo
kykla be Dievo ? 

Budėkime. 
Tokią mokyklą socialistai nori įsteigti Lietuvoje, 

prievartos būdu, ją nori primesti katalikams ir 
šiandien tai agitacijai jie renka pinigus. 

Ir kadangi mokykla be Dievo veda tiesiai prie 
ateizmo, dorinio ištvirkimo, mes kaipo lietuviai ir 
krikščionys privalome griežtai tam pasipriešinti. 

Mes, kurie stovime savo tautos sargyboje, įspėja-
,me tą pavojų kurs telkiasi ant mūsų galvos ir ne
laukime kad ištiktų audra ir brangiausius mūsų 
dvasios turtus sunaikintų. 

L. R. K. Federacijos Centro V-bos 
Dvasios vadas 

Kum. Dr. Ignas česaitis. 
\ • - • - , • j r — M r — _ 
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MUŠU KELIONĖS PALYDOVAS, 
(Skiriu Žctei). 

Buvo tylus Nizano vakaras. Saulė savo 
paskutiniais spinduliais aukso varsa nu
dažė kalnų viršūnes. Oras patvinęs žiedų 
kvapsniais. Vėjalis lengvai dvelkia. Du 
vyru išeina iš Jerozolimos per Gennath 
vartus. Jų veidas gilaus skausmo išbrai
žytas. Jie žengia Romos keliu kurs nusi
tiesia išilgai kalnų. 

Šventojo Penktadienio katastrofos atsi
minimas nuslopino jų sielas. Jie kalbėjo, 
sako Evangelijos, apie įvykius kurių jie 
b«vo liudininkai. 

Staiga nepažįstamas keleivis juos pavi-, 
jo. Jo fizionomija buvo rimta ir maloni. 

Apie ką taip kalbate ir kadel esate nu
liūdę? — tarė jiems. 

Jie jo nepažino, vienok, prisiartino prie 
jo ir atpasakojo savo širdies sielvartas. 

Argi Tamista nesi buvęs Jerozolimoje. 
atsakė Kleofas, vienas iš jų, kad nežino-
tumei kas ten šiomis dienomis įvyko? 

Ir kas gi? pasiklausė nepažįstamas. 
"Oi ayie Jėzų iš Nazareto, galingą dar

bais ir žodžiais pranašą, prieš Dievą ir 
žmones. Mūsų vadai jį pasmerkė miriop, 
prikalė prie kryžiaus. Mes tikėjomės kad 
j<» išvaduos Izraeliaus tautą, ir va trys 
dienos jau praslinko. Žinai, šį rytą, mo
tery* pasakojo mums įstabių dalykų. Jo 
grabą* buvęs tuščias, ir jos sakėsi jį ma
čiusios.... bet, moterys!... Visa uitai ta. 
Nėra ko daugiaus belaukti. Mokytojas ku

rį mes taip mylėjome mirė"... 
Šių žodžių melancholija ryškiai piešė jų 

jausmus. Jų paskutinė viltis, jo prisikėli
mas, išnyko. 

O nrinkštapiwčiai, tęsė kiek lukterėjęs 
ir jiems nutilus, be įsitikinimo k nusivylu
sios širdįs! Ar tai taip jųs suprantate pra
našus kurie skelbė apie Mesiją? Argi ne
reikėjo kad jis tą iškentėtų ir įžengtų į 
savo garbę? 

Tuomet neskubėdamas, tarsi puošdamas 
kelionės tolį, jis pradėjo nagrinėti prana
šus kurie nusakė Mesiją. Jis jiems įrodė 
pranašystę įsipildžius tuose nuotikiuose, 
kurhj Jerozolimav buvo teatru. 

Nepažįstamas kalbėjo karštai. Jis užjau
tė dviejų keleivių liūdesiui. Jau jis nebuvo 
svetimas, bet jų kelionės draugas. 

Jie atvyko į Emaus miestelį. Miestelis, 
jo žaliuojančios palmės, balti nameliai at
rodė tarsi maloni oazė tyruose, 

Nakties šešėliai nusidriekė plačiais ho
rizonto pakraščiais. Mokiniai norėjo to
liaus su juo kalbėti ir kvietė savo ben
drakeleivį apsinakvotu' • 

Palik su mumis, tarė jam. š i t saulė ant 
laidos. Ir kur gi eisi ieškodamas geresnio 
guolio, ir kam tavo žodžiai bus meilesni, ?r 
kame tavo siela gaiėtų gra&iaus prasis
kleisti? 

Po mažų atsisakymo pastangų, jų kvie
čiamas sutiko užsukti užeigon jų viešnagę 
priimdamas. 

Tuomet įvyko nepaprasta gerumo ir 
meilės scena. Vos spėjo svetys atsisėsti 
užustalėn, paėmė rankosna duonos gabalė
l į Paskui keldamas akis dangun, jo veidas 
nušvito Taboro spinduliais, jis tarė lauž
damas duoną: Imkite ir valgykite. 

Tai buvo Viešpats. 
Tuo momentu jų akys pražiuro ir jie jį 

pažino, bet jo jau nebuvo. 
Tuojaus du mokiniu iškeliavo Jerozoli-

mon kad pranešus apaštalams gerą nau
jieną. Jų džiaugsmui nebuvo ribų. 

Naktis atplasnojo, giedrais palaimos 
sparnais. Žvaigždės blykstelėjo dangaus 
skliautuose. 

Lukas ir Kleofas skubiai žengė keliu. 
Argi ne tiesa, kaip mūsų širdis krutinė

ję tirpo, kuomet šiuo kaliu jis mums kalbė
jo ir Šventojo Rašto prasmę gvildeno. 

Netrukus pro kalnus kyštelėjo šventa
sis Miestas, Jo murai ir bokštai pabalo 
aušros atspindžiuose. * 

Šis Evangelijos lakštas, tarsi yra paim
tas iš mūsų gyvenimo knygos. Ši Velykų 
vakaro scena dažnai mūsų vaidinama. 

Visa gera kuomet Mokytojas yra arti 
mūsų. Mes tuomet esame šviesoje. Bet at
eina valandos kuomet Kristus, regis, pra
nyko. Urnai diena vakarop slenka. Baugus 
liudesis mus apniaukia. 

Yra tai Valandos kuomet aistros varsto 
mūsų sielą. Pagunda blaško mūsų valią. 
Dieviškasai dėsnis (įstatas) skęsta šešėlių 
tamsoje, kaip audringas dangus aptemsta. 
Mūsų žlibos akys nebemato Kristaus. Me"s 
žengiame graibydamies, jo ieškome ir ne
randame, t 

Krizio momentui atėjute visa mumyse ap 
jijniaukę ir mes skundžiamės Eniaus mo-
lanių žodžiais; "O vienok, jis žadėjo mūsų 
neapleiiti". 

