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ČEKU "TAUTINĖ" BAŽ
NYČIA GRIŪVA. 

t pro- g 

Dis. | 
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DARBUOJASI SUSIJUNGTI 
SU STAČIATIKIAIS. 

Bet stačiatikiai nenori schiz^ 
matike pripažinti. 

VIENNA, saus. 10. — Če-
kų-slovakų " t a u t i n ė " bažny
čia greitai atgyvena savo lai
kus Pradeda svyruoti ir ir-

*ti. Tarpe čekų tautinio "pa-
t r i a rko" Dr. Farsky ir ser
bę stačiatikių vyskupo Dosi-
tej kilo dideli nesutikimai, 
kuomet norėta abi sebizmati-
ni bažnyči sujungti krūvon. 

Čeku-slovaku bažnvčios se-
kta jau pasidalinusi i dvi ki
ta kitai priešingi dali. "Pa t -
r inrkas" Dr. Farsky turį sa
vo bažnytine tarvba. Dabar 
Prahoje sudaryta kita tary
ba, priešinga pirmajai. 

Naujoji taryba darbuojasi 
susijungti su stačiatikiais ir 
Prahoje įvestį maišytas sėk
lines pamaldas. Teeiaus "pa-
t r i a rkas" tam sumanymui ir 
visai akcijai priešinasi. 

Naujoji čeku schizmatiku 
taryba pradėjo leisti laikraš
ti " N a s Smer ." Tame laikra
šty "pa t r i a rka s " Dr. Farsky 
akėjamas. Vadinamas nereli
gini* ir nekrikščioniu. Pažy-
hiima, jog su juo pertraukia
mi visokį ryšiai. 

Stačiatikių galvos taipat a-
takuoja "pa t r i a rką" ir pas
tarojo valdomos bažnyčios 
persimeta naujos tarybos pu
sėn. 

To ir buvo laukta. Būrys 
apostatų kunigu atsimetė nuo 
Romos Bažnyčios, tikėdamies 
paskui save patraukti čekų-
slovakų minias. Bet tos mi
nios pasilieka ištikimos tikra
jai Bažnyčiai. Suklydėliai 
gi jau ima nykti. 

rrancijos 
VOKIETIJA KALTINAMA UŽ ANGLIŲ 

GAL) KILTI REVOLIUCIJA 
VOKETIJOJ IR FRANCIJOJ 

C H I G A G O J E , 

AMERIKOS ATSTOVAS KRIUKUOJA TAIKOS SUTARTJ 

VOKIETIJA KELIA PROTESTĄ PRIEŠ FRANCI JĄ. 
ESSEN, Vokietija, saus. są vokiečių tautę pakilti ir 

10. — Vakar vakare čia pra
nešta, kad franeuzų armijos 
priešakinės sargybos buvo 
jau Kett\vigc, už 7 mailių nuo 
šio miesto ( tai šiandie Essai 
jau bus užimti). Paskui prie
šakines sargybas traukiniai 
paskui traukinius važiuoja su 
kariuomene iš Duesseldorffo. 

Essuose įsibriovusiai fran
euzų kariuomenei neims vi e-
tos apsistoti. Dėlto, turvės 
but užimti visi viešieji butai 
ir privatiniai namai. 

Anot privatinių pranešimų, 
tarpe Duesseldorffo ir Essen 
visi keliai pilni franeuzų ka
riuomenės. 

traukti ant Paryžiaus. 

VOKIEČIAI DARBININKAI 
SKELBIA SABOTAŽĄ. 

Vokietijos vyriausybė sako 
nepasiduosianti Francijai. 

AVASHINGTON, s. