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METAI-VOL. VII 

PRANCIJA VIENA VEIKSIANTI 
PRIEŠ VOKIETIJĄ 

Premjeras Paincare Grūmoji
mais Svaido 

BAR-LE-DIC, Pranoija, loso sutarties pildymas gali 
bal. 2.*i. Meuse departamento užtikrinti taiką Europai. Ki-

ITALŲ SPAUDA DAUG RA-
ŠO APIE BOLŠEVIKUS. , 

Bolševikai visgį turi manda
gumo. 

goneralės tarybos susirinki
me kalbėjo premieras Polu-
care. Kaip ir visuomet jis į 
Vokietiją svaidė grūmojimais. 

J is sakė, kad, prisiėjus, 
pati viena pakilsianti prieš 
Vokietiją, jei ta nepildysianti 
Yersailleso taikos sutarties. 

Gegužės 31 d. .Vokietijai 
baigiasi laikas, kuomet ji tu
rės but sutikusi su santarvės 
atpildymo komisijos paduoto
mis jai sąlygomis. Tos sąly
gos paliečia karo kontribuci
ją. Vokietija jau paskelbė 
nepildysianti tų sąlygų. 

tais žodžiais sakant, tik Vo
kietijos auksinės markės gali 
palaikyti skaitlingą prancūzu 
armiją ir j u militarizmą. 

Toliaus premieras pasako
jo, kad Prancijos armijos 
skaitliaus mažinimas žymiai 
ir vėl trukdomas. Tai šian
die trukdo padaryta rusų-vo
kiečiu ekonominė taika. 

Premieras apraudoja ir 
Lenkijos likimą. Sako, ta val
stybė visais šonais suspausta 
atkakliu priešu ir jai grūmo
ja didis pavojus. Prancijos 
priedermė Lenkiją apsaugoti. 

Pagaliau jis pranešė, kad 
Poincare pareiškė, kad jei fa f» raneijos delegatams Go-

noa konferencijoje neryta 
darbus vesti taip, kaip Pran-
cija yra nusistatusi, delega
tai apleis konferenciją. 

Vokietija iki to laiko, laikysis 
atkaklybėje, Prancija ją pri
versianti but paklusnia. 

Anot Poincare, tik Versail-

SANTARVĖ ĮDAVĖ KITA NOTĄ VOKIETIJAI 
ižus delegatus. Šio pirmiau, 
pasirendami perėdymu iš Pa
ryžiaus, buvo atsisakė .jau da-

tams reikalaujant ką-nors vei :lyvauti komitetų posėdžiuose. 
kti rusu-vok iečių sutarties Bet po tos notos nurimo ir 

GENOA, bal. 24. — Neat-
laidžiai prancūzams delega-

GKNjpA, bal. 25. — Italų 
laikraščiai daug rašo apie bol
ševikus delegatus, kurie bend
rai su kitais delegatais daly
vavo vietos uoste karo laive 
Italijos karaliaus priėmimo. 

Dalyvavo trys bolševikų de
legatai — Krassin, Tehitche-
rin ir Rakowskii. 

Pirm" to priėmimo pakilo 
daug nesmagumų klausime, 
ar surengtame pokyly svečiai 
delegatai turi kelti toastus ir 
gerti už Karaliaus sveikatą. 
Buvo spėjama, kad rasi, bol
ševikai su tuo nesutiks. 

Del to pirm priėmimo pas 
karalių Italijos premieras 
Facta tarėsi su /Tehitcherinu. 
Šis titsakė, kad Rusijos dele
gatai gali but bolševikai, bet 
draugijiniame susirinkime jie 
laikosi mandagumo dėsnių. 
Sakė, nors bolševikai nepripa
žįsta monarebijų, bet nieko 
blogai jiems nebusią bendrai 
su visais kelti toastus už ka
raliaus sveikatą. Nes jie yra 
karaliaus svečiai. 

SVETYS IŠ BOSTONO. C H I C A G O J L 
DAUG TOKIŲ CHICAGOJE. 

•» 

Laimėjimas Visu Frontu 

JONAS J. ROMANAS 

Lietuvių Prekybos B-vės 
prezidentas. Dabar Chicagoje 
rengia įvairiose lietuvių kolo
nijose prakalbas. 

UŽ KĄ J I E BUS TEISIAMI? 

Bijodamas užpuolikų, polic-
monas Marty Hannig savo pi
nigus nešiodavosi paslėpęs 
čevervke. 

Andai jis savo čeverykus 
padavė pataisyti. J. Zimmer-
man'ui, 627 W 37 gat. Kuo
met tas čeverykus pataisė, po-
licmonas atsiminė apie savo 
[pinigus. 

Žinoma, jis užpuolė taisy
toją. Tą žmogų gerai apkul-
dačino, bet pinigų nerado, ku
rių butą apie 34 dol. 

Apie tai painformuotas po
licijos viršininkas. Šis polic-
moną pašalino iš tarnybos. Tą 
padarė ne del to, kad polic-
monas mušė £m6gų, bet už ne 
šioj imą pinigų čevervke. 

S 

Bet pristatyti nei didžiausi 
piktadariai. 

DARBININKŲ PARODA. 
' VIMAS. 

klausime, Anglijos premieras 
Lloyd George sutiko dar vie
ną notą įduoti vokiečių de
legatams. 

/Tą notą pasirašė vyresnie
ji santarvės delegatai, 
žoji santarvė" 
ja. 

nia-

sutiko toliau darbuotis kon
ferencijoje. 

Tečiaus ekonominei konfe
rencijai visvien grūmoja nau
ji krizini. Nors vokiečiai ap
rimo, bei bolševikai kiek pa-

Portugali-1laukus, rasi, kirs naują kokį 
šposą santarvei. Tuomet pa-

Šioje notoje vokiečiai pain- kils naujas trukšmas. 
formuojami, kad santarvė re
zervuoja sau teises panaikin-

Reikia abejoti, kad, ekono
minė konferencija iki galo iš-

ti rusų-vokiečių sutarty tuos | laikys sveika. Rusijos prob-
posmus, kurie priešginiautų lemos labai keblios. J a s ap-
Versailleso sutarčiai. .tariant gali but visko. Bolše-

Vokiečiai delegatai nieko vikai yra pasakę, kad jie ne
neatsakė į tą notą ir tuo budn 
šiek-tiek patenkino prancu-

pasiduosią 
jon. 

santarvės vergi-

BUS SIUNČIAMI KUNIGAI 
GELBĖTI BADAUJANČIUS 

RUSUS,. 

ATRADO MERGAITĖS 
LAVONĄ. 

WOODBITRY, X. J., bal. 
25. — šįmet kovo 25 d. stai
ga nežinia kur pražuvo mer-

Taigi , ' bolševikai karaliaus 
priėmime apsiėjo, kaip pride-
ria kulturingiefns žmonėms, 
Del to, italų laikraščiai daug 
apie tai, kai}x> apie ypatingą 
nuotiki rašo. 

Pokvly dalyvavo ir Genoa 
Arkivyskupas. Jo Augšt. Ma
lonybe kalbėjosi su Sovietfų 
delegatu Tchitcberinu. *Šis 
Arkivyskupą užtikrino, kad 
Sov. Rusijoje tikėjimai nau
dojasi, tokia laisve, kokia gy
vuoja Suv. Valstijose. Sakė, 
bolševikų valdžia nesimaišan-
ti į tikėjimo klausimus. 

Del to Arkivyskupas išreiš
kęs pasitenkinimą del tokios 
padėties Rusijoje. 

Ateinantį šeštadienį Chica-
<XllARLr^TOVYN, YV. Va., ,g0s Darbo Federacija rengia 

bal. 2.. — Vakar vietos~teis- .milžinišką .gatvėmis paroda-
me prasidėjo 125 anglekasių ivimą ir mass-mitingą miesto 
byla. J ie kaltinami už suki- prieplaukoje. Mitinge kalbė
liams prieš valstijos valdžią,] siąs ir Gompers. 
už žmogžudyste^ ir už visą ei 
lę kitokių prafiženginm, ko
kius tik gali išgalvoti anglių 
kasyklų savinijkai 

116 kaltinamų atvyko čia 
laisvai. Bet 9 anglektfsiai at-

Laisvamanių — socialistų frontas sutruškintas. Jie pa
krikusiai su didžiausia panieka traukiasi atgal. Jų štabas 
naktimis nemiega, dienomis nevalgo. Mat, pavojus gresia, 
smuįis smūgį veja. 

Bridgeporte mūsų karžygai laimėjo — suaukota $600. 
r fTov/n of Lake taipat šauniai.pokštelta — $415. 

šiandien ; mūsų vadai stumia savo pajėgas į Brighton 
Parką. 

Seredaį jau Cicero tiesiamas fronto tinklas. 
Ketvergiu žvalgai jau tyrinėja priešų pozicijas West-

Side. 
lAgi šiol visu frontu laimėta. Bridgeportas pasirodė ga 

lingiausias. Kas jo laimėjimo vainiką pasisavins? Cieerie-
čiai? Ką jųs manote? 

* 

TOWN OF LAKE. Seimo nariui, butų pažemini 
mas kalbėti išgamoms, kurie 
Lietuvai pražūti rengia. Ir, 
ištikrųjų, jis gana ilgoje-kal
boje, nuoširdžiai išrodė, kad 

Šio mėlt 23 d., School Hali, visus socialistus ir bedievius 
1 vai. po pietų įvyko nepa.-1 prieš katalikus jungia aitri 
prastos prakalbos. Nepapras-i tikybos neapykanta, 
tos sakau, nes jose katalikai) N u r o d ė t i l . s l i a i ? k o s i e k i a 

- lietuviai turėjo progos pa- j Lietuvoje katalikai ir prie ko 
sidžiaugti nuveiktais darbais e i n a p r i e ž i n g o s s r o v ė s > 

Lietuvos Nepriklausomybei, o 
įvairus išgamos pelnė gėdos 
"pe r visą pilvą." 

Garmaus ir Bagdono 
prakalbos. 

1 
ATRASTAS NUŽUDYTAS 

ŽMOGUS. 

Namuose, 4450 So. Spaul-
ding ave., atrastas nužudytas 

OKLAHOMA NEPAKENČIA 
SLAPTŲ OAGANIZACIJŲ 

GUBERNATORIAUS BYLA. 

vežta traukiniu surakinti nei žmogus — MiehaeJ Beatras, 
didžiausiai piktadariai. ,Tai Santa Fe geležinkelio šapos 
kalčiausi už visus kitus. Nes *įformanas.r' J is gyveno vie-
jie pereitos vasaros pabaigo- nas tų namų rųsyjo, 
je vedę žinomą anglekasių 
maršavimą su tikslu paliuo-
suoti savo draugus darbinin
kus iš kapitalistų vergijos Lo-
gan apskrity.' 

Maršnojančius užpuolė^ še
rifas su savo asistentais ir 
kasyklų* privatiniais agentais. 
įvykusiuose susirėmimuose 
krito keletas žmonių.iš abiejų 
pusių. Šerifo asistentai ir 
detektivai laisvi. Darbinrnkaij SAULT STE MARIE, Mi-
areštuoti ir traukiami teis-1 cbigan, bal. 25. — Pranešta, 

Katalikų nusistatymas: jei
gu mes nelendame tvarkyti 
bedievių reikalus, tai tegul ir 
bedieviai nedrįsta savo purvi-
nomis kojomis mūsų. įsitikini-' 
mų mindžioti. 

Po ilgų atidėliojimų paga
liau \Jaukegane prasideda gu
bernatoriaus Small byla. Ren-
kami prisiekusieji teisėjai. 

SPĖJAMA NUSKENDĘS 
LAIVAS. 

Kalbėjo žinomi kalbėtojai 
kun. Pr. Garmus ir b. St. Sei
mo atstovas, M. Bagdonas — 
abu i» sietuvos. 

Žinomu prisirinko labąjį X u o s t ^ > bedieviai būdami 
daug. ' Visi didžiu ž i n g e i d i K [ ^ m i t ° J e I10ri* m ^ ^ V 0 T ' 
-nrn laukė atvykstant kalbėto- s t e p n v e r s t i t a i P ^ ^ taiP 
L bedieviai nori. Jeigu geruo

ju bedieviai nuo savo tikslų 
pavergti katalikus neatsisa
kys — tai vis viena jų patys 

'mes nusikratvsime. Buvo ir 

Įžengiant į svetainę svečiai 
buvo sutikta Ciceros parapi
jos beno maršu. 

ROMA, bal. 25. — Tš Va-Į£ait*'' fi* Kramer. Sio mies-
tikano užginta žinia, kad bukį t o i r aplinkinui miestelių gy-
su Sovietų Rusija padarvtif ventojai pražuvus visur ieš~ 
bent kokia sutartis. 

Šventasis Tėvas, pasirengjęs 
Rusijon pasiųsti Jėzuitų ir 
kitų kunigų ekspediciją gelbė
ti rusams bado apimtuose pi o 
tuose. [Toje ekspedicijoje ne
bus misionorių nei religinių 
tikslų. / 

Apaštališkas Sostas tuo ti
kslu susineša su Maskvos val
džia gauti reikalingą tai eks
pedicijai leidimą ir apsaugą. 

kojo ir nesurado. 
Šį šeštadienį jos lavoną at

rado netoliausia nuo šios vie
tos pelkėse vienas medžioto
jas. Bus ištirta, ar ji pati 
nuklydo į pelkes ir žuvo, ar 
ją gal kas nužudė. 

SKAITYKITE IR PLATINKI 
TE LIETUVIU DIENRAŠTI 

" D R A U G Ą " 

AIRIJA ŠELPIA RUSUS. 

DUBLINAS, bal. 25. — Ai
rijos parlamentas (dail eire-
ann) paskyrė vieną tūkstanti 
svarų sterlingfų šelpti badau
jančius rusus. • f 

OKLAHOMA GTĮTY, Okla., 
bal. 25) — Paskelbta parėdy
mas, kad visi valstijos nacio-
nalės gvardijos karininkai ir 
kareiviai, kurie priguli prie 
slaptos Ku Klux Klano orga
nizacijos, kuoveikiau turi re
zignuoti. Kitaip bus teisiami 
karo teisme. \ -

Parėdyme pasakyta, kad 
toki žmonės negali dviem po
nam tarnautk 

APIPLĖŠTAS PAŠTAS 

man. 
Kad nors ši byla iškeltų ai

kštėn visus anglių kasyklų sa
vininkų biaurius darbus. I r 
nors viešoji opinija juos skau
džiai nubausti} už darbo žmo
nių skriaudas. 

CHICAGO. — Šiandie išda-
Chicagoje pavogta 5 auto-,lies apsiniaukę; galį but lie-

mobiliai paroje (balandžio 23j'taus; maža atmaina tempera-
—24 d. / įturoje. 

• * • - * 

kad Superior ežere audroje, 
turbūt, nuskendęs garlaivis 
Las Lampden su visa iš 17 
žmonių įgula. 

. O R A S 

Prakalbų vedėjas kun. J . 
Martinkus trumpai pažymėjęs 
šių prakalbų tikslą ir supa
žindinęs susirinkusius su kal
bėtojais, užleido vietą vietos 
šv. Cecilijos parapijos chorui. 
Sudainavus Amerikos ir Lie-
tuvos himnus ir dar keletą 
dainelių, ant pagrindų- pasiro
do gerb. kun. Pranas Gar
mus. Išvaizda jo, karpo bu-

gražių skanių juokų. 

Dar kalbėjo gerb. kun. Gar
mus. Šiuo atveju įspūdingu 
atpasakojimu tikro atsitikimo, 
kaip vienas rusų oficieris bol
ševikas atsivertė prie Dievo 
— ligi ašarų sugriaudino klau 
sytojus... Teisybė, patys so
cialistai — bedieviai netiki į 

SAN BERNARDINO, Cal., 
bal. 25. — Miestely Colton, 
netoli Čia, vienas plėšikas už
puolė paštą ir privertė klerką 
išduoti 20,000 dol. pinigais. 

VOKIETIJOS SU SUOMIJA 
SUTARTIS. 

BERLYNAS, b. 25. — Vo 
kieti ja padarė ekonominę su
tartį su Suomija. Ta sutar 
tis, sakoma, esanti laikina. 

ANGLEKASIŲ STREIKAS. 
• i. i <F ' • — — • • ' 

PITSBURGH, Pa,, bal. 25. 
— Fayette ^apskrities anglių 
kasyklų apylinkėse streikinin
kai vakar pakėlė demonstraci
jas su tikslu sulaikyti nuo ėji
mo darban neunistus. 

Demonstracijose dalyvavo 
ir moterys. Keletas žmonių 
sužeista. Be vyrų dvi mote
riškas areštuotos ir paimtos 
Uniontown kalėjiman. 

dėjo 80,000 neunistų anglektt-
siu. 

NEW YORK, Bal. 25. Kie
tųjų anglių kasyklų operato
riai čia turi vis dar konferen
ciją su darbininkų atstovais. 
Prie konferencijos prisidėjo 
ir anglekasių organizacijos 
prezidentas Lewis. 

AVASHINGTON, bal. 25. — 
Prieš anglių branginimą, sa-
koma, imsianti veikti vyriau
sybė. Vyriausybė taip ilgai 
busianti neutraiė ir lanksian-

Washington, bal. 25. — I š h i susitaikymo, kaip ilgai ne
streikuojančių angekasių 
versmių patirta; kad prie ge-

busianti skriaudžiama visuo
menė. Kitaip pakilsianti vei-

neralio streiko iM šiol prisi-ikti. 

geras pasekmes sayb darbų, 
vusio pirmo Lietuvos armijos T *%i , saugokimės jų, kaip 
kapeliono, — tikrai kariška. m a r 0 -
Kalba apie Tėvynės meilę, a- <§ios p r a kalhos padarė gilų 
pie Lietuvos tautos pas i šven- | n o j š d i i d o n i a įspudį# Grįžtan-
timą siekiant nepriklausomy
bės, pagalios, apie Lietuvos 
priešus ir išgamas. Išrodant 
kokių skriaudų Lietuvai yra 
padarę įvairaus plauko "cici-
likai? ' — esantieji svetainėje 
jų bendraminčiai social-libe-
ralai (matomai ' * munšainės' ' 
įsitraukę) — nerimsta: rodo 
pritarimo Lietuvos judošiams. 
Kalbėtoui karčiai, bet tesrn-
gais faktais pavaišinus tuos 
' ' laisvuosius'' — pas tar ie j i 
paniekos pelnę paspaudę uo
degą išsinešdino. Teisybės iš
sigando ir pabėgo. 

Vaizdžiai buvo nurodyta, 
kaip socialistai skaldo darbi
ninkų vienybę. 

Pagalios -iškėlus aikštėn ti
kruosius Lietuvos prietėlius 
— buvo padaryta kolekta Kr. 
Demokratams. 

Po pertraukos kalbėjo M. 
Bagdonas. Visų pirma pažy
mėjęs, kad kalbėsiąs grynai 
katalikams— patriotams, nes 
esą jam, kaipo buvusiam Lie
tuvos armijos kareiviui ir St. 

tieji iš prakalbų sakė: — dar 
tokių- smarkių prakalbų nesa-

tmo girdėįę! 

Medžiaginės pasekmės tai
pat gražios: suaukota $415. 

Kaip girdėti, Town pi LV 
ke lietuviai — katalikai pasi-
rįžę neapsileisti Bridgeportui, 
ir, sakosi, Kr. Demokratams 
surinksią daugiau nė $600. 

Bravo, (Town of Lake lie-
tuviai-katalikai ir darbuoto
jai ! 

B. Bukšnys. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mafnant nemažiau 25,000 dol. 
bal. 24 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 5.20 

•. Vokietijos 100 markių .43^4 
Lietuvos 100 auksinų . 4 3 ^ 
Lenkų 100 markių .02 
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DRAUGAS 

LIETUVIŲ KA ; Ų D l £ N R A # n a 
• 

w*ną kasdieną išskyrus nedėldienlus 
PRENUMERATOS KAINA: 

Metams I*00 

Fasei Meto • S - 0 0 

Prenumeratos m o kasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo uisiradymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai gei Įausta 
siųsti išperkant krasoje air exprese 
"Mouey Order" arba Įdedant pini
gus į registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Ave., Chieago. 

TeL Roosevelt 7791 
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TIK TREČDALY KASYK
LŲ DIRBAMA. 

