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AUSTRIJOS IMPERATO
RIUS BIAURIOS SPAU

DOS AUKA, 
J O P A Ž I N T I S SU KATHA-

RINA SCHRATT BUVO 
TĖVIŠKA. 

Bolševikams Neduodama Vietos " 5 J 5 J S " 
., , . . . ANKŠTA MEKSIKOJE. 
Konferencijoje 

Spauda biaurioja kaipo 
kataliką. 

YIK'NNA, Austr i ja , lapkr. 
29. Kas negirdėjo apie Au-
>t rijus imperatorių senelį 
Francis Joseph, "kuris 1916 
motais mirė, knomet Europo
je siaujė baisiausioji karo vė-
sula! 

Tai* I) u v o doras žmogus i r 
pavyzdingas katal ikas. J o 
atmintį gerbia milionai kata
liku. J i s buvo vadinamas 
Katalikų Bažnyčios kunigaik
ščiu. Tas t i tulas tikrai laivo 
jo už tarnautas . 

Darbais žymus ka ta l ikas . 

JIE BUS PAKVIESTI TIK SVARSTANT DARDANE
L Ų STOVYBį 

LAUSANNE, lapkr. 29. —J Taigi, Itali ja ])rivalo ir pri-
Atvyfec čia koletas Rusijos I silaikyti to originalio išspron 
bolševiku delegatų su Rakov- dimo. 
skiu priešaky reikalavo juos 
priimti taikos konferencijon 
lygiomis teisėmis su visu kitu 
valstvbin delegatais. 

Fagal iaus anglai su prancū
zais delegatais tvirt ina, jog 
taikos konferencijoje ir be 
bolševiku y ra daug nesusipra-

C H I C A G O J E 

FAŠISTAI PUOLA RAUDO 
N U 0 S I U 8 . 

Keletas žmonių nukau ta susi 
rėmimuose. 

VISI AUŠROS VARTŲ PAR. 
BAZARAN. 

W F S T S IDE. š iandie ir 
rytoj , Aušros Vartų pa r. me-
t-niame bazaro, bus tokiu į-
vairumų, kokiu dar ne-

MFNICO CITY, lapkr. 29. laivo iki šiol. Mat jau baza-
— Įvairiose Meksikos dalyse ras baigiasi. Padėkavonės die-

susiorganizavę meksikonai fa 
šistai jau pakėlė akciją p r i e š ' K a d a n g i visi žmonės nedirba, 
radikalus ir kitokios rųšics tai tą dieną prasideda baza-

Teėiaus tas jų reikalavimas timų. Antai Mosulo žibalo 
a! mestas. t laukų klausimu kilę ginčai, 

Italijos delegacija pa lanki kurie nežinia kaip baigsis, 
bolševikų reikalavimui. Bet Gi kuomet įsileis! bolševi-
Anglijos ir Franci jos delega- kus, jie sukels nauja.š suim
tai tvirt ina, kad italai privalo tos. Tas gali suardyti ir pa-
laikytis originalio santarvės čia konferenciją, 
valstybių sutarimo — konfe-i Xe, sako delegatai. Bol-
reneijdn neįsileisti bolševikų ševikai negali ineiti konferen-
ir viskas. t cijon. J i e bus pakviesti, kuo-

Tas santarvės su ta r imas ' met bus ap ta r iamas Dardane-
i padarytas dar p inu užimsiant Iiti klausimas. 

Ariu jo pasidarbavimui , • - t ». ,• • \> ,v ., , , . . ., • 
1 . v

 9 premiero vietą Mussohni. Bolševikų delegatai peikia 
priemiesčiuose u v. . , . . * " ' . • . , . T 

Paryžiuje luivo pagaminta turkų vyriausiojo delegato Iš
buvo s ta tomos bažnvčios J i s i ,'. • • • rP . . . c, , T 

kontereneijai programa, Ino-, met pašos lėtumą. Sako, Js-

socialistus, kurie gramzdina 
šalį vargau. 

Kai-kuriose vietose ivvko 
kruvini susirėmimai. Socia
listai kaikur provokuojančiai 
P niė atsinešti į gyventojus. 
T a d šen ir ten j iems išpliek-
ta kailis. 

Kochmillieo miestely fašis 

FRANCIJA NUSPRENDĖ OKUPUOTI RUHRĄ 
PARYŽIUS; lapkr. 29. —j turėti armiją paruoštą ir lau-

Franci jos ministeriu kabino- kti vyriausybės isakvmn. 
tas vakar posėdy patvir t ino ' Franeija tad veiks viena, 
premiero Poincare pagamin-, Mat, Anglija jai leido veikti 
tus planus okupuoti Vokieti-! vienai Vokietijoje kaip tinka- j 
jos provinciją Rubr, jei Yo-, ma už jos nusileidimus Ang-
kiotija atsisako toliaus mokė-ilijai artimuose Rytuose. 
t i karo kontribuciją. Franci ja baisiai provokuo-* 

Ruhr distrikte francuzaii ja no vien Vokietiją, bet visą 
no;e, paskutinė bazaro diena.! užims vokiečių kasyklas ir ko- j Kuropą. Ar jai nuo to bus 

loktuos už eksportą mokos-j sveika, parodys artimoji atoi-
čius. t i ^ Bot kad tuomi Europai 

Posėdy dalyvavo ir marša 

tai surengė 

Viennoje ir 

pasinis)*' savo vyriaus \ 

ulobojo ir rėmė kataliku baž-
nvčias ar t imuose Rvtuose. 
J i s i'nnv i r šelpiė katal ikus 
albanus, a rmėnus , gruzinus i r 
kitns. Dievo Kimo šventė
mis Viennoje miręs imperato
rius visuomet pirmutinis bu-
davo pamaldose. Didžiojo Fu 
<linristijos Kongreso laiku 
1912 ia. imperator ius pasiro-l 
d«' visam krikščioniškam pa-! 
-aulini pavyzdžiu. 

Tečiaus j am mirus , j is niau
rios spaudos tiesiog sumaišy
tas su j m r vynu. 

Biaurųs pras imanymai . LONDONAS, lapkr 
d ra ik i jos revoliucinis 

Ypač Amerikos geltonoji] 
spauda pasižymėjo niauriais 
ir neteisingais aprašymais a-
pio imperatorių. Pirmojon 
vieton j am pr imesta žinoma 
ar t is tė Kat l ia r ina Scbrat t , su 
kurią j a j is buk sugyvenęs kai
po nekatal ikas. 

Tai b iaurus pras imanymas 

metinis italu ambasadorius mei paša gali but gabus mi-
Francijai , Schanzer, kurs pro litarinis vadas. Bet politiko-

į gramą pripažino, jos nuorašą je jam truks t a reikalingų ga
rbei. lum.u. 

GRAIKAI GALABINA BU
VUSIUS MINiSTERIUS. 
A N G L I J A K E L I A P R I E Š 

TAI PROTESTĄ. 

Atšaukia iš Atėnų savo pa 
siuntinį. 

SENATORIUS PRIEŠ KLA
NU ORGANIZACIJĄ. 

\VASIIIN(iT()X, lapkr. 29. 
Senatorius AValsli iš Ma-

ssachusetts valstyl/ės senate 
formaliai pakėlė proteste 
prieš slaptos organizacijos Ku 

|Klux klan plitimą ir jos atlie- 1 ramatoma kova prieš raudo

sioms už akių su savo paro
da vi m u užbėgo socialistai. T-
vvko kova. Socialistai turėjo 

Campocbo provincijoj faši
stai nukoU*' 8 socialistus ra
dikalus ir daugybę kitų sužei 
dė. 

Raudonieji šaukiasi l'odera-
lės valdžios pagelbos. Deja, 
Meksikos kongresas nusista
tęs prieš juos. Kongrese 
keliama kova net prieš socia
listus atstovus. 

..... ^ 

Kad taip, tai kai-kurie auk
štieji Meksikos valdininkai, 
kurie buvo užsikrėtę socialis
tiniu radikalizmu, staiga atsi
verčia, atmaino savo pažiū
ras , atsisako toliaus sėbrauti 
su socialistais. 

. Pačioje Meksikos sostinėj 

ras nuo 2 vai. po pietų. 

Paukščių nepirkite, "bet at
eikite Į Aušros Vartų par . 
bazarą, tai gausite dovanai-
Pe r tas paskutines dvi dieni 
bus daugybė kalakutų, ančių, 
žąsų, vištų ir kitokių paukš
čiu. , 

Dar vra liko daugvli? labai 
parodavimaJ i ., . ," . / • 

• gerij daiktų, tai reikia i r jie 
išleisti. Bus labai didelis ba-
rgonas. .Taigi nepraleiskite 
progos. 

(Jruodžio 1 d., 7 vai. vaka
re bus išpardavimas arba li-
citacija likusių bazaro daiktų. 
Bus labai pigiai parduodama. 

Bazariclis. 

bus padauginta: 
las Foch. Šiam paitėdyta! gana aišku. 

vargas, tai 

> u - J 

• V Žinios iš 
LIETUVIU MOKYKLOS 

LATVIJOJE. 

BOMBOS CHICAGOJE. 

RV(iA. Lietuvių mokyklos 
Latvijoj kaskart stiprėja, tva
rkosi. Šįmet .padidėjo moky-

AMERIKOS KONSULATAS 
LIEPSNOJE. 

KAUNAS. Lapkričio 8 d., 
") vai. rvto, Amerikos konsn-
lato (Gedimino gat.) gyvento-

tojų skaičius ir mokinių. Dau- jai pujuto de/^sių kvapą i r 
gelis lietuvįų vaikų iš sveti- dunius, kurie veržėsi iš konsu-

Katkar ina Scbra t t aukštos įs-Ll 

29. 
comite-

tas pasmerkė miriop buvusius 
ii ministei'ius ir armijos va
dus. 

Anot Fxchange Telegraph 
depešos iš Atėnų, visi i>as-
merkti jau sušaudyti . Tai bau 
smė už graikų armijos nepa-
vykimus Turkijoje. 

Nugalabinti buvę premie-

kamus visur piktus darbus. 
Senatorius reikalauja, t-

(iant šalies vyriausybė imtu 
veikti kol d a r y ra laiko. Pas
kui gali but pervėlu. 

i. uosius. 

NORI PASKOLOS AMERI
KOJE . 

PRISIPAŽINO SIUNTUSI 
NUODUS. 

i r a i : (Jounaris, Protopadakis 

01 I I I 4 TON, \Vis . , lapkr. 29. 
Mrs. F v. Sclmeider per 

mjųties moter iškė i t ga r s i ar-1į r s t r a t o s ; karo ministeris }™*t* ffavo saldumynų. Už-
. * A • i^* ~ -.» - 1 1 .-- 1 % v-» « A l » n i - A l M l l C ! T" . t . • • ¥ ¥ I • J " i - . i I i , - , " . i m* "»"\\» » ._\ W . t I #- ] k 1 ̂ ^^ t T l l f t l Senelis impera tor ius |Bal tazz is ir gen. Hadjanestis . 

su jąja dažnai susieidavo na- u\ geTi Strat igos ir adm. 
sikalbėti apie da i i ' : pasauli . 
Tio jo santikiai buvo nekito-
ki, kaip tik tėviški. 

