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PRANCIJA LABAI N E R I M A U J A * « l ^ i ? = - . v . i r 2 1
, , S J a s s H Laimėjimas Visais šonais 

SU APAŠTALŲ SOSTU. *""*" ™ ' W o "'•" 
Generalis štabas Gamina Pienus 

NORI UŽIMTI PATI VIENA RUHRO PROVINCIJĄ 
PRANCIJA DIDŽIAI NEPA-

\ TENKINTA. 

Būtinai nori bausti Vokietiją. 

PARYŽIUS, bal. 24. —Pran 
rija nepatenkinta, kad vokie
čiai delegatai atšaukti vien 
tik iš vyriausios komisijom 
posėdžių O n o a konferencijoj. 
Xori, kad Vokietija būtinai 
panaikintų padarytą su Sov. 
Rusija sutartį. 

Ministerių kabinetas kuone 
kasdien turi posėdžius ir ta-

užims Ruhro provinciją, ku? 
rios užėmimas prancūzams se-
naį rupi. Tai juk žinomas 
pramonės kraštas. Šiandie 
kaip kartas pasitaiko proga 
tą tikslą atsiekti. 

Čia tas prancūzų sumany
mas aiškinamas taip: Kuomet 
Prancija viena be Anglijos 
sutikimo okupuos Ruhro pro
vinciją, tuomet turės suirti EUROPA BIJOSI RUSUOS 

ROMA, bal. 24. — Rusijos 
Sovietų atstovas pasirašė su
tartį su Apaštališkojo Sosto 
reprezentantu. 

Pasiremiant tąja sutartimi, 
Rusijon gali liuosai ineiti Jė
zuitai, Pranciškonai ir kata
likų vienuolės Seserys ir gy
ventojų tarpe vesti švietimo 
darbą. * 

Tai visa suprantama taip, 
kad tai pirmieji žingsniai pra
voslavus patraukti į Katalikų 
Bažnyčią, 

tarvės paduota sąlyga. 
K a s £ tuomet bus? Supran- MASKVA, ba l 24. Mas-

Vtama, arba turės pairti kon-,/kvos valdžia pabarė naują c-, 
ferencija arba .santarvė turės 'konominę sutarti su Rytų Si- D i d e h a u s i a svetainė buvo prigrūsta žmonių, kurie 

Bridgeportas šauniai pasirodė Garmaus prakalbose 

nusileisti,bolševikams. beri jos respublikos valdžia 
Kiek žinoma, šiame atstiki- Čitoje. Maskva gavusi didelių 

santarvė ir Europoje pakils 
nauja vėsula. 

Matyt, prancūzai tos vėsu-
los geKfžia. Xe>Ąjicms ar šiaip 

riasi kas veikti su Vokietija, ar taip blogas gyvenimas. Ša 
kuri, anot prancūzų* provo
kuoja santarvę. 

Prezidentas Millerand buvo 
išvažiavęs į Algierą. Kilus 
kuziui jis skubinasi gryžti 
namo. 

Prancūzų oficialėse sferose 
viršija nuomonė, kad Pran-
c-ija privalo išeiti. iš Genoa 
konferencijos. Paskui savaran
kiai užimti didesnius Vokie-
t i jos plotus. , 

Spėjama, kad trumpu laiku 
bus paskelbta vienų kurių me
tų atsarginių mobilizacija. 

Be kitko prancūzai labai į-
niršo ir prieš Anglijos pre-
mierą, kurs pirmasis sugalvo
jo sumažinti Rusijo9 skolas. 

lis paskendusį skolose, gi bu-
jojanti niiljfarizmą negalima 
jau suvaldyti. 

BOLŠEVIKŲ. 

^Sako, jų sutartis su vokiečiais 
yra pavojinga. 

GENERALIS ŠTABAS GAMI 
NA PLENUS. 

PASIRENGUSI VEIKTI 
r — VIENA. 

i 

PARYŽIUS bal. 24. — 
Prancijos vyriausybė spren
džia imtis griežčiausių prie
monių, ikad suspatistį Vokie
tiją. J i tikisi, kad jai tame 
darbe gelbėsiančios santarvės 
valstybės. Bet jei tos atsisa
kytų, tuomet ji pati viena pa
kils prieš Vokietiją. 

Tarp tvirtina patsai premie
ras Poincare. Premieras pa
žymi, kad Prancija, turbūt, 

PARYŽIUS, bal. 23. -
Prancijos generalis štabas ga
mina plonus užimti Ruhro pro
vinciją, nežiūrint kitų santar
vės valstybių prieštariavimo. 

Kuone visa praneuzų spau
da rašo vienminčiai, kad Vo
kietija savo sutartimi su Sov. 
Rusija peržengia Versailleso 
sutartį. Už tatai ji turi but 
baudžiama. Kitaip j a i atrodys, 
kad Prancija jau nusilpusi. 

Kai-kurie laikraščiai atsilie
pia labai karingu tonu. 

me Anglijos premieras, rasi, 
jau palinktų pripažinti bolše
vikų valdžią. Bet, toli gražu, 
to nedarytų Prancija. 

Del to, šiandie Anglijos 
premieras ir turi išgalvoti bū
dą kaip nors išvesti konfeV 
re ne i ją iki galo. Bet vargiai 
jam tas pavyks. 

fuo tarpu bolševikai nieko 
nedaro iš santarvės. Jie turi 
sutartį su Vokietija. Prieš 
tą sutartį dreba prancūzai su 
lenkais. 

NUGINKLUOTA- WRANGE 
LIO KARIUOMENĖ. 

koncesijų. 

KIEK RUSIJA SKOLINGA 
PRANCIJA! 

MANCHURIJOS GUBER
NATORIUS PAĖMĖ 

PEKINĄ, 
PEKINAS, Kinija, bal. 24. 

—Šią Kinijos sostine paėmė 
Manchurijos gubernatorius 
Chang Tso Ling su savo ka
riuomene. Jisgi savo rankos-
na paėmė ir valdžią. 

AMERIKONAI DARO G E R į t , s *3000W ***pat,png 

PRADŽIĄ, 
t i trijų Pabaltijos tautų žmo
nėms: lietuviams, latviams ir 
estams. Tokiu būdu lietuvių 
daliai tektų tik $1,000.00 j me
tus. Reikia gauti mažiausiai 
100 narių pačiai pradžiai, kad 
tuos pinigus padaryti. Bet 
galima tikėties, kad dar pir
mais metais skaičius narių ltą 

Amerikos-Pabaltijos Drau
gijos reikalai eina pirmyn. 
Mūsų prieteliai amerikonai 
skiria darbo pradžiai iš savo 
kišenės $4,000.00. Šiomis die
nomis būrelis žymių ameriko
nų, tos draugijos steigėjų, bu;tuvių tt^į perviršys šimtinę, 
vo susirinkę pas p. Caldjvell i Tie, kurie supranta ir at-
pasikalbėti apie minėtos drau j jaučia to darbo svarbą, turė-
gijos veikimo pradžią. Ka-Įtų sukrusti pasidarbuoti — 
dangi reikės išvystyti iš pat j kūrimui po kolionijas tos 
pradžių gana platų veikimą, 
ypač s informacijos srityje, 
tad prisieis išlaikyti ofisą, va
ryti plačią korespondenciją, 
leisti brošiūrų ir tt. Su lai
ku tikimasi prieis ir prie lei
dimo žurnalo. Pirmiem dviem 
metam išlaidų sąmata suda
ryta i $10,000.00 arba po $5,-
000.00 kas met. Iš tų pinigų 
jie, amerikonai, apsiima kas 
met padengti $2,000.00, gi ki-

draugijos skyirų kviečiant į 
juos visus, kurie atjaučia rei
kalą susiartinimo dviejų res
publikų: seniausios ir jau
niausios — Amerikos ir Lie
tuvos. Kaip graži dirva dar
bui visų lietuvių, ^išaugusių 
čia Amerikoje, taipat ir visų 
mūsų žymių biznierių, profe
sionalų ir šiaip jau inteligen
tų. 

(Liet. Inf. Biuras). 

GENOA, bal. 22. — Angli
jos, premieras Lloyd George 
laikinai apramino ekonominę 
konferenciją, kuomet vokie
čiai delegatai sutiko su san
tarvės sąlyga nedalyvauti vy
riausiojo komiteto posėdžiuo
se, kuomet tas komitetas dis-
kusuos Rusijos reikalus. 

Niekas negali tečiaus pasa
kyti, kaip ilgai gyvuos ta ra-
mylx">. Ar kartais bolševikai 
delegatai nesukels vėl kokio-
nors netikėto trukšmo. 

Bet Anglijos premieras yra 
pilnas optimizmo. Šiandie jis 
turi du svarbiausiuoju tikslu: 
Sovietų Rusiją priimti Euro
pos tanių draugįjou ir kokiam 
laikotarpiui Europoje įvykin
ti taiką. 

Vokiečiai laikosi. 

Vokiečiai delegatai priėmė 
vieną santarvės jiems paduo
tą sąlygą, Bet jie neatsisakė 
nuo padarytos sutarties su S. 
Rusija, Ta sutartis, reiškia, 
jiems už viską yra. brangiau
sia. Taigi, vokiečiai pačiame 
principe nepasidavė santar
vės norams ir, kas žino, gal 
jie šiandie jau sąkalbiauja su 
bolševikais prieš vakarine Eu
ropą. 

Prancija tečiaus tokia vo
kiečiams " b a u s m e " nepaten
kinta. Iš Paryžiaus pareina 
žinių, kad tenai viešoji opini
ja reikalauja vyriausybės at
šaukti savo delegatus iš Ge
noa konferencijos ir neturėti 
nieko bendra su vokiečiais ir 
bolševikais. 

Tečiaus premieras Poinca
re laukia tolesnių atsitikimų 
konferencijoje. 

Bolševikų reikalavimai. 

Vyriausias konferencijos 
komitetas svarsto bolševikų 

GENOAvbal 23. — Rusijos 
karo skolos Prancijai siekia 
5,800,000,000 popierinių^fran-

įSOFTA, bal. 24 — Bulga
rijos vyriausybės parėdymu 
visa gen, Wrang«lio kariuo
menė Bulgarijos sienose nu-" 
ginkluota. 

klausėsi įžymių ir pragarsėjusių kalbėtojų: Kun. Pr. Gar
maus ir p. M. Bagdono, b. St. Seimo nario. Krikščionims 
demokratams aukota gausiai — $600. Valio mūsų kal
bėtojai, Bridgeporto susipratę ir duosr.ųs katalikai! 

— r . 

B R I D G E P O R T . 
Didžiulės prakalbos. 

/ 

IŠDAUŽĖ KRAUTUVĖS 
LANGĄ. > 

Š. m. 21 d. Šv. Jurgio pa 
rapijos svetainėje vakare įvy- k a i p o ~Kr Demokratų atsto-

Kalbėjo dar antru atveju 
gerb. kun. Garmus. J is padė
kojęs už aukas, pažymėjo dar 
doros ir religijos reikalingu
mą valstybės gyvenime. 

Galiausiai M. Bagdonas, 

v 

Vakar rytą automobiliniai 
plėšikai vidumiesty, 9 West 
Madison gat., išdaužė jubilie-
rinės krautuvės langą, pagro
bė už $1,000 vertės iš lango 
laikrodėlių ir žiedų ir nuva
žiavo. 

SPROGIMAS ARTI LOS 
ANGELES. 

kų, anot oficiajio prancūzų 
pranešimo. Į 

Gi prieškarinės Rusijos sko
los Prancijaį siekia 10 bili-
onų auksinių frankų. 