KIEK SANDABIECIAMS 
RUPI LIETUVOS 

GERO 
. į* 

Vakarinės Virginijos valsti
joje yra 1,356 anglių 'kasyk
los. Iš ji} visų tik apie 400 ka
syklų dirbama. Kitose kasy
klose visi darbai suspenduoti. 
Apie tai paduoda žinių pačių 
kasyklų savininkų sąjunga. 

Valstijoje anglių produkcija 
už pereitą savaitę buvo 183,-
460 tonų mažesnė kaip nor
maliais lailkais, kuomet nebu
vo streiko. Teeiaus apie 23,000 
tonų anglių iškasta daugiau, 
negu pirmoje streiko savaitėje. 

Kaip Pennsylvanijoj, taip ir 
čionai teismai pradeda švel
niau apsieiti su darbininku 
organizatoriais. Atšaukiami 
teismo draudimai organizuoti 
neunistus. 

Virginijos valstijos visuo
menė ima vis daugiau intere
suotis anglekasių streiku. Or
ganizatoriai darbuojasi kuo-
daugiau darbininkų patraukti 
unijon. Nes kur dauguma dar
bininkų įstoja unijon, tenai 
tuojau** keliamas streikas. ! 

Kai-kuriose Petinsylvanijos 
valstijos vietose uždrausti 
streikininkams masiniaį susi
rinkimai. Tie ' 'amerikoniški'* 
draudimai pavartojami ypač 
ten, kur dauguma streikinin-
kij yra svetimšaliai ir nesusi
pratę. Darbininkų nesusipra
timas yra tame, kad jie daž
nai paseka socialistus agitato
rius, sukelia nereikalingus 
triukšmus ir galop patys už 
tai atsako teismuose. 

Kitose vietose streikininkai 
visokius draudimus sulaužo į-
rodydami savo teisėtą, pasiel
gimą faktais, bet ne skanda
lais. 

Anglekasių streikas einu 
• » 

Sandaros 9 num. skaito 
koresp., kurioje aprašyta 
sandariečių surengtos prakal
bos vasario 16 d. 

Sandariečiai savo Racine 
VVis. rengiamas prakalbas 
paskelbė net dviejuose kata
likų laikraščiuose, tai yra 
" D r a u g e " ir " G a r s e " nu
duodami kad rengiamos pra
kalbos yraą Lietuvos ke
turių m e t ų nepriklau
somybei paminėti. Taipogi 
kvietė per atvirutes ir katali
kiškas draugijas, kad bendrai 
prisirengti prie jų "sumany
t ų " prakalbų. Bet katalikų 
draugijų atstovai neužmiršo 
kokitf tikslu buvo sandariečių 
paminėta Lietuvos šventė pra
eitą metą, ir pramatė, kad ir 
šį metą jie rengia savo parti
jos šventę, tik prisidengdami 
Lietuvos nepriklausomybės au
toritetu. 

Štai žemiaus nurodome san
dariečių juodus darbas, ku
riuos aprašo jų pačių koresp. 
pasini Šęs ' ' Vaidy 1 a' \ 

Be melagingų šmeižimų mū
sų vietinių lietuvių katalikų, 
tas jau mums ne naujiena, to
dėl mes į jų šmeižtus ir neat
sakome, nes neverta brangios 
vietos užimti dorame laikraš
tyje, tiktai paduodame ištrau
ką iŠ viršminėtos korespon
dencijos pono Dr. C. Kaspučio 
kalbos, ir už jo kalbą mes ne-
atsakome,nes mes jo kalbos ne
girdėjome, nes sandariečių 
prakalbose nubuvome./Ta patį 

f • • • - * 

vakarą buvo kataliku prakal
bos su programų, todėl ko
resp. Vaidylos žodžiais patys 
už save kalba ir mes ta San
daros X. 9-tą laikome kaipo 
faktą. 

{štai Dr. C. Kaspučio karš
tieji žodžiai pasakyti Lietuvos 
Nepriklausomybės 4 metų su
kaktuvių 'paminėjimui 16 d. 
vasario 1922 m. sandariečių 
surengtose prakalbose Union 
Hali, Racine, "VVis. 

Dr. C. Kasputis atvykęs 
iš Chicagos pasakė tam va
karui pritaikintą, prakalbą, 

didyn ir kas kartas yra įdo
mesnis. Šalies vyriausybė nie
ko nesako streiko klausimu. 
rm —• - • • m • i — — — i . • • •• • i m^m i i II n —.i • i!• i IM — i f c S S i M -• 
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judėjimas, ir vėliaus prie 
apsiskeiblmo Nepriklauso
mybės. Suminėjo svarbes
nius faktus dabartinio lai
ko, kurie yra skaudus net 
prisiminti, kad klerikalai, 
nepaisydami Lietuvos Lais
vės, ir piliečių gerovės už
ėmė valdžioje vietas, vie
ton dįrbti teisingai, varo 
šmugelius, ir paskiria di-
d!žiausius paleistuvius į svar 
besnes vaMvietes, kurie iš 
pašaukimo ir savo darbais 
žemina svetimtaučių akyse 
visus lietuvius, ir tik dėka 
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tokiam kunigų elgimosi," dar 
neatvaduotas sostapilis Vil
nius ir neprijungtas Klai
pėdos kraštas. Priminė ir 
apie Lietuvos Politinį ižp!ą, 
kvietė klausytojus aukoti, 
nes tas iždas bus tvirtovė 
kovai prieš klerikalizmą, 
kaipo čia Amerikoje, ta ip ir 
Lietuvoje. Kad klerikalai 
Lietuvoje steigia kartuves 
laisvai mintijantiems žmo
nėms, mes progresyvė vi
suomenė, ypač sandariečiai 
ardysime ju kartukes ir 
juos visus pasiųsime į Ro
mą. 
Mes žemiaus pasirašę L.J t \ 

Stoties valdyba ir darbuoto
jai, išrinkti nuo Racino lietu
vių katalikų draugijų ir kuo
pų, pamatę sandariečių tikrą
jį veidą ir jų atvirumą, pro
testuojame prieš minėtus Dr. 
C. Kaspučio su sandariečių; 
klika nepamatuotus, ir biau-
rius šmeižtus. 

Netiesa, kad "klerikalai" , 
(suprantama katalikai) užėmė 
L i e t u v o s " V a l d ž i o j e V i e t a s , 

nes Lietuvos valdžia }rra Lie
tuvos liaudies išrinkta, ir val
džioje yra ne vien katalikų 
kaip sandariečiai mus pra
vardžiuoja "klerikalais ," bet 
yra valdininkų išrinktų ir iš 
kitų partijų. 

Biauru yra šmeižti Lietuvos 
valdžią smugelninkais, i r di
džiausiais paleistuviais, nes ne 
nurodė tam {fctnašių faktų. 

Neturi tiesos kaltinti kuni
gų del Vilniaus ir Klaipėdos 
krašto neatvadavimo, nes ne 
kunigai sudarė Lietuvos Vy
riausybę. 

Begėdiška melagystė, l^ad 
Lietuvoje yra rengiamos kar
tuvės laisvamaniams karti, nes 

•Bandanečiai su Kaspučiu 
priešakyje, nesiskaito su Lie
tuvos valdžia, ir surinktas au
kas Lietuvos Nepriklausomy
bės dienoje, nesiuntė Lietu-: 
vos Atstovybei arba Finansų. 
Misijai, kur siunčiami Nepri
klausomybės dienos aukos, bet 
pasiuntė į Liet. politinį iždą,— 
grynai a r t i n ę - socialistų įstai
ga, su pastaba, kad tįe pini-
gaj skiriami kovai prieš kle
rikalizmą, suprantama, prie^ 
L ie tuva fcatalijuška liaudį. 

Sandariečiai ardo Amerikos 
lietuvių vienybę, s^įa neapy
kantą mūsų tarpe, šmeižia Lie
tuvos valdžią, begėdiškai juo
dina mus katalikus. 

/Visa tai turėdami omeny 
mes protestuojame ir griežtai 
atsisakome vadinti juos rim
tais I ietuvps piliečiais. Jie 
maištininkai, ardytojąisVvisą 
to ką šiandieną taip sunkiai, 
dideliausiomis aukomis Lietu
va yra įsigijusi. 

J. Staponas 
Liet. Laisvės Pask. pirm., 

J . S. Kesminas, 
Stoties Rast., 

K Urbužas. 
Iždininkas. 

i 
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IŠ MŪSŲ CENTRO. 
w 

Prie ko mes einame. 

Viskas įrodyta kuoaiškiausiai 
kad žmogus paeina iš bezdjeio-

Rimti mokslininkai — bijo-
logai tik raukėsi ir galvas 
kraipė, sakydami, kad čia va
romas baisus žmonijos klai
dinimas, kad jokių tokių įro
dymų mokslas neduoda. 

Dar -ši pavasarį vienas žy
mus mokslininkas New Yorke 
J<\ B. Le Buffe suėmęs į krū
vą viską, ką išprakaitavo ir 
sugalvojo, bezdžionvaikiai, per 
keliasdešimtis metų, surinkęs 
ir perkratęs visus jų " moks
l iškus" argumentus, paskelbė, 
kad jie nei šnypšt neverti. Jo
kių prirodymų nesą. 

Bet tuo tarpu žiūrėkime, 
kas .pasidarė del to spėliojimo 
visame pasaulyje per keletą 
dešimčių metų. 

Klaidingasai spėliojimas, 
prisidengęs evoliucijos teorijos 
skraiste, įsiskverbė į daugu
mą mokyklų, net universite
tų, užnuodindamas politinės 
ekonomijos vadovėlius; prira
šyta spintos knygų — vis toje 
temoje,, kad gal žmogus paeina 
iš beždžionės; — to spėliojimo 
laikosi daugelis socialistų; vi
siškai ir nuoširdžiai pasisavi
no jį pasaulinis socializmas, 

Į skiepijama toji mintis net vai
kams po mokyklas* To spėlio: 

jimo pilna periodinė pasaulio 
spauda, laisvamanių kontro
liuojamoji. . 

Iššaukti j atvirą kovą su be
dievišku socializmu, mes tu
rime visų-pirma aiškiai su
prasti, kodei k.ova iškilo, už sįgriebė didžiuma kapitalistų 
ką kovoja socialistai, ir už ką1 (juk "močrute" negi bars uz 
mes kovojame. j išnaudojimus darbininkų); re-

Per ilga čia* butų aiškinti ' »»ia ii nuoširdžiai pasaulinė 
maaonerija, remia ir tarptau
tinė žydija. 