Retkarčiais ataslenka tante*, juoda nak-
\ tis. Gyvenamasai amžitis, argi ntpakerta 

mums drąsos, kuomet regime Kristų nie
kinant ir jo Balžnyeią kenčiant? Visas pa
saulis, regis, sukilo prieš juos. Jis prisiekė 
juos panaikinti ir neapykantos ir pasiu
timo vedamas,kurį vienas pragaras tegali 
įkvėpti, savo darbą dirba. Mes tikėjomės, 
mes tdipat Lietuvių tautos atstatymo, ir 
va užuot dangui prasiblaivius,įis dartir-
štesniais debesiais aptemo, ir, užuot Baž
nyčiai žengus savo sostan, ją norima pa
vergti. Iškasta jai duobė ir tik pakasynų 
laukiama, kad jau niekad iš jos neprisi
keltų. Kristus karalius.pranyko. 

Matydami įsigyvenantį pagedimą, per
sekiotojams triukšmaujant, muša neramy 
bės valanda. Neapykanta, skriauda vieš
patauja^ Kame mūsų Dievas? Delko- jis 
leidžia piktiems žmonėms triumluoti ir 
savo pragarišką suktinį trypti ant tų es
trados kuri taip brangi mūsų širdžiai? 

Tokią valandą mes šaukiame kaip E-
maus mokiniai: Palik su mumis, nes diena 
slenka vakarop! Ir Kristus kurs yra čia 
pat išgirdęs pagelbos širdies skausmą, pa
siliks. Jis mums kalbės ir jo švelnus, gai
vinąs balsas nugalės visus pavojus ir 
amžių audras. 

Mūsų sudrumstam protui-jis atnfš švie
sos. Jis mums praskleis* slaptingus Dievo 
Apvaizdos planus, kurie net blogiausios 
Žmogaus valios pastangas panaudoja. Jis 
įdegs mūsų širdin nenumalšinamos vilties. 
Nieks daugiaus mūsų nenustebins, ir ne*u 
gązdins. Nei piktybės laimėjimai, nei prie
kaištų griausmai, nei fciusų darbuotės silp
ni-rezultatai. Dievas su mumis, kas prieš* 
mus? Ir ko mums bijotis? Kaip Jis, mes 
osaiue r&mųs jo amžinybei; kaip Jis, mes 
ją atsieksime. Gai&inaoji palaimintos die-

bei, Kristaus, Bažnyčios, Tėvynės laimėji
mui. Nesvarbu! Kartą mes ją išvysime, 
jimo. Nesvarbu! Kartą mes ją išvysime. 
Laukdami, prašykime Kristaus, kad pa
reigos žvaigždė niekad nenusileistų nuo 
mūsų akių, bet kad visuomet jos spindu
liuota vaga tiestų mums kelią tobttlybėn. 

Masą nusilpnėjusiai kovoje valiai jis 
duos jėgų naujoms imtynėms. Gal užpluk
ti mūsų pavargusią sielą skaitlingiausios 
pagundos; jeigu mes esame ištikimi savo 
dieviškam svečiui, mes nieko nesibijome. 
Jo malonės palaikomi visų lrfiučių nepai
sant, kiekvieną diena vis stipriaus atspau- j 
sime savo sielon prakilnaus Jo karakte-
rio žymę. Mes busime žmonės ir krikščio
nys, drąsus ir prakilnus vyrai, nes esame 
.įsitikinę krikščionys. 

• 

Kristau! neapleisk mūsų. Keleiviai am
žinybėn žengdami, mes turime reikalo jau
sti tave šaly savęs. Kietas kelias. Dienos 
našta dažnai mus gniaužo. Žengk su mu
mis. -Stiprink mus kovoje j ^ k e l k kuomet 
suklumpame; aprišk kruvinąsias žaizdas; 
ramink skausmu patvinusią širdį, kuomet 
nebvtltis mus blaško. 

Ypatingai, palik su mumis paskutinės 
dienos šviesai begęstant. Imk mus savo 
glėbin, spausk mus prie savo širdies. Pa
d a r y k kad kaip Emaus mok. mes tave pa
žintume duoną belaužant. Padaryk taipat, 
kad mūsų širdys tavo meile degtų. Kuomet 
mūsų ausims suskambės, jau <že*nei miru
siems, švelnus "Eik pas mane , ,, teprasive-
ria mūsų sielai Amžinosios tėvynės var
tai, pažadėta laimė Visiems kilnios širdies 
/jMOttėms, visiems ištifemfcema M tarnams. 

Vuillermet. 

y 
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įDR. A, l RUTKAUSKĄ! 
E <;Yt>YTOJAS m C H I R U R G A S 

4449 South Western Avesme 
Telefonas Lafayette 4144 

= Valandos; 9-11 rytate. 1-1 p o S 
Epietų ir 7-8 vakarais . N e d ė l d l e - g 
Snia is t iktai po pietų 2 iki 5 v a i . S 
miiniiiuiiHimutiiuniuiiirniiiiiiiimiii 

J Office Tek Blvd . 7999 h 
m Praneš ima* £ 

^ D . M. T. STRIKO L I S * 
l i e t u v i s 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
Perkė lė savo ofisą. J 

4401 SOUTH A S H L A H D A VE. 
įVAL.: 10:30 Iki 12; 2:24 Iki 5 Ir* 

2:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. 
N a m . : 2914 W . 42 St. 

Tel . Lafayet te 243 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 8 0 . A S H L A N D A V E N U E Į1 

ARTI 47-tos Gatvės. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. r 
Seredomls nuo 4 iki 9 v a k a r e . / 

Telef. Pu l lman 3634] 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T B 

lydau B e Vaistu Ir B e Operacijos^ 
10901 South Micbigan A ve. 

ROSELAND-CHICAGO, ' ILL. 

DR. S. N AKELIS 
LH7PUVI8 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenlmo vieta: 
2252 South HaLsted Street 

Ant viriams Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomia nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

Nedėlt omis N nuo 
Telefonas 

(VMVpsBa9ssa«sNBaa«suiNPBasaMpi 
— . - , — - • „ , . - mmm • — 

DR. M AURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4431 So. Ashland Ave, 
TeL Yards 924 

OFISO VAI*: 
Tel. Yards 0994 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
NedėUotnis: nuo 10 v ryto iki 
1 vai po pietų, 

Te le fonas Von Buren 294 
Res . 1129 Independence Blvd. 

DR. A. A. ROTrf, 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
Spccijal istas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaifcų ir v isų chroniškų Ugu. 
V A L A N D O S : 10—11 ryto 9—2 po 

pietų, 7—9 vak. Nedėttomis 10—12 d. 

Ofisas 2254 So, HaLsted Str., Chicago 
Telefonas Dfover 9993 

^4v9y9>9^9^^^^9^9^9^9/«v9^9^9>#9 

Y, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

SVMVHfl t 

AMERIKOJE 
• » — > * « * « « M M M M k . 