Clomlas nubaustu kalėjimu I-
k: (i'yvos ga lvos . 

Anglija piieš pasmerkimą 
Kas ŽHIO to impera tor iaus j mir iop ir gal abi n imą smar

kiai protestavo. Tečiaus ne-nelaimingą gyvenimą, tas su
pras, kaip j a m daiiėsi nepa- klausyta, 
kenčiami karališki rūmai ir Dėlto Anglija atšaukia 

valgė ir mirė. 
buvo užnuodinti. 
nuaugę vaikai. 

Saldumynai 
Liko 8 ne 

Polici ja a r e š t a v o IVIis Ijenz, 
30 metu, tur t ingo farmerio 
dukterį. Šį prisipažino siun
tusi saldumynus. Norėjusi 
tečiaus juos pasiųsti mirusios 

j moteriškės brolienei, Mrs. H. 
sostas. Tad prie kiekvieno* Atėnų savo pasiuntinį ir su Sclmeider. Tečiaus adresuo-

IS 

progos jis pasišalindavo iš Graikija pertraukia diploma-
rumų, kad nors momentui pa- j t in ius santikius. 
siliuosuoti nuo etikietofNir vi-- Nežinia kas Ims toliaus. 
sų kitų sunkenybių. 

Netur i vargo. 

Dar nesenai vienas ameri
koniškas geltonasis laikrašt is 
paskelbė, jog K. Scbra t t var
ge gyvenanti . fTikras melas. 
J i gvvena Yiennoje, nors kuk-
linose, bet gražiuose savo na
muose. Tur i ištekliaus savo 
ryvenimui. Tai sutaupė jau
n a t y j e , ka ipo gars i ilgus me
tus Hofburgo tea t ro žvaigž
dė. J e i butų buvus kokia pa
laidūnė, ta i šiandie nebūtų 

6 NESURANDAMI. 

M A K Q U E T T E , Mieli., lap, 
29. — Iš Ki-os pabėgusių iš 
kalėjimo kalinių 10 jau susek
ta ir suimta. (J kiti kolkas 
dar nesurandami: 

dama padariusi klaidą. 

M r s v L e n a sako, kad tą mo
terį nenorėjusi užnuodinti, tik 
susirgdinti už jos pakeltas ne
padorias apie ją kalbas. 

AVASIITNGTON, lapkr. 29. 
~ Yokietija per savo priete-

lius darbuojasi gauti nors 50 
įmlionų dolerių paskolos A-
merikojo. Žada už tą sumą 
pirkti Amerikoje reikalingai 
sau prekių. 

Su viena a r keliomis bom
bomis vakar išdalies ap
griauta Jul ius C. Birck plea-
ning ir Dyoing Corporation į-
staiga, 4410 So. State st. Ko
letas dirbančiu mergaičių su-
žeista. | 

Išnradžių buvo spėjama, 
kad pačioje įstaigoje tuifėjo 
įvykti ekspliozija. Paskui 
visos įstaigos mašinerijos ir 
katilai peržiūrėti ir viskas at
ras ta tvarkoje. 

naj mokyklų penėjo į lietuvis-j lato raštinės. įbėgę pamatė, 
kasias. Tik lietuvių mokyklos j kad visa raštinė apimta lieps-
Mintaujoje yra liūdnoje pa- na. Stovėjusio ties konsula-
dėtyje. Mokinių skaičius šį- tu milicininko, buvo pakviesti 
met žymiai sumažėjo, iš 100 gaisrininkai. Konsulo bal-
liko tik 20 mokinių. Priežas- dai buvo išnešti į kiemą. At-
tis esanti ta, kad stinga su-Įvykę gaisrininkai besipleeian-
manių mokytoju. Esančios tj gaisrą užslopino. IMeįįf 
ten dvi mokytojos pradėjo" visas raštinės vidus l>oi bal-
dnrT^ lietuvių mokyklose dai. Sudegė daug rasytno, 
daug vėliau, neku kitur. Mat priemonių, k. v. poperiai, ma-
dauguma mokinių kaimiečių 
kurie lig šiol gai^1. Kai-kurie 
vadina mokytojas lenkuojan
čiomis, todėl mokyklos ven
gia. 

— Rygoje įsteigtas lietuvių 
4 ' Š v i e s o s ' " knygynas — skai-
tvkla. Lietuviams leidžiama 

Kelios mergaitės paimtos į !naudot is knygomis veltui. Re 

ligonines. 

KAIP KOVOTI SU BRAN 
GENYBE. 

. 

VISA ŠEIMYNA ŽUVO. 

SPRTNGFIKLD, 111., lapk. 
20. — . P e r c y Wik*ox su žmo-
na ir dviem dukterim, 1 ir 3 
metų Važiavo automobiliu. 
Važiuojant skersai Cbicago & 
Alton geležinkelio momenta
liai ūžtelėjo pasažierinis trau
kinis ir visa šeimyna išnyko. 

4 NELAISVIŲ N Ę P A L I U 0 
SUOJA. N 

MARY McSWINEY 
PALIUOSUOTA. 

turėjusi laimės. Senatvėje ne
būtų susilaukusi ramiųjų va
landų. 

( Iš t rauka iš Nacionalės Ka-
talikų Gerovės Tarybos ko
respondencijos). 

DUBLINAS, lapkr. 29. — 
Iš kalėjimo paliuo'suota išba
lo jus i Mrs. Mary Mc-
Swinev. Badavo 23 dienas. 
Nežinia, a r pasveiks. 

Praneš ta , kad kuomet bus 
nutvertas de Valerą, jam ne
busią pasigailėjimo. 

P A R Y Ž I U S , lapkr. 28. — 
Po karo Vokietija kuo vei
klaus paliuosavo visus karo 
nelaisvius. Paliuosavo net 
ir karo teismų nubaustus ka
lėjimu, j 

Bet Franci ja iki šiolei laiko 
kalėjime 4 vokiečius karo ne
laisvius ir nemano paliuosuo-

C'bicagos miesto tarybos 
komitetas, kurs kovoja su gy
venimo brangenybe, pa tar ia 
nepirkti jokių kurkinų. Vieto
je tų paukščių galima kurkas 
pigiau nusipirkti vištų, ančių 
arba žąsų. / (Tokiu bildu bus 
užduotas smūgis kurkinų au-
erintojams —— išnaudo to jams . 

Iki 1920 metų kurkinai ne
buvo brangus. Tečiaus tais 
metais kurkinų augintojai su
darė sąjungą ir staiga pradė
jo diktuoti aukštas kainas. 

Taigi, nepirkite kurkinų. 
Tegul t rus tas pa t s suvartoja 
tuos, paukščius. 

nkama aukos jo reikalams. 
J a u surinkta 1,585 latvių rub
liai. 

Surinktosios knygynui au
kos, tiek pinigais, tiek ir kny
gomis bus laikraščiuose skel
biamos. 

sineles ir k. 
Nuostoliai esą porai tūks

tančių doleriu. Dokumentai 
ir svarbesni raštai išliko ne-
sudego. 

Gaisro priežastis dar neiš
aiškinta. Spėjama, kad gais
ras kilęs nuo elektros vielų 
susijungimo. 

TIKRI ŽM0GED0S. 

NESIREGISTRAVC NEGA
LI BALSUOTI. 

Gruodžio 12 d. įvyks balsa
vimai. Daugelis piliečių, ku
rie nesiregistravo spalių 7 ir 
17 d., kreipiasi j balsavimų 
komisiją. Nori registruotis, 
idant galėtų balsuoti. 

Lapkričio 9 d., 5 vai. ryto 
apie 40 lenkų kareivių su vie
nu karininku prisiųstu iš Au
kštosios Silezijos ir perengtu 
civiliai, užpuolė Liubavo* 

K A U N A S . Tremtinių Grą- Įmestą , isplėSė miestą ir žiau-
žinimo skyriaus pranešimu, « « nužudė vyr. milicininką 
lapkričio 1 d., iš Rusijos — Venkaitį, jaunesnį milicininką 
Černigovo ir Rostovo 1*9 tre- Žvaizaiti, mokytoją Černių, 
ratinių grįžo, 96 lietuviai i r 'va lsč iaus raštininką Mikule-
24 žyclai. 

— Tremtinių Grąžinimo 
skyriaus pranešimu, visos bu
vusios Lietuvių Atstovybės 
Rusuose žinioje našlaičių 
prieglaudos, j au y ra grąžin
tos Lietuvon. Tėvai bei gi-. 

vičiij i r studentą. Žilinski-

ALKOHOLIO AUKOS. 

Pataisos įstaigoj, Maywoo-
de, mirė vienas 25 m. amžiaus 
vyrukas, užsinuodijęs alkobo-
liu. Policija jį girtą arešta-

mmės, norintieji grąžinti Lie- v ° i r J a m n e v v k o - i a u < ' i ^ i " 
tuvon da r likusius Rusijoj pa- pag i r io t i " ir pasveikti, 
vienius vaikus-našlaičius, tur i | T a i ™m*™° darbo alkolio-
paduoti pareiškimą užsrenių l i o a u k a - M a t v t > J i s ™ n i a " 
reikalų ministerijos Rytų d e - | ž e n s b u v o i P r a t ? s s r ė b t i a l k o " 
par tamentui 'ir nurodyti v a i - r 1 0 ' b ^ ^ 
ku vardus, pavardes, kilimol *. ,. v , 

1 . . CHICAGO. — Šiandie išda-
vietą ir gvvenimo vieta dabar : . v 
T> •• • ' l ies apsiniaukę; kiek sileiaur*-

K A U N A S . Vieton AVilto-
no, prieš kelias dienas aplei- ' 

ti.- . J i e visi nubausti sun-.j | Komisija tečiaus praneša, Į dusio Lietuvą, Anglijos ats-
kiaisiais darbais už kokius kad kas neužsiregistravo pa- tovu Lietuvai paskir tas p. Ch. 
tai prasižengimus. 