Priešais tas visas pakilusias 
pajėgas, bezdžionies įkvėptas, 
šiandie stoja tik rimtasai mo
kslas ir krikščioniškas tikėji
mas, kuris niekuomet nepa
liaus gynęs dieviškąją žmp-
gaųs kilmę. 

Štai kur mes ir susiduria
me pirmiausia su Lietuvos be-
dievija. Jiems ^vepėti-kvepia 
tas bezdžioninis mokslas. Jie 
norėtų jį įskiepintį visai Lie
tuvos jaunajai kartai, neg tik 
tuomet, anot jų, ateisianti vi
siškos laisvės laikai. J ie neno
rėtų jokiu būdu prileisti Ka
talikų Bažnyčios prie jaunų-

viaą mūsų ir jų programą. 
Mes pasitenkinsime tik nuro
dymu svarbesniųjų punktų, 
del kurių kova eina. 
1. Mokslo ir auklėjimo klau

simas. _ 

Pareitame šimtmetyje tūlas 
gamtininkas ėmė spėlioti, bene 
tik žmogus bus išsivystęs iš 
beždžionės, nes, girdi, abiejų 
kūnai turi nemaža panašumo. 
Jisai netvirtino, kad bezdiio-
nė yra žmonių motina, nes ne
buvo tam jokių mokslo įrody
mų. Jisai tik spėliojo. To spė
liojimo nusitvėrė visom ketu
riom tie, kuriems geriau bu-
tų, kad Dievo nebūtų, ir kad 

IVHI i v^yiL* i < .m e ūminiu 
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gi parapija susitveria jau 7 f G*BVTI 

vo gyvenimu. Bet štai lietu-

Antradil 
« . ! • I " 

daryti? 

gi parapija susitveria jau 
d. sausio 1901 msetais. Pp kiele 

Lietuvių p«*pijos steigimai. l&įko ^ ^ % g v T ^ v o L e o i l 0 

Iki 1901 metų gyvenantįe- Q£III Londpno lietuviai leidi-
ji Londone lietuviai nebuvo m* turėti sau atskirą bažny-
susiburę į vieną katalikų pa- čia. 
rapiją; kiekvienas gyveno sa- Landomo klebonai. 

f i rmas naujai susidarančios 

Londone nėra mažas; pajunta 
gyvą reikalą savo dvasios rei
kalus aprūpinti gimtąja kal
ba; kyla sumanymas steigti 
parapiją. Rodos eitų viskas 
gerai, bet ne. 

Pirmieji žabangai. 

Kaip Lietuvoje gyvenan
tiems broliams tekdavo su 
rusų žandarais, ' ' žemskiais' ' 
kovoti, taip čia teko susika
binti su lenkais. Lenkai visur 
landesni. Jie įkalbėjo dvasinei 
Katalikų Londono vyriausy
bei, kad jokių lietuvių pa
saulyje nėra, kad vien socialis
tai ir bedieviai, norėdami pa
kenkti katalikų bažnyčiai, pa
sivadiną- lietuviais ir tveria 
parapijas. 

Aišku, kad anuo metu Ang
lijos dvasinė vyriausybė nela
bai nusimanė mūsų su lenkais 
ginče. Na ir neleidžia lietu
viams turėti savo bažnytėlę, 
neleidžia tverti parapijos. \Kas 
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kyklos. 
Bažnyčia gi, gavusi i | Kris

taus aiškų įsakymą: "Eidami 

buvo kun. Vladislovas Šla
mąs. Laikomos tuomtarpu pa
maldos vokiečių bažnyčioj iki 
nebus surasta i r įtaisyta sava 
koplyčia — bažnyčia. Ajnt kam 
po gatvių Cable i r Christian 
str. E* pasiseka galutinai įsi
gyti "paš iu rę" . 

Nors vieta nepatogi, nes iš 
vienos pusės per dieną-naktį 
sunkus brikai iš uosto pre
kes gabena, kad net žemė dre
bą, iš kitos — šlykšti žydų ap
gyventa gatvelė, viršui-gi sto
go praskersui orinis trauki
nys Ramybės neduoda, visgi 
tuomet geresnės negalėdami 
gauti perka šį trukšmingą 
kampelį. Apvalę "paš iurę" , 
aptaisė, apžiurėjo kiek stogą 
i r 30 d. kovo 1902 pirmu kart 
lietuviai susirinko į sayo baž
nytėlę. 

Kad jų buvo diįęlis džiaug
smas, pasididžiavimas supran
tama jau iš to, kad nepaisant 
didelių daroma iš lenkų pusės 
kliūčių visgi lietuviai įsigi
jo sau bažnytėlę ir nieko jiems 
nepadarysi. . 

I r čia apsjreiškia tipingas ._ l v . . . , i ,, tat mokinkite visas gimines".., 
B e ž d ž i o n e mokslo p a - ] . ^ ^ n ^ u * a t s į s a k y t i < lietuvio feudas. Tyliai ramiai 

apsvarstys ir jeigu ką pasirįš 
padaryti, — kliūčių nežiūrės, 
visa tuomet lietuvis turi per-

nuo tos sąyo ir teisės ir prie
dermės. J i visais laikais už tą 
savo teisę kovojo ir kovos. 
Visą katalikų dabar yra ev«i-įį š^ė t i ir savo numatytą tiks

lą atsiekti. Bet visuomet pra
džia yra sunki 

ta pareiga paremti savo Sa i -
nycią toje kovoje. 

žmogus neturėtų dūšios. Imta jų kartų auklėjimo, prie mo 

r* 

SIU LAIKU RITIERIAI. 
ŠYVINIS. 

(Vaizflelis iš lenkų karinio gyvenimo ko
vose su lietuviais). 

(Pabaiga) 

Nakty lietuviai slaptomis be jokio šūvio 
nuėmė lenkų sargybas, prisiartino prie 
pačios kuopos dvare ir netikėtai įuos už
klupus privertė betvarkiai atsitraukti. 
Karininkai metėsi bėgti per šūvius kartu 
su likusiais kareiviais, Skauradinskas 
nebesumanė ką daryti ir pasijuto prmuo-
lęs. Pažvelgęs į Emilią drebančią palei 
sieną atsiminė savo duotus žodžius. 

— Geriau akmeniu gulėti ant kelio, žūti 
šitame dvare, bet jį lietuviams neatiduos. 

Pasijuto perdaug prižadėjęs ir dabar, 
ar žūti ir likti jos akyse karžygiu, arba 
pakliūti lietuviams į nagus ir save paže
mint? jos akyse ir likti bailiu, melagiu, 
nykštuku. Kilo vidaus kova: — mirties su 
gyvybe. 

l ie tuviai prisiartino prie rūmo. Rūme 

-
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bebuvo tik: Suchomlinskis, Emilia, Skau
radinskas, užvaizdą ir tarnai. Kiti kari
ninkai per šūvius pabėgo. Skauradinskas 
pabėgti negalėjo, neleido meilė prie Emi-
lios ir bandė ją kaip išgelbėti, bet jau 
buvo po laikui. t 
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Lietuviams įėjus vidun Skauradinskas 
nebeišlaikė nuo gėdos prieš Emilią. J am 
stojosi prieš akis visi sapnai, nepasiseki
mai ir garbės nupuolimai ir pamatė iš
ganymą tik vienoje mirtyje, kuri gali jam 
grąžinti tik vieną garbę, o garbę Skaura
dinskas mylėjo labiaus už gyvybę. Suri
kus lietuviui " rankas v i ršun" trenkė iš 
brauningo sau kakton ir pargriuvo po 
Emilios kojų. Kraujas,pasiliejo ant aslos, 
kur nulaistyta buvo vynu jiems girtuok
liaujant ir lėbaujant per visą tą laiką. 
Emilia nusigandus riktelėjo ir prisiglaudė 
prie sienos. \ ' 

Tuojaus įėjo į vidų Lietuvos kareivis 
-savanoris Kregždys, Suehomlinskio buvęs 
kumetis ir pabėgęs įš dvaro nuo lenki) 
pastojęs lietuvių eilėsna savanoriu. 

—- Ką pana Emilia, kur tavieji lenkų 
karini n ki ūkai, kodėl jie tavęs neapgynė 
nuo mus "chamų, pagonių" ir leido jum:* 
pakliūti į mūsų nagus, — nusijuokęs pra
tarė į Emilią Kregždys. , > 
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Visi mes turime kovoti už 
laisvę savo mokyklų ir krikš
čioniško auklėjimo. 

Jeigu tik socialistai ir be
dieviai paimtų viršų busimame 
Lietuvos Seime, tai prasidė
tų sistematinis bedieyinimas> 
Lietuvos per mokyklas. 

Praąidėtų dar baisesnis per
sekiojimas tikėjimo ir tilpn-
čiųjų negu buvo Francijoje, 
Meksikoje, Če^o-SJovakijoje 
ar kitur. Mūsų bedieviai yra 
daug (žiauresni, negu kitų 
tautų bedieyiai-jau vien dėlto, 
kad jie mažiau kultūringi. 

Fed. Sekret. 

Štai atsiranda ir tarpu lie
tuvių nepatenkintų, pasidaro 
partijos. Kyla nesusipratimai 
ir p sausio 1903 m. dėlei jų 
pirmutinis klebonas kun. VI. 
Šlamąs apleidžia Londoną. Tik 
po puse! metų londonieči&i 
susilaukia sau antro klebono. 

(DALGIAU nVB). k 

ŠĮ VAKARĄ, BAL 25 D.. 
KUN. GARMUS KALBĖS 
BRIGHTOIT, PARKE (CHI
CAGO), PARAPIJOS SVET. 

Rp, JU.,, ?ARĄPIJQS SyST. 
IŠGIRSTI KUJ*. GARMAUS 

Emilia pasijuto užgauta ir pajuokta, 
suprato kad šis buvęs jų kumietis žino 
visas jų paslaptis ir darbus Lietuvos ne
naudai ir išduos juos ir nebegalėdama pa
kęsti pajuokos ir gėdos puolė ant kruti
nės lavono Skauradinsko ir ištraukus iš 
jo mirtinų rankų brauningą, šūviu iš jo 
paleido savo smilkesna ir pasiliko begu
linti mirtiname patale. įSuchomlinskis ap
alpęs griuvo palei stalą; užvaizdą prisis
paudęs prie sienos bailiai žiurėjo į Kregž-
džio apšalusį platų durtuvą. 