MOTERŲ A U K A v L I B T U V A l . 1,000 dol. manė atgai lėt i kalė 
- JOS DARBUOJASI, jime. Tą pačią naktį, po teis-j 

- mui, ūmai pradėjo draskytis , 
Grand Rapkis, Mich. — Bali ir per dvi dieni fouvo priristais 

9 d., Šv. Petro Dr-jos svetai- prie lo^os, ir ta ip kankinda 
nėj įvyko prakalbos, kuriose 
kalbėjo Liet. Steig. Seimo at
stovas, p. Mikas Bagdonas. Jo-

mos pasimirė. Velionis buvo 
persiskyręs su savo žmona, 
burnotojas prieš Dievą ir Ka

sė Moterų Sąjungos 42 kuopa J talikų Bažnyčią, priklausė prie 
pasižymėjo paaukodama L. Ii. 
Pask. boną lietu vai. Tuomi 

= 

OR, CHARLES SEGAL 
^Terkė lė savo ofisą p o numerio 

4799 SO. A S H L A N D A V E N U E 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Motera ir Vyrų Ligų 

|9al . : ryte nuo 10—19: n n o 1—6i 
W> p ietų: nuo 7—8: Si v a k a r ą V 
'^edėMomls: 10 iki 1. X 

Telefonas Dreael 9 9 9 9 ^ 

DR. R. G. CUPLER 
C H I R U R G A S 

Bjunp. Oakley Ave. ir 94 Gatves 
Ofiso Valandos: N u o 3 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėllj Ir Ketver-
e vakarais . 

Ofiso Tel .: Ganai 1713—941 
Res . Tel . : Midway 5519 

Dr. M. Stupnicki; 
3107 So. Morgan Strtet 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5099 

{Valandos: — 8 Iki 11 91 ryte : 
B po pietų iki 9 vak. NedeHo-J 

Itnls nno I Iki 3 vai. 1 

PJ» • • • • • • • • • • • » » » • • • • • « « ^ — » i 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

TeL Caual 9119 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 9911 W. 83rd Str. 

Te l Prospect 8488. 

i i 
Ofisas 

29 South La laito Itmt 
Kambaris 894 

Telefonas Central 4899 

Vakarti*, 812 W. 83rd l t 
Telefonas: Yards 4881 

išreiškė savo mintį, kad ne tas 
Lietuvą myii kas perka <bonc, 
bet tas kurs perka boną ir sa
vo tėvynei jį paaukoja. 

Ši kuopa rengia Motinos sa
vaitę gegužės mėnesy. Ir nu
tarė pakviesti kalbėti gerb. 
kun. H. J. Vaičiūną, pasižy 
bėjusį darbuotėj del nvusų or 
ganizacijos. 

bedieviškų -draugijų. 
S. I . K. 

Biržiška ir Eretas laikė pas 
kaitas. — Kataliką* orga

nizuojasi. 
\ 
s i Panevėžys gana simpattn-

Tada visoms grand-rapidie-Jgas Lietuvos kampelis. Guli 

=££ 

tems bus gera proga prisirašy 
ti pr*e Šios taip naudingos or-
ganiajaieijos, nes įstojimas, bus 
numarintas pusiau. 

Mųs kuopos iškilmingos Sv. 
Mišios bus gegužio 7 d. Užtat 
visos narės yra kviečiamos in 
corpore jose dalyvauti. Na
rėms ženkleliai jau yra gatavi. 
•Galite gauti pas iždininkę K. 
Dedynieaę. 

Valio, inusų sąjungietės! 
Dirbkime ir toliau mūsų tau

tai ir Bažnyčiai naudingą dajį-
bą. ; 

prie nedidelės Nevėžio upės. 
Visuomeninis gyvenimas Čia 
sparčiai bėga. Yra 9 katalikiš
kos ' draugi jos, pradedant nuo 
darbininkų ir baigiant moks
leiviais. Čia dažnai apsilanko 
žymesnieji Lietuvoj darbuoto; 
j a i . 

Kovo 18 d. mųs aplankė žy-; 

mus Vilniaus lietuvių darbuo
tojas, Kauno universiteto pro
fesorius Biržiška Mykolas, ku
rį nesenai okupantai ištrėmė, 
iš Vilniaus. Vieną dieną jis j *J> 
aikė paskaitą moksleiviams 

Federacijai" skaitė apie blai
vybę. "Ateitininkams'' skaitė 
apie jų uždavinius ir spaudos 
reikšmę. Bendrai gimnazijų 
moksleiviams skaitė apie spor
tą ir meną. Taip pat davė vie
ną fpaskaitą ir inteligentijai. 
"Dantė ir jo testamentas". 

Kovo 21 d. visos krikščio
niškosios Panevėžio draugijos 
surengė vakarienę pono Dak
taro pagerbimui ir vietinių 
katalikiškų draugijų susivie
nijimui, įsteigiant Lietuvių 
Katalikų Veikimo Centro Sky
rių. Dalyvavo 18 atstovų. Be
veik visų draugijų atstovai 
^veikino kalbomis gerbiamąjį 
svetį ir dėkojo jam už jo dar
bus. 

P-as Eretas tik 1920 m. at
vyko Lietuvon ir pradėjo dar
buotis kaipo "Eltos" agen
tūros direktorius, tečiau per 
tą trumpą laiką jau gana ge-

1'ai kalba lietuviškai. Jo as-
nenyje mums didelė moralinė 

ir katalikų veikimo darbe pa
spirtis. Kovo 22 d. p. Eretas 
naktiniu traukiniu grįžo Kau 
nan. > -7 

Ateitininkas. 
• i • • • • • • .i n i i 

W. 18-th St. Chicago, BĮ. 
Kun. F. Kudirka, 2334 So. 

Oakley Ave. Chicago, 111. 
Jonas Krotkus, 2203 W. 22 

St. Chicago, 111. 
Ant. Nausėda, 1928 So- Lea-

vitt St. Chicago, UI. 
(Pr. Vitkus, 1432 So. 49-tb 

Ave. Cicero, 111. . 
Myk. šlikas, 10525 So. Wa-

bash Ave. Eoseland, 111. 
Bon. Posanka, 1422 So. 49-

th Ave. Cicero, 111. 
Jonas Petraitis, 4324 So. 

Campbell Ave. Chicago, 111. 
Bol. Sefcleckis, 3427 Auburn 

Ave. Chicago, 111. 
Jadv. Steponkaįtė, 4545 So. 

Fairfield Ave. Chicago, 111. 
St. Jucevičius, 726 W. 18-th 

St. Chicago, UI. 
Bern. Nenartonis, 4442 So. 

Richmond St. Chicago, EI. 
Generalis agitatorius. 

St. Jucevičius, 726 W. 18-th 
St. Chicago, EI. 

i • 

A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS CENTRO VAL

DYBA 1922 M. 

Dvas. vad. Kun. F. Kudir
ka, 2334 So. Oakley Ave. Chi-

* = ! *^— immmmęm 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATĄ* 
Dien.: R. 811-198 M. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 8098 
Vakarais: 19799 S. Wabash Ave> 
Roseland Tel . Pu l lman 9977 

į { . » » m • » » » • » » » « » » » » • • • • • • » * 
Et 

• » ^ » » W M * M » » Ž f i 

Tel. Randolph 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vtdumiestyje 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

19 South L a Salle Street 
Room 1308 

9 ryto Iki S po pietų Valandos: 
Namų Tel. Hyde 

9 j — — — — ^ — ^ x 
N r k S89B 

— « 

» — 

Telefonas Caual 5395 

JOHN 6 . MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
toja* ir senų namų taikytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

i. rrn " sf1 a> m 
• • • • > 

TeL Canal 297, Vak. Oanal 9118 

OR, P. Z. ZALATOBIS 
Lietuvis aydytojas ir 

1891 South Halsted Street 
Valandos: 10 Iki 13 ryte; 1 lki4 

po pietų; 9 Iki 9 
\m mm *\~ • • • » » » » • • • • 

K ^ A 5 U a « ^ ^ A l * ^ A A o ^ * l ^ 2 i U 9 J t « 
• f Tel. Boulevard 3160 jo 

1 fiR. A. J. KARALIUS | 
•i LlETUVaB GYDVTOJA* į§ 
£3303 S. Morgan Str. B 
oį CHICAGO, ILL.C 

Brnro-rorswBtti*e^r&^^ 

• ^ — Į 

KONCERTAS. - TEATRAS 

Baltimore, Md. —~Bal. 26 ir 
H dd. 8 vai. ya^. Šy. Alfonso 
bažnycioj,niuzikos tėvas, gerb. 
J. Naujalis duos bažnytinius 
koncertus. * 

Gegužio v7d. Šv. Alfonso 
par. salėje, SLRKA, 13 kuo
pa vaidins juokingą komediją, 
"Žydas smuklėje". Bus ir į-
vairių pamarginimų. 

Koresp. 

RENGIA BALIŲ 

Broaklyn, N. Y. — Bal. 22 
d., Šv. Jurgio par. svetainėj, 
Liet. Vyčiu 49 kuopa rengia 
pavasarinį balių. 

Koresp. 

MIRĖ BELANGĖJE. 

Racine, Wis. — TnLas lietu
vis, A. Ogenskis, buvo 
plačiai pagarsėjęs netik Raci-
no kolonijoje, bet važinėdavo 
ir po kita^ lietuviu kolonijas, 
pardavinėdamas gyduoles. Bet 
prie gyduolių prohibicijos a-
gentai jo namuose rado ir na
minės bravarėlį, ir užtai tapo 
nugabentas bela'hgėn su-viso
mis gyduolėmis, ir su naminėm 
gaminimo prietaisais, 7už ką 
buvo nubaustas šešis mėn. ka
lėj iman, arba 1,000 dol. pabau
dos. Bet vietoje užsimokėti 

Pavasaris. ':ir inteligentams apie lietuvių 
'darbuotę okupuotoje mųs sos
tinėje, o antrą dieną kaimo 
žmonėms ir darbininkams. 
Žmones pilimi patenkino ir po 
paskaitos sumetė keletą tūks
tančių auksinų nukentėjusiams 
vilniečiams ir jų darbuotei. 

Tą pačią dieną atvyko į Pa
nevėžį filosofijos daktaras E-' 
retas, šveicarietis, žiurnalistas, 
žymus katalikų veikėjas. Jis 
laikė visą eilę paskaitų mok
sleiviams ir katalikiškoms 
draugijoms. Kaipo didelis 
blaivybės Salininkas "Pava
sarininkų" kuopai, "K. M. 
Draugijai," "Žytietėms," 

Garbės narių registruotojas. 
Julius Šliogeris, 1521 So. 

48-th Ct. Cicero, UI. * 
Korespondentės. 

A. V. Cainaitė, 4509 So.« 
HJermitage Ave, Chicago, 111. 

Mar. Mikšaitė, 4513 So. j mmm^&tfrv^ 
Wood St. Chicago, I1L 

r 
Šiandie Pinigtj tursas 
Siunčiant Lietuvon per muo: 
38 centai ui 100 Auksinu 

— arba — 
263 Auks, ui vieną Dolerį 

Plg-esnls kursas siunčiant 
dldasnea sumas. 

Pris tatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

ssr j',1" i r 

V A L E N T I N E DRESMAKING 
OOLLEGE8 

9407 W. ICadlsoS), 1860 H. WeU«,' 
9905 8 . Halsted Streets 

j ; 197 Mokyklos 8uv. Valstijose. 
(• Moko Siuvimo, Patternų klr-
([pi m o, Designing; bizniui Ir na-< 

mams. Vietos duodama dykai, 
plomai. Mokslas lengvais at-

mokėjimals . Klesos dienomis Ir} 
rakatmts. Reikalaukit 
TeL Seeley 1649 

S A R a 
Si PATEK, pfrm. 

^Tele fonas Yards 1198 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS I R 

Tūrių automo-jjj) 
bllius visokiems^ 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave.' Chicago. 

NAUJA KNYGA. 

i » Juozapiečianis" ir ''Darbo 
: 

i t i • • • i • • ! i a i i 

Pirm. Jonas Petraitis, 4324 
So. Campbell Ave- Chicago, UI. 

Pirm. pag. Anast. Valančius, 
1522 So. 49-th Ave. Cicero, 111. 

Nut. rast. Mart. iCesnavičius, 
2338 So. Oakley Ave. Chicago, 
EI. \ 

.Fin. rast. Bern. Nenartonis, 
4442 So. Richmond St. Chica 
go, 111. 

Ižd. Kun. F. Kudirka, 2334 
So. Oakley Ave. Chicago, UI. 

Iždo globėjai. 

Jonas "Krotkus, 2203 W. 22 
St Chicago, UI. v 

Štef. SatkauSkaitė, 1902 So. 
Union Ave. Chicago, BĮ. 

Direktoriai. 

Ką tik išėjo iš spaudos vie
nas iš įdomiausių romanų—At; 
stovas Balys, lietuvių kalbon 
vertė Nemunas, 144 pusi. kai
na 40c. Šia. knygą galima gau
ti "Draugo'' knygyne. 

999 

Kun. Ign. Albavičius, 717 
• '•••• •" ' - r • - ' . M — y " 

n ; 

"DRAUGO" KNYGYNE GALIMA GAUTI šlįl KNYGŲ. 
1 ' 

' I I I l l I IĮ III llll UI M H -

m* i •» 'ii '•' »W I I . »m m mm • • ' " 

991999 3B 

Dr. L L MAKARAS! 
Lfctavls Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10900 8. Mtrhlyaa Are . 
Vai. 19—11 ryta; t — 4 po pietų, 

« : ! • — 8 : 1 1 vai. rakare. 

iReaidenciJa: 10999 Perry Ave. 
Tel. PnUman 141 tr PulL 141 

Į J Į ^ ^ — — • • • • • • • • • • • • • [ 

HrHitminiiittmHiHiHittiiNniimHitfiiĮi 
I S, D. LACHAWICZ I 
E LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- f 
5e*auMa. Reikale meldžia a t s i šau-S 
Skti , o mano darbe bosi te u ž a a - = 
=nėdintl . 
= 9 9 1 4 W. 9SM 91. Ghleaco. « « -
= Telefonas Canal 1271—2199 
inemHiiitifiiiHiiimuiiiiNiiiiiiiHiii 

Tel. Lafayette 9999 •* ! - Lafayett 

P L U M B I N G i 

Kaipo Metuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YUftKA 
9228 W. 98-Ui Street 

§ { l > i i W ^ » 1 • » » H « Įll I 

•J.1 . M 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Nutrinkite savo 

Reamatiškns, 
Neuralgiją, 
Šlubumą, 

Niksterėjimą, 
Ištampytas 
Haskolns* 

Jkmtų 
Skaudėjimą, 

Galvos 
Skaidejfmą, 
Persalimą. 

t 

Waiykite, kad 
butų 

INKARO 
VirSBAŽEN-

KLIS. 