Kas Vokietijai negalima, 
tai Franci ja i galima. 

skirtomis dienomis prieš lap- T. Vaughan, "buvęs ligi šiol; 
kričio rinkimus, t as negalės ' Anglijos atstovu Chili (Pietų 
balsuoti gruodžio 12 dieną. Amerikoj) . 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svar. 4.46 
Franci jos 100 frankų G.36 
Italijos 100 lirų 4.56 
Vokietijos 100 mark . 0 1 ^ 
Lenkijos 100 mark. .0062 
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LTETUVIV KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

D RA UQ AįS" 
PRENUMERATOS KAINA; 
Metams ....$6.00 

Prenumaraiba uokasi iakako. Lai
kas skaitosi nuo ožsiraŠymo dienos 
be nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
tinsti išperkant krasoje ar arprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gas į registruotą laišką, 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
8334 So. Oakley Ava, Chicago 

Tel. Roosevelt 7791 

KAS BUS SU KLAIPĖDA? 
Lapkr. 6 d. įvyko Paryžiuje 

Klaipėdos delegacijos konfe
rencija. Seniau rašyta, kad e-
nuna trejopo nusistatymo 
Klampios klausiniu. 'Heinuit-
bandininkų vokiečių grupė no
rėtu Klaipėdą prijungti prie 
Vokietijos; kita grupė su J . 
Aukštuolaičiu priešaky reika 
lauja kad Klaipėda butų liuo-
sas kraštas (Freistaat 'as) ; šią 
nuomonę palaiko ir žySai. Tre 
čioji grupė yra už prijungiu i;) 
Klaipėdos prie Lietuvos. Kon
ferencijai užsibaigus laukiama 
jos pasekmių. 

Nėra abejonės, kad heimat-
bundlninkai argumentavo už 
Klaipėdos prijungimą prie Vo
kietijos. J ie savo uždavinį at
likę pranešė, telegrama "Prū 
su Lietuvių Balsui": "mūsų 
dalykai stovi gerai" . 

J . Aukštuolaitį, arba kaip jį 
vadina Lietuvos Judošių, iš
tiko didžiausias smūgis. Jo4 

buvęs sėbras L£parta, patf-
•ręs kad Aukštuolaitis po prie
danga "liuosuojo k raš to" tu
rį omeny prijungimą Klaipė
dos prie Lenkijos, pasisakė už 
prijungimą Klaipėdos prie 
Lietuvos. 

Klaipėdos žydit atstovas 
Kacin pasisakė, kad žydai 
stovi prieš Klaipėdos prijun
gimą prie Lietuvos. 

nusiskundžia buk jie skriau-
dl&iami Lietuvos Vyriasybės, 
tai nepateisinama, tiesiog 
smerktinas jų pasielgimas. 
Męs negalime pakęsti tokių 
niekšų ir turėtume pasiklaus-^ 
ti Lietuvos ir užsienio žydų 
ar jie 'simpatizuoja ir prita
ria Klaipėdos žydų nusistaty
mui. Lietuvos žydai pareikš 
savo nuomonę, bet klausiamės 
Amerikos žydų kilusių iŠ Lie
tuvos ar jie neužprotestuos 
prieš Klaipėdos žydų pasielgi
mą. 

Chieagoje nesenai susikūrė 
lietuvių ir žydų "Chamber of 
Commeree". Be tiesioginių tos 
įstaigos tikslų, jai rupi tai-
pat Klaipėdos ir Vilniaus liki
mas ir suprantama, prijun
giant tuodu kraštu prie Lie
tuvos. Kad žydų darbuotė toje 
įstaigoje nepasirodytų įtarti
na, reiktų tos įstaigos žydams 
imti inįciatyvą Klaipėdos 
klausimu ir sukelti net visus 
Amerikoje esančius Lietuvos, 
žydus, protestuojant s prieš 
klaipėdiškių žydų pasielgimą. 
Tuomet jie nuginkluotų visus, 
šnairai žiūrinčius į jų nuo
širdų norą pagelbėti Lietuvai. 
Lauksime. 

MEKSIKOS FAŠISTAI. 
Antroji dešimtis metų eina, 

kaip Meksikos respublika pa
kliuvo į masonų rankas. Šie 
sau pagalbon susivadino radi
kalus, visokios rūšies, visokio 
plauko socialistus. 

Bolševikai Rusijoje dar ne
o n a i naudojasi rojumi, paga
mintu ir palaikomu žmonių 
prakaitu, ašaromis, badu ir te
roru. 
Masonai su socialistais Mek

sikoje jau senai susivijo liz
dą. Pastaraisiais laikais liz
das pakeistas gūžta, kurioje 
perimi nauji darbo žmonių Ir 
valstiečių išnaudotojai. 

Neseni -tie laikai, kuomet 
Meksikos katalikų Hierarchi
jos nariai — Arkivyskupai Ir 
Vyskupai, turėjo prieglaudos 

nus griuvėsius. Radikalizmas 
ir bedievybė visur įleido giliai 
savo šaknis. Nuolatinė kova 
su tais teroristais vedama. 

Po ilgų išmėginimo metų te-
čiaus Meksikos respublikai 
aušta nauja gadynė. Meksi
kos patriotai, paskatinti italų 
fašistų pasisekimais kovoti 
su tautos ir šalies priešais, 
paskleidė obalsį organizuotis 
meksikonams fašistams. 

Organizavimos eina galva
trūkčiais. Organizavimosi vil
nys ypač smarkios ten, kur 
daugiausia šiandie veikia so
cialistai. Meksikoniškas faši
zmas pasiekė pačią sostinę Me 
xico City. Aną dieną ten gat
vėse pasirodė išlipinti atsilie
pimai. Vįsi dori piliečiai pa
triotai kaukiami organizuotis. 

Bedievius ir socialistus ima 
baimė. Obregono vaklžios or
ganas * * Mundo' ' smarkiai 
puola nieksi konus fašistus. 
Sako, tai " juodas i s" Meksi
kai pavojus. " M u n d o " eina 
toliaus. Tame fašistų organi
zavimosi įtaria katalikus. Tai, 
girdi, katalikų Bažnyčios dar
bas. > 

Obregono valdžia,, matyda
ma pavojų, imasi priemonių. 
Paskelbė, kad ji gyventojams 
dalysianti veltui ižemę. Tą že-

TREČIOJI MOKSLEIVIU 
GRUPĖ. 

Pirmoji kritikos dalis — 
negatyve (neigiamoji) bai 
gėsi. Laisvamanybės idealas, 

biaus į s i dė ju s i a s mokinių U a p t a r i a m M įva i r iomis T u o t i k s l u Bažnyčia susi
te* studentų o r g a n i š k a s : f o r m u l o m i S ) b u k ž m o g u s t e p r i 

Ligi šiol Lietuvos aukštes
nioji mokykla turėjo dvi la-

ateitininkų ir aušrininkų. At-
eitininkai — katalikų moks
leivija ir aušrininkai — socia
listinė moksleivija. Dabar at
sirado ir4rečioji moksleivių — 
studentų grupė — tautininkų, 
kuri buriasi korporacijon šiuo 
tikslu: savitarpė moralinė ir 
materialinė studentų parama, 
keliant ir auklėjant savyje 
tautinę ir asmeninę vidaus 
kultūrą, stovint ant krikščio
nių doros pagrindo; kits kitam 
draugingai padedant bendro
mis pajėgomis eiti ir baigti 
mokslą. 

Tautininkų korporacija, 
kaip galima spręsti iš jos pro
gramos, prisilaikydama tauti
niai — krikščioniškos linijos 
ir savišalpos interesų, turėtų 
į savo tarpą priimti studen
tus, kurie nei į ateitininkų nei 
į aušrininkų organizaciją ne
pakliuvo; ji bus centrinė moks 
leivių organizacija, pažangos 

LAISVAMANYBĖS KRI
TIKA. 

valo vien savo protu ir sąži
ne vaduotis, — jis vien tėra 
sau ir nuo savęs priklauso
mas, — jame išimtinai gludo 
išganymas ir pats sau užten
kąs — pasirodė kritikos švie
soje, kaipo nesurištų žodžių 
kaitaliojimas be tikros pras
mės, kaipo paprasta vaiaduo-
tės akrobatika, stovinti užu 
žmonijos observacLjos, 

Ligi šiol kritikavę laisva-
manybę, praskleiskime kokią 
poziciją užima Bažnyčios mok
slas i r kuo yra pateisinama 
jos konstitucija. 

žmogus pats sau neužten
ka. 

Priėmus šias dvi tiesas, Baž- beliko, bet kai laivas "May 
nyčia pasiskelbia esanti auto
rizuota, tikra to žodžio pras-

fiower" plaukė atgal Angli-
jon balandžio mėn., nė vienas 

me, palengvinti žinogui einant i likusių Ižmonių nesiprašė grj-
savo tikybines pareigas, auk
lėjant savy religinį — tiesos 
ir /meiles gyvenimą^ 

kūrė: 1) kaipo atskira orga
nizacija, skirtinga nuo civilės 
organizacijos — Valstybės; 2) 
jos nariai turi įvairias funkci
jas — pareigas, dalindamies 
į klerą — dvasiškiją ir pasau
linius — nedvasiškius. 

Tikinčiojo manymu, tą or
ganizaciją, — Bažnyčią įkūrė 
Kristus, reiškia ji yra dieviš
koji įstaiga. Bet Čia negvil
densime to klausinio. Belieka 
Bažnyčios susikūrimą patei
sinti netikinčiojo akyse gry
nai gamtiniais įrodymais, tuo
met savaimi atpuls laisvama
nių nesąmonės apie Bažnyčios 
ir Valstybės santykius. Bot 
apie tai kitą kartą. 

partijos artima giminaitė. Tik 
mę, kurią kituomet pati vąl-(šiandien, bemirštant pažangos 
džia užgrobė nuo savininkų" ir j partijai, ar nenuslys tautinin-
iki šiolei jąja pati naudojosi, kų studetams pagrindas iš po 

Bet tai tuščias darbas. Jau 
pervėlu sulaikyti įsisiūbavu
sias fašizmo bangas. Masone 
rijai ir socializmui ji lemia 
galutiną smūgį. 

Kad vokiečiai reikalauja; ieškoti kitose šalyse. Tai buvo 
Klaipėdą prijungti prie Vo
kietijos, mums nenuostabu. 
Lygiai, kad J. Aukštuolaitis 

t o " 
tas. 

politiką Lenkijos papirk-
taipat suprantama, ne 

prezidento Carranzos laikais. 
Šiam gavus galą kovoje su 
priešais, prezidento vietą už

veda lenkišką "liuosojo k raš -^mė Obregon. Taipat maso
nas, tik gudruolis. J i s sėbrau
ja su socialistais ir gerinasi 

Mussoliui'o kabineto Švie
timo Ministcris davė įsakymą 
6000 miestų burmistrams iška 
binti.mokyklose karaliaus pa- t iks lų . Įvairios socialio gyve-
veikslą ir kryžių, kurie buvo!n i l , u> atmainos labai yra gali-
nukabinti socialistams bei ko- nios naujai susikūrusioje Res-
munistams administraciją be. publikoje. Mes jų susilauksi-
vedant. lštikrųjų, Italija, prie me. 
Mussolini, pradeda naują erą. i— 

Matas. — Kodėl turi užsi-

kojų! Nes studentai tautinin
kai išf>ję mokslus ir stoję į 
viešąjį gyvenimą bus verčiami 
pasirinkti politinę platforma. J a m b u t h m i ' .,!»'»*Wf T a s 

_> v . , r , , tvirtinimas yra visiems su-
Pazanga, nebent Voldemarų 

nustojusi, turėtų visuomenės 
simpatijos, šiaip teks jiems 
sudaryti naują j>anašios rųšies 
politinę grupę ir siekti savo 

Norėdami spręsti apie Baž Į p i n į t f n * M t U f l C fOTfL 
nyčią, privalome gerai supras j lAUCKUO lllCRUO 101 U" 
ti jos principus kuriais j i re-j DMA 
miasi ir pateisina savo kons-' U U m 
tituciją. Galime «u tais princi
pais nesutikti, bet privalu 
juos pažinti, pirm negu smer
kus Bažnyčią. 