Taip baigės gyvenimas šių laikų ritierių 
ir čia kųr gėrė, puotavo rado sau gyveni
mo pabaigą ir pabaigą savo ritieringų dar
bų. \ 
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Jaunas ulanas ponas Griškevičius suži
nojęs iš vieno pabėgusio iš lietuvių be
laisvės lenkų (£>kaurfdinsko kuopos) ką-1 

reiyąo apie mirtį Emilios tris dienas jau
tėsi lyg be galvos. Jautė neapykantą prieš 
lietuvius ir įaujtė prpgps jiems atkeršyti. 
Kartą paėmus tris lietuvius belaisvėn lie
pė sušaudyti, bet savo kerštui galo ne
buvo ir dar nesijautė atkeršyjęs. 

Lapkričio mėnesiui baigiantis kuomet 

lietuviai puolė juos ties Širvintais stojo 
kovon Griškevičius ir tikėdamasis, kad 
jau išmušė valanda atkeršyti lietuviams 
už Emilios mirtį puolė įsiutusiai ant lie
tuvių 'bet pakirstas jų šūvio nugriuvo nuo 
arklio, o likusieji ulanai pabėgo. Mirties 
agonijoje pamatė prieš save Emilios šešėlį, 
bet greit viskas dingp, liko tamsu, dva
sia apleido šį pasaulį ir buvo paskutinis 
pamatymas, paskutinis atsiduksėjimas ir 
daugiau nieko nebetroško pasaulyje. Jų 
tuštumų, meilės, keršto... Dabar buvo lai
mingas ir nieko netrokštas. Sieksnio ženjės 
pakako. . 

Aukštai lėkė savo ritieriškais darbais, 
bet žemai nutūpė. IJe #arbė grumtis su 
silpnesniu už save, bet dar didesnė negar
bė lijsti jo pergalėtų ir žūti tokioje kovoje. 
Veilę Armija. į 
12-111-1922 m. 
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Ęitasi, kyla nuo miško šalies, 
/Supa fcą4angę, lyg sparnas nakties. 
Sunku kvėpuoti; nųtilp gamta, 
Saulė raukomi uku apsuptai 
Raibas liepsnota vaga 
Perskrodė dangų staiga. 

Dunda nuo miško garsiau, 
Artinąs yėsųla jau. 

$oko, apsuko 
Sukuriu ruko — 

T- * --r • i t-, f • 

Viską sumaišė drauge, 
Gaudžia dejuoja, 
Girią siūbuoją, 

Siaučia v e r g t a i s lauice. 
Vienas po kito 
Žaibas sušvito — 

Trenkė perkūno gandai. 
Gaudesius aido 
$£alnuOse svaido — 

Dunda padange rimtai. 
Debesys truko, 
Vandens papluko — 

Šniokščia per #me<&ių šakas 
Srovės čiurkįlena, 
jMaišosi, gena 

Upėn putotas bangas. 
Ei, tu, smarkioji audra, 
Kiek tavy galios yra! 
/Tu iškilmingai graži, 
Tu mums #4y})ė* neši. 

i 

Štai jau nusjialso juo^i d u s i a i , 
Spindi lašeliuose saulė šviesiai. 
Čia žavi akį -ŽLędai da r drėgni, 
£Ten vaivorykštės dažai septyni. 
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jDR, A, K, RUTKAUSKĄ! 
i

' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4449 South Western Avenuą 
Telefonas Lafayette 4144 

Valandos.- 9-11 rytais, 1-2 p o 5 
Bpietų ir 7-8 vakarais. Nedėldle-e 
Sniaid tiktai po pietų S Iki 6 vai.g 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuii i i i imiii i i i i i i i i i i i 

J Office TeL Blvd. 7890 
• Pranešima* K 

I D . H T . S T R I K O L ' I S 
"* Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą 1 

4401 SOUTH ASHLAND AVHL 
JJVAL.: 10:30 iki 12; 8:S0 iki 6 Ir 

• 6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12 
Ham.: 2414 W. 48 8t. 

Tei. Lafayette 348 
*3Wirtre-S?>3 > % VKtt $ 

k 

II 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DKNTiarTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. || 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakarą 

DR. G. M. GLASER 
P R A K T I K U V 30 METAI 

Ofisas 8148 So. Morgan St., 
&i£eite 82-nd St., Chieago, Dl. 

SPECIJAUSTAS 
^Moteriškų, Vyriškų ir chroniškų^ i usų- \ 
# Ofiso Valandos: Nuo 19 rytoj; 
*iki 2 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
^Tedėllomla nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Y artis 687 

DŽIAUGIASI NAUJU VAR 
(JONINKU. — CHOlMrS. 
— MOKSL. VAKARAS. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4481 So. Ashland Are. 
Tel. Yards 994 
OFISO VAI*: 

Tcl. Yards 0991 
8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Ncdėliomis: nuo 10 v ryto iki 
1 vai po pietų. 

J 

ioae_$_»s^¥>_^_d_^s^i3«c»8; 
Telef. Pullman 36 34, 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

lydau Be Vaistu ir Be Operacijos^ 
10901 South Michtgan A ve. 

ROSELAND-CHICAGO, ILL. 

DR. S . MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
8282 South Halsted Street 

Ant viršaus Unlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuoj 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak 

Nedėliomii nuo 10—?• 
Telefonas Yards 2844 

M 

OR. CHARLES SEGAL S 
t'lPerkėlė savo ofisą po numerio^ 

4789 SO. ASHLAND A V E N L E # 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų i* Vyrų l *£U 

[VaL: ryte nuo 10—12: nuo 2—5, 
\VO pietų; nuo 7—S: 89 vakare, v* 
?tfedėUomis: 10 iki 1. \ 

Telefonas Dresel 8880^ 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kamp. Oaklcy Ave. ir 24 Gatvės] 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po 

Jpietų kasdien, PanedėliJ ir Ketver-
|ge vakarais. 

Ofiso TeL: Canal 1715—941 
Res. Tel.: Midway 5819 

Telefonas Von Buren 294 
Rcs. 1189 Independence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 
Spccijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 

pieta, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

Ofisas 8354 So. Halsted Str., Chlcago 
Telefonas Drover 9493 

.-'.. • _ _ . . - ,„'.r_r 

• • • M H V R M a M B B I B 

Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Ę Ofisas Didmiesty]: 
29 South La Sali e gtrm* 

Rambarls 824 
Telefonas Central 4399 

2 Vakarais, 812 W. 53rd S t 
Telefonas: Yards 4481 

I ANTANAS A. 0L1S 
(OLSZEWSKI, JR.) 

A D V O K A T A S 
Veda bilas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn St , Itooai 1040J 

Telefonas: Central 1774 

# Vakarais: 8251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boūlevard 653. 

r. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELIUOIH 
Telefonas Yards 5039 

Ifaiandos: — S iki 11 Ii ryto: 
po pietų iki 8 vak. Nsdėlio-

įls nuo 8 lkl S vai. vakare. 
•.-—•""•—**——• 

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

TeL Ganai 9118 
Valandos: 19 ryto lkl 8 vakare. 
Gyvenimas: — 9811 W. 83rd Str. 

TeL Prospect 84 88. 
9 » « » » » n » » « • » — — — » — Į 

TeL Canal 257, Vak. Canal 2118* 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Oiiirargaa 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 19 iki 12 ryta; 1 lkl4 • 
po pietų: 9 iki 9 vakare 

Tel. Boūlevard 2140< 

DR. A. J. KARALIUS i 

J. P. WAITCHES * 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dten.: R. 511-127 N. Dearborn St . 

Tel. Dearborn 8994 
Vakarais: 18734 S. Wabash Ave. 

(Roseland Tel. PuHman 437,7 
» • - - • » . . - . » • . « . • ! 

Randolph 2898 
A. A. S L A K I S 

*JTel 

ADVOKATAS 
' Ofisas vidumiestyje 

A S S O C I A T I O N B L D G 
19 South La SaUe Street 

Į Roora ĮSOS 
Valandos: 9 ryto iki S po pietų J 

^Namų Tel. Hyde Park 8898 ^ 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G, MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 

Arti 23 čio Place. 

13303 

hf**s 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
S. Morgan Str, 

CHICAGO, 
e^o^l^^Vo^VSVo^TMre^o^o'S 

GO, ILLug 
5srsavo^r» 

3 lDr. L L M A K A R Ą 
i Lietuvis Gydytojas I* Chii 
Ofisas 10900 8. Mtrhlg— Ave.» 

[VaL 19—12 ryte; 9—4 po pietų, j 
9:89—8:89 v i i . vakar*. 

[Rezidencija: 10898 FCRT Are. 
T«l. Pullman 842 ir PnlL 849 

fj»Įjua-as-aj • ̂ M J X » - > *-*J-a «•* 

4 4 4 4 4 ' # 4 ' i 4 4 4 4 ^ 4 4 4 » 
•Telefonas Boalevard 4189 

A. Masalski 
Oratorius 

Patarnauju lai-J 
dotuvėae, ves- Mį 
tuvese, krikš-S 
tynose ir kituo-S 
ie reikaluose® 
Kainos prieina-Z 
mos. 4* 

107 Auburn Ave. Chicago.f 

glMIlIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIĮI 

- S. D. LACHAWICZ I 
LIETUVIS GRABORIUS s 

S Patarnauja laidotuvėse kuopl-
5»giausia. Reikale meldžiu atsisau 
_kti, o mano darbą bosite alga 
Snėdintl. 
=9814 W. 9Zrū PI. Chieago. 
B Telefonas Canal 1271—2199 
niiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii 

f Tcl. Lafayette 4223 U 

P L U M B I N G 
\ 'Kaipo lietuvys, lietuviams visa

dos patarnauju kogerlausla. 
I M. YU6KA 

8228 W. 38-th Street 

PUTBBUTE "DIUUG| ,f 

Sprįng Valley, Dl. — Per 
ilgą. Isukų, Čia nebuvo lietuvio 
vargoninko, tą vietą buvo už
ėmęs svetimtautis, žlinoma, 
kaipo senas žmogus o prie to 
ir svetimtautis, tai tik bažny
čioj atgiedodavo kas jam rei
kėjo laike pamaldų tai ir vis
kas. Kad ir turėjo šiokį tokį 
taip vadinamą chorą, bet bu
vo labai mažai girdžiamas, 
o apie dainas nėra ko nei kal
bėti. _NTors jaunimo buvo gra
žus būrelis, bet nebuvo kam 
jo pamokinti. 