Be to, Prancija nori dar f> 
bilionų popierinių frankų at-j 
lyginimo už konfiskuotas Ru- f m a i , W, pranešta, kad tenai į. 
sijoje prancūzų sutartis ir in TJkS% «**?*» ^ z o sprogimas 
atliktus kitus praTuuizams nuo 

ko prakalbos, kokių br idge- j v a s > įš r eiškė padėkos žodžio 
portiečiai -jau senai neturėjo.: visiems aukotojams, gerb. kun. 
Dar toli prieš 8 vai. žmonės |Krušas, vietos katalikų dar-
plaukte plaukė į svetainę. Įbuotojams ir gerb. kun. Gar-

Kalbėjo gerb. kun. Garmų* ' m u į u ž ;karštą ir patriotingą 
ir buvęs St. Seimo narys M. kalbą. ^ 
Bagdonas. Protarpiais susirin- c<erb. Garmui pasiūlius 
kusius linksmino Cicero para- nusukta "va l io" , Lietuvos 
pijos -benas. Respublikai, Lietuvos Armijai, 

Sugrojus Amerikos ir Lietu Amerikos lietuviams-katali-

LOS ANGELES, bal. 22. 
Iš Downey, nuo čia už 15 

stolius. 

17 MILIOttŲ VETERANŲ 
LIGONINĖMS. 

nuo kurio žuvę* apie 100 žmo 
nių. 

Iš čia kuoveikiaus pasiųs
ta pagelba. 

r-

atsakymą į santarvės,/paduo7 

tas sąlygas. Bolševikai atsa* 
kyme sutinka kuone su viso
mis santarvės ekonominėmis 
sąlygomis. Bet už tatai rei
kalauja sau pilno pripažini
mo* 

Tas bolševikų reikalavimas 
gali sukelti naują trukšmą ir 
nesusipratimus. Bolševikų 
valdžios pripažinimas yra di
džiai neparankus santarvei 

riama daugiau 17 milionų 
dol. paliegusių karo veteranų 
ligoninėms. 

PAVOJUS KRIKŠČIONIMS 
KINIJOJE. AVASHINGTON, bal. 22. — 

Prezidentas Hardingas pat
virtino kongreso pravesta AMOY, Kinija, bal. 21. 
Langley bilių, kuriuomi ski- Kinijoje prieš krikščionis or

ganizuojasi kinai pagonys su 
radikalais. Varoma smarki 
propaganda prieš krikščionis. 

MAŽINA RUSIJAI SKOLAS, BOLŠEVIKAI REIKA
LAUJA PRIPAŽINIMO 

Santarvė Pripažjsta Palengvinimy Rusijai 
G E N O A ^ b a i 24. — Sov. ,ga apie 3 bilionus dolierių 

Rusijos delegatai paskelbė,: mažiau. 
kad «ną dieną konferencijos Prancūzai delegatai su tuo 
komiteto susirinkime Rusijai nesutinka ir del to ekonomi-

vos himnus, gerb. kleb. M.' 
Krušas perstatė kalbėti kun. 
Pr. Garmų. Kalbėtojas ilgoje 
savo prakalboje vaizdingai nu
piešė visą eigą sunkių kovu 
del Lietuvos Nepriklausomy
bės, pradedant nuo pirmųjų 
dienų įsikūrimo Lietuvos ka
riuomenės. v 

Kaipo buvęs Lietuvos ar
mijos pirmas kapelionas, pats 
savomis akimis matęs ir sa
vo darbais prisidėjęs prie ka
riuomenės — įdomiai, vaiz
džiai atpasakoja kariuomenės 
kilnius nuopelnus ligi pasta
rųjų laikų. Toliau įdomu, kiek 
Lietuvos katalikai - .ateiti- T O K v 0 , bal. 24. - Kadan-
ninkai, pavasarininkai ir kiti • ^ č i t o s v a M ž i a ^ p a d a 

kams. 
Pagaliaus, susuKta:."Tepra

smenga socializmas-bolševiz-
mas! ' ' 

Su anksčiau surinktais — 
viso aukų Bridgeporte Kr. De
mokratams sudėjo $600. 

Valio, Bridgeportiečiai lie-
tirviai-katalikai! 

y J. Skinkys. 
P. S. Per ptakalbas surin

kta $500. Ant rytojaus tečiaus 
gauta $100. Taigi, viso aukų 
$600.00. 

JAPONAI BUS SIBERIJOJ. 

sumažintos prieškarinės sko
los. Tas padaryta už tai, kad 
bolševikai apsiima pripažinti 
prieškarines Rusijos skolas 
svetimoms valstybėms. 

nei konferencijai grūmoja nau 
jaš krizis. \ 

Prancūzai, delegatai šaukia
si pagelbon savo piremiero Po-
lincare, kad jis atvažiuotų 
,į Genoa. Nes Prancijai busią' 

Anglijos premiero sumany- [!. . __ . . . ^ " .. ., ..* ° • .. : , .. . . v blogai. Negalėsianti atlaikyti mu. Rusijai dovanoti visi uz f . f. . 
fl.. y Y- • i • v. i. Mavo pozicijoje, 
skolas nuošimčiai, kurių butą .. 

, . . , į Prancija nepatenkinta nei 
tokios sumos, kaip visa karo • • . .. 

• Vokietijos delegatų atsakymu 
j į santarvės notą del tos nelai-'mingos rusų su vokiečiais su 

įtarties. 

Tai laimėję bolševikai did
žiai džiaugiasi. Šiandie ji > 
sako, kad kuomet skolų *klau- r Prancūzų delegacija čia to

dėl įdavė protestą santarvės 

parodė karštos Tėvynės mei-l 
lės tais Lietuvai sunkiais lai-, 
kais. Nepamiršta pažymėti \& 
davikiški darbai įvairių bol
ševiku, socialistu ir lenkber-
nių, kurie ardė sunkiai kuria-

Jmąją Nepriklausomybę. Sup
rantama, įvairiems Marikso-žy-
delio pasekėjams ir panašiems 
negalėjo patikti teisybės žo
džiai. Keli jų bandė net pri
tarti katučiais judošiškiems 
darbams išgamų, kurie 1917 
m. Petrograde suardė Lietu
vos Seimą ir ėjo prieš Lietu
vos Neprildausomybę. I r kal
bėtojui ir publikai užprotesta
vus vienam jų net reikėjo ne
šdintis iš svetainės. "Dėd ių" 
gerokai išsigando. O vienas 
matomai lenkbernis, priešaky
je besėdįs, is pykčio dantimis 
suplėšė lietuvišką knygutę. 
'Pagaliaus nurodžius reikalą 
remti Lietuvos katalikus Kr. 
Demokratu s, buvo pad a 17 J> a 
kolekta. 

Po' pertraukos kalbėjo Kr. 
Demokratu atstovas M. Bag-

ryta jokia sutartis, tad Japo
nijos kariuomenė neapribuo-
tam laikui pasiliks Siberijoje. 

simas išspręstas, tatai jie vi
są savo domę dabar atkrei-^ 
psią \ tai, idant santarvė pri
pažintų bolševikų valdžią ir 
parūpintų Rusijos atstatymui 
reikalingą paskolą. 

Anglijos delegatai klausia
mi; apie nuošimčių dovanojl-
[mą Rusijai už skolas tą faktą 
pripažino. Sako, Rusija sveti
moms valstybėmanbus skolin-

donas. J is (dei vėlyvo laiko) 
trumpoje kalboje pažy*iėjęs ke 

delegatams. Atkreipia domę j lis faktus iš social-liberalų pa
tai, kad vokiečių delegate at-

f sakymas į notą dviprasmis. 
Be to stato klausimį, į pačios 
rusų-vokiečių sutarties legaly-
bę. J i priešinga Cannes kon
ferencijos pareiškimams. OĮneapleisim. 
juk tų pareiškimų pagrindais 

stangų Lietuvoje paglemžti ka 
talikų teises, nurodė reikalą 
katalikams laikytis tvirtos vi e 
nybės. 

Svetimo nenorim — savo 
- Teliudija dar-

vedama Oenoa ekonominė kon nę ir Baižfoyčią baigė kal-
ferencija. 

baį, kad katalikai myli Tėvy
nę ir B 
bėtojas. 

ROKIŠKIS. Paskutiniais 
metais apskrityje daug dvarų 
pasidalyta tarp įpėdinių. Dau 
guma įpėdinių yra gavusių 
mažiau, kaip po 100 deš., ir 
tokie parduoda savo žemę, o 
pirkėjai pašalina nuominin
kus. Tokiu būdu dabar iš Ro-
kiškio dvar>» pašalinama 17 
šeimynų. 

Daug .bežemių ir mažaže
mių (apie 1,500 šeimynų) yra 
padavę prašymus del gavimo 
žemės einant laukiamuoju že-* 
mas reformos įstatymu. 

Rokiškio apskrity šmugelis 
su Latvija smarkiai eina, y-
pač pro Pakdėlį ir Suveiniš-
kius. 

SKAITYKITE IR PLATINKI 
TE LIETUVIU DIENRAŠTI 

" D R A U G E " 

P I N I G U KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
bal. 22. d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų &10 
Italijos 160 lirų 5.20 
Vokietijos 100 markių .37V> 
Lietuvos 100 auksinų .3M> 
Lenkų 100 markių .02 



_ • as 
DRIUGŽS 

NEDORIEJI ADVOKATAI, 
Kokių čia jau suktybių ir 

nedorų darbų neprasimanoma. 
Įdomiausia tečiaus tas, kad 
tais nedorais darbais dažniau
sia užsiima tie, kurie, rodos, 
kitiems turėtų duoti pavyzdį. 

Nesenai vienas federalis tei
sėjas neiškentęs pareiškė, kad 
Chicagoje esanti nedorųjų ad
vokatų organizacija. Tie advo
katai visokiomis suktybėmis 
stengiasi sugriauti daugybe 
visokių gerai ir stipriai pasi
laikančių firmų. 

Tas teisėjo pareiškimas ne
nuėjo vėjais. Jis pasiekė patį 
Teisingumo departamentą Wa-
shingtone. Departamento vir-
šinirilkas, generalis prokuro
ras tuo susidomėjo. 

Pastaraisiais laikais Chica
goje federalin teisman paduo
ta daugybė peticijų apie pri
verstina įvairių firmų ban-
krutijimą. Atkreipė į tai do
mės generalis prokuroras. 

Federalis teisėjas Page Chi
cagoje gavo Teisingumo de
partamento instrukcijų kuo-
veikiau ištirti penkių atskiria 
advokatų firmų vedamus inte
resus. Departamentas, sakoma, 
painformuotas, kad tos advo
katų firmos veda nelegales 
praktikas. Apgaulingais bu
dais jos stipriai pasilaikan
čias firmas verčia bankruty-
ti, kad iš to gautų sau dide
lį pelną. 

Sukčių advokatų pirmutinis 
darbas patirti, kiek kokia fir
ma yra įkalta savo kredito
riams. Tuomet jie eina pas 
tuos kreditorius, iškaulija nuo 
jų parašus ir žada firmą pa; 
traukti atsakomybėn. 

Su kreditorių parašais pa
galiau jie kreipiasi į pačią fir
mą ir daro grūmojimus. Fir
ma verčiama sukčiams išmo
kėti šimtus arba tūkstančius 
dol. už nutylėjimą. Bet jei ku
ri firma atsisako sukčius advo
katus papirkti, tuomet tie, tu
rėdami kreditorių parašus, pa

duoda teisman priverstino ban 
krutijimo peticiją. Ir kuomet 
teismas peticiją pripažįsta ir 
firmai paskiria globėją (re-
ceiver), tuomet tie sukčiai ad
vokatai taipat gerai pasipel-
nija. 