Pirmiausiai Bažnyčia tvir
tina, kad žmogus negali pats 
sau užtekti. Nuosekliai, jis 
privalo iš kitur pasiskolint? 
to ko jam trūksta, ir kad vi
suomenė bei atskiri žmonės 

prantamas. Ligonbučiai, mo
kyklos, socialė apsauga ir 
šimtai įvairių įstaigų vaiz
džiai kalba, kad Valstybė sten 
giasi papildyti atskirų šeimy-

veltui jis Judošius. Bet kad katalikams. 
žytlai eina prieš Klaipėdos 
prijungimą prie Lietuvos ir 

Hierarchija kaipo tremtim 
įryžo Meksikon." Atrado vie- škoto kurs mirė skurde. 

"Ji. — Ne! Aš negaliu Šį "«?* t a s i u I 4 ant piršto! 
kartą šokti su tavimi. Aš ta- ' Bronius. — Mano moteris 
ve supažindinsiu su gražiau-,užrišo jį priminimui man į-
:*ia mergaite šitoj svetainėj. 

Jis. — Bet aš. nenoriu šokti 
su gražiausia mergaite šitoj 
svetainėj.Aš noriu šokti su ta
vimi. 

I r jis jau daugiau nė kartą 
su ja nešoko. 

mesti laišką krašos dėžutėn. 
Matas. — Ar įmetei laišką? 
Bronius. — Ne; ji užmiršo 

paduoti jį man". 
• — 

— Kas yra vaikeli? Ar pa-
| si metei. 
) — Ne, atsakė vaikelis, as 

Anglijos" Bankas įsteigtas esu čia, bet mano tėvelis ir 

Gruodžio mėn. 1620 m* ne
skaitlingas žmonių būrelis, vi
so 126, pasiekė šaltus apipus-
tytus Naujosios Anglijos kran-
tus. ^ ^ 

Kas jie buvo ir ko jie ieš-
kodanu čion atkeliavo? 

Jie buvo analai, naujos že
mės ieškotojai, kurioje jie ga
lėtų garbi »ti Dievą kaip jiems 
'patinka. Pranunė juos pilgri-
mais. 

i , 

Prieš išlipsiant krantan iš 
Jaivo "The Mayflower", vy
rai parašė sutartį pasižadėda-

žti. 
Pilgrimai susidraugavo su 

imiijonais, kurio pramokino 
juos kaip įdirbti laukus, kaip 
sėti kornus ir žirnius, kaip 
pasigauti ungurių. 

Vyrai nebuvo geri medžioto
jai, užtai jie turėjo gyventi 
daugiausia jurų maistu, arba 
kornais kuriuos pirko nuo in-
dijonų. Per vasarą jie taip 
mažai maistu buvo apsirūpi
nę, kad kartais vienas asmuo 
teturėjo tik šešis grūdelius 
kornų vienani valgiui. 

Bet ruduo jiems atnešė dide
lį derlių ir pilgrimai gerai ap
sirūpino ateinantiems me
tams. J ie neužmiršo gėrybių 
Viešpaties i r paskyrė dieną 
kurioje dėkojo Dievui už gau
sią <piutį, ir už Jo gailestin 
gumą. 

Po iškilmingų pamaldų baž
nyčioje, jie turėjo -didelį po
kylį, į kurį pakvietė indijonų 
viršininką (cliief) Massasoit 
su deyyniasdešimts jo karžy-

i • • / 

Indijonai atsinešė penkis 
briedžius kuriuos jie buvo nu
šovę, pilgrimai nukovė miški
nių kalakutų ir turėjo pakak
tinai žuvies ir kornų. Be to 
pilgrimų motinos prikepė gar
džių paštetų (pie) iš auksinių 
dynų (pumpkin). 

Per tris dienas pilgrimai su 
indijonais šventė ir linksufi 
nosi. « 

Po šios pirmos Padėkot 
Dienos (Tbanksgiving), kaip 
yilgriniaįja^pavadino, paskui, 
panašiai "kasmet ją šventė 
Naujoje Anglijoje Tai buvo mi naudotis lygiomis teisė-

nų, asmenų trukumus. Ar gi j mis, apsaugoti ir ginti vienas d i e n a famrt visi šeimos va 
socialėnus reformomis ji- ne- j kitą pavojaus metu. k a i s u g r į ž d a V o namon, kuo-
teikia paramos individualės Suradę tinkamą vietą trio- j m e t n o r s i r i š t o l i n m k r a š t U j 

(atskiros) sąžinės silpnybėms, I bėsiams, Kalėdų dieną, lietaus j L v jg j k a r t u (tfckoio Dievui už 
išleisdama įstatymus kurie ir sniego audroj, pradėjo sta-J-j0 m a i o m u gausumą 
gina jos ekonominius reikalus, tyti sau pirmąsias bakūžėles 
nustato santykius tarp darb- iy rąstų, 
davio ir darbininko?... Žemė buvo kietai įšalus, snk-

Antra, Bažnyčia tvirtina, | gas gilus, ir vyrai daug vargo 
kad tarp įvairių žmogaus rei- medžius bekirsdami, bevilk-
kalų yra religija. Religija, ku- j darni į kaimą ir bestatydarni 
ri yra visuotinas reiškinys namus. 

Šaltas oras, maisto stoka, 
ne vieną- iš jų liga pakirto. 
Vienu tarpu vos septyni iš vi
so būrio beliko sveiki ir slau-
gino ligonius, laidojo miru
sius, v 

Žiemai praslinkus, vos pu-

nepaisant kaip į ją žiūrėsime: 
ar kaipo į teisingumo parei-
gą atžvilgiu^ į aukščiausią Pa
saulio Viešpatį, ar kaipo į įsi
tikinimą gerbtiną, našų, nes
kiriamą nuo l&mogaus prigim
ties, taip kaip moko religijų 

mamelė kažin-kur paklydo. istorija. 

Šis paprotys pasklido po vi
są kraštą. Paskiau Padėkos 
Diena buvo oficialiai paskir
ta. 

8uv. Vals. prezidentas, kurs 
paskiria dieną, paprastai pa
renka paskutinį ketvirtadie
nį lapkričio "mėn. 

Florencs Deneen. 

Jonas. — Anglija turi daug 
plačių painių klausimų. 

Juozas. — Tas jai menknie
kis. Jai nereikia prohibicija 

sė to mažo būrelio žmonių rūpintis. 
• i " » •• 'i •*T- t , - , . ~ . •9*> 
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Kr. Demokratai reikalauja steigti moks-
• 

lo įstargą, kurioje lavintųsi tikybos mo
kytojai — kunigai. Socialistai nori visai 
panaikinti teologijos fakultą. Taigi socia
listai atkakliai kovoja ne tik del tikybos 
dėstymo, bet jiems labai nepatinka, jeigu 
norima auklėti jaunuomenė katalikų dva
sioj. Socialistai supranta, jog noromis ne
noromis reikia steigti teologijos fakultą. 
Taigi visomis jėgomis spyrėsi, kad į tą j u 
sakymu "viduramžių kalėjimą" bent 'su
grusti visus krikščionių pasaulėžvalgos 
mokslus, kad, Dieve gink, jais neužtersus 
viso Universito. Kadangi Krikščionių 
Demokratų Blokas socialistų reikalavimu 
nepriėmė, dėlto 1922 m. sausio 22 d. de
rybos su socialistais buvo pertrauktos. 

U. Kalbos Ir Balsavimas St. Seime. . 
Mokyklų klausimas buvo kliudomas 

Si. Seimo kalboje jau nuo pat pradžios 
St. SeimoMai bo. Socialistai Liaudininkai, 
atsakydami į Ministerių Pirmininko Dr. 

d., štai ką sako: — mes reikalausime ir 
žiūrėsime, kad mokykla nebūtų naudoja
ma nei vieno politinio kiypsnio, nei vie
nos tikybos sekėjų. Mokykla turi tarnau
ti vien mokslo reikalams ir jokiai paša
linei politikos ar tikybos sekėjų agįta 
ei jai, arba propagandai mokykloje neturi 
būti vietos (&teig. Seimo Darbai IV sąs. 
p. 153. a.). f 

Šitie, rodos, gražus žodžiai, turėjo 
visai kitos prasmės, nes ilgainiui socia
listai kas kart aiškiau ir aiškiau pasisa
ko mokyklų klausimu. I r taip socialistas 

y 
liaudininkas Kupčiūnas savo kalboje 
Seimo posėdyje 1921 m. balandžio m. 5 
d. sako: „... mes kaip tik.turėtume tikybą, 
kaipo tokią iš visų mokyklų išmesti... 
valstybingumo atžvilgiu negalima, kad ti
kyba mokyklose dėstoma' ' (St. S. D. 16 
sąs. p . 904 a.). Atstovas Čepinskas aiškiai 
nurodo, kad tikyba neturėtų įeiti j moky
klos programą, nes tikybos vieta bažny 
čioj ir tikybinėse organizacijose (t. p. p. 
900 a.). Atstovas Žitinevįčius stebiasi iš 
savo draugų Valstiečių Sąjungos narių, 
delko jie reikalauja išmesti tikybą iš mo
kyklos, nes- jų "prograjaoj nepasakyta, 
kad tikyba turi būti iš mokyklos išmesta' ' 

- junga rinkimuose į pirmąjį Seimą visur 
gyrėsi, kad prieš tikybą ji neinanti, nes 
programoj to nesą pasakyta. Tokiais 
melais matyt buvo įtikėjęs ir atstovas Zi 
tinevičius. Bet St. Seime jo draugai griež
tai stojo prieš tikėjimą, nepaisant ar pro
gramoj tai pasakyta, a r ne. Bet geriau 
ir aiškiau savo draugui Žitinevičiui atsa
ko Valstiečių Sąjungos narys Kupčiūnas: 
"Je igu jis (Zitinevičius) stovėjo už tiky
bos mokykloje palikimą, tai aš Valstiečių 
Sąjungos vardu norėčiau pasisakyti už 
jos pa&diiiimą'' (t. p. p. ,925 a.). Rodos, 
visai aiškiai pasakyta! . 