(jirdint, per laikraščius, 
kad kitose kolonijose svetai
nės visad užfhitos vaidinimais 
koncertais, ir įvairiais 'žaidi
mais, o Spiring Valley nieko, 
jaunimui buvo sunku pakęsti 
tokį nemalonumą, bet ką da
rysi. Kad L. Vyčių 28 kuopa, 
kurios pirmininku yra moksl. 
S. Ivanauskas, retkarčiais su
rengdavo kokiu vakarus — 
vaidinimus, tai jau visas pa
silinksminimas. Taipgi laik
raščiuose ir žinučią iš šios ko
lonijos labai retai būdavo nia-
tyt. , 

Šiandien jau čia kitaip yra. 
Sulaukus naujo lietuvio var
goninko,, p. A, Stfllgos, vis-
kas kitaip pradėjo virsti. Hįjbi 
nelaukus p. A. Stulga**s(ftH* 
ganizavo parapijos chorą, prie 
kurio jau priklauso nemažas 
būrelis narių; nors vaikinų 
du r neperdaug, bet merginu 
nemažai. Tuojaus be atidėlio
jimo pradėjo chorą lavinti, 
kaip bažnytinėse giesmėse, 
taip ir dainose. Nors laikas 
nuo atvažiavimo p. Stulgos 
iki &v. Velykų buvo trumpas, 
bet chorą išmokino keletą baž
nytinių giesmių ir keletą dai
nų. Labai gražiai pagiedojo 
Didžiojo Šeštadienio vakarą 
" Verk i t Angelai'' ir Velykų] 
ryte "Per Tavo Šv. Prisikė-
1 ^ ^ ' ir " Linksmą dieną ap
turėjom". Žmonės gėrėjosi iš
lavintais balsais, kurių jau se
nai buvo girdėję; ot-gi klau
saisi ir gerėsi tomis šv. gies-
niėmis ir tais gražiais balsais. 
Rodos taip ir jautiesi, kad esi 
savo tėvynėj Lietuvoj. No-
ronis, nenoroms ašara ištryš-
ka. Taipgi ir šv. Mišias pagie
dojo ne prastai, nors dar. ne 
pilnai išmokę. Beje, reikia ne
pamiršti ir dainų, kurių dar 
tik keletą teišmoko, bet yra 
ko paklausyti ir kitam pasa
kyti. 

Moksleivių vakaras. 

Bal. 16 d., Šv. Onos par, 
svęt., (Jiedrininkų moksleiviŲ 
3-čia kp. surengė vakarą mo 
ksl. org. naudai. Jį taipgi ne
mažai patgražino ir parapijos 

choras, po vajdovystą p. A. 
Stulgos, su ąavo dainomis ir 
duetais. Rodos kaip nebuvo 
choro, tai ir to jaunimo ne J 
kažin kiek, bet kaip suėjo ant 
estrados, tai užėmė visą ęsta-
drą, o girdėjosi kad dar ne 
visas jaunimas čia. Vaikinai 
visi jauni smagus, o merginos 
visos gra&ios kaip baltos leli
jėlės. ^Net svetimtaučiai, ku
rie buvo atsilankę į vakarą iš
sireiškė, kad Spring VaUey y* 
ra gražios lietuvaitės. Gražus 
būrelis gražiai ir padainavo. 
Visos dainelės publikai labai 
patiko. Duetas buvo net antru 
kartu iššauktas atkartoti, bet 
įspūdingiausia sudainavo 'Sve 
iki broliai dainininkai ,\ Jį 
atliko taip dailiai, kad ne
galima primesti neį mažiau
sios kritikos. 

Beikia nepamiršti, kad p. 
A. Stulga netik sugeba cho
rui atsakančiai vadovauti, įet 
labai prijauoia moksleiviams 
ir Vyčiams ir myli darbuotis 
jų tarpe. 

Negalima abejoti, kad p. A. 
Stulga ilgiaus pasidarbavęs 
mūsų jaunimo tarpe surengi 
ir koncertą. Su laiku tas vis
kas gali įvykti. lįTors dar trum 
pas laikas kaip čionai darbuo
jasi, bet jau yra kuomi pasi
džiaugti. , 

Busilas. f 

¥oWvOhMim KONTROLE BA^KINYO DE
PARTAMENTO NEW YOKK VAtBTUOS 1 

SIUNČIA pinigus į Lietuvą pagal dienos kursą. 
BANKAI, turįntįą geriausius ry|ius Įiietuvoje, išmo

ks pinigus greitai ir saugiai. 
PARDUODA LAIVAKORTES į Lietuvą ir ii Lie

tuvos ant greičiausių ir geriausių laivų. 
PARŪPINA PAŠPORTUS, pasirašymus konsulių ir 

suteikia geriausius patarimus keleiviams. 
NORĖDAMI GAUTI PREKES auksinu ar laivakor

čių, rašykite į SENA ir gerai ŽINOMA: 

HENRY J. SGHNITZER STATE BANK 
1̂ 1 Washington Street New York, N. T. 

tfffflHl 
1 Nepaprastumas! 

[f 

LIETUVOS ALBUMAS! ji 

—r— 

NU TRENKS IR 2AIBUS 
MĖSTYS ŠĮ VAKĄ*4 BRIO-
HTDtf PA»KB; 
PARAP. SVET. 

1 ? 
KUN. PR. GARMUS 

CICERO, ILL. 

t 

{OicGV, DL — Bal. 26 d. (se-
redoj), 7:30 vąd. vak., §v. An
tano parap. svet., kalbės Lie
tuvos kariuomenės kapelionas, 
gerb. kun- Pr. Garmus. Prie 
jo dar kalbės Liet. Steig. Sei
mo narys, Mikas Bagdonas. 
(J ros Šv. Antano par. benas, po 
vad. p. L. Kresčiuno; dainuos 
Šv. Origaliaus choras, po vad. 
vargon. p. Bron. Lauraičio. 
Federacijos viet. skyriaus su

sirinkime bal. 23 d. sužinojus, 
kad atvažiuoja kun. Garmus 
su prakalbomis, kilo nepap
rastas entuziazmas ir podraug 

(abejonė, kaip bus galima su
talpinti žmones svetainėje. Bet 
visgi Federacijos Skyrius rū
pinsis, kad visiems tektų iš
girsti taip nepaprastai įdomių 
prakalbų. 

NAUJI MUZIKOS KURINIAI KOMPOZITORIAUS 
A. A U K S I O 

VIENAM BALSUI PRIE P0RTEPIAN0 
1. Bernužėl, Nevesk Pačios . . / 50c-

12. G Pažvelki Mieloji 5flc. 
DVIEMS BALSAMS PRIE FORTEPIANO: 

3. Skrenda, Lekia Mūsų Mintis . . . . . 76c. 
HM 

1 t l'ft 
Sulyg entuziazmo Feder. 

susirinkime, atrodo, kad nei 
vienas neišlaikys neatsilankęs 
į šias praka/lbas. 

Feder. 12 skyr. koresp. 

RYTOJ VISAS CICERO 
TRATįŠ NUO KUN. GAR
MAUS KALBOS. 

*" ALBUME y ra 436 puslapiai . 
ALBUME telpa 285 paveikslai žymiausių tautos dar

buotojų. 
ALBUME surinkta 155 biografijos 
ALBUMAS visais žvilgsniais yra puikus leidinys. 
Užsisakykite sau, arba išrašykite kaipo Kalėdų dovaną 

savo draugams ar giminėms. Kaina $5.00. 

Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 

2334 So. Oakley Avenue ChicafO. Illinois. 

IIIIIUIIIIIIIIIIIIII 

Siunčiant Lietuvon per mus: 
48 centai už 100 Auksinų 

208 Auks. už vieną Dolerį 
Plf«oal8 kursas aiunči»_t 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrtntss 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
Dfstrict Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtą* J6)000)OOP.OO 

Ras. TeL Cicero 8858 
Ofiso TeL Cicero 49i 

DR. J. SHINGLMAN 
1825 So. 49 Couit 

N. B. Cor. 49 Court Ir 11 Str. 
•ant viršaus valstyničios. 

S VALEJrnjfE DRESMAK1JTG ! ! 
COLLEGES h 

$8497 W. Madlson, 1850 H. WeUs.| \ 
f 8205 8. Halsted Strecte į i 
j | 187 Mokyklos Suv. Valstijose. I 

I Moko Siuvimo, Patternų klr-| t 
pimo, Deslgnina bizniui ir na-5 
mama Vietos duodama dykai. • 
,Dlplomal. Mokslas lengvais at-J 
mokėjimala. Kleeos dienomis irS 
»vakaraia Reikalaukit knygelėa. # 
[Td. Seeley 1S_S f 

SARA PATEK, pirm.ž 

iimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
r » T . u # ; i . - » į i ~ -imu • .- .*$*}•• • • * . • ' . - į s a - s 

. . . . . . . . i. Trisdešimtis l engvų' (*. capella) Duetų . 
MŪRAM KOEUI: 

5. Pirmyn J Kovą Už Tėvynę * 
G. Giesmė Į Šv. Kazimiere, 
7. Keturiolika Dainų 

, Reikalaujant Adresuokite: 
A. A L E Į C S I B 

. 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

50c. 
SQc. 

$1.00 

815 North 8-th Street Springfieid, ĮŪmį*. 
X " , -f, , , , _ ^ į _ / . 

' 1 . , • . • — - = 

RALTIJOSAM 
U LINIJA 9Broadvay. 