Anikš&ų Siklis. — Vysk. Ant. Baranausko eilės 10Q. 
Apaštalystės Maldos^ Statutas. — Vertė kun. Surusai-

Aureolė. (Oratorija) y M. Gustaitis 15c. 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios. — Vertė J. Gerutis 60c. 
Apie Kristaus Sekimą , $1.20 
Apie Apšvieta. — Parašė kun, prof. Bučys 25c. 
Ar Yra Pragaras? — Parašė kun. Pr. Schouppe, vertė 

kun. Pel. Martišius „• 30c. 
Aušrelė. — Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Pa

rašė Pranas. Kaina 10c. 
Amerikos Dovanas Lietuvoje. — Komedija penkių aktų; 

iš naujausių laikų. Parašė. V. K. Kaina .J 20c. 
Ar Katalikas Gali Būti Socijalistų? 50c. 
4 r Esi Čia Mano Jėzau? — Drama. Parašė y . K. . . . . 10c. 
Ar Yra Dievas. — Vertė K. Giedrutis. Kaina 5c.1 

Apmastymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina #3.00 
Atstovas Ralys, Apysala. — Vertė Nemunas &0c. 
ABC Pradžiamokslis. — Kaina 30c. 
A. Skecfceof Lithuanian Natiia. — Parašė J. Gabrys.. .,.10c. 
iotaniJtos Vatovfciis. — Vertė V. Vilkaitis. — Jame 

telpa 186 piešiniai. Kaina >r. i50c. 
Biblijos Tirinėtojai. — Vertė M. M,- T. Kaina 10c. 
Slogi Kūdikių Papročiai. — Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas j20c 
Broliai Pirtnya Tiesos Keiiu. — Parašė Uosis r.̂  ftOc. 
Braižinėliai. — Parašė Skrusdė . . . , . . ^ j45c. 
Dvasiškojo Gyvenimo Matouumas. — Vertė kun. y . 

Kulikauskas 20c. 
Dvasiško Gyvenimo Vadovėlis. — Iš Prancūzų kalbos 

vertė kun. A. Staniukynas ,.. \75c. 
Duenelaičia) raštai , $L00 
Famjole. — Audeklo apdaruose i $1.50 

DRATOAft POTLISHING OOMPANY 
2334 South Oakley Avesnue Chicago, Illinois 

Greičiausi laivai pasauly. Puikus! 
patarnavimas keleiviams. Netol i < 
tavo gyvenamos v ie tos yra mūsų' 
agentas. 
J Lietuvą, Rusiją, Latviją, Ukrainą 

i r r lsas Bafrtfjos valstybės 
per Hamburgą 

PANNONIA ( t ik kajuta) l ial . 18 
CAROlf lA , t ieg \ 1S 
Kafttta f i a e . Trečia M ė s a 9lO«.5e 

Taksų |5 .00 
P e r Cherbourgą, Southamptoną, 

Liverpool ir Glas|fow 
CiVRM ANIA Balandžio 19 
Ypatiškai vedama ekskursija su 
pcrsimafeiynMi Souti iamptone į D a s 

žigą, Pi l iavą ir Liopojy. 
AQUITAl i lA Geguž. 2—Geguž. 23 
MAURETANIA Bal. 25 ir Geg. 16 
Per Angliją ar Hamburgą i Dan-

zigą — $106.50. Į Liepojų $107. 
Taksų 96.00 

•-• 
m m • ™ • • • • » »•> 

Tel. Canal 0199 

VVYAND'S GRABORIAI 
Ir 

Pagrabų Direktoriai 
J. Wyand; Balsamuotojas 

C. Sirevičia, Asistentas 
Turime automobil ius viso

kiuose reikaluose. Patarnauja
m e kogeriausia ir pigiausia. 
2055 West 22-nd St. Chicago. 

! • — — — 
Pamšginkitf ^aujo. 

- i 

Su nir«gi»traotu vsisbaSankliaSnr. Valrt. 
l'«U>otu Biure. 

Kaojame yelyf laĮps pakelyje . 

Visos tvirtos, gemslus užmnsan-
i ios ypatybRs šiam© vaiste Mėtos, 
su priemaiša priiuaniai Svelaaus 
mvCpaTb. 

Euffles yra laoai pavaikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
pulkas p^uku susaisyso^u, imsis 

patiks kad 
Ir-gaeaiau-
siaivpatai. 

ApUekoee 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
T6e.,tad 
atsiusime 
per paltą 
tiesiog is 
labara-
99JPM. 

Būtinai 
r e i k a t a . 
klte 
Mtoklo 

Z l n r e t l t e , 
tertlmtą 
INK1E0 
9«is-
baženkiis. 

mff^n 
lorrs 

I h ) ••• • 
• 

PAIBSKOJIBIAS. 
PaieSkau senos moteriškos prižiūrė

ti v ienų metų vaiką. Kambarys, val
gis ir užmokestis . Atsišaukite. 

9. Ramačionis 
3149 So. Halsted Str. 

Chicago, m. 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos ak)s 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akfs be
siuvant, Jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
sute iks tamietai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1901 So. Ashland Ave., Chicago 

kertė 18-tos gatvės ; 9 lubos 
Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S Aptlckos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo l t ryto lai t 
va. Nedėliomia nuo 9 ryte lai 
12 dien. 

= = 
. • • . ' • • _ r r - yW I' -1 ' ' ' 

Ros. SteL Cicero 3699 
Ofiso TeL Cicero 99; 

U n i Ji OHINULMAN 
1895 So. 99 OouTt 

N. E . Cor. 49 Court ir I I Str< 
įant viršaus valstyničlos. 

—r-

PARDAVIMUI. 

ANT PARDAVIMO PIGIAI. 
Parlor setas, library stalas, ka-

moda, lova, kukninis pečius, vaiku
čiui augšta kėdė, vežimėlis ir kiti 
dalykėliai. Atsišaukite 

5040 West 29 P lace 
Cicero, 111. 

FARMOS :-: :-: PARMOS 
Pas mus šioj l i e t u v i ų apiel inkėj 

aš žinau daug visokių ūkių ant par 
davimo au gyvuliais ir visais pa
dargais, sodais užsėtais, laukais ir 
tt. Klausk manęs "Ūkininko, aš Ta-
mistai mielu noru viską teisingai 
aprašysiu Adresas: 

JOSEPH GERIRO, 
ScottvUle, Mich. 

PARSIDUODA MŪRINIS NAMAS 
po 5 kambarius 2 flatai ir beismentas 
gasas i r e lektra visi parankumai 
Parduosiu pigiai. K a s norite geros 
progos kreipkitės šiuo antrašu: 

ADAM BERKADISI 'S 
4709 W. 12 P l a c e Cicero HI. 

PLATINKITE "DRAUGĄ- ti 
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KALBOJ. į 

GATVEKARIŲ KOMPANI 
JA VĖL EĮS TEISMAN. 