Chica^os federaliame teisme 
šiandie daug yra tokių petici
jų. Teisėjas Page tas petieijas 
tečiaus atidėjo kokiam laikui. 
Pirmiau pasiteriaus, kuomi tos 
peticijos pamatuojamos, ko
kios advokatų firmos patar-
nauja kreditoriams. 

Matyt, daugeliui advokatą 
čia pasidalys labai karsta. Ir 
verta. 

iŠ KATALIKU GYVENIMO. 
Baigiame gyventi žiauriau

sius materializmo laikus. Žmo
nės pradeda jausti, kad jiem 
vien kūniškai gyvuliškų reika
lų neužtenka ir ima ieškot ko 
nors prakilnesnio, aukštesnio. 
Tarp Vokiečių protestantų 
aiškiai matytis mistiškosios 
(dvasiškos) srovės, kurios 
juos veda vis arčiaus "prie Ka
taliku bafcnvčios. 

Nesenai vienas Niureitber-
go krašto protestantų pasto
rius Staehlin iš Kasselįo vie
šai prisipažino, kad "šiandien 

džias ir šalies reikalai žymiai 
pagerėjo. Vokietijoje nevei
zint į sunkią ekonominę gtedėtį' 
katalikų centras sugeba šalį 
sulaikyt nuo galutino iširimo. 

Katalikų principai, nuomo
nės vis daugiaus gauna pripa
žinimo -ekonomijos, politikos, 
socialės tvarkos, mokslo ir 
dailės srityse, »es veda prie 
tikro būvio pagerinimo ir ra
mybės. 

i 
Tiktai Lenkijos vadovaujan

tieji šlėktų sluogsndai mėgina 
katalikybę kraipyti stengda
miesi ją išnaudoti savo politi-
niems tikslams. Net Jjenkijos 
primas, Gniezno — Poznanio 
arkivyskupas, kardinolas Dal-
bar, buvo priverstas raštu 
kreiptis vardan visų saviškių 
vyskupų prie prezidento Pil
sudskio, skųsdamasjkad "nors 
Rymo — Katalikų Bažnyčia 
sulyg Konstitucijos valdoei 

NUTAUTĖJIMAS AME-
' RIKOJE. 

yemmas yra susivėlęs į šiurk
ščius šiokiadienius reikalms, 
kad atrodo visa Amerika, kaip 

Nors Amerikos visas gyve
nimas yra supintas iš tų gijų, 
kurias ankščiaus ar vėliaUS at
siveža STZ savim čia keliaujan
tieji europiečiai, bet šiandie 
visgi galima pastebėti Ameri
kos gyvenimo savybės skir
tingas nuo Europos kultūrin
gų šaKų. Svarbiausias ameri-
konizmo savitumas, kurį te
rasi tik šioje šaly, tai komer-
cialistinis sumaterializėjimas 
žmonių. 

Dirbto, kad valgytų—valgo kad 
dirbtų. 
• 
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liaus imant, juose jau nebe
lieka daug ta, ką mes vadina
me spaeifin&nis žmogaus ypa-

ir vienas didelis fabrikas fce-Hybėmis ir todėl jie sudaro 
jausmiu mechanizmu. Tik ne 
žymų disonansą į tą, mekaniš-

pasilikdavo negyva raide, fctto< 
tarpu pildančiosios valdžios 
atstovai taikina prie Bažny
čios prūsų, rusų, austrų senus 
įstatus, varžančius Bažnyčios 
liuosybę ir priešingus jos rei
kalams. Nuosavybės klausi
muose peržengia jie net Seimo 
priimtus įstatus". 

Jeigu Lenkijoje Katalikų 
bažnyčią stengiamasi versti 

protestantai būriais plaukia į} Valstybės tarnaite ir tautinin-
atalikus, labiausiai gi jauni-} kų-demokratų (endekų) pas

tumdėle, tai ką besakyti apie 
Vilniaus kraštą, kur per baž
nyčias lenkų politikai stengias 

gyvenimas 
yra kiaurai persunktas prak
tiškumu, bizniu; čia įdėjoms, 
dvasiniai žmonių kultūrai, la
bai maža tėra vietos. Jeigu 

savo teisėmis, bet lig šiol josy nies nauja akimi praskleisime 

1 
mas, ištroškęs po karo ,baise-
nybių tiesos ir teisybės". Ka
talikiškoje Bavarijoje katalikų 
jausmai nei kiek nesnmen-
kėjo, bet dar labiaus išsiplėtė. 

išviršinio amerikiečių gyveni
mo maršką, pažiūrėsime į jų 
dvasių gyv«nimą: dailę, me
ną, literatūrą, mokyklas, tai 
turėsime pripažinti, kad ir 
tie dvasinės kultūros trupiniai, 
kurie čia yra, labai ir labai 
storu 'praktiško gyvenimo dul
kių sluogsniu prislėgti. 

Čia, galima sakyti * labai 
tinka šis posakis: žmonės dir
ba, kad Valgytų — valgo, kad 
dirbtą. Visas visuomeninis gy-

ką gyveninio procesą įneša jau 
nesnieji ateiviai su savo idea
listinėje atmosferoje ugdyta 
siela ir auganti Amerikoje 
šviesuomenė. 

Įdomi kova. 

. Amerikoje kas dieną eina 
žiauri, gan įdomi kova, kuri 
gal yra vienintelės rųšies pa
saulyje. Tai kova idealizmo 
su komerciniu materializmu. 
Ir nežiūrint į tai, kad iš vie
nos fronto pusės stovi neper-
aukšto intelekto jaunesnieji 
ateiviai iš Europos ir Ameri
kos tikroji, neskaitlinga, švie
suomenė, o iš kitos pusės *& 
sagaliai viešpataujantis A-
merikoje mamonos dievaitis, 
toji kova, dažnai pačių kovo
jančių nepastebima, yra taip 
gili, kad sunku įsivaizdinti 
by kokią taiką iki viena ar 
kita pusė neišnaikins 'priešin-

IOBTUVIŲ KATALIKŲ 

•DRAIKAS" 

g£J9~ 

^ 

gudų, o ne vien. lenkų. Taipo
gi iš mr. Lauri vys. Matulevi-

kuogreičiausiai sulenkinti lie- čiaus gavo padėka už patari 
tuvius įr gudus. Kad vyskupas mus bažnytinių žemių ir tnr-

Miunchene nutarta pastatyti į Matulevičius priešinosi tam 
dar 5 katalikų bažnyčias, nors 
jų ten nemažaį yra. Mat mie-s 
tps išsiplėtė — pakraščiam 
prireikė naują bažnyčių. 

Prancūzai atstato 3,000 su
griautu bažnyčių. Ispanijoje 
katalikų gyvenimas išsiplėtė 
ir sustiprėjo. Priauga nauja 

talikų, kurie dabar vadovau
jant savo karaliui, nuosekliam 
katalikui, paėmė į savo rankas 

visuomenės gyvenimo va-

nedoram darbui, tai prieš jj 
varoma baisi agitacija, kad tik 
jį iš Vilniaus išgriaužtrs ir ten 
savo sėbrą įstačius. Tečiaus 
šiomis dienomis vysk. Matule
vičius gavo iš paties papos Pi
jaus XI jo paties ranka rašytą 
raštą, kuriame papą giria 

karia susipratusiu mokytų ka- vys. Matulevičiaus veikimą, 
ypatingai kad jisai duoda ga
limybę plačiom katalikų mi
niom garbinti Dievą jų pri
gimtoje kalboje — lietuvių 

tų klausime nustatomą ~kon-
k orda tą su Lenkija. 

Taip tatai vyskupo Matule
vičiaus padėtis! Vilnhjje sus
tiprėjo, neveizint į visas len
kų pinkles, ų 

Lietuvoje Katalikų gyveni
mas neveizint į socialistą ir 
laisvamanių pinkles, vis pla-
čiaus ir s markinus reiškiasi. 
Nenustokim tik veikę o katalr-

&itos kovos akyvaizdoje, ne
retai tenka susitikti su negiliai 
į žiūrinčiai s žmonėmis, kurie 
sako, kad tasai mamonos die
vaitis pergalės naujai žmonių 
idealistinę kimią*ir stiprėjan
čią šviesuomenę, kad svetim-
tautiečiai liks ankščiaus ar vė
liaus visiškai nutautinti, su-
amerikoninti. Nes, iš tiesų, 
svetimtaučių nutautėjimas, 
prie tokių tautinio gyvenimo 
sąlygų, kaip jau esu minėjęs, 
butų visai neįmanomas, jeigu 
ne tasai mamonos dievaitis, 

visai savotišką šeimą. 

Ką turėti, omenyje. 
Štaį ką privalome turėti vi

suomet omenyje kalbėdami a-
pde taip vadinainąjį svetii*-
taučių "nutautėjimą'' Ameri
koje, Kuomet šitokioje švie
soje pastatome tą ypatingo po 
budžio, kuriam panašaus ma
ža ką galima pasaulyje- rasti, 
" nutautėjimą'' Amerikoje; ir 
kuomet mes giliaus pažvel
gėme į tos užkulisinės kovos 
eigą idealizmo su materializ
mu, jausmingumo su mekaniš-
kumu; tai mes turėtume būti 
labai naivus įmones, kad pri
sidėjus prie tų pesimistų, ku
rie monotoniškai gieda, kad 
tasai " nutautėjimas'' apše 
kurį mes ką tik esame kalbė
ję;, ankščiaus ar vėliaus įvyks 
ir todėl esą veltui visokis tam 
pasipriešinimas. 

Ne, mes jei tik bandysime 
priešintis tokiam "nutautėji
mui", neabejotinai rasime 
pakaktinai priemonių. Apie tai 
tarsime žodį kitu atveju. 

t>renumerato« mokaai likalno. L*i-
kaa •kaitoai nuo užsiraSymo 41*no* 
ae nuo Nauju Metų. Norint parmal-
nyti adresą -ri«wl* re ik i* prisiųsti 
ir s e iaas ąilfimir J?lnl#«u »eriaue*.a 
Austi išperkant krajojt ar erprtae 

Money Order" arba jdadant pini-
fua I registruotą laiiha. 

"DBAT7GAS" PTOL. CO. 
2334 S6. Oakley Ava, Chicago. 

Tel. RooseveU7791 
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TIKRA BĖDA, TIKRAS 6A 
LAS: KUR PAŽIŪRI -

•TOMUS", 

apjakęs katalikų neapkenti-
jeigu ne tasai vienintelis ame-[ m a s . Katalikofobija sergan* 
rikonizmo savitumas — komer 
eini s materializmas. 

Taigi į visą svetimtaučių 
nutautėjimo procesą tenka žiū
rėti, ne kaipo į nutautėjimą 
nuo savo tautos pereinant į 
kitos tautos eiles, bet kaipo Į 

kiškoji Lietuva tapn katalikis- sumaterializėjimą ir savotišką 
kai sutvarkyta. į "nutautėjimą" m*o by kokios 

(Liet. Laisve) [žmonių tautos. Kadangi 
I I I P ' Į • H • 
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Mūsų social-liberaius suėmė 
bjauri liga. Teisybė, liga ne 
nauja. Bet pastaruoju laiku 
ji ypač apsireiškė. Tos ligos 
vardas — katalikofobija, arba 

čius lengva pažinti, nes ligo
niai kas sakinys naudoja įžo
dį "klerikalai". Tie nelabieji 
"klerikalai" stačiai apsėdo 
nelaiminguosius: nei gyventi 
nei mirti ramįai neduoda. 

Kaf kurie ligoniai Lietuvo
je taip sunegalėjo* jog reifejo 
juos ek&pertuoti j Anferiką. 

Pirmiesiems tas "ekskurže-

nas ' teko padaryti cicial-liber 
^ahj "galijotiniams" Plietke-
vičiui su Gizeliu. Buvo mano
ma, jog kelionė, tyras jūrių 
oras, o pagalios, Amerikos 
laisvamanija pagydys juos. 
Bet ne taip butą, kaip žadė
ta... Ir čia rėl Šiokie, tokie, 
anokie "įklerikaiai". Ir Pliot-
kevieiui su Gizeliu nė kiek ne-
paJengrėjo ir dar ėiėe&nė 
"kvaraba" apėmė. Karseiuoti 
ir protestuoti pradėjo. 

Nėra ko stebėtis iš jarotesi-
nio Griaelio. Piktieji liežiuviai 
katba, kad jis be to dar turįs 
"priepuolą", kurią gavęs St. 
Seime nuo "klerikališkų inkvi-
zicijų.r, besigindama*. Mat, 

Žvirblis, j ^ g e i m e s v a r s t aBt Mokykiu 
įstatymą Gizelis matTdania*>, 

j jog nepavyks tikybos išmesti 
] iš mokyklų lauk, pykčio pa
gautas — apalpo. Nuo to laik© 
jam visai "ledaka" pasida
rė. O gaila žmogaus: turi pa 
čią, vaikus.... 

Btįl geriau, matomai, ir 
PHotke\4črui. Karščiuodamas 
jis Lietuvos poKtiką išvada Jš 
Purickio kelnių ir Krupavi
čiaus barzdos. ^ 
^rTurėsiflie naują patarlę: 
"Nusijpolrtikavo, kaip PHotke-
vičius su Puriekio kelnėmis". 

Klerikalas. 

i 
\ 

KUN. GARMAUS KALBA 
KAI PERKŪNAS TRENKIA 
KAS NEGIRDĖJOTE. NUEI
KITE JO PASIKLAUSYTI 
BAL. 25 d., BRIGHTON PAR
KE, CHICAGO, ILL. 

ŠIŲ LAIKŲ RITIERIAI. 
SYVINIS. 

(Vaizdelis iš lenkų karinio gyveninio ko
vose su lietuviais). 

(Tęsinys) 
— To aniol, a ne dziwka, to gwiazda 

Polsee! pabaigė savo kalbą jaunas Griške
vičius. 

Skauradinsko krutinėję liko sunku ir 
kas ją lyg prislėgė. Valandėlei nutilo ir 
nepratarė nei žodžio. Griškevičius laukė 
iš Skauradinsko papasakoti ką, o 
Skauradin^kui uždarė lupas Eniilia ir jos 
susitikimas su ulanu. 

— Ot, kad tai bučiau dar tris dienas 
pasirgęs, tikrai bučiau ją susitikęs, o da
bar toji laimė ulanui. Nelaimė mane vi
sur lydi, fronte ir už jo. — 

Galvojo ponas Skauradinskas ir pasi
rodė tiek nelaimingas pasaulyje sutvėri
mas, tiek menkas-silpnas, kad nevertas gy
venti pasaulyje. Kilo galvoje juodos min
tys nusižudyt, beviltis, neūpas pažvelgė 
Ii 

Iki Augustavo kalbos ėjo, bet iš Skau
radinsko lupų sunkios, veide matėsi nusei-
minimas ir nebeliko to džiaugsmo kokį 
paroĄp kuomet susitiko. Tą pastebėjo ir 
Griškevičius, bet kas jame sunkaus sle
piasi negalėjo suprasti 

V. 
Atvykus Augustavan liko paskirtas da-

lin ir paėmęs vėl vadovavimą kuopos, pra

dėjo seną savo gyvenimą, bet linksmu
mas nupuolė. Visur vienas, ar būryje Skau 
radinskas buvo užsimąstęs, rimtas, tik kei
kė be atvangos žydus, lietuvius ir 
visus kas ėjo prieš Lenkiją ir 
niekas iš "jo nebegirdėjo juoko. Grasė žy
dams ir prisiekė, kad dar kartą gerai kur 
atkeršys jiems. 

Pulkas iš Augustavo buvo pareikalautas 
į Vilniaus frontą ir priskirtas prie genero
lo Želigowskio dalies. Skauradinskas taip 
pat pasijuto Vilnijoje po vadovybe gene
rolo. 

Lenkai sulaužę Suvalkų sutartį su lie
tuviais Želigowskio vardu puolė su trimis 
divizijomis pėstininkų ir kitokiomis stip
riomis dalimis vieną, nelaimingą narsiai 
besiginantį lietuvių batalijoną ir, žinoma, 
jį pergalėjo ir užėmė Vilnių. Skauradins
kas kiek atgijo, priėjo valanda kada ga
lės atkeršyti žydams ir puolė visu smar
kumu savo priesaikos pildyti, duodamas 
valią visiems savo kareiviams. Pakilo rik
smas gatvėse, moterų ir vaikų kliksmas. 
Skauradinskas patsai griebėsi garbingo 
kultūringųjų laikų darbo ir visos kuopos 
priešakyje patsai vadovavo žydų mušime. 
Nutvėręs vieną <žydą už barzdos pastebėjo 
pas jo dešinėje pusėje nosės randą. Atsi
minė, kad užimant Vilnių 1919 m. per Ve
lykas tokį pat žydą buvo paėmęs savo na-
guosna ir pastūmęs ant geležių perskėlė 
nosį. 
. — Tikrai bus tas patsai, papuolęs mano 
naguosna antru kartu, na jis mane pami
nės, pagalvojo ir užėjo mintis paklausti 
apie tą. 

— Ei žydowska morda, kas perskėlė tau 
nosį. 

— Ui panie, per Velykas 1919 m. ponai 
kuomet paėmėt Vilnių, ui, kaip pastume 
ant geleže ir perskėlė — nusigandusiai at
sakė žydas. 

— Na, o ar pažintumei tą kuris tau per-
skėlė nosjt j 

— Ui kur pažinsi, o ypač dabar kuo-
met as bijo. 

~ Ko bijai parka? — 
- r Ui pani, pani, pani!.. norėjo kaž-k^ 

ištarti žydas, bet žodžiai susilaikė. 
— Tu parka, žinai, kad tai aš tuokart 

buvau, aš tau tą nosį įdėjau, žinok, kad 
mano naguosna, taį yra pono Skauradins
ko papuolei antru kartu ir daugiau žiū
rėk trečią kartą nebenorėk mano naguos
na papulti, tuomet bus "kaput" — taręs 
kapitonas pakratė žydą už barzdos ir iš
ėjo laukan. 

Skauradinskas įsakė savo kareiviams, 
kad surastų įam pas žydus aukso portsi
garą, prižadėdamas, kas suras ir jei su
ras, kieno gražesnis bus ir brangesnis, tą, 
pristatys 'prie kryžiaus pasižymėjimo. 
Kareiviai puolė į visus kampus ir tik pa
sigirdo riksmas ižgązdintų čydų, o patsai 
ponas Skauradinskas triumfuodamas ėjo 
Vilniaus gatvėmis-apsidairydamas į šalis. 

Lietuviams pradėjus priešintis, Skaura
dinskas vėd pasijuto karo lauke prieš lie
tuvius, nors buvo norėjęs kokį laiką pabu-
ti Vilniuj, gal suseis su Emilia, gal j4 at
vyks aplankyti sužeistų želįgowskininkų-
ritierių, sužeistų puolant jų S divizijoms 
pėstininkų ir vienai raitelių ant vieno lie
tuvių batalijqpo h* dabar vežančius nuo 
fronto, kur vienas lietuvis kareivis muša 
jų kelis, ar net daugiau. 

imti barą Emilios dvare. Dvarą prižiūrėjo gali but ramus, lietuviai nieko nepadary-
užvaizda, Suchomrinskių nebuvo, jie gy
veno Varšavoje. Vynas dar likęs nuo ano 
karto buvo neišgertas ir šiomis dienomis 
laukė iš Varšavos apsilankant paties Sn-

go Skauradinskas ir tikėjosi... 
— Dabar tai jau laimėjimas mano pu

sėje ir Emilia tikrai mane pamylės. Ji 
atvažiuos, o aš čia pat, ginu jos dvarą nuo 
lietuvių. Ulano šitame bare nėra ir jis 
nespės sužinoti apie jos atvykimą, o kiek 
turėsiu jai papasakoti iš savo nuotikių ir 
karžygiškų darbų, tikrai ji mane pamylės. 

Praėjo savaitė ir ėjo antra, bare buvo 
ramu. Vieną naktį atvyko savo dvaran 
ponas Snehomlinskas su Emilia. Suchom-
linskas nenorėjo važiuoti iš Varšavos į sa
vo dvarą kuris buvo pavojuje, bet pra
šomas ir raunamas Emilios pasižiūrėt ir 
aplankyti savų riterių, kurie jų dvarą gi
na ir pastiprinti juos dvasioje, kad geriau 
budėtų jų dvarą ir turtus, prikalbėjo sa
vo tėvą. Sucnomlinskienė likosi Varša
voje. 

Atvykęs Suclionurnskas teberado dvarą 
nesunaikintą, vynas dar neišgertas, nors 
užvaizdą lietuvių sveikatai jį buvo pra
tuštinęs. Rado savo senus kolegas. Jo 
dvarą saugant poną Skauradinską, esan
čius tame bare ponus Sidzikauską, Praš
kevičių, Mogilinskį. Kitų jau nebebuvo. 
Vieni buvo žuvę Hetuvių ar rusų fronte, 
kiti patekę jų belaisvėn. Skauradinskas 
išstatė stiprią sargybą, išsiuntė žvalgybą 
ir liepęs visiems būti budriems patsai su 
kuopuikiausiaįs komplementais pasveiki
no poną Suchomlinskį ir paną Enųliją, 

Skauradinskas su savo kutfpa gavo už- duodamas ritkrišką žodį, kad per naktį 

chomlinskio ir jo duktės Emilios. Nudžiu- lietuviams, tais žodžiais užbaigė Skaura-

tų, jei ir kėsintųsi, jo narsioji kuopa at
rems ̂ juos ir. apgins jų dvarą, 

— Geriau akmeniui ant kelio gulėti, 
pačiam žūtį tame dvare, bet jį neatiduoti 

dimskas savo kalbą. 
— Sužinojus apie Sochomlinskio su

grįžimą ,jo visi kolegos ir prie uždarytų 
langinių tylomis pradėjo puotauti. Skau
radinsko širdyje jautėsi rojus. Ulano ne
buvo ir niekas jiems nesimaišė. Išpasako
jo Emiliai savo žygius ir gavęs jos pagy
rimą "Polski j ricier" pasijuto laimingiau
siu pasaulyje. Laikas ėjo linksmai, nors 
tylomis. Jam tas vakaras atrodė linksmes
niu, malonesniu už visus kitus, nors tuo
kart puotaujant atvirai, be jokios baimės 
ir pavojaus^ Davė Emiliai prižadus, kad 
geriau žus, bet š i 0 dvaro lietuviams ne
atiduos. Emilia maloniai į jį šyptelėdavo 
ir tvirtai suspausdavo jo rauką. 

Apie pirmą vai. nakties staiga pasijn-
to netolimį šūviai iš trijų pusių. Puotau
jantieji šoko nuo stalo. Sustaugė lietuvių 
patrankos ir keturi šoviniai truko dvare. 
Vienas prie pat durių. 

— Jėzus, ^Marija! — pasigirdo išgąstis 
panelės Emilios, — lietuviai turbūt puola? 

Karininkai puolė laukan, bet jau buvo 
vėlu, liettWiai iš dešinės pasiekė dvarą, 
iš kairės ėj© smarkus šaudymas ir lauke 
nebegalėjo stovėti. Lenkų — Skauradins
ko kuopos kareiviai išsigandę, išblaškyti 
bėgo dvaru, ui dvaro girdėjosi lietuvių 
riksmas "Valio!" 