Socialistai, matydami, jog negalėsią, 
visai pašalinti tikybos iš mokyklos, daro 
pastangų, kad -tikybos dėstymas „butų 
bent sunkinamas. Dėlto socialistai savo 
vado Šleževičiaus kalboje (St. S. D. 26 
sąs. p. 10 b.) siūlo tokią pastabą: "Tiky
bos mokymas fakuitatyvis: tėvai, atiduo
dami savo vaiką į mokyklą, raštu pareis 
kia, ar jų vaikai privalo mokytis tikybos, 
ar n e " . , 

Kitais žodžiais kalbant, p. Sleževi 
čiaus yra toks siūlymas: tikybos moky
klose nėra, bet, jeigu kas labai jos norėtų, 
tegu raštu reikalauja — tikyba jo vaikui 

prievartą tikinčiųjų tėvų išreikalauta, netikinčio mokytojo sauvaliavimas. Tai-
turėtų būti dėstoma, galėsime suprasti įs 
socialisto p. Kupčiūno kalbos (t. p. p. 7 
b.). Kupčiūnas sako: "Je igu kuris moky
tojas nori dėstyti mokykloj tikybą, tai 
jis turi1 gauti leidimą ne iš kokio korife-, 
sijos atstovo klebono, kas apsireikštų ne 
tik pas klebonus, bet ir pas klebono gas-
padlnes, o iš Švietimo Ministerijos. I r to
dėl mes prieš tokį nusistatymą griežtai 
protestuosime ir nieku būdu neprilėisime, 
kad tas įvyktu". 

v (jyvėnimo įpraktika rodo, jog aisaran 
da mokytojų, kurie dėsto tikybą tikslu ją 
pajuokti. Žinoma, toksai tikybos dėsty
mas giliai užgauna tikinčiųjų jausmus. 
Ne be reikalo tad Kr. Demokratų Blokas 
per atstovą Tijūnaitį reikalauja: " t iky
bą dėstyti turi teisės tik tie asmens, ku
rie turi atatinkamos konfesijos dvasinės 
vyriausybės leidimą" (t. p. p. 6 b.). 

Gyvenimo praktika taip pat rodo, 
jog mokytojai dažnai nepaiso tėvu noro 
ir reikalavimų dėstyti mokykloje tikybą. 
Jeigu neduoti tėvams galimybės tokį už
sispyrėlį mokytoją šalinti, tai vieno mo
kytojo valiai turėtų pasiduoti kelių de
šimčių tikinčiųjų tėvų valia, Demokra-

Griniaus deklaraciją 1920 m. birželio 2f (t.-^r. p. 922 a.). I š tikro! Valstiečių Są- bus dėstoma. Kaip toji tikyba, lyg per tingoj valstybėj yra nepakenčiamas tokis 

gi Kr. Demokratai, leisdami pradedamų
jų mokyklų įstatymą, nori įvesti tokį pa
ragrafą: ' 'Mokslo metų pabaigoje netin
kamas mokytojas gali būti prašalintas iš 
mokyklos 2-3 visų Tėvų Komiteto na
rių nutaritim". P r k š šitą paragrafą pies
tu stoja visi socialistai — mat jiems kur 
kas patogiau visus mokinių tėvus už iw 
sies vedžioti, negu patiems pasiduoti tei
sėtiems tėvų reikalavimams. Nereikia 
manyti, kad tėvai šalintų mokytoją jokios 
rimtos priežasties neturėdami. Jeigu mo
kytojas pats nenori tikybos dėstyti, tai 
dėlto niekas jo iš mokyklos nesalins. Bet 
jeigu mokytojas drįs tikinčiųjų jausmus 
užgaulioti, jeigu elgsis taip, kad moky
klos vaikams bus vienu papiktinimu —" 
be abejonės tėvai jį pašalins. 

.Socialistai St. Seime,ne tik kalbėjo 
prieš tikybos dėstymą mokyklose, bet už 
tai ir balsavo. Kada balsavimą pralaimė
davo, trukšmingai išeidavo iĄ posėdžiu sa
lės-ir tuomi trukdydavo St. Seimo grei 
tesąį darbų baigimą, 
III. Socialistinių Partijų I r Organizacijų 

' ( B u s daugiau) 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Telefonas Vanfc &0S3 

Talandos — t Iki 11 M ryto 
yo pietų 6 iki 8 rak. Nedaliomis 
ofisas uždaryta*. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. a M. Cilaser pe* 

reina J rankas Dr. Chas. Segal, 
žento Ir partnerio. Visi seaieje 
pažystami ir draugai aplalkya 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr. O. M. Olaser. 

S l i t So. Morgan Streec 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

lkl 1 po pietų, auo i Iki 7 vak. 
Ned. nuo l t lkl ? po pietų. 

Telefonas Tards f87 

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

^uĮjuBiUuMJivLMj: 
Iš KAT. FEDERACIJOS 
SKYR. DARBUOTĖS. 

•^M* 

VAKARAS, - r DARBUOTO 
JAS. — NAUJŲ GYVEN

TOJŲ. — BAZARAS. 

Faskuį kelias dainas gražiai parap. bus nemažas pelnas. 

. 

Sioux City, Iowa. — Lapkr. 
19 d. Šv. Kazimiero parap. 
svet. buvo linksmas ir įdo
mus vakarėlis. Skaitlingai su
sirinko vyru, moterų ir vaikų. 
Visi jau rodos rūpinasi para
pijos gerove. 

Atidarydamas vakarą, kleb. 

TeL Ganai 9118 
Ofiso Tai.: 10 ryto iki 12 po piet 

5 iki 7 vai vakaro. 
Re*, vai.: 2 iki 4 po pietų. 

4193 Archer A ve. 
Tel. Lafayette 0098 

KWs-3Y?rre"*Tr?r?rW»^^ 

kun. J. Česna prakalėjo kelis 
žodžius apie programą. Po to kiekvieno parapijos darbo.' 

1 

DR. k. I RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHTR»~RO \P 

4449 So. Western Avenoe 
Telef. Lafayette 4149 

pasikėlė uždanga. Atvaidinta 
dvi komediji, pirma — M Ma
mos nedasupta", dviejuose a-
t i dengimuose, antra — "Šliu-
baš su Viržiu", viename ati
dengime. Vaidilos puikiai pa-

j \ sirodė, gerai atliko savo ro-
j I les. 

AR GALVA SKAUDA? 
Yaandos: 9-11 rytais, 1-2 po 

pietų ir 7-S vakarais. Nedėldle-
nlala tiktai po pietų 2 lkl S vai. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

44S1 6* Ashland Ave. 
TeL Yards 9*4 

TeL Yards 0994 
oiriao VAL.: 

8—10 v. ryto, 1—S Ir 7—6 v. v. 
Nedėliomis: nuo l t v. ryto lkl 
1 vai. po pietų. 

Rezid. tel. Yan Buren 0284 
Ofiso tel. Boulevard 9898 

Dr. A. A ROTH 
BCSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Yyrlskn 
Valkų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: SS35 S. Halsted St. 
Vai.: 19—11 ryto; 2—8 po 
piot, 7—8vak. Ned. 18 I I d. 
Res. 1189 Independauoe Blvd. 

Chicago* 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal r v 4 k a l i ^ akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 So. Ashland Ave., kamp. 
18-tos gatvės 

Aat 3 lubų. kamb. 14, 18, 18 Ir 17 
Ant viršaus Platfs vaistinyčioa 

Te myk mano parašų 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakarei 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

padainavo mums L. Vigelienė 
ir K. Adamonįefiė. 

Ant galo buvo šokiai. Gro
jo brolių Gricių orkestrą. Žmo 
nes buvo patenkinti tuo vaka
ru ir parapijai liko nemažas [ 
pelnas. 

— Čionai daugiausia darbuo 
jasi moksleivis, parapijos 
įunu,, p. Jonas Zabulionis. Jis 
lanko vietinę Pranciškonų ko
legija. Basi p. Zabulionį prie 

Ten buvęs. 

IŠ VYČIŲ DARBUOTĖS. 

2 / 

I DR. S. NA1KELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS 8r CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

8959 South Halsted Street . . 
Ant visšans Univer. State Bank ] 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 6 
9—4 po pietų; nuo 7—9 vak. X 

Nedėliomis nuo 10—2 
Ooftsaa ir gyvenimo vieta: g 

Te1 Blvd. 7049 

Res. TeL Cicero S656 
Ofiso TeL Cicero 49 

DR. J. SHINGLMAN 
1899 So. 49 Oonrt 

N. B. Cer. 49 Court Ir 18 Str. 
ant viršaus valstynyčios. 

TeL Boulevard 9180 
DR. A. J. KARALTUB 

Lietuvis Gydytojas 
3303 Sonth Morgan Street 

Chicago, DL 

MAKARAS 
Ldetavrs Gydytoja* ir Chirurgas 

10900 S. MichJgan Avenoe 
T*leL Pullnian 842 ir 849 
*XEKTRA GYDYMAS 

Jis tvarko, mokina vaidilas, 
rūpinasi visokiais badais pa
gerinti parapijos stovį, taip 
kad klebonas buvo vieną kar
tę, pasakos, " K a s bus jei Za
bulionio nebus"? Daugiau rei
kia čionai tokių Zabulionių, 
šį kolonija milžiniškus dar
bus atliks parapijos naudai, 
greitai bus atmokėta skola ir 
neužilgo bus galima pastatyti 
gražia klebonija. Duoda moks
leivis visiems parapijonams 
gražų pavyzdį. Nemažai dar
buotųsi, be kitų, vice-pirm. p. 
Strazdas, rast. p. Adamonis 
ir ižd. Andrunas. 

Atvažiavo čionai apsigy
venti kelios šeimynos ir pa
vienių žmonių. Atvažiavo taip 
gi ir iš Liet. Laukiame dau
giau atvaižiuojant. Matyt, kad 
parapija ir kolonija auga. 

Gerb. klebonas užsakė baž
nyčioje apie parapijos bazara 
kuris įvyks lapkr. 26 ir 27 d. 
|L gruodžio 3, 4, 10 įr 17 dd. 
Jausmingais žodžiais prašė vi
sų prisidėti prie bazaro, kad 
parapjai butų kuodidžiausias 
pelnas. Kaip girdėjau Ntai ba-
zaras bus nemažas. Aukų labai 
nfeiug yra pažadėtų. Visi lau
kia jo įvykimo. Spėjama kad 

Spring Valley, 111. — Lapkr. 
12 d. bažnytinėj svet. laikyta 
Ii. Vyčių 28 kuopos mėa. su
sirinkimas. Jį atidarė pirm. 
S. Evanauskas, raštininkavo 
P. Evanauskas. ^ -N 

Komisija rengimui vakaro 
lapkr. 26 d. paaiškino, kad 
viskas tvarkingai - vykinama. 
Jei pelno liks tai jo pusė ski
riama parapijai, kita dalis eis 
padidinimui1 L. Vyčių kp. 
knygynui. 

'Taipat rengiamasi prie šo
kių lapkr. 29 d. 

Nutarė, kad peržiurėjus kny i «u "biblistais 
gytia sutvarkyti dalykus taip, I Tarp r a p 0 r t ų paaiškėjo, kad 

Cicero, 111. — Lapkr. 26 d. 
Kat. Federacijos 12 sk. laikė 
mėnesinį susirinkimą. Atstovų 
atsilankė iš 9 draugijų, viso 
virš 20 asmenų. 

Susirinkimą pirm. vedė 
tvarkingai ir sus. gan greit 
užsibaigė. 

Tarp svarbiųjų nutarimų 
yra sekanti; 1) prailginti 
Spaudos vajų iki Naujų Me
tų, 2) Federacijos 12 sky. pa
geidauja, kad Ciceroj kiekvie
na draugija paimtų sau už or
ganą kokį norints laikraštį, 
patartina draugijoms užsira
šyti "Laivų", nes tas savait 

, — Ir ką su juo padarėj? — 
užklausė paštininkas. 

— Nežinodamas kas šiame 
mieste yra didžiausias kvai
lys, aš pats atidariau jį ---
atsakė vienas pašto darbinin
kas. 

— Ir ką jame radai! 
— Radau? Daugiau nieko 

kaip žodžius: Tamista esi 
jis, — atsakė darbininkas. 

' -A. .F,CZESNA'S 
PERTIS 

TURKIfcKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 
vi suokiu ligų. Lankant mūsų 

rastis yra pigiausias, ir žmo-į ?*•**» v ? a U m . a apsisaugoti nuo 
gui labai naudingas. Draugijai 
užsirašant jį už organą gali
ma daug (pigiau* užsirašyti. 
Jame yra visokių naudingų 
skaitymų, tęsiamos disputos 

>> 

kad vieną dieną savaitėje jau 
nimas galėtų liuosai iž knygy
no gauti lietuvių kalboj kny
gų pasiskaitymui. 

Besvarstant kp. reikalus į 
sus-mą atsilankė gerb. kun. 
kleb. Vaitis. Jį kpt vardu pa-

a. 

sveikino pirm. St. Evanaus
kas, linkėdamas naujam kle
bonui sėkmingai darbuotis vi-
suonKinės labui. Gero. klebo
nas matydamas Vyčių gerus 
norus ir jų pasišventimą vi
siems kilniems tautos ir Baž
nyčios reikalams, iš savo pu
sės pagyrė juos ir pasižadėjo 
visais galimais budais ateity 
remti Vyčių naudingus užma
nymus. * 

čiopai yra ir jauuamečių Kartą viena pašto stotis 
i Vyčių kp. Kaip suaugusių-t gavo laišką adresuotą didžiau 

Spaudos Dr-jos vakaras kuris 
buvo 21 lapkr. davė pelno 
$28.55 (rodos kokia maža bila 
dar neatmokėta) ir apie 18 
naujų narių prie Spaudos Dr-
jos prisirašė. 

Nuo p. A. Žmuidzinavičiaus 
prakalbų paaiškėjo, kad aukų 
l i e t . Šauliams surinkta $392.-
15. Tad grati auka. Su tais 
pinigais galės nuva
lyti nemažai Lietuvos žemelės 
nuo ją teršiančių lenkų. Tad, 
valio Cicero! Tu visad pu U 
kiaušiai pasirodai. 

Žem. 

sekančių ligų: Beumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš 

i 

kūmo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja-
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavich sau
su Electriku Sanusoidal Ma-
china Vibrator, Electric Mes-
sage, Eleetric Hivolt Ray me-
ssage, Swedish messavich. Me* 
atiduodam patarnavimą ge
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš

imant Utarninkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. 
1657 W. 45 St. Chicago, IU 

Tel Boulevard 4552 

— » 

NAUJIEJI LIETUVOS 
L I T A I 

Pinigai 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJI VALSTIJINI 
BANKĄ 

Central Manufacturing 
Dlstrict Bank 

1112 West 35-ts Street 
J Chicago. 
Turtas virš $7,000,000.00 

KAS PER MUS PERKA, 
TAM VISUS DOKUMEN
TUS PADAROM DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar 

parduodami 
- - vsados kreipkitės pas — 

S. L. FAB40NAS Co. 
S09 W. 35Ui St. Cbieago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM ANT 
NAUB08. 

Pasoktnlngai Siunčiame Pinigus Ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam RegistruoU Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
LŽTIKRINAM ATSAKANTI IR 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

PAŽINO SAVE. 

jų taip ir jaunamiečių 
Vyčių tarpe yra gabių, idea
listų darbuotojų, t*ia gimusių 
ir augusių iš kurių galima ^ti
kėtis susilaukti įžymių visuo
menes darbuotojų. Vytis. 

skini kvailiui tame mieste. 
Vyriausio pašto užžiurėtojo 

tujo tarpu nebuvo pašte. Jam 
sugrįžus pašto darbininkai 
papasakojo j&m apie gavimą 
to laiško. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

f >, Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas_ 
ttral skaud ėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo
tumą, skaudančius Ir užsidegusius 
karščiu akių kreives akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedarti 
Daroma egzaminas elektra parodan-. 
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir /eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo Ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos; nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

-i«^^S>,_..<s^^5fo>. < 4 9 S S » > -JaiM 

l W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A#T A S 

Ofisas Didmiestyj: 
29 South La Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas: Central 6380 

|Vakarais, 812 W. 33-rd St.j 
Telefonas.: Yards 4681 

* - - . -SSa»CS^, „<SS5 
KSS-" ' - S ^ ^ ^ 
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Dr. C. Z. Vezelis I i 
LIETUVIS DEN TĮSTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 8 ryto Iki 8 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 8 vakare. 

Išdirbėjial Ir 
•» importeriai ge-
S riaušių ar meni-

| kų visam pa-
į saulij už ženves-

L nes kainas negu 
5 kitur. Katalogas 
Edykal. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po aušo. 
»241 — 43 So. Halsted Street 

Naujame Juclaus Ręst* S labą. 
Priims Ligonius oao »- lS A. M. 

s-6 r . n . 
Tel. Boulevard 717t 
Rezkiencijas TeL Falrfai §674 

= Rašykite Anglistai. 
g RUATTA SERENELLI 

£31 S 817 Bhie Islaad Ave. 
Chicąga, IU. 

Dr. J . SAVICKAS 
Naprapath 

SJ SSsl 
Telefonas Pullmau 3365 {£ 

10901 So. Michigan Avenue 
Vai. nuo 9 ryto iki 2 po pietų 

Telefonas Republic 1436 
1600 W. Garfield Blvd. 

fiiaor: vak: kampas 55 ir 
Ashland Avenue 

Vai. Kuo 4 iki 9 vai: vakare 
Naprapatbia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija *r Naprapa
tbia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginU operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
simokės ištirti abu gydymo būdu. Na 
prapathia prašalin ligos priežastį, o-
peracija prašalina ligos apsireiški
mas, bet paUekta ligos priežastis 
Naprapatbia reiškia an' visados pa-
tsydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
Pirmos operacijos, tuoj sek* antra 
ir trefiia: Yra gerai suprantama kad 
sekame operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė ir s*voji»gesnė iš
laikyti ir tuom kart ligonis Įtekta 
neišgydytas 

SKAITYKITE IR PLATINKf 
irm? "nu A i ir. A" 

•Telefonas Tards 1188 
m .STANLEY P. 

MAŽEIKA 
GRABORILS IR 

BaLsamuotojas 
Tūrių automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago. I 

Telefonas Boulevard 4136 # 

A. Masalskis 
Graborius 

Patetrnanjų laUj 
dotuvėse ves
tuvėse krikš
tynose ir kituo
se reikaluose 
Kabins prieina-, 
mos 

;3307 Auburn Ave. Chicago J 

N E S U M U Š A M I B A R G E N A I 
Visiems žinomos dvi didžiausios Lietuvių Rakandų Krautuvės Chicago j ir apie-

linkėj. Parduodame už piningus ir ant'lengvų išmokesčių. Krautuvės atdaros kas va
karas iki 9 vai. Nedėliomis iki 1 vai. po pietų. 

08. CHARLES SESAL 
jrkėlė savo ofisą po numeri u \ 

4726 SO. ASHLAND AVENUE 
6J 

SPECIJALISTAS 
Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 

[Vai.: ryto nuo 18 — 12: nuo 2—5| 
|po pietų: nuo 7—S: 30 vakare, j 
[Nedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

tel. Randolph "47S8 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

18 South La Šalie Street 
Room 1303 

^Valandos. 9 ryto iki 5 po pietų 
į' Namų Tel. Hyde Park 3 o 95 

? J. P. WAITCKEŠ ' 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearbom 
Stroet Tel. Dearborn 6066 
Vakarais: 16766 S. Wabush Ave. 
Roeeland Tel Pullman 06T7 

Nature Gure Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteoimtluib, (Jhiropratas 
^Naturopathas 

Gydau įvairias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be vaistų ir 

operacijų, -1- naujausiais bu 
dais. 

4224 Arelier Av. Brighton Park 
Theater Bldg., 2-ros lubos. 
Valandos; nuo 9 iki 12 dieną,. 

Nuo € iki 12 dieną. 
Nedč-1 dieniais nuo 9 iki 12. . 

Tel. Lafayette 5698 ! 

tllllNISUUlfllllIMIIIIII(fIllllllllill'H||iHI9l 
S S. D. LACHAWICZ ; 

LIETUVIS GRABORIUS 
•2314 W. 23-rd PI. Chicago, I l l j 
«| Patarnauja laidotuvėse kuopi-J 
-giausia. Reikale meldžiu atsišau-3 
Skti, o mano darbą busite užga-S 
f nėdinti. Tel. Canal 1271—21903 
uniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiifiiEiitmiiiin 

Tel. Lafayette 4225 

Kietų Angrių I'ečius, dailios išveizdos 
didelės mieros, vįenas iš dailiausių 
pečių 5 kambariams uišildyti. Par
siduoda viena trečdali že
miau verčios 

Moores Tbree ways parankiausis šildomas pečius 
galima vartoti visoki kurą, kįetas ir minkštas 
anglis; duoda didžiausia šiluma, dailios ieveiz-
dos užšildo 5 ar € kambarius. Par
duodame už 

T W Y A t a ) S 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYRIV1CU 
Automobiliai visiems reikalams 

2055 W. 22-nd^Str. 2146 W. 21 PI. 
Tel. Canal 6543 Tel. Canal 0186 

— — — — • — — • • • • i • • i >j 

E k s k u r s i j a 
Į • T 1 V y N E 

ANT S. S. AMERIKA 
ĮSIŠAUKIA €rniod*io 13 d. 
* tiesiog iš New Yorko } Bremen, 
paskui geležinkeliu iš Eitkūnų j 
Kauną. / 

Nepaprasta proga tiems, kurie no 
ri linksmai Kalėdas praleisti su 
savo mylimaisiais. Norint daugiau 

žinių apie trečia 
klesą rašykite ši
andien. 
3-os klesos kainos 
Į Brcmcu $103.50 
f Kauną 105.15 
| Vilnių 105.30 

A. C. Rypkevi-
čius ypatiškai vis
ką pats prižiūrės. 

UNITED STATES LINES ' 
45 Broadtvay New York 

62 State Street, Ro*to«, Mast*. 
110 So. Dearborn St. Chicago, 111. 

U. 6. SHIPPING BOAED 
• I I • ' 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kdgeriausia. 

M. YUSKA 
3228 \V. 38-tb Street 

«^6X. 

m v; alentine Dressmakįng College 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seefey 1643 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at-
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygelės 
Biznio Ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm 
s> - •--«!ga^^f>---<5a 

Tel. Canal 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z..ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Batsted Street 

J Valandos: 16 lkl 18 ryte: 1 iki 4 
po pietų: 6 lkl 6 vakare 

Gazinįs pečiu© ^-18 eonų (Jvenas, 
kaipo geras kepikas. Kaina 
negirdėtai žema . . . .• 

įjai^ajituotiis, 
ir augšč. 

Pečfus'ast minkštų anglių. Hm pečius 
taį tikras kuro taupintojas — minkš
tomis anglimis kūrinamas, nikelių 
aptrimuotas, dailios iš v ei-

• zdos. Kaina tik 

lteuikite savuosius. i 
NOT INC. 

FURNITURE, RŪGS. STOVĖS. PLAYER. R ANOS, PHONOGRAffS 
A N D GENERAL HOUSEHOLD GOODS 

3224-26 SO. HALSTED ST. / 4 2 6 2 - 6 4 ARCHER AVE. 

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios balto8 
pleaskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. 

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, uaudokit Mujles. J 

Kąiaa 65 centai aptiekose, arba už 73 centus prisiunčiami? 
tiesiai iš labaratorijos. 

F. £D. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4tti S t . x Brpoklyn, N. Y. 
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Trečiadienis Lapkr. 29 1925 
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vo nubalsavę, kad dusios nė- Kviečiamo aritovus-ves skai' 8 " * * * ^ $ * * ^ ^ 
ra. įtlingai atsilankįHi į susirinki-

I r šalia manęs stovinti mo-liuc, nes bus išduotas r a ^ r t a s 

Ulllllllllllllllllllilllltlillliiiiiiiiiiifiiiiiiifi nvt į žrnone 
ADMINISTRACIJOS PRA 

NEŠIMAS. 

Rytoj Padėkos Diena (Thank 
<;giving Day). Todcl Draugo 
Ofisas bus uždarytas ir laik 
rastis tą disrią neišeis. 

KUN. J. NORBUtTAS CHI 
CAGOJE. 

tai ar išgany
mas reikalingas biblistams 
kurio nepripažįsta turi SIOIM ? 

•A'pio pradara ir ryšrhi, tai 
sakė, jeigu dusios nėra tai ir 
pragaras arba (\vš<v-iiis aorei-
kalingas. 

Beneckis sakė, kam kunigas 
liepia sukalbėt j šešios kartus 
"Tėvo nmsn" kad os.ą gana 
vieno karto. Kristus nemoki 

terižkė, kuri taipat balsavo 
kad esanti be dūšios, ėjo gie
doti. 

Nubodo tas visas ir apleidau 
svetainę prieš visko užbaigi
mą. 

Pupų piedas. 

viešos rinkliavos ir kiti svar
bus reikalai aptarti, f 

Centro valdyba. 
- - • i. I J .i i | f • 

BRIDGEPORTO ĮVAI
RUMAI. 

Atšalus orui, Bridgeporto 
d įaugi jos, tai viena, tai kita, 
kiekviena šeštadienį ir sekma-

Ckicagon atvyko gerb. kun. 
.1. Xorbutas, Lietuvos "Vai-
l:»lio Je jums D r - j o s " naš la i -
ėiu beturčių prieglaudų įga
liotinis. 

Gerb. Imu. XoYI uitas lankjė 
.* i '"Draugo*' Redakcijoje. 
Laikinai apsigyveno Roselan-
de. /; *'A 

"T y* 

VIEŠAS ATSIŠAUKIMAS. 

*'Birutė' šiuomi paskelbia, 
kad ji gavo laišką nuo atvy
kusių iš Lietuvos Operos arti
mi, J . Byron, P. Olekos, M. 
Leškevieiaus. Tarno laiško 
jie prašo, kad jiems surengti 
dideli koncertą Chicagoje. Be 
kitų dalyku jie rašo šitaip: 

"Kadangi mums rupi vien 
tiktai meno dalykai, o taip-gi 
i;!mindami Brooklyno koncer
to pasisekimą, kuris buvo 
.rengiamas ir remiamas VISŲ 
vietiniu redakcija, choru ir 
Oorų ve(|ėju. todėl prašytu
me Tamstos, jei yra galima, 
undaryti komitetą iš visu vei-
kliųjų Chicagos srovią, dien
raščių vedėjų ir choru ir pa
imti iniciatyva surengime 
i.-.usu koncerto Chien^ojc." 

Tcdol šiuomi viešai atsi-
š<\ūkiamo i visus chorus, cho-
)ų vedėjus, redakcijas, ir ki-
t ; s dailės mylėtojus, prisidė-
t»/prio šio bendro darbo, įr 
Kvykti i pirma susirinkimą, 

kuris įvyks Pėtnyčios vakaro. 
Ifcfcember (Gruod.) 1, 1922 
m., S v. vak., Raymond Chap-
H , 81(1 W. 31 st., su tikslu 
i. linkti bendra komisija kon-
perto rengimui. 

"Itinite." 

eve musų liet biblistai, 
kad ir sakydami jog dūšios 
norą, " T ė v o m u s ų " visgi kal
ba . * * 

Beneckis sakė, kk kunigai pa
laiko tamsybę per pamoks
lus". Kurie masto tai jau aiš-
kiai matė biblistu " šv iesa" ir 
1 ' mokslą': Jirklgoporto, Town 
oi' Lake ir Cicero kaip biblis
tai pripažįsta, kad mokslas 
nereikalingas ir iš tiesu kam 
mokslo nereikia tas ir neturi 
jo, o jeigu aklas aklą veda, 
abu eina grabai i uodamu. 

Prieina tyrinėjimas Biblijų. 
Beneckis skaito iš biblistu 
biblijos kelias eilutes. Pere

ne arkliu ir žvėrių kalbėti ' ( n o n i ***«« pasilinksminimo 
vakarus. Dabar artinanties 
Adventui rengia perstatymus. 
P i n n a s p e r s t a t y m a s bxis 3 d. 
gruodžio, "Kuprotas oželis". 
Rengia Katalikų Federacijos 
26 skyrius. Vaidilos bus iš 
"Xortb Side". Antras persta
tymas bus 30 d. , gruodžio, 
' 'Šventoji nakt i s" . Rengia 
Kanklių choras. Abu veikalu 
yra labai puikiu. Todėl bri-
dgeportieciams bus proga pa 
sinaudoti. Vežimas dunda. 

BE^DEO KOLONIJŲ KO-
Af 1TF/TO (surengusio demons
tracijų MeKinley Parke) su
sirinkimas įvyks gruodžio 1 
d. lygiai 7 vai. vak. Aušros 
Vartų parap. svet. (West Si
de). ^ 

Finansų kom. pateiks pilnų, 
atskaita. 

susirinkite visi. 
J. A. Mickeliunas, pirm. 
J. Klimas, rast. 

IMA 
•/ 

n 

Renp-ia 

CICERO "TAG DAY." 

BIBLISTU SUSIRINKI 
MAS. 

Cicero, 111. — Rytoj, Pade 
konės Dieną (Thanksgiving 
Day) lapkr. 30 d. Ciceroj mie-

ka-tes sako, kad ir katalikų ste bus Labdaringos Saj. 3 
Biblijoj tas pats rašoma. Per- kp. išrūpinta ' T a g d a y '. Bus 
-kaito. Randa tų patį parašy- galima rinkti aukas po visą, 
ta, tik žodžiai esą pataisyt i. miestelį, tik kad rinkėjų už-
P»et kad Biblija rašo apie gy- tektų. Ciceros miestelis yra 
veninių jw> mirties, tai b i b- labai platus. Reikės daug rin-
listai to nemato. kėjų. kad išnaudojus progų. 

Paskiau " p r a n a š a s " lienec Taigi cicerietės merginos ir 
kis aiškino iš biblistu "moks- moterys, kurios tik galite, ap-
lo". Esą "Kristus antrą ka r- ; si imkite rinkti aukas, pasi-
tą užgims". Kur, kada, ka-j švęskite vienų dienų kilniam 
me? nesakė. Turbūt nežino, labdarybės darbui. Kurios chi-
AiŠki svajonė. Nuo 1925 m. cagietės galite meldžiame pri-
žmonės "nemirsiu". ' Net sal-įsidėti prie šk) gražaus darbo. 
du ant širdies pasidarė. "Žino- Centras bus Šv. Antano par. 
nės kelsis iš grabu". Na, o (svetainėj. Reikalui prisiėjus 
kur jie sutilps/ Darbininku i r; kreipkitės i parap. svet. arba 
taip jau daug skurdą kenčia, tslefonuokite Į klebonijų. T e -
Kapitalistai mirdami turtus!lefonM: Cicero 231. 
paliko ant žemės. Prisikeldami | Kuodaugiau bus darbinin-
ir j i - turėtų būti skurdžiai ku. darbininkių, tuo bus ge-
darbininkai. Niekas jiems tur-j riau. Juo labiau pasišvęsime 
tu negražins. Puolama i nusi- šiam kilniam darbui, juo bus 
minima. Atėjo mintis i galvą, iš to darbo didesnė nauda. Už 
ar kartais biblistu draugu M v i ^ * r t f i r pasišventimų 
valdomoj Rusijoj tas neatsi- musų sušelpti našlaičiai i r se-
tiko. Ten žmonės prisikėlė iŠ 
grabu. I r tokia daugybė ju 

L. Iv. PASIC CHICAGOS 
APSKE. sus-mas įvyks penkt. 
gmodžio 1 d. lygiai 8 vai. 
vak. Aušros Vartų parap. 
svet. (West Side) 23 PI. ir 
Oakley Ave. Visų stočių kom. 
prašomi susirinkti, nes turime 
svarbių reikalų aptarti. 

J. A. Mickeliunas, pirm. 
E. Statkienė, rast. * 

SV. JURGIO PARP. "KANKLIŲ" CHORAS 
PADĖKAVONfiS DIENOJ LAPKRIČIO (NOVEMBER) 30 D. 1922 METAI 
l l i l » , §v. Jurgio Par. Svet., 32nd PI. ir Auburn Ave. 