T I E S I . 1 
KELIONE *-

lev 

f f « - » -

^•ra '*rv.-

9 / ARBA UEP! 
p y VA-IUOKJT VISI PARANKIŲ ER 

V - / TIESIŲ KEtJU 
Lietuviai važiuojant | PUlavą aplenkia 

Lenku juosta (karidorių) 
V i » Trečia K|eaa Padalinta I Kam barius 

Ant 8-jų, 4-rių, 8-slų Ir 8-ftių U>*U 
LITI AM V Geguįės S LATVJA Gegužės 10 
POLONIA ^v- Gegužės 17 

HAMBURGĄ $108.50 ~ p S į k j A $108.50 
MEMEL ir LDEPOJU $107.00 

Delel lalvakor. Ir žinių kreipk, prie pavo agen. 

METUyiŲ PASIRODYMAS. 

jBinghamton, H. Y. — Bal. 
11 d. buvo vakaras surengtas 
užbaigimui semestro viešosio* 
vakarinės mokyklos. Progra
moj dalyvavo dešimts *tautu: 
italų. 1, graikų 2, austrų 3, ru
sų 4, armėnų 5, čeko-slovakų 
6, olandų 7, lenkų 8, lietuvių 
9, ukrainiečių 10. 

Programos vedėja buvo Mrs. 
J. W. Hess. Miesto majoras 
Tanias "VVilsonos nurodė rei
kalą tapti Suv. Vals. ^piliečiu. 
Po to ateiviai kalbėjo. Lš lie
tuvių kaįbėįp p. Edv. Gnikas, 
jaunas vyrukas. Jis trumpai 
paaiškino iš Lietuvos istori
jos ir kaip lietuvų tauta pa
siskelbė nepriklausoma vas. 
16 d., 1918 m.? savo sostinėj 
Vilniuje. Žmonės jam gausiai 
plojo. 

^v. Juozapo p#r. choras, j 
su jo vedėja, varg. p-le'Kot.j 
Vinciute, su dainomis gavo] 
pirmą vietą. 

' Malonu matyt lietuvius taip 
gražiai besidarbuojančius. 

P. S. 

''''Telefonas Yards 1188 

STANLEY Pj 
MAŽEIKA 

GRABORIUS tR'i 
Balsamuotojas 

Tūrių automo
bilius visokiem^ 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Auburn 
^Vjef Cbicago.į 

4^^*im^»m*w^m^i i— i- • • — • ! • • • » • • • i • 

Tel. Canal 0199 į 

VVYAND'S GRABORIAI 
m _ , 

Ir 
Pagrabų Direktoriai 

J. Wyand, Balsamuotojas 
C. Sirevičia, Asisteaitas 
Turime automobilius viso

kiuose reikaluose. Patarnauja
me kogerlausla ir pigiausia. 
2085 U'est 22-nd St. Cbicago. 

REIKIA PARDAVĖJŲ. 
Ateik pas mus, me* parodysim* 

kaip padaryti $50 ir daugiau į sa
vaite, parduodant aukštos rųSies in-
vestmentus ir Real E«tate prapertes, 
k. t. lotus, farmas ir namus. Paty^ 
rimas nereikalingas, mes pamokysim. 
atsišaukit { ofisą. 
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

CJO. 
8301 So. Halsted S t 

- ' " " M • . -

I PARDAVIMUI. 

AUKŲ APYSKAITA. 

(Pabaiga) 
tyajianoy City, Pa.. 28 rugp. po 

5 dol.: kun. Pijus Česna, varg. 
Stasys Daunora, po 2 dol.: Pan
gonis fCaz., Leškaųskas Ant, po 
1 dol:: Zablackas J., Macejunas 
Ig., Šalomskis J., Kubertavičius 
P., NeverjlausĮcas J., Lapinskienė Į,813 «js.rd įye 
M., Budrevičius Ant., Pangonis 
1 .̂, AJfiksandr|ivičienė AL, Jan-
kertienė O., Suoranavičius K., 
Gavėnas H., Jusaitis V., Lapins
kas V., Pangonienė V.;'po 50 
cent: Dereskevidienė M., Alens-
kienė O., Jankauskas J., Gavelis 
M., Vaišnora J., Žemauskas J.,; po 
25c.: Brazinskienė M., Geležėlė 
M., be to 35 cent. smulkiais. 

B e to ką tik gavau laišką iš p. 

M. Bagdono, kad jau po 12 rugsė
jo įteikė jam, aukų Prienų "Ži
burio" gimnazijai: Amsterdam, j 

DIDELIS BARGENAS. 
Naujas mūrinis namas 2 lubų ant 

kampo bizniava gatvė. 4 storai 6 
pagyvenimai ir garage del 4 automo
bilių reudos neša $3,300.00 į metus 
ateitije neš didesnė vertas $35,000. 
Specialiai parsiduoda už $27,000 į-
mokėtl reikia $8,000.00 likusia ran^ 
da išmokės. Gera proga del biznie
riaus ba yra paranki vieta del viso
kių biznių platesnėms žinioms kreip
kitės pas savininką: 

W. WAISHWELL 
Melrosc Park, DL 

ANT PARDAVIMO didelė grocernla, 
galima padaryti ir Bučernią nes visi 
įtaisai joje yra parsiduoda labai pi
giai tik už $1,200.00. Priežastis, kad 
nesuprantu lietuvių kalbos, nes vie
ta apgyventa Lietuviais. 

•Sjrt So PauKua Si. 
Chieago, m . 

eius; 5 dol. Saldžiukė Anelė, po 
2 dol, 50c.: Kybartienė EI., Jus-
kevičiukė M., Kexlikis P., Dudienė 
Kat.; 2 dol. Šumauskaitė Agn., 
viso 42 dol.; Pittston, Pa. po 1 
dol.: Česėkas P., Česėkas J., CQ-
sėkas A., Shenandoah, Pa. 5 dol. 
P̂etras Aleksandravičius; Boston, 

N*. Y. 25 4pl. kun. J. Židanavi- j ̂ ^ 2 dol. Žromakienė Gertr.; po 
. . I I I . • ! • • • . . I I i * 
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LIGONYS KURIE SERGATE: 
Reumatą. Dusulių, (Atbsma) Nervų liga viduriu Ir Širdies liga, »uo-

manio, Venęriškems ligoms ir t. t. Viaų i i |ų neminiu, bet bile liga serga 
te. ar kas jus šeimynėlėje, nuo ma*iau«įos ligos iki dldtiausiaį ir bl<?giau-| 
siui, duokite greit gera antrašą ir už 2c. štempą, o gausite rodąs Ir re
ceptus dykai. Dabar geras laikas pavasaris ir tiktai iltam laike ^m e*ve pa^ 
tys aamifje pagydyslte. Bandykite naminio gVdyme — patys sau. jum 
nepriekiup* laikas, čia turite proga su guarantavimu, bile jus tiklai dary
site ta, pasveiksite. Rašykite pas 

ALE*. R. ŠALVIS 
P. O. Box 90 PtJftf* p 8 -

1 dol . : Galinis J. , Mikolanis J., 

Borisienė A., 65 cent. N. N.; viso 
po 12 i*ugs. aukų įdavę 55 dol. 
65 cent. Tuos pinigus rasė issiun-
i-'iiįs, taigi netrukęs juos gausiu. 

Aukotojams reiškiu nuoširdžią 
padąką už aukas. 

Prienų "Žiburio" progimnazi
jos direktorius 

Kun. Peliksas Martišius. 
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DRAUGAS Antradienis, Balandžio 25, 1922 

J O N A S OMANAS J A U C H I C A G O J E 
P. Jonas J. Romanas, prezidentas Lietuvių Prekybos Bendroves, kalbės Chicagoj 

ir apylinkėj sekančiose vietose: -
18th & Union g'vės Bažnytnej Svetainėj Balandžio 
Cicero, 111. 
Bridgeporte 
West Sideje Bažnytinėj Svetainėj Balandžio 28 d. 

ii 

i i 

ii 

ii 

ii 

u 

25 d. 
26 d. 
27 d. 

Roseland, 111. Bažnytinėj Svetainėj Gegužio 1 d. 
Virš minėtose vietose prakalbos prasidės 7:30 vai. vakare. 

- 4-

3E 

Waukegan, 111. Bažn. Svet. Balan. 30 d., 2:00 vai. po pietų 
Vėliau pranešime apie kitas kolonijas 

-t-

3 
$ 

i (CHICAGOJE 
SVEČIAI DRAUGO RE- | KOVA UŽ 6 CENTUS. 

DAKCIJOJE. m 
• 

Federaliame teisme gatve-
Vakar aplankė Draugo Red.; karių kompanija veda kovą 

p. J , J . Romanas, Liet. Pre-'deJ tf centų, kaip valstijos ko-
kybos B-vės prezi.lentas, atvy- j inercijos komisija pripažino 
kęs iš Bostono ir rengias pra- įimti už važinėjimą gat-

s 

kalbas Chicagos lietuvių -kolo
nijose. 

Be to, atsilankė p. L, Xat-

vckariais pradėjus gegužės 1 
diena. 

Gatvekarių kompanija sto-
kevtfins buvęs Geleiinio VH-Įvj už 8 centus, kaip šiandie 
ko organizatorius ir St. Seimoj mokama. Sako, 6c. bus lygus 
sekretorius. kompanijos savasčių konfis-

jkatai Tokią apsiginimo me-
VIRŠUTINIS GELEŽINKE todą kompanija' pavartojo se-

LIS PAMIRŠTAS, niau ir del pripažintu 5 cen-
[ta. 

IS 

s 

Miesto valdyba Chicagoje 
nepertraukia savo kovos su 
gatvekarių kompanija. (Ji a-
pie viršutini geležinkeli vi-1 
sai 'pamiršta. To geležinkelio 
kompanija už važinėjimą ima 
10c. Tai juk-daugiau kaip 
aiškus išnaudojimas. 

Pirm karo kompanija pasi
tenkindavo 5 centais. Ir už tai 
buvo dėkinga. 

Specialis miesto advokatas 
Cleveland apsiginklavo įrody
mais, kad kompanija galį nž-
tektinai pelno turėti imdama 
ir fi centus. 

KELIAUS EUROPON. 

/ 
yy 

Chicagos vidumiesty komu 
nikacija labai bloga. Verkiant 
reikia požeminių geležinkelių. 

Teėiaus mūsų miesto ]x>liti-
kierianis atrodo, kad yra lai-
ko tuomj klausimu galvas 
,v . . .. . j . .. f. , .. 'luninu susirinkimas įvyks si 

džiovinti. Negali pasirinkti , . . i>m , ^ . ^ 

* 

Išklausinėjimus veda ir ar
gumentų klauso trys federa
liai teisėjai — Page, Evans 
ir Baker. 