(Bus daugiau) 
<•:- — | — 
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f DR. A, K. RUTKAUSKAI 
S GYDYTOJAS I R CHIRURGAS g 

4449 South Western Avenue 
Telefonas Lafayette 4144 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 p o -

Cpietų ir 7-8 vakarais . Nedėldie-
jEniais tiktai po pietų 1 Iki 6 vai. 

ummiHtNtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii 

Jįoffkee TeL Blvd. 7890 g 
m Praneš imas J§ 

3 D . H . T . STRIKOL'IS-
2 Lietuvis 
• GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
'2 Perkė lė savo ofisą J 
O 4991 SOUTH ASHLAND AVK. * 
{ • A L . : 10:30 iki 12; 2:20 iki S i r £ 
«į 9:99 Iki 8:20 Ned. 10:20 Iki 12. | 

2914 W. 43 St. 
o. Tel . Lafayet te 999 

DR. G. M. GLASER 
F R A K T I K U J A 20 METAI 

Ofisas 9149 So. M a r g e * 84., 
iKert* 32-nd St., 

SPECIJ A U S T A S 
[oterišku, Vyriškų Ir 

Ilga. 
Ofisą Valandos: Nuo 19 

Et 2 p o plat«» nuo 5 iki 7 
l ė l i o m * nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 987 
a jtiy ti n i> k i u mMMtu 

f3UilŠiiisl«JI 
".VTI» _... -"J1.—- i » , r«>\i 9»*...r^..4*f7m; £rc» 

/ 

vak. : 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U B 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomii nuo 4 Iki 9 vakare. 

4 ^ 

Telef. Pu l lman 8 6 3 4 ? 

DR. P. SIMAITIS 
%" 

l y d ė * B e Vateša ftr B e Operaerjc 
10901 South Michlgan Ave. 

ROSELAND-CHICAGO, 1LL. 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
2252 South Halsted Street 

Ant viršaus I n i v e r . State Baitk 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 

po pietų: nuo 7—9 vak. 
Nedė l iomi j nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

$S4b6®«$9)9$$<$S$$$33&$$S<&'^G<8 

I R . CHARLES SEGAL f 
Ererkėlė savo ofisų po numeriu A 

9299 SO. A S H L A N D A V E N U E ^ 

SPECIJALISTAS | 
Di lovų , Moterų tr Vyrų Ligų S 

Į Vai.: ryte nuo 1 0 — 1 2 : nuo 2 — 6 ^ 
ly p ietų: nuo 7—8:84 vakare.** 
'ctedėMorals: 14 iki 1. \ 

Telefonas Drexel 9880 ; \ 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Ejunp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 8 po 

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Oanal 1712—941 
Res . Tel . : Mtdway 5519 

DR. MAURICEIAHN 
GYDYTOJAS D t CHIRURGAS 

4991 So. * 111119 Are . 
Tel . Yards 994 

OFISO VAL.: 
Tel. Tartis 0994 

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

^ 

9/99 4V»-@^%^fV9^9^9^4V4vS9^9tVtV4V9'9' 

Telefonas Von Buren 294 _^ 
Res . 1129 Indeoendeace Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
R u s a s Gydytojas Ir Chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų l igų. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—2 po 
pietų, 7—9 vak. Nedė l iomlt 10—12 d. 

Ofisas 2954 9a. Halsted St*., Cbtcago 
Telefonas Drover 9999 

$9*9/9^**#'4 '99*9*9/&9-&9 / &&94'9'9 
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V. W. RUTKAUSKAS ft 
ADVOKATAS į 
Ofisas Didmle- ty j : 

39 South U Balto Stn*t I 
Kambaris 324 

Telefonas Central 4999 
4bft4bft*4HHHbtt4bfttbft#§^^ | 

•akaraii, 813 W. SSrd i t j 
Telefonas: Yards 4481 

i ANTANAS A. 0LIS * 
(OLSZEvVSKJ. J R . ) 

A D V O K A T A S 
Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn St., Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 2251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 668. 

J. P. WA1TCHES 
Lavvycr 

L I E T I V I S ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 N . D e a r b o m S t 

Tel. D e a r b o m 4994 
Vakarais: 10739 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel . Pul lman 4377 

Dr. M. Stupnicki-
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

[Valandos: — 3 Iki 11 Ii ryto:! 
Ii po platų iki 8 vak. Nsdėllo-J 

ils nuo I lkl 8 vai . vakara i 

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

YeL Ganai 9119 
Valandos: 19 ryto iki S v a k a r ą 

Gyvenimas: — 9911 W. 98rd Str. 

Tai Prospect 2444. 
m . • n • n — T - ~ i • •• — - į 
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Tel. Oanal 257, Vak. Oanal 2119 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

OhirnrgM 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 14 iki 12 ryte: 1 tkl4 
po pietų: 4 lkl 9 

Tel. Boulevard 2149 B 

DR. A. J. KARALIUS f 

Tel. Randolph 2898 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

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

19 South La Salle Street 
R o o m ĮSOS 

Valandos: 4 ryto iki S po pietų 
^ N a m ų Tel. Hyde Park 8896 

a - » " » » » » • • • • ' ! • • • « } 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
S. Morgan Str. 

G B K A t K ) , ULL. 
l l l f¥*tfStfree'8^eeeW3^^ 

Dr. L L M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas t* 
Ofisas 19909 S. 
VaL 19—18 ryte: 

4:99—1:99 
Reatdencija: 10598 Perry Ave, 

TeL PnUman 842 tr PnlL 849 

Ave . 
po pietų. 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS1 
Generalis KontraktoriuB, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave,, Ghicago 

Arti 23 &o Piace. 

ATelefonas Boulevard 4199 

A. Nasalsl 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, V 68-į 
tuvese, krlkš-! 
tynose Ir kltuo-j 
•e reikaluose! 
Kainos prleina-
B994V 

107 Aubuni Ave. Chicago. 
t 

J 9J 

uiiHMNii9mii i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

S Patarnauja laidotuvėse kuopi 
Sgiaueia. Reikale meldžia atsišau-
skti, o mano darbą busite ažga-
Snėdmti . 
=9914 W. 99141 Pi. O l l e e g o . 

Telefonas Canal 1271—2109 
f t i t i i t i t t imti i i i i i i imNii i i i i i i i i i i i i i i i i i i int i 
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P L U M B I N G 
Tel. Lafayette 4993 

Kaipo lietuvys, l ie tuviams visa 
dos patarnauju bogeriausla. 

M. YUSKA 
9229 W. 99- th Street 

— . j 

& & < 

i MOKSLEIVIŲ VAKARAS. 

Spring Valley, BĮ. — Bai. 
16 d. bažnytinėj šv. Onos sve
tainėj, Giedriniiiku. Moksi 3 
kp. (St' Bedė's College) su
rengė vakarą. 

Vakarą pradėjo moksl. K. 
Rinkus 7:20 vai.,, su trumpa' 
prakalbėle ir paaiškinimu va
karo programos. Visų pirmiau 
šiai sudainavo vietinis para
pijos choras, nanjai išlavintas 
gerb. vargoninko A. Stulgos. 

Toliaus vaidino veikalėlį 
"Daina be Galo". Vaidino se
kanti: Garliausko rolę išpil
ti ė P. Evanauskas, Grybo — 
moksl. S. Evanauskas, Duro-
vo — J. Dačkus, žydo—moksl. 
V. Sodaitis. V. Evanauskaitė 
ir M. Kelpšaitė buvo Veron. 
ir Teresė, latvės merginos, 
Rygos teatro artistės. 

Visi savo užduotis atliko ge
rai. Labaį daug juokų prida
rė, bet labiausiai žydelis su 
>avo gudrumu prijuokino pu
bliką. 

Duetą, "Tamsioji Nakte
lė' sudainavo p-lės Rupš-
lauskaitė ir Gloveskaitė. Pu
blikai labai patiko, net tapo 
antru kartu iššauktos atkar
toti. Monologą "Taip ir kny
gose stovi pasakė moksl. K. 
Rinkus, (jerai nudavė. Žmo-
,nv* labai prijuokino kalbėda-
nuis apie velnius ir jų dar
bus. Vėliaus choras sudainavo 
"Važiavau diena*' (Šimkaus). 

Toliaus vaidino Diplomatus: 
Lietuvoj Denki jos ir Pranci-
jos. Lietuvos diplomato rolę 
turėjo moksl. K. Rinkus, Lie
tuvos kareivių moksleivių: V. 
Sodaitis ir S. Ivanauskas, 
Lenkijos diplomatu buvo P. 
Ivanauskas, Lenkijos kareiviu 
buvo Pranas Evanauskas ir 

galvos aukso vainikas. Kasia 4ėįp darbą. 
ji pasirodė ant estrados tie 
tuviai kareiviai linksmai į ja 
žiurėjo, o už scenos pasigird© 
Lietuvos himnas. Pertraukų 
laike buvo pardavinėjama 
Giedrininkų literatūrą. 

Žmonių atsilankė pilna sve
tainė. Buvo feeletas ir svetim
taučių. ! 

Bai. 25 d. bus Alumnų drau-
9^škas susirinkimas ir vaka
ras pašvęstas žaidimams ir 
eksperimentams. Visi alumnai 
!ir aluninės esate kviečiami j tą 
vakarą atsilankyti. 

Rozalė. 

KAIP JUSy AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą,, ar 

Vardan Giedrininkų 3-čios 
kp. visų pirmiausia tariame 
širdingą ačiū gerb. klebonui 
S. Bistrajui, už platų pagar
sinimą bažnyčioje ir dykai 
davimui svetainės. Taipgi šir
dingą ačių tariam gerad. var-
goninkui, p. A. Stulgai, kurs 
netik su savo choru ir duetais 
pagraoino mūsų vakarėlį, >bet 
ir pats buvo "pagalba ren
giant vakarėlį. 

Reikia nepaminšti pp. I-
vanauskų, kurie pavaišino mo
ksleivius skania vakariene ir 
Velykų margučiais. Ponai I-
varanauskai yra labai prielan
kus moksleiviams, ir tai nuo la 
bai senai, kaip lietuviai moksl. 
pradėjo lankyti S*. Bedo kole
giją. Retai kur pasitaiko tokių 
žmonių surasti. 

Valio springvaliečiai, ui at
jautimą moksl. ir ju organi
zacijos! Ners ir streikas, žmo
nės nedirba, bet atsilankė 
skaitlingas būrelis. Springva-
liečiai visuomet parėmė moks
leivius. 

Straadas. 
-
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ĮSIRAŠĖ I iV . KAZ. DR-JĄ. 
—&u 

Shenandoah, Pa. — Naujas 
garbės narys, 4jferb. kun. Ka
zimieras Klevinskas įsirašė į 
švento Kazimiero Draugijos 
garbės narius ir įmokėjo $100. 
Nors čia augės, mokslus ėjęs 
ir nesenai kunigu įsižvientęs, 

AUKŲ APYSKAITA. 

Vi taip didelę paramą- Br-
jai reiškiu didžios pagarbos 
ir dėkingumo žodžius. 

Kun. P. Kasčiukas. 
• ' 

16 ALUMNŲ DARBUOTĖS. 

[vienok, brangindamas labiaus 
I. Dac-ku, Francuos <hploma-l k a t a ] i k i ž k o s ^ v i 8 U O m e . 
tas — P. Ivaskus, Lietuvos .. , 

\ - . , «eje svarbą negu savo priva-
Laisvę vaidino p-lė. V. Iva- v. . . . . . v. . . 