Valstijos komercijos komisi "> 

UŽ TAKSAS NEBUS 
BAUSMĖS. » 

ja -atidai nusprendė, kad pra- ( chicagoje taksos už nejndo-
dėjus gegužės 1 d. už •«*!- [ ,^8 savastis turi but užmaiof 
nėjimų gatvekariais Chieago- j t o g }[g[ ^ ^ ^ ± d K a g t a į 

j i turi but imama 6c. vietoje p r a l e i d ž i a ) ^ p a t i n k a b a u s m ė 

Xes. uždedama vienas-kitas 8 centu. 
Kompanija nepasitenkino 

taip, kaip su seniau paskel
btais 5c. Tad kreipėsi i ko
misiją, prašydama išnaujo at
likti tyrinėjimus. Komisija a t 
metė prašymą. Atmetimo mo-
tivai viešai nepaskelbti. 

Taigi, šiandie kompanijai 
liekasi tik du išėjimu pirm 
gegužės 1 d.: arba kreiptis ir 
vėl teisman ir gauti "injim-
ct ion" prieš komisijos nuos
prendį, arba sutikti su 6e. ir 
darbininkams sumažinti ne
mokesnį. 

Tuo tarpu darbininkai apie 
užmokesnio mažinimą nenori 
nei klausyti. Jie grūmoja strei 
ku, jei sumanymas butu vyki
namas. 

POLICMONAS PAPUOLA 
TEISMAN. 

Koronerio teismas vakar 
patarė patraukti kriminaliu 
teisman buvusį poliemoną 
Mescall, kurs perniai rudenį 
pašovė James Melody sali li
ne, 4120 So. Dearborn st., 
kur jis buvo bartenderiu. 

Pašautas Melodv keletą mė-
nesių pirgo ir mirė. 

Liudininkai koronerio teis
me įrodė, kad poliemoną s bu
vo girtas, kuomet jis šovė j 
bartenderi. 

nuošimtis daugiau. 
Šįmet tų bausmių nebus. 

Apskrities Cook iždininkas 
paskelbė, kad nesuspėjama 
laiku išsiuntinėti taksų są
skaitų. Daug žmnių tų sąskai
tų gal ir pirm gegužės 1 d. 
negaus. Ve kodėl prailgina
mas taksoms mokėti laikas ir 
panaikinamos bausmės. 

REIKALAVO SAMDOS, GA 
VO PEILIU. 

Stanley Lubawski, 1139 
Noble st., reikalavo John 0-
\vek užmokėti trijų mėnesių 
samdą už samdome, antrąjį 
namų aukštą. 

Susibarus Owek Luba\vskį 
suraižė peiliu ir pabėgo neži-
nia kur. 

Sekmadieny, bal. 23 d., po 
pietų 215 vai., "The Joyce 
Kilmer Pjlayers", žymiausias 
amerikiečių katalikų dramatiš
k a s ratelis, vaidins Wm. Roe-
der'io ir A. E. Bradley'o pa
rašytą veikalą " T h e ttatcher 
at the gate" , Sargas ties var
tais, 'Potfers teatre (124 W. 
Randolpb g-yė), Šv. Marijos 
Nazarietės ligoninės naudai. 

Šis veikalas išrodinėja klai
dingumą, šių laikų tarp ameri
kiečių besiskleidžiančio spiri-
tizmo, ouija-hoard ir tam pa
našiai. Vaizdžiai parodo Ka
talikų Bažnyčios pažvalgas į 
visus tuos šių laikų paikus, 
pagoniškus išdarinėjimus. J t i -
krinančiai atsako į klausimą, 
ar galime kalbėti su mirusiais? 
'Gerai suprantantiems*anglų 

kalbą tas veikalas yra vertai 
pamatyti ir galima iš jo nema
žai pasimokinti. 

Rengėjai nori, kad gavusieji 
tikictus per krasą kuogreieia il
siai už juos užmokėtų arba 
tikietus grąiintų. Šv. Marijos 
Xazarietės ligoninei, n e s ^ m o r 

nės jų labai reikalauja. Tikie
tai dabar yra pardavinėjami 
Powers teatro i box-of ise. 

\ Koresp. 
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SEMIONOV KALĖJIME. 

TELEFONŲ KOMPANIJA 
NEPATENKINTA. 

Valstijos komercijos komi
sija tyrinėja telefonų kompa
nijos reikalus Ohicagoje. No
ri sumažinti ratas nž telefo
nų vartojimą. Nes kompani-
ja gauna daug pelno. 

jTeėfaus kompanija protes
tuoja prieš tai. Sako, kad ji 
kiek-nors daugiau ir uždir
banti. Bet turinti mokėti au
kštas taksas. 

NEW YORK, bal. 15. —Už 
kazokų atamaną Semionovą 
niekas nepadeda parankos 25 
tūkstančių dolerių. Tad jis 
uždarytas kalėjiman. 

ĮSPŪDINGAS VAKARAS. 

LIETUVIŲ MENO KURAJŲ 
DRAUGIJAI, KAUNE, 

AUKOS. 

Town of Lake. — A. L. R. K/ 
Moterų Sąjungos 21 kuopa 
rengiasi prie turiningo vaka-J 
ro, kuris ivvks."Motinos Die-
noje", gegužio 14 d. š. m., Da-
vis Square Park svet., pra
džia 7:()(\ vai. vak. Talentuo
ti — os jėgos ims dalyvavimą, 
programoj. 

Taipgi gerb. sąjungietės uo
liai darbuojasi idant vakaras 
pasisektų. Mūsų gabi pirmi
ninkė p-lė Mar. Brtmzaitė pa
aukojo penkis dolierius aukso 
padovanojimui laimingajam ta 
mo vakare. 

Omega. 

BADAUJĄ RUSAI ŽUDO 
AMERIKONUS. 

PARYŽIUS, hal. IR — Ba
daują rusai nužudė kelis A-
merikos Šelpimo adm. vežė
jus, kurie išvežioja bado ap 
imtuose ftusijos plotuose mai
stą. Gi tų nelaimingųjų žmo
nių arklius pavartojo maistui. 

Tokių žinių/-ia gauta iš U-
fos ir iš kitų apskričių. 

Kai-knrie vežėjai ameriko
nai atsisakė važinėti bado ap
imtuose plotuose. Nes jiems 
visur grūmoja pavojus. 

Visur žmonės žmones žudo 
iš pašėlimo, pakilusio iš bai
saus bado. /Tai daroma daž
nai tik dėlto, kad pasinaudoti 
nužudytų drabužiais. 
I Ufos apskrity amerikonai 

NELYGIAI GAILISI. 

Ties 32-ra ir Wallace g-ve., 
utžėjus pas tūlą mėsininką, pa
sigirdo vaiko verksmas. Mėsi-

kas pradėjo pasakoti, kad jis 
vedė šuniuką, ir tas pamatęs 

gatvėkaris pagavės ir užmušęs 
supi uk ą, / 

Vaikui apleidus tą vietą, ne
trukus atėjo jo motina. Tada 
mėsininkas jai priminė, kad 
jos vaikas verkęs iš gailesčio, 
kad antai šuniukas guli už
muštas. Moteris nustebo ir iš
bėgus pamatė, kad jos šuniu
kas guli ant gatvės. Tada ir 
moteriškė gailiai apsiverkė, 
grūmodama nubausti savo 
vaiką. Paskiaus aimanavo: 

maitina apie 150,000 žmonių.1 \r * i. i i 
*: _U1"' Mat nabagėlę vakar vakare 

Per J. Naujalio koncertą Chi-
oagoj, 22-111 Orchestra Hali, auk: 
15 dol.r^lV. J. Stankūnas. Po 10 
dol.: Dr. S. Brenza, Jul. Brenza, 
P. P. Baltutis, M. E. Žaldokas, 
kun. H. J. Vaičiūnas. Po 5 dol.: 
John Brenza, Alena Bagdžiiinipnė, 
Kun. P. Vaitukaitis, kun. N? Pa
kalnis, Mar. Bučienė, kun. Ign. Al-
bavičius, } . J. Aleksiun, Jul. Či-
liauskas, J. Pueeta, N. N., <Vp 

Brucfcas, Ant. Nausėdienė, M. Mel-
dažis, Dr.. P. Z. Zalatorius, P. 
Samsonas, P. Krotkas, J. Statkus, 
kun. S. Bystrais, B. ir Ona Se-
kloekis, Ona Satitulaitė, K. A. 
Aeaą kun. Al. Skrypkus, Karolis 
Sitavičia, V. Melkintas, kun. J. Pa 
škauskas, Jonas Atraškevičius. Po 
3 dol.: Kun. J. Martišiunas, J; 
Tiškevičius, Juozas Auksorius, 
$2.50 kun. J. Čužauskis. Po 2 dol., 
B, Adamavieia,' J. Šmotelis, A. 
Paulus, A. Radzukinas, A. Dauno
ras, Pr. Vaičkus, C. Andrus, A. 
M. Makaras, Stanislava Miszaika, 
W. Pivaronas, D. Vizgird, K. ir 
M. Baronas, V. Palonis, Ad. Za-
latoris, Justas ir Milda Balsiai, ninkas (bučerius) išėjęs pa

klausė vaiko, kas jam yra. Vai i M - J - Kežis> Ai- Davidonis, A. 
Kasmauskis, A. Juškus, D. J. Ja-
nusaitis, Izidoris Petrauskas, kun. 

Visuose bado plotuose 
čia cbolera, šiltinė ir kitos e-
pidemijos. 

Badaują' žmonės maitinasi 
medžių žievėmis, žolių šakni
mis, skuromis, šunimis, katė
mis ir net žmogiena. Visų 
baisenybių negalima nei apsa
kyti. 

katę pradėjo ją vytis, tada [F- Kudirka, FelTks Eismont, B. 
Valantiiias, O. Petreikienė, W. A. 
Obeeunas, Zig. Dobrovolskį, St. 
Daukšas, "Elžbieta Skinden, Sta-
sys, A. Muneika, Al. Prahekevi-
eius, Katrė Stemplienė, Paul 
Putrim, J. Savnoris, M. Tyškevi
eius, N. S. N., St. Gebertas, Pr. 
Stepuniutė, J. Miekeliųjras, V. 
Butkus, J. J. Lipski, Mary Lip-
ski, R. Miehalovski, M. L. Bren
za, kun. Dr. Ignas Česaitis, Just. 
Stalilionis, A. J. Žukaskas, $1.50 
kun. Br. Bumšas. 

Po 1 dol.: Lekauskas, J. Ja
nuška, T. Žadeikis, Kajetonas Ba
kas, Fr. Žadeikis, Z. Grigonis, 
Feliksas Lubinas, K. Olšauskis, A. 
J. Malinskas, Ferd. Petrulis, J. 
Tiškus, A. Andrišiunai, J. Ale-
liunas, J. Andrišiunas, V. Cipa-
vo, P. Metrikis, St. Barauskas, Ju. 
zė Petulienė, C. K. Cherrys, Miss 
E. Butner, Adolfas Radavieius, 

KONCERTAS A, P, KVEDERO 
UTARNENKE BAL (APRIL) 18 D. 1922 M; 

American Bohemian Hali 1436 W. 18th Str. 
Pirmų kartoj Chicagoį Dainininko ir chorų vedėjo A. P. 
Kvedaro. Programas bus vienas iš turtingiausių. Dali-
vauja Žvaigžde Moriona Rakauskaite, Julia Širvintaitė, 
Sopbia Juškaitė ir eile kitų. 

Pradžia 8:15 imi. vak. 
Kviečia Komitetas 
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Iš LIETUVOS KNYGOS. 

75c. 
25c. 
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M., Sriubas, P. Vizgird, J. B. Ša-
liunas, Ap. Petkiutė, Ižas liekis, 
Karolis Oksaą Andrius Kačinskas, 
A. Grigas, J. F. Girkontas, J. M. 
Štukolis, M. feagdonas, *J. Pabijo-
nas, Kl. ŠHažaa, Ant. Dapkien?, 
V.. Rukštalis, Mrs. ir Mr. S. A. 
Stankovieia, V. Judis, J. Padžiu-
nas, W. Miltakis, J. R. Maeas. 

• (Daugiau bus) 

PRANEŠIMAS 
\ • 

S. A. L. EX-KAREIVIŲ CEN
TRO speeialis susirinkimas bus 
pirmadieny, bal. 17 d., pirmos 
kuopos skaitykloje, 4603 So. 
Marshfield Ave., 7 vai. vak. Kuo
pų atstovai pribukite laiku, nes 
yra labai svarbus reikalas. 12-th & Halsted St. 

^ Valdyba. 

APVIRTO VALTIS, 5 ŽUVO. 

WA«HIN(JT0N, bal. 1 5 . ~ 
Potomac upėje Sivo AVilliam 
Lawrence žmona su keturiais 
vaikais apvirtus valčiai. Pats 
Lawrence vos-ne-vos išgelbė-

t 

dar paskutinį kart^, išmau
džiau prieš miidtį ir dar šį ry
tą glaudėsi pas mane, turbūt 
.nujautė mirtį. I r vis savo vai
kui grasino. "'h . 

Tai kaip nelygu; yra žmo
nių kurie žmogaus taip nesi^ 
gaili, kaip gyvulio. 

Girdžius. 

A. t A. 
ANDRIUS KISIELIUS 
mirė balandžio \\, 1922, 84 
metu amžiaus. PalilR? dideliam 
itiiliurinu' moterį Oną, 2 dtik-
ter, Antaniną, S melu. Broni-
H' " ir 2 snnu Vincentą 5, An
driu 3. Penkis brolius: Joną, 
BaltriŲ, Petrą, Juozą, Antanai 
seseris Barborą,' Marjoną. Lie
tuvoje, brolj Vincą, seseris O-
ną ir Klz. Žemaitienė. 

Paėjo iš Suvaiką rėd. Ma-
riampolės apskr., Adomiškiu 
kaimo. 

Laidotuvės fvyks utarninke, 
balandžio 18 1922 iš namą 
2 1 4 * W. 21 Plare, į Aušros 
Vartą baž. 8 vai. rytą, o po 
pamaldą bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines. 

. Nuoširdžiai kviecame vsus 
gimines ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse. 

— . 

DIENRAŠTĮ " D R A U G Ą " 
GALIMA GAUT PIRKTI 

ANT SIŲ KAMPŲ: 

\ WEST SIDĖJE 

No. Ŝ  2. Asmenybė Kultūros Tagrmdai. Paraše I. Go-
, bis 37 pus ] 30c. 

v Apsvarstyk. Parašė Tėvas Kazimieras kaina 5c. 
No. 8. 2. Avinėlis Nekaltasis, 4 veiksmų komedija. Su

lietuvino Aišbė • 30c. 
^ o . 8. 1. Bejėgis Socializmas. Parašė D. Dumbrė 10c. 
No. S. 1. Be skausmų gimdymas. Parašė A. Skinderis . . 15c. 
No. S. t Bažnyčios Istorija. Parašė kun. A. Alekna. 

251 pusi. 
No. FL_L Botanika. A. Žygas. 42 pusi 
No. S. 2. Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos. M. 

Biržiškos. 142 pusi. Raina? 75c. 
No. S. 1. Dievo Karalystė Jumyse yra, arba apie ge

rumo dorybe •, 15c. 
No. 26. Dykumose ir giriose dalis I apysaka. «Vertė 

M. Peekauskaitė 75c. 
No. 26. Giedojimo Mokykla. Vadovėlis chorų dirigen

tams, vargonininkams, giedoriams, moky
tojams jr mokiniams. Sutaisė kun. Teodoras 
Brazys. Kaina T $1.00 

No. S. 3. Gramatamokslis aukštesnioms mokykloms. 
• Perdirbo Dr. K. Jokūbaitis. Kaina . / . 40c. 

No. S. 1. Giesminėlis Bažnyčių chorams, mokykloms 
ir šiaipau giesmininkams. Tekstų sutaisė 
A. Jakštas, gaidas pagamino J . Naujalis. 
ivaina 

Gavėnios Knygutė. Sutaisė kun. A. D. .. 
No. 37. Kelionė aplink pasaulj per 80 dienų. Jule* Ver

ne. Vertė J . Balčiukonis. 228 pusi. Kaina . . . 
No. 32. Evangelijos dalys. Skaitomos visų metų Vieš

paties dienomis ir šventadieniais. Vertė J . 
Skvireckas. T. M. Žemaičių vysk. Kaina . . 

No. S. 1. K§ Mokslas gali pasakyti apie pasaulio pa
baigą ir apie apokaliptiškąjj skaičių 666, 
J. a iaSG xV. •JAKŠTUS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 
No. S. 2. Komedijos Sof. Čiurlionienė-Kymantaitė. Šio

je knygoje yra keturi veikalai: 1. "Pin i 
gėliai", 2. "Kara la i tė" , "Tikroj i Teisybė", 
3. "Gegužis'* ir 4. "Kuprotas/ožel is" 75c. 

No. S. 2. Kariagos Aidai Tėvynės gynėjams dainų rin
kinėlis. Sukomponavo ir pritaikino J . Tallat-

ivelpsa w 
No. S. \ Jūrių Varpai, triveiksme mysterfa. Parašė 

Vidunas , , . . . . . 
No. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kalbo s vertė 

B. Kasaitis 

. 60c. 
. oc. 

$1.25 

$1.00 

10c. 

Blue Island & "VVestern Ave. 
1 

18-tos APIELINKAJ. 

Maxwell & Halsted St. 
N. E. Corner 

Maxwell & Halsted St. 
i S. E. Corner 

14-th & Halsted St.\ 
.- 18-th & Halsted St. 

12-th & Jefferson St. 

BRIDGEPORTE 
M 

31-st & Halsted St. 
35-th & Halsted St. 
Halsted & Archer 

NORTH SIDĖJE 

20c. 

50c. 

i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

No. S. 2. V. Krėvės Raštai II tomas 
No. S. 1. Gyvenimas švento Juozapo. Iš Italų kalbos ver-

Jurgis Baltrušaitis . . 'J 
No. 32. Kovo 20 diena. Mažosios Lietuvos prisiglaudimui 

paminėti. 139 pusi. 
No. S. 1. Lietuvių literatūras istorijos santrauka. M. 

R i r v i š k n s 

No. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamaijai mo
kyklai. Parašė J . Talliat-Kelpša .' 

No. S. 1. Lietuvos Istorija. Parašė Antanas Alekna 
No. S. 1. Logika. Sutaisė A. Jakštas 

75c. 

40c. 

15c. 

50c. 
75c. 
50c. 
10c. 
50a 
15c. 
45c 

Milwaukee & Paulina St. 
Milwaukee & Girard St. 

, N .E. Corner 
Milwaukee & Robey St. 

N. E. Corner 

VIDURMIESTY 

* 47-th & Wentw6rth 

Van Buren & WeUs St. 
State & Madison St. 
State & Van Buren St. 
Clark & Van Buren St. 

ATLANTIKE 

GARFIELD PARK 

Homan & 12-th 
/ 

SO. CHICAGO. ILL. 

v 

91-st & Commercial Avės. 
, 

No. S. 1. Logikas Evoliucija. A. Jakštas 
No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J . Murka. 
No. S. 1. Mūsų Keliai. Parašė ^f. Krupavičius 
No. S. 1. Mūsų raštų istorija. M. Biržiškos. 112 pusi. . . 
No. S. 1. Muzikos Teorija, Pagrindinims muzikos dės

niams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo
doras Brazys . . . A. , . . v . . . 45c. 

No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma-

No. S. 2. Marcelė, keturių veiksmų scenos vaizdelis. 
Parašė A. Giedrius v . . . . . . . . 15c. 

No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis . . 50c. 
No. S. 1. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai Pa

rašė Prabočių Anūkas 45c. 
No. S; 2. Manio Taurė. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa 

šie teatrališki veikalai: Žodžiai ir Atbalsiai 
kaina .X. 45c. 

No. S. 2. Milda meilės deivė. Teatrališkas veikalas. Pa
rašė Petras Vaičiūnas. Kaina 35c. 

N. 32. Mus mažiausiems, mus mieliausiems. Parašė Pr. \ 
I Mašiotas, iliustravo P. Kalpokas. Kaina 30c. 

N5. 32. Pasakėlės. Pr! Mašio.tas 30c. 
No. 26. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. Ant- . ^ 

roji knyga. Parašė VaiŠgantas. Kaina . ^ r $1.00 
No. 26. Planetos ir žvaikždės, trumpas astronomijos va

dovėlis, pagaį K. Flammarionų. Parnšė J . 
Gerutis. Kaina 30c. 

No. S. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J. 
SKruodys / . ^ 75c. 

No. S. 1. Rašybos mokslo darbeliai dalis II. Sudarė mov 
. kytoįas S. Vaznelis./Kaina 10c. 

"DRAUGAS" PUBL. COMPANY, 
2334 So. Oakley Ave. Chieago, 111. •s 
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