Kompanija darbuojasi ir 
vėl gauti "injunction," kaip 
gavusi prieš 5 centus. 

A rtintiausiomis dienomis 
paaiškės, ar kompanija gaus 
"injunction. 

® 

m 

a 
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į Kas Gyvas ir Sveikas į 

m 

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

m 

mmim 

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

44th ir Fairfield Ave 
KALBĖS SVEČIAS IŠ LIETUVOS, BUV. W O PĖS
TININKŲ PULKO PIBJfAS KABO KAPELIONAS, 

KUN. PRANAS GARMUS. 

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

P r t tu i reikia peno duoti; 
Bedievybę pažaboti; 
Jteik Širdyse dorą skiepint; 
Valią tvirtint, o ne lepint. 

Prakalbos bus dar margintos įvairiomis pramogo
mis: bena*. dainos ir t. t. 

Į2ANGA VELTUI. 

IS 
SI 

I l 

!•! 

lilISI^^ 
kas bus trenksminga. 

Vislžas tas bus šį vaka re 
Rep. 

TOWN OF LAKE. — šv. 
Kryžiaus parap. mokyklos A-

r>« 

sistemos. 
. Pranešta, kad kai-kurie al-
dermanai rengiasi į Europą. 
Tenai didesniuose miestuose 
studijuosią požeminių geležin
keliu sistemas. 

vakarą, bal. 25 d., Davis Squ-
iare Parko svetainėje, 8 vai. 
s akare. . Valdyba. 

AREŠTUOTA GAUJA 
PLAŠIKŲ. 

Policija areštavo aštuonis į-
tariamus plėšikus ir vagilius 
ir sakosi atidengusi visas pas-

ŠIANDIE KUN. GARMUS 
I BRIGHTON PARKE. 

Brighton, Parkas. — šian
dien, bal. 25 d., čionai yra ne
paprastas judėjimas, žmonės 
ir kalba ir bruzda ir tik lau
kia kun. Pr. Garmaus. 

Jis, mat, kalbės ši vakarą 
Nekalto Pras. šv. Mar. P. pa~ 

ir 

GAUSI AUKA KRIKŠ. DEM. 
PARTIJAI. 

VVest Side. — Bal. 23 d., 
Aušros Vartų parap. mokyk
loje, Kat. Spaudos Dr-jos 14-
ta kuopa laikė mėnesinį su
sirinkimą* 

Komisija išdavė raportą iš 
įvykusįo vakaro. Pasirodė; 
kad pelno liko $12.00. 

Visa kuopa pasižadėjo pri
sidėti prie k 'Draugo" vakaro, 
kurs įvyks gegužio 14 d., 
Aušros Vartą parap. svet. 

Toliau, buvo perskaitytas 
laiškas iš Krikščionių Demo
kratų Įgaliotinio, p. Miko 
Bagdono. Prašė paremti Krik
ščionių Demokratų partiją. 
Laišką priėmė. Kat. Spaud. 
Dr-jos 14-ta kuopa įaukėjo 
$12.00. J i butų aukojusi ir 
daugiau, bet ką tik susitvėru-

laptis daugybės apiplėšimų. 
Su areštuotais atrasta 3 0 , - 1 1 * ^ 0 8 svetainėj (44-ta 

000 dol. vertės visokiu daiktu. F a i r f i e l d A v e > - Taipat kalbės 
~», | b. Liet. Steig. Seimo narys, si kuopa, jos iždas neturtm 

SKAITYKITE IR PLATINKI* i M i k a s Bagdonas. Prie to dai- j gas, bet kiek turėjo tai visus 
KTTE "DRAUGĄ" n u o s cftonu<5> benas gros. Vis-! aukojo. Beto, dar aukojo po 

$1.00 «ie nariai: p-nios V. But
kienė, Stogienė, K. Šiaulienė; 
p-lės: A. Kairaitė, (laidaitė ir 
p. A. Peldžius. Taigi išviso 
Krikščionių Demokratų parti
jai pasiųsta $18.00. 

Beto, kuopa dar nutarė 
trumpu laiku surengti bazarą 
Krikščionių Demokratu part. 
reikalams. Išrinko komisiją iš: 
E. Šiaulienės, V. Butkienės ir 
p-lės A. Kairaitės. 

tButų gera, kad. i r kitos kuo
pos ir organizacijos pasekti) 
šios kuopos pavyzdį, 
v žvaįgaitis. 

tenkininfflfi girdėjusių, jo pra- kurie per visus mėt is neina. 
kalbų. Prie jo kalbės Mika« O gal ir per Velykas neina 
Bagdonas. Jau, turbūt, niekas melstis, o tik pasiklausyti gra- j 
neatsiliks neišklausęs šių pra- žio^ muzikos. Mat vargonin-1 

SUS. PRAKALBOS NE 
ĮVYKS. 

kalbu. 
Feder. 12 Skyr. Koresp. 

8. L. R. K. A. 13 kp. gar-
kas, p. V. Niekus, Šįmet su- \iiinioti prakailm?ant 25-tos die-

T>rganizavo styginę orkestrą i š ' n / ) S hix]- <^" svarbių prk>-
vietinių lietuvių. Buvo malo-!žaS( ' i ,J t n P ° atidėtos ant to-

REKOLEKCIJOS. — ŽMO
NAS PAMALDUS. — STY

GINĖ ORKESTRAI 

KUN. PR. GARMUS CICE-
ROJE. 

Cicero,, IH. — Visi cicerie-
čiai sužinoję iš Kat. Federa
cijos viet. /12 skyriaus susi-
rinkinio, kad rytoj (seredoje), 
bal. 26 d., šv. Antano parap. 
svet., 7:30 vai. vakare mūsų 
kolonijoje kalbės gerb. ku«. 
Pr. Garmus tapo kokio tai ne
paprasto upo apimti ir laukia 
tos valandos. Iš visų kampų 
girdžiama nepaprastas pasi-

Roselandas. — Bal. 9 d., 
vakare,* Visų Šventų bažny
čioj prasidėjo rekolekcijos. Jos 
tęsėsi tris dienas. Pirmąsias 
dvi dienas žmonių nedaugiau-
sia buvo,* bet paskutinę diena 
buvo pilna bažnyčia. 

Didįjį Šeštadienį ant vakari
nių pamaldų prisirinko tiek 
žmonių, kad jau per paskuti
nius Iželis metus nebuvo tiek 
atsilankę. :v 

Velykų rytą ant ankstyvųjų 
Mišių taipgi 'žmonės netilpo į 
bažnyčią. Sunku atspėti kas 
darosi, ar žmpnės paliko mal
dingesni, ar kas kita. Juk da
bar bedarbė ir daug žmonių 
yra išvažiavusių ikitur. TVr 
Velykas į bažnyčią, eina ir tie, 

nu klausytis graža*įs orkestro* 
sutarimo su choru. 

Kampinis. 

liarfs. Rengimo komisija. 

KRUTAMIEJI PAVEIKS-
LAI. 

North Side. — Vieton kitur 
/eiti ir remti žydelius northsi-
dfieciai pas save jtamato įvai
rių krutamu paveikslų. 10 d; 
bal. paveikslai buvo rodomi iš 
Kančios Kristaus, o 18 d., bal. 
p. Račiūnas rodė iš Lietuvos 
parvežtus kintamus paveiks
lus. Kaip iš vienų, taip ir iš 
kitų buvo ko pasi'žiurėti ir 
pasimokinti. *j 

Kaip girdėjau, 14 d. gegužio 
vėl bus rodomi krutami pa
veikslai iš "Blevizgoriaus Gy
venimo". Vėl bus ko pasižiū
rėti. 

Rep. 

i 

A. f A. 
VIK. UCHAVNĖ 
(PO TĖVAIS KISLArSKATTfc) 

Minis tmlam^io *6, 1921, S7 
metŲ amžinus. Paėjo fš Taura
gės miestelio Raseinių Pav. 
Paliko dideliame nuliūdime 
vyra S(e:>oiia 2 sunūs 3 duk
teris motina^ broli Antaną ir 
keturias seseris. ' 

Metinės pamaldos už | o s dū
šia įvyks seredoj balandžio 26 
d. 1922 Aušros Vartų bažny
čioj, 23_rd PI. ir Oakley Ave., 
8:30 vai. ryte. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminės, pažįstamus ir parapi
jomis dalyvauti pamaldose. 

.N n Hude: 
vyras Steponas 

Minai. Boleslovas, Steponas 
dukterys Viktorija, 

Tekle ir Sofija. 

StlftL 
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DIDŽIAUSIOS PRAKALBO 
TREČIADIENY, BALANDŽIO 26 0., 1922 

ŠV. ANTANO PARAPIJOS SVET. 
49 COURT ir 15-TH STREET 

PRADŽIA 7:30 VALANDĄ VAKARE 

T 
Įžymiausi kalbėtojai: OARMUS, BAGDONAS ir kiti, da r negirdėti Ciceros kolonijoje. 

Jų prakalbose triuškinama socialistų frontas. Didžiausios minios žmonių jų klauso. Benas, cho

ras, kiti pamarginimai visus patenkins.. Visi: vyra i ir moterys, jaunikaičiai ir mergelės į šias 

nepaprastas prakalbas. 

* ĮŽANGA VELTUI. 
i 
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Genoa j | 
je sakoi 
legacijos 
telegrafi 
nuo pre| 
jis pas! 
tų nuo 
imti sąl; 
aną dien 

Prane ii 
rėjo par| 
kanis įdi 
ultimatui 
nepriims] 
delegaeijj 
renoija. 

Sakonu 
BUS ekonJ 
delegatusĮ 

Ko 

Ko Pn 
škė aną d| 
care kali 
Le-Due. 

Nori, 
ferenei joj j 
tribucijos 
klausimaiJ 
minė konl 
Yersaillesj 
Taipgi no] 
tų atmok 
nes skolasl 
timšalių 
vimą arba 

Tuotarj 
Prancijos 
bolševikai.! 
ja pasirerj 
ševikų del 
leidžia Pr | 
Pranei ja 
konferencij 

Bolše 

Pranei ja| 
ega didzn 
konferenei. 
kyti ekon< 
dėtį. Bolsl 

JAP! 

Nem 