: v . . ^ i cius reskalus, įsirašė j stam-
„auSkalte, >un* trnmpM per- ^ ^ . ^ &y K a z g M r i u s 

statymas, bet gana įdomus 
Matai narsumą lietuvių ka
reivių kovojančių už laisvę, 
taipgi lenkų žiaurumą ir 
Pranei jos diplomato šnipinėji
mą. Lietuvos diplomatas su 
savo kareiviais pasižymėjo 
taktingu maršavimu ir suge
bančiu vartojime kardų ir 
šaudyklių. Publiką labai pri
juokino kada Lietuvos karei
viai linksmai pašokę valgė 
pyragą, o Lenkijos kareiviai 
čiurėdaini, • pilvus susiėmę, 
seilę rijo, sakydami. "Psia 
krev, kleba mają, a nam ne-
dają"! Giražiai atrodė pasi
puošusi Lietuvos Laisvė tam 
tyčia pritaikintame kostiume. 
Nuo jos rankų iki žemei ka
bojo platus, ilgi kaspinai, Lie
tuvos vėliavos spalvos, aųt 

Apyskaita gautųjų per S i 
Seimo narį p. M. Bagdoną i i 
Amerikos lietuvių aukų Prie
nų "Žiburio'' gimnazijai. 

Besilankant St. Seimo nariui 
n. M. Bagdonui po lietuviu 
kolonijas Amerikoje Lietuvon 
Valstybės paskolos reikalą 
kai kurių knionijų lietuviai 
įteikė jam aukų Prienų "ži
burio" gimnazijai, būtent: 
Serantone 32 dol. 50 centij, 
Forest City, Pa. — 2 dol., Wil-
kes-Barre, Pa. — 1 doL, Ply-
mouth, Pa, — 38 dol 50c, 
Duryea, Pa. — 12 dol, Pitts-
ton, Pa. — 100 dol, Coaldale, 
Pa. — 1 dol., Tamaąua, Pa.— 
2 doi, Minersviile, Pa. — 2 
dol, Mahanoy City, Pa. — 32 
doL 85c, viso 223 dolierius 
85 centus. 

Tuos pinigus p. M. Bagdo
nas išmainęs auksinais 1921 
m. 12 rugsėjo išsiuntė Lietu
von Prienų "Žiburio" pro
gimnazijos direktoriui. Pinigai 
jau gauta. 
Visiems aukavusiems reiškiu 

nuoširdžią padėką. Pinigus 
truojaus sunaudojau išmokėji
mui skolos padarytos 1920 m. 
bestatant progimnazijos-gim* 
nazijos namą. 

Prienų "Žiburio" progimnazi
jos direktorius kun. Peliksas Mar
tišius. Sulyg p. M. Bagdono pra
nešimo aukavo sic asmenys: 

Seranton, Pa. 1921 m. 14 rugp.: 
10 dol. kun. Jonas Kuras, po 2 
dol.: Stepanauskas J., Kubilius A., 
Meškauskienė M. Vainienė; po 1 
dol.: Andriukaitienė M., Makštu-
tienė, Stanaitienė, Čepukevičicnė, 
Petukauakas J., Lcliuga J., Ba-

a&aroja. raidės susibėga kuo-
met skaitai . psj9ss4 afcįs be
siuvant, Jei tafn, tuojaus tu
si pirmiausia pasiteirausi saa-
oo 15 m e t a patyrimo, kor is 
sutelks 
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Cbicago 

keesė H sse fsjSves; 9 lobo* 
Kambarys 14-1&-19-17 
Viršui PLATT'S Aptiekos 
Tėmyki te m a n e paradą. 

Valandos: N u o l t ryto lkl t 
va. Nedėl iomls a s e 9 ry te 991 
99 diaa. 

= Z Z = SS 

PiesH4,4tg ^ujc. 

8a sftrsfbtrootu vaisbaienkllaBmr. Vbbt 
PsUntu Biure. 
Sf^yaaiee pakelyje. 

T»es tvirtės, geaahie ulmaisB-
fios ypatybes Heme veikte idetos, 
su priemsifta prifaaiiai Švelnaus 
kvžpalo. 

Boffles yra įsoai paveikiantis 
pleiskanų psialintojae — begaliniai 
paikos plsoku sutsisytojas, kuris 

netiks kad 
irgačniau-

fįtffles Jj • 
Aptiokose 
panidueda 
poflSc.arba 
atstuekite 
75c, tad 
etsiusuee 

"4S 

Littuvsen pe* DHU: 
, 40 centų ui 100 Auksinų 

ndie Pfeitu Ki r sasb 

256 Auks. už vieną Doleri 
Pigesnis 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearlns; House 
Bank. 

1112 Wast 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 H 

••••eeaa^eeevaa^aee^aaaaaaj 
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^49999 
VALENTUTE DRESMAKIJIO i 

OOLLEGES S 
t650 H. WeHs,! 

•SOS 8. Halsted Streets 
137 Mokyklos 8uv. Valstijose. 

Moko Siuvimo, Patternų kir-
fpimo, Desi^nine; biseiut ir ne

v i e t o s duodama dykai. < 
[Diplomai. Mokslas lengrals at- ( 

įmokėjlmais. Klesos dienomis ir! 
rakaraia Reikalaukit 

Seeley 1649 
6ARA PATEK, pirm.] 

mn ^_ TC 

ase S * 

Cicero, 111. — BaL 18 A, 
Šv. Antano par. mokyklos 
Almimai latkė susirinkimą 
par. svet. 
Susirinkiman atsilankė gerb. 

kun. kleb. H. J. Vaieiunas, 
kurs. daug dvasios ir energijos 
pridavė. Daug* narių susirinko. 

Nutarė kas mėne4 trečią 
sekmadienį in corpoFe eiti 
prie Šv. Sakramentų. 

Taipat nutarė ištaisyti pa
rapijos kiemą, žaidimui bas-
ketball, tennis ir base-baH. Pa
sirūpins įrankius. Jau ir pra-

^j 

Gera sveikata yra verta i 
ainiu, dolerių, kiekvienas iš

mokėtas ėekia-už goraagyduolea, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančiusskaus* 
mus su pagalba tikrojo Pain-
L'ipellerlo, kuris yra sevn drau
gu daugelio Šeimynų. Visados 
roikaiaukite su Inkaro vaisbažea-
kliu. Kaina 3 5 c . ir 7 0 c . aptįe-
kose arba pas. 

F. AD. RICHTER & C0. 
104.114 lo. 491 t t 

Brooklyn, N. Y. 

PUTINKITE "DRAUGĄ" 
I 

f 

ginskas St., Galinis Jok., Paciue-
vičius M., Maliauekas S.f Delionie 
V., Venekevičiug M., I^sajus B., 

| N. N., 50 cent. Pikauskas Balt. 
Forest City, Pa. 19 rugp.: po 

L dol.: Subačius And., Gudauskas 
Mat. 

AVilkes Barre, Pa. 20 rugp.: 1 
dol. Rakauskas Ant. 

Plyniouth, Pa. 21 rugp.: 10 
dol. KaraSkienė Ona; po 2 doi: 
Marčiulionis A., Julius M., Voi-
bikas J.; 5 dol. Petrušauskas A.; 
po 1 dol.: Ryškevičienė D., Bu-
eevieienė A., Rįnkevičienė M., Ku-
riigonis J., Ragelįenė M., Kelmelis 
VI., Kryžauauskienė M., Naviekis 
K., Simonavičienė A., Bencevičįe-
nė P., Kižienė| M., Meteilonienė R., 
Struckienė R,, Zubrienė M., Ur
bonas J., Kvedaravičius M., \§i-

C H I C A G O J E . 

DIENY MINIOS ŽMONIŲ 
ĖJO PA8IKULUSYTI KUK. Štreminis M., Maksimavįeienė A 
GARMAUS PRAKALBŲ 
BAL. 21 A RYJTOJ, BAL. 
^5 D. KALBĖS BRIGHTON 
PARKE, PAR. SVET. TEN 
IR ŽMONIŲ MINIOS PLAU
KS JO PASIKLAUSYTI. IR 
TAMSTA NEAfTSILIK NUO 
MNIOS. 

e e • •» • 

ajys Ant., Makštutis Sim.; po 1 
dol.: Pilkionis A., Marčiulionis A:, 
Maslauskas J., Rajuanauskas S., 
Kundokae K., Zubanas Iz., Tarao-
aiunaa P., Valažinas T., Gudaus
kas P., Vatdliauekas K., Dereške-
vičienė M., Zakarevičienė M., Jan
kauskas Juox., Kapčinskienė N., 
Daukšys A., Barys J., Šeporaitis 
L., Mikalauskas Pi\, Jančauskas 
K., Jančauskas -J., Kazakevičius 
J., Vyšniauskas A., Arlauskiutė 
Elz., Virbalis J., Virbalis A., Ma-
slauskienė V., Keblikienė J., Rie
kus J., Antanaitis D., Mūras A., 
Dargis M., Galinskas A., Vama-
gienė M., Dargevičius. A., Pet
rauskas P. / 

Coaldale, Pa., 22 rugp. 1 dol. 
Lučka Mart. 

Tauiaąua, Pa., 23 rugp. 2 ^ol. 
kun. Petras Gudaitis. 

Minersviile, Pa., 25 rugp. po 1 
dol.: Lazarevičius J., Lučka P. 

(Bus .daugiau) 

STANLEY P.į 
3 Telefonas Yards 1198 

\ \ 

į ^ H I ^ H MAŽEIKA 
_ ^ GRABORIU8 m j 

j : l " Balsanmotofas 
^ w ^ •<•-- Tariu automo-
•įmL ». Hbillus vlsoklemsd 
^ ^ "re ika lams . Kalnai 

prieinamos. 

3319 Auburn 
ve. Chicaga.f 

i •< • •• Į • •— 

3 p 0 4 b S 9 b 0 * # & $ ^ . S 3 ^ 8 * ^ $ g $ < K > 3 ; 
X Tel. Canal 0199 

1 VVYAND'S GRABORIAI 
f Ir 

, Pagrabų Direktoriai 
J. Wyand, Batoamuotojas 

C. Sirevičia, Asistentas 
Turime automobil ius v iso

kiuose re ikaluosa Patarnauja
m e kogeriausia ir pigiausia. 
9959 Wes4 23-ad 84. Cbicago. 

Greičiausi laivai pasauly. Puikus 
patarnavimas keleiviams. Netoli 
tavo gyvenamos vietos yra mušu i 
agentas. 
f Lietuva, Bas t i e , Urtvije. I krahi,, 

Duryea, Pa., 21 rugp. po 2j doL; 
Kašubą Pr., Vaikšnys ¥ov., Kaz-

BRIDGEPORTE ?ENKTA-(lauskas J., Seniūnas J., po 1 dol: 
Janulevieius A., Launikonis J., 

. . . i . . » 

Pittston, Pa., 21 rugp. 20 dol 
Kun. Jonas Kasakaitis; 10 dol 
Leonas Vasaitis; po 5 dol.: Ar- , 
lauskiutė Petr., Petrauskas Jou. 
L., Tamofiiųnas Jon. Juoz., Šešto
kas Juoz.; 3 dol. Cesevičius 
Juoz.; po 2 dol.: Daukšys Pran., 
Nevardauskas Vlad., Nevsrdaus-

i , 

SJLKAS 2Š ŽOLĖS 

Neseaai Japonijoj užpaten
tavo proo^s^ išdirbimui siū
lelio, kuris turi panašumą į 
šilko. Tą siūlelį dirba iš cM-
niškos žoiės. 