Pradžia 7 vai. vakare 

I 
Nuosirdižiai kviečiame visus atsilankyti, nes prie puikios muzikos galėsite 

smagiai pašokti ir linksmai su draugais—draugėmis laika praleisti. 
RENGĖJUI. 
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M KIEKVIENAS NARYS TAVO ŠEIMYNOS • 
: turėtų prigulėti musų 1923 Kalėdinin Kliuban kuris da- i 
bar tveriasi. Šis-kliubas tinkamas kiokvionam, gali mo-

i 
KALĖDINIS 
TAUPINIMAS keti nuo 2c. iki $5.00 j savaitę, tokio mažaus mokesčio f 

nei nepajusi. Šimtai žmonių atidarė accountus — pra
dėk šiandien ir tu. 

* 

BRIDfiEPORTAS. L. 
Vyčių 16 kp. susirinkimas į-
vyks šį vakarą, lapkr. 29 d. 
8 vai. Sv. Jurgio par. svetai
nėje. 

Visi nariai ir norintieji pri
sirašyti prie L. Vyčių organi
zacijos malonėkite atsilankyti 
pažymėtu laiku. Valdyba. 

Dažinojęs, kad biblistai tu-
i s savo susirinkimą (prakal-
I j;s) 22 d. ląpkr. Meklažio 
-vet. AVest Si<lėje, tai nuėjau 
•- aš pasiklausyti bihlistii 
* mokslo". 

Truput] pavėlavau (bet tai 
?:.<jkis)^.Beneckis pradeda kal-
1 ėti. Nieko įdomaus nepasakė. 

Beneckis turėjo gorą progą 
I albėti, na ir drožė valandą 
ir pusę. Sunku buvo jo ir 
krausyti. Tai buvo tikra mar-
malienė. 

Sunku buvo suprasti apie 
l;i kalbama. Jei neklystu tai 
]5v>neckis kalbėjo* apie dučių, 
] ragarą (pekla), skaistyklą 
(-yščiu), maklą, kunigų pa
mokslus ir teisingumą biblis
tu "bibli jos". 

Pats Beneckis sakė, kad 
Kristus prilyginimais mokino, 
i a, davfc prilyginimus ir pats j 
j». Beneckis. Sunku visus prily 
fiinimus atminti, tai nors 
svarbesniuosius paminėsiu. 

Beneckis prilygino žmogaus 
dvasių (dūšių) prie arkliu, 
karvių, asilų ir visų žvėrių. 
Taipat Beneckis vsakė, kad 
Kristus atėjo ant ižemės išga- l į 

'prisikėlė tokioj didelėj Rusi
joj. Jie suvalgę visą maistą. 
Iš to ištiko Rusiją badas. To 
dėlei prisiėjo mirti dar ir nė 
kartą nemirusiems žmonėms. 
Famąsėiau, liurbiai bolševi
kai. Kodėl jie negalėjo pirma 
tą sumislyti, kad vateisinus 
savo tėvų Lenino ir Trockio 
nevykusia tvarka. Pasigrobki-
te ją dabar, pakol dar neužpa
tentuota. Biblistai' jūsų deši
nioji ranka. Dabar jau ir vie
šai tą galite skelbti. 

Beneckis užbaigė kalbą. Ko
munistai ploja. Plojo ir tie ku
rie savo nuodėmių baidosi, 
mirties bijo. 

Vakaro vedėjas kviečia 
giesmininkus "giedot i" . Man 
pasirodė keista: biblistai, be 
dusios, eina giedoti. Juk bu-

n^liai-ės atsimokės širdingu 
dėkingumu. 

Paantriname — visi darban! 
Kom. 

P R A N E Š I M A I . 
LABD. SAJ. SEIMAS. 

Labdaringas Sąjungos Sei
mas įvyks 14 d. sausio 1923 
m., Aušros Vartų I*, šv. para
pijoje, West -čjįidčs kolonijoj. 

Seimą- bus vienas iš ne
paprastųjų. Toliau pasakysi
me daugiau. 

T r . . . 

Komisija: 
V. A. Galnaitė, 
M. Miksaitė, 
S. Jucevičius. 

LIET. R. K. LABD. SĄJ. 
CENTRO sus-mas įvyks lapk. 
29 d. 1922 m> Aušros Vartų 
parap. svet. 

I!l I K M I M . I 
r i l na i asfmokt'-ti Sorai Co—Opprativf 
Society of America. Ifokfelti po 
$13.00 u i S«rą. 

Atsišaukite: 
Ii. J . MATHFR 

0807 In ion ATO. 
Tol. Fn£le\vood 0187 

WAR 
SAVINGS 
STEMPAI 

. . ' . • 

Tavo 1918 War Savings Stempai kUrių laikas užsi
baigs Sausio 1, 1923 galės but kredituojami dabar ant 
account'o. Ateik pas mus ši vakarų o mes tau pa-
tarsira. 

• 

• * • 

Manufecturing Disfricl Bank 
1112 West 35th Street 

CIearing House 
B A N K 

mBz 
RANK 
Jtiias** 

Valstijine 
B A N K Ą 

i 
PAIBSKAU savo vyro Juozapo 

charo. raskutiniu kart girdėjau kad :^w^;^m^:^mm:^mm:imtm::wmK'.zimm 
gyvena Chicag-o. J is pa ts a rba tte ' i _ 
kurie apie jį žinotu praneškite 

PRANCIŠKAI CHARIKNEI 

Turtas suvirs $7,000,000.00 
E? .3 .-'S&Bg š m&.i&it. 

27^20 Bcrgr Street 
S. 6. PittsburRh, P a . 

T A I E S K A r savo brolio Felikso 
Kiu^kau.Hko. Nore<viatf su juo sup.im-
sj'ti nes jau seniai kaip nuo jo laiš
ką Kavau. J is pats a rba k;is api«- i\ 
žinote praneškite šiuo adresu: 

P<)VI I.AS K A M AUSK AS 
Zubovo Kazormės No. 3 

Dvaro Gatvė 
"iuiiiliii Miestas 

L l tHUANIA 
^ _ _ 

PAIEŠKAI! dėdes Juozapo Jaukaus 
paeinančio iš Telšiy Apskr. Varnių 
parap. taip pat Marijonas Janka i t i s 
po vyrui Maksvitįenė, apie 22 metai 
kaip Amerlke, gird*'ja u gyvena Chl-
cagoj. Jie patys a r kas apie juos ži
note praneškite šiuo adresu: 

Z. M \ K S W I T 
357—lfl-th Str. Ilrooklvn, N. Y. 

VĖLIAUSIOS »IADOS 
DRABUŽIAI!! 

Kas norite turėti naujausios 
mados pasiutus drabužius at 
eikite pas mane. 8iuvii ir lai
kau koatus, siutus ir dresses. 
Ksu praktikavęs 8 metus Pe
terburge, Prancūzu mokykloj 
ir Amerike 10 metų. Darba su 
prantu gerai ir atlieku atsa
kančiai. JL ;<• 

Mrs. G. I. BURBA 
3214 So. HaLsted St. Chicago. 

Telefonas Boulevard 2469 

P I R M A S RUDENINIS B A L I U S 
Rengiamas 

ŠV. PETRONĖLĖS DRAUGIJOS 
KETVERGE, LAPKRIČIO 3 0 , 1922 M. 

Mildos Svetainėj, 3142 So. Halsted Street 
Pradžia 7 vai. vakare Įžanga 35c. Yp. 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti nes muzika 
ketina būti iš pat Ciceros. 

Kviečia i KOMITETAS. 

ū 

^ ^ - - --sss^^Mg^s* 

w 
y PRANEŠIMAS 

Kadangi Ketverge Lapkričio 30 diena šių metų i 

išpuola legališka šventė, Thanksgiving Day — Dėka-

vonės Diena tai ši banką nebus atdara per visą dieną. 

METROPOLITAN SIATE BANK 
2201 West 22-nd Street Chicago, Iffinou. 

Lietuvon Daugiau Negalėsite Parvažiuot 
Jei dabar PASPORTO neišsiimsrta. 

Sulyg Lietuvos valdžios naujo instatymo, kas iki Gruodžio 22, 
1922, neužsiregrįstruos. (neišsiims Pažporto) , nužudys Lietuvos pilie
tybės teisėa Nužudę pilietybės teisės, NEGAUS JPASPORTTT, NEGA
LES LIETUVON IŠVAŽIUOTI IR PRARAS SAVO ŽEME KOKIA 
LIETUVOJE TURI. -

Todėl tie, kur ie manote kada-nors Lietuvon apsilankyti, į r tie, 
kurie turite žemę a r narna Lietuvoje, išsiimkite Pasportus prieft 
Gruodžio 22, 1922, nes kitaįp viską pražudysite ir dauciau nei sve-
čiuosna Lietuvon negalėsite apsilankyti. 

A. OLSZEVVSKIS 
3 2 3 5 So. H A L S T E D Street. Chicago, I I I . 

Ofisas Viršui S ta r Shoo Co. Storo. 

PARŪPINA PASPORTUS 
PARDUODA LAIVAKORTES 

s SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
OFISO VALANDOS KASDIEN: 

Nuo 10 ryto iki 1 po pietų ir nuo 3 po pietų iki 8:30 vakaro. 
Nedeldietiiais uždaryta. , j 

i - — i • 

Veltui KALAKUTAI Veltui. 
Columbia Grafanolos 

už puse KAINOS 
Mes parduo

sime savo sto--
ck'a naujų Co
lumbia (Jrafa-
nolų už pusę 
kainos, tos pa
čios rųšles kaip 
kitur moki*'s i 
dusyk tiok. 

Su kiekvienu 
E 

pirkinių mes 
duosime veltui dešimts svaru kalakutą, šios mašinos 
yra naujos ir pilnai garantuotos. Mažas depozitas pa
laikys jums bent kuria mašina kuria išsiskvrsr Kalė
dų dovanai. '• 

COLUMBIA 
Gaunama ar/uolo, riešutinio medžio ar raudonme

džio, turi 3 sprmgsu motor su automat. sustal)dvmu. 
Regularė Kaina $125.00 Dabar parsiduoda už $67.50 
COLUMBIA 

K2 
Gaunamas Kaudonmedžio, riešutinio i r aržuolo. Turi trim 

sprincrsij motorį su Automatišku sustabdymu 

REGUL ARE KAINA i i C A IJO 

DABAR PARSIDUODA UŽ 0 0 4 n n 
Tiktai vienas muziko namas 

kur is užlaiko geriausios rūšies 
Phonografus už tokią kaina. Mes 
tur ime pilną eilę Vie.tor i r Bru-
nswick Phono^rafų. 

SPECIALIAI BARGENAI 
VARTOTŲ PIANŲ. 

Solo Concert Player $295.00 
Yukansen Player . . 398.00 
Playola Player 195.00 
Kimball Upright . . . 125.00 
Knaven Upright 45.00 

Schultz Upright . . . . 110.00 
V-

Parduodame ant lengvu išmol*esČių taip žemai kaip po $1 j są-

USTIN BROTHER 
Namas Muzikos 

624^ — 4 i W. 25-TH, STR. 
4738 WEST 22-ND STR. 

CICERO, II/L. 
TETi. CICERO 1291 

- • 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį" 
*._. 

\ 
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