Dabar tuos siūlelius audžia j 

moliunas Fr.; 50 eent. Šulskis A . l a , l W d » i Š k*™ *ių™ M , n ° -
iuis. Sumaišo su šilku, medvil
nių audeklu, ir vilną. Yra 
proponuota patentuoti tą pro
cesą kitose šalyse. Tos žolės 
randasi daugybė. 

1918 metais nepaklusnus 
darbininkai ir armijos stovy
klą sekėjai išplatino karštligę 
Pietų Karolinoj. Bet valstijos 
viršininkai sumažino ligą iki 
40 nuoš. Je%u čionai pasisekė 
tą .padaryti tai kodėl negali
ma kitur! 

ir visas Baltijos valstybes 
per Hamburge 

CABONIA Geg. 13 
8 A X O M A Geguž. 25 
Kafuta $190. Trečia kWsa $108.50 

Taksu $5.04 
Per Cherbourgą, Southamptoną, 

Mverpool ir Glasgow 
SCVT0IA Bal. 25 

Geguš. 6 
ekskuss^a sa I 

CAMEKOKIA 
Yaatiškai 
persimainyniu 8ontlwtnp4os>e į Dan 

žigą, Pil iavą ir Liepoju. 
b lAURETAVIA BaL 25 ir Geg. 16 
AQUITAKIA Gcgui . 2—Geguž. 23 
Per Angliją, ar Hamburgą į Dan-

s irą — 4141.50. Į Liepėjų $107. 
Taksų $5.00 

REIKIA PARDAVĖJŲ. 
Ateik pas raus, mes parodysim* 

kaip padaryU $50 ir daugiau į sa
vaite, parduodant aukštos rų.šies in-
vestmentus ir Real Estate prapertes, 
k. t. lotus, farmas ir namus. Paty^ 
rimas nereikalingas, mes pamokysim. 
alsišaukit i ofisą. 
L1BKRTY L . \ M ) A IMVESTMENT 

CO. 
3301 So. Halsted St. 

PARDAVIMUI. 

GRAŽUS NAMAS 
15 kambariu su visais moderniškai* 
įtaisymais 10 akrų žemės, medžiai 
daržas upelis. Gražiausioj apiel inkčj , 
Cook Pavieto patogi vieta arti prie 
vieškelio 20 mylių nuo vidurmiesčio. 
Atsišaukite Box 4. 

i . t 

DIDELIS BARGENAS 
Naujas mūrinis namas 2 lubų ant 

kampo bizniava gatvė, i storai 5 
pagyvenimai ir garage del 4 automo
bilių rendos neša $3,300.00 j metus 
ateitije neš didesnė vertas $35,004. 
Specialiai parsiduoda už $27,000 į - ' 
mokėti reikia $8,000.00 l ikusia ran^ 
da išmokės. Gera proga del bisnie-
riąus ba yra paranki vieta del viso
kių biznių platesnėms žinioms kreip-

| lutės pas savininką: 
W. WAISHTIELL 

kas Sta».̂  Valuckis Juoz., Dau -̂ ( F o r e i c l LangUt̂ ft lai, Service),, sis aa-*a ATS. Meirose ge*** UĮ, 

\ 
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BUS GELEŽINKELIEČIŲ COHEN PALIUOSUOTAS. 
STREIKAS? 

Profesionalia vagilius Sa-
muel Cohen, kurs tomis die
nomis" kelis kartus buvo areš-

Matyt, kitas geležinkeliečiu 
streikas gramo ja# Su v. Vals
tijoms. Pinnasis streiko gru- tuotas, trečiu* kartu paliuosuo-
mojimas šiaip taip buvo paša
lintas. 

Šiandie Chieagoje turi nu
važiavimą geležinkeliečiai pri
klausą Amerikos Darbo Fe
deracijai. Suvažiavime atsto
vaujama apie 600,000 darbi
ninkų. Xutarta išsiuntinėti dar 
brninkams balotus (balsavimo 
lapelius) streiko klausime. 

Suvažiavę atrado, kad ge
ležinkelių darbo taryba, nuo
latos varžydama darbininkus 
ir mažindama užmokesnį, turi 
tikslą, sako, sif^riaufri darbi
ninkų organizacijas. 

Suvažiavime dalyvauja 7 
linijos. Jos nutarė priešinti-
da^bo tarybos parėdymams. 

tas po paranka, 
Cohen tik švilpauja. Gi po-

licija negali numanyti, kas čia 
toliaus bus gyvuojant tokiai 
tvarkaix"^ 

ATRASTA NUŽUDYTA 
MERGINA. 

isiiiiiiiiiiiEiiim Biiiiiiiiiinwiiiiiiiniii5]iiiiiiiiiiii 
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Užpakaly Oaklaml buto, 
3724 Cottagę G rovė ave., at
rasta nužudyta apie 24 m. am
žiaus mergina. Areštuotas 
tame bute gyvenąs gatvekarių 
konduktorius Thomas Roacb 
ir jo samdomas tarnas juodu
kas Mosbv. 

GIRfTAS GALI PIKTADA 
RIAUTI. 

fritz Meinhausen balan
džio 4 būdamas girtas nužudė 
Mrs. Auna Potors, 2224 L>-
^ris st., taipat pašovė savo 
moterį. 

Balandžio 21 diemj korono-
rtb teisėjai žmogžudį paliuo-
gavo. Ištarmėje pažymėjo, jog 
girtas neatsakąs už krimina
lius darbus. Ir rekomendavo 
policijai netraukti jo atsako-
mvbėn. • 

RUDENĮ CHICAGOJE BUS 
50 WARDŲ. 

Miesto taryba pagaliau pri
pažino ir patvirtino visus pie
nus kas link naujo miesto pa
dalinimo į 50 vrardu. Nutar
ta, kad į 50 vrardu, padalini
mas turi įvykti ateinanti ru
deni. 

Taigi, ateinantį rudenį Ohi-
cagos piliečiu registravimasis 
ir paskui balsavimai jau i-
vyks 50 \vardii pagrindu. 

Apie ta į paskelbė rinkimų 
komisionieriai. 

KALBĖS ĮŽYMUS KALBĖ 
TOJAI. 

/ • 

Cicero. EI. — ftį vakarą, 
bal. 24 d. î \-. Antano pa r. svet. 
L. Vyčiu 14 kp. rengia prakal
bas paminėjimui Vyčių Dienom 
Kalbės įžymiausi kalbėtojai. 
Po prakalbų l»us pasilinksmi
nimas. 

Koresp. 

VAKARAS VARGŠŲ, NAŠ
LAIČIU NAUDAI. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . 

CHORAS, BENAS, NEPA
PRASTI KALBĖTOJAI, VIS 
KAS-YPATINGA, BUS RY
TOJ, BAL. 25 D., 7:30 VAL. 
V AK., NEK. PRAS. P. ŠV. 
PARAP. SVET.. BRIGHTON 
PARKE (44-TA IR FAIR-
PIELD AVE.). ' 

Cicero, 111. — Rytoj, bal. 25 
d., Šv. Antano pa r. svet., Lab-
dar. Sa-gos 3-eia kuopa rengia 
krutamųjų paveikslų vakarą, 
pavargėliu ir našlaičių naudaį. 
Turime keturias šeimynas 
(sudarančias penkiolika asme
nų) reikalingas pašelpos. To
dėl jusu atsilankymas padarys 
galiniu tas vargą kenčiančias 
šeimynas sušelpti, padidinant 
našlaičiu fondą, ir kartn nau-
dingai laiką praleisite. 

Xuo atsilankymo j tą vakarą 
gali jausties liuosį tik tie, ku
rie turi savo ateiti užtikrinę 
(ar yra tok? žmogus?). Užtai 
šelpkime kitus, kad, reikalui 
esant, nuims nebnhj gėdos pra
šyti pašelpos. 

Komitetas. 

SI 

SI 

SI 

s 
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Kas Gyvas ir Sveikas į 

PRAKALBAS! 
Antradieny, Balandžio 25,1922,7:30 vai. vak, 

® 

—r 

si 

BRIGHTON PARKE 
N. P. Šv. P. M. Parap. Svel 

iithr ir Fairfield Ave 
KALBftS SVEČIAS IŠ LIETUVOS, BUV. 1-TO PfiS-
T1NINKŲ PULKO PIRMAS KARO KAPELIONAS, 

KUN. PRANAS GARMUS. -» 

Be to, kalbės b. St. Seimo atstovas p. MIKAS BAG-
DONAS,.kurisai netrukus grįžta į Lietuvą, ir kiti įžy
mus kalbėtojai. 

Protui reikia peno duoti; 
Bedievybę pažaboti; 
Beik širdyse dora, skiepint; 
Vaiia tvirtint, o ne lepint. 

Prakalbos bus dar margintos įvairiomis pramogo
mis: benas, dainos ir t. t. 

ĮŽANGA VELTUI. 1 
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KUN. PR. GARMAUS IR M. kelius. Žmonės budėjo, meklė-
BAGDONO PRAKALBŲ s-i, dauguma npmpino savo 

MARŠRUTAS. 
— 

BRIGHTON PARK. — BaL 
25 d. antradieny, 7:30 vakare, 
parapijos svetainėje. 

WEST SIDE. — Bal. 27 d., 
ketvirtadieny 7:30 vai. vakare, 
Meldažio svetainėje. 

-v 

Be nepaprastai įdomių pra
kalbų, dalyvauja chorai, benai 
ir kitoki pamarginimai. Įžan
ga veltui 

KUN. GARMUS BRIGHTON 
PARKE. 

A. f A. 
VIK. LACHAWIČIENĖ 
( P O TKV.AIS KISLACSKAITĖ) 

Mirus balandžio i«. 1921. 37 
metu amžiaus. Pm'io iš Taura
gės mieste l io Raseinių Pav. 
Pa l iko diilt h yn. nul iudime 
vyra Steponą 2 Minus 3 duk
teris motina, broli Antaną ir 
keturias seseris. 

Metinės pamaldos už ^jos dū
šia fvyks seredoj balandžio 26 
d. 1»22 A a ' r o s Vaitu bažny
čioj , 23_rd PI. Ir Oakley Ave.. 
8:30 vai. ryte. 

Nuoširdžiai kv ieč iame visus 
giminės, pažįs tamus ir parapi
jomis dalyvauti pamaldose. 

Nul iūdę: 
vyras Steponas 

Minai. Boleslovas, Steponas 
dukterys Viktorija. 

TekJe Ir Sofija-

BRIGHTON PARKAS. — 
Rytoj, bal. 25 d., Nek Pras. 
Šv. P.,Mar. parap.^svet., kai 
bės b. Lietuvos kariuomenės 
kapelionas gerb. kun. Pr. 
Garmus. Prie jo dar kalbės b. 
Liet. Steig. Seimo narys, Mi
kas Bagdonas, ir kiti. Gros 
muzika, choras dainuos ir tt. 

Pamačius minias žmonių su-
vykusias kun. Garmaus paklau 
syti Bridgeporte, bal. 21 d., 
brighton parkiečiai buvo susi
rūpinę, ar sutalpins į parap. 
svet. visų norinčių pasiklau
syti trenksmingos kun. Gar
maus kalbos. O. žmonės visi 
rengiasi eiti4* jo pasiklausyti. 
Dabar rengėjai sako, tegul ir 
čionai tiek žmonių į kun. Gar
maus prakalbas suplaukia,' o 
jie rūpinsis kad visi gautų pro
ga jo paklausyti. 

Iš žmonių kalbų ir bruzdė
jimo nujaučiama, kad tą die
ną retas brighton-parkietis pa
siliks namiej. 

Rep. 
0 

VELYKŲ ŠVENČIŲ 
IŠKILMĖS. 

Town of Lake. — Atėjo ir 
praėjo taip laukiama, taip di
di, brangi šventė, Kristaus pri
sikėlimas iš numirusių arba 
Velykos. Ta šventė kartojasi 
tik vieną kartą į metus, tode-
lei su ilgesiu ir laukiama. Vi 

krikščionį s, kokios si 
tik nebūtų tautos, šven
čia, paminėją su iškiimingo-
mis apeigomis. 

I 
Dar prieš Velykas. 

Sv. Kryžiaus bažnyčioje į-
vyko lab^i gražios iškilmės 
Velykų metu. Ketvirtadieny, 0 
sral. rytą, po šv. Mišių ly-
džiant procesijai, Jėzų Kris-
tų įdėjo į kalėjimą. Kalėjimą* 
buvo labai dailiai papuoštas 
gėlėmis. Šimtai įvairių tautų 
išmonių aplankė kalėjime ir 
srabą. 
- Penktadieny, po pamaldų, 
išėmė Jėzų iš kalėjimo ir įdė
jo graban. Laike procesijos mo 
kyklos mergaitės gražiai gie
dojo lotyniškas giesmes. Per 
dieną žmonės karštai meldėsi 
prie grabo. Tas apeigas laikė 
didžiai malimas gerb. kun. 
klebonas A. Skrypkus. 

Šeštadieny visas ceremoni
jas atliko ir šv. Mišias laikė 
gerb. asistentas kun. J. Čužau-
kas, gerb. kun. A. Martinkui 
patarnaujant. \ Vakare, ^erb. 
kun. A. Martinkus kompletns 
atgiedojo ir pasakė turiningą 
pamokslą aru pavyzdžiais. 

"Verkit Aniolai" ir kitas 
giesmes giedojo pritariant triu 
bomis. Labai malonų įspūdį da 
rė į susirinkusius ir ne vie
nam ašaros riedėjo per Vei
dus. Per visą naktį iki penkių 
rytą pasišventusios panelės ir 
moterį s giedojo, ėjo kryžiaus 

sielas. \ 

Velykų rytą. 
Velykų rytą buvo iškilmin

giausia, nes artinosi valanda 
kada Jėzus Kristus kėlėsi iš 
numirusių. Parapijonai .anksti 

laikė gerb. kleb. A. Skryp- stovėjo prie grabo. 
kus. Po pirmos šv. Evangelijos 
gerb. kun. J. Čužauskas, pa
sakė labai gražų, įspūdingą 
tai šventei pritaikintą pa
mokslą. Nors neilgą pamoks
lą tesakė, bet buvo reikšmin
gas ir žmones užinteresavo. 

Šv. Cecilijos choras jautriai 

Neužmirštame ir Saldž. 
Šird. Jėzaus Mot. ir Mer. Dr-
jos už pakvietimą muzikantu 
šventėms. Jie nemažą įs
pūdį padarė. Nuoširdžiai aeiu 
tai prakilniai dr-jai ir p-iai 
Socilovaį kuri daug triūso, 
darbo pridėjo ir nemažai fi

nansiniai pagelbėjo. Garbė jai. 
Taipat aeiu bažnyčios tar

nui zakristijonui, A. Sedžiui, 
už didelį ^pasidarbavimą. Vi
siems prisidėjusiems reiškia
ma padėkos žodis. 

Tegyvuoja Šv. Kryžiaus pa-
. s m Lt 

rapija. * l | 
Omega. 

pradėjo rinkties, o jau 5 vai. | . g į e d o j 0 "Leonardines" Mi-
trims didelėms varpams su- | s i a s . Chorui vadovavo varg. 
gaudžius, bažnyčia jau buvo Į y / D a u k S a . "Leonardas" Mi-
prikimšta, tt>kai, kampai p i l - k m s ^ a t i k d e i specialių 
ni, sunku net praeiti, a b u ( i ž k i l m i u Tarpuose labai gra
vis ku taipgi pilnu. 

Suskambėjo varpeliai, išei-
žiai solo giedojo varg. V. 
Daukša, sesutės p-ios E. Pier-

na po du suvirs* septynias deJžinskienė _ ir O. I^emohtiėhė.-; 
šimte penki miništrantų. Gerb. j J o s s u i š i a v i n ta i s balsais 
Seserįs Nazarietės įveda i'lg$, džiugino žmones. Solo, jautriai 
eilę mergaičių ir berniukų, giedojo baritonas p. Ambro-
virš dviejų šimt^ prirengti), zevičia. Choras savo dalį pa-
Vienos rankoje feikė lelijas, i girtinai iš-piklė. 
kitos gėlelių krepšius; vaike-j p < ) apeigy] j ^ ^ m a r § a 

haL turėjo uždegtas žvakes. | l r i u b o r a i s užgr0jo kuomet 
Bažnyčią apšvietė daugybė ž m o n - s s k i r g ^ s i . t j ^ į 
žvakių ir apie porą tūkstančių 
elektros lempučių. Nepaprai 

mušu 
l a, maloni grožė. 

VLskas nutilo, 
gerb. kun. kleb. Skrypkus pri
ėjo prie grabo,' paėmė mons" 
tranciją su Hostija įstatyta, 
atsisako r«ieš begalinę ižmô  
nių minią, iškėlė monstrancir 
ją aikštėn ir su savo tvirtu, 
skambančiu balsu jausmingai 
užgiedojo "Per Tavo šVenta 
prisikėlimą". Tada prabilo 
garsus choras, friubomis pri
tariant, varpai, varpeliai, var
gonai gaudė^ir iš tūkstantinės 
minios veržėsi prakilni, džiau
gsmo giesmė ir net iš*clžiaiig-
smo ašaromis apsipylė. 

Paskui muzikantai pasitiko 
gerb. kleboną ir triubomis 
pučiant, kareiviams dalyvau
jant nulydėjo į kleboniją. 

Muzikos Mylėtojų Domei! 
Ką tik gavome iš LIETUVOS naujų muzikos , 

veikalų geriausių kompozitorių. 
« • 

.60 

• • • • • * • • • • • 

. -

Padėkos žodis. 

Tūkstantį kartų tariame 
širdingą .nčiu mūsų ĝ erb. 
Seserims Nazarietėms už gra
žų papuošimą kalėjimo, grabo, 
visų altorių, ypač didysis al
torius buvo gražiai papuoštas 
gyvomis gėlėmis,' lelijomis, ža
liais vainikais, pavyzdingą 
tvarka, lavinimą vaikučių. 

Dėka priklauso gerb. pane
lėms ir moterims, kurios pa
šventė savo laiką ir giedojo 
šv.* giesmes. Taipgi dėkingi 

60 

.65 

Po procesijai prasidėjo iš- esame Vytauto ir Šv. Kazi-
kilmingos šv. Mišios, kurias Į miero Dr-joms, kuriu kareiviai 

1 ' i - - ' • II m 

PINIGUS | L IETUVĄ 
mes pristatom greitai ir pigiai į visas dalis Lietuvos per 
musiji korespondentą, didžiausią banly^ Lietuvoje. 

Norėdami siųsti pinigus į Lietuvą, išpildykite zenuaus 
padėta blanką ir prisiųskite mums su jūsų bankos čekiu arba 
money order, o mes atliksime visą darbą. 

KIMBARK STATE.BANK, 
10758 Michigan Ave., Chicago, DI. 

(PRIIMS PINFGFS L I E T F V O J F ) 

Pi lnas Vardas 

Rėdyba ., . . « , . . . Valsčius ^.. 

Paštą Kaimas . . . . ̂  « 

. . . , 

(SIUNTĖJO A D R E S A S ) 

Pilnas Vardas ' . . . . * 

Adresas 

t i e s i a s Valstija ,\. 

$ . * .v * . . . » . . . . . . . Auksinais . 
\ 

"" J. NAUJALIO 
Ciosmynclis (Bažnyčių chorams) 

JUOZO GRUODŽIO. 
1. Rugiagėlės ( so lo ) 
2. Mylėk ( so lo ) 
?,. Aguonolt's ( so lo) 
4. Rūta ( so lo ) 
11 Op! Op! (mišram chorui) 

A L E K S A N D R O RAMANAUSKO. 
7. Tu mergelių dainavimas, (solo tenorui) . 
b. Lakštingalėlė (.solo tenorui) 
9. Geriau diena, geriau nakti ( so lo ) 
10. Gerk, gerk, girtuoklėli* ( so lo ) 
10. Sudiev Lietuva (mišram chorui) 

JUOZO ŽILEVIČIAUS 
6. fieriau žirgeli (solo 
13. Jau pavasaris atėjo (mišram choru i ) . . . 
14. Gaudžia aukso varpai (miftrom chorui) . . . 
l.K Sviesi naktis mėnesiena (mišram chorui) 
12. Lnisvč daina, (mišram chorui) 

S JUOZO GUDAVIČIAUS 
• 

5. "Trys Dainos t solo) 
JONO B E N D O R I A U S 

16. Aufirelei 'Reauštant 
K U N . T. BRAZIO. 

35. Muzikos Teorija (muzikos vadovėl is ) .45 
36. Giedojimui Mokykla (giedojimų vad. ) . . . . . . 1.00 
18. Mūsų dainelės I - 0 0 

'•'' JUOZO TALLAT-KELPSOS. 
37. Karlagos aidai (dainų rinkinėlis) .20 
38 l a k š t u t ė (dainų r i n k i n ė l i s ) ^ .50 
30. Aš pas tevelė—Močiutė m a n o — ( c h o r u i ) . . . . .20 
40. Eisiu j girelę—Ui, ui, ui Dieve (chorui ) < . . . r30 
41. Tautiški Šokiai dalis I .35 
42. Tautiški šokiai dalis II .35 
17. Gailesčio Giesmė 35 

Keturi' Suktinai (p ianui ) Cfi 

Taip-pat galima gauti ir šiuos veikalus: 
ST 'ŠIMKAUS. w 

3 2. Aš lSsJvilkčta.u čigono rūbą <duetas ) .7 5 
32. Atsisveikinimas su Tėvynė (solo( ( choru i ) 100 
32. Kaip raihn Paukštė ( so lo ) * \ . . . . .75 

:'2. ftia nedėlėl* (4 bals iams) .25 
A. ALEKSIO. 

21. Meilė Uždegta krutinę (so lo 65 
22. Graži čia giružė ( s o l o ) .^ 50 
23 Mes gr-išim Ten (mišram chorui ) 75 
24 Visuomet š irdis Surakinta ( so lo ) 60 
25. Ak myliu Tave. ( so lo ) 7 5 / 
26. Ginkim šal} Lietuvos (mišram chorui ) 50 

A. POCIAUS. 
27. Gale Sodo"" rymavo ir šv int auSrelė ( s o l o ) . . . . 60 
2 8. N e blW kieme, mergelė auga ( s o l o ) 60 
29 Leiskit J Tėvynę ( s o l o ) 60 
30. Vai Močiutė Mano ( so lo ) 60 

C. SOSNAUSKIO 
Užmigo žemė ( choru i ) , . : 35 

D R VINCO K U D I R K O S . 
H3. p ledėnė , polka (p ianui ) .80 

Sudiv, mazurka (p ianui ) /#4o 
N e m u n o Vilnys, valtzas (p ianui ) . . . . • 50 

P E T R O STANKEVIČIAUS 
34 Vytauto koncertinis maršas (p ianui} 85 

MIKO P E T R A U S K O — O P E R E T E S ^ 
Consillum Faful tat l s (v ieno v e i k s m o ) $1.25 
Apvesdinkite ir Mane (dviejų a k t ų ) 1.50 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite ir 
numerį. x 

Pinigus galima siųsti Money Orderiais arba 
čekiais. 

DRAUGAS PUBLKHINa COMPANY 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, IU. 

. 

i 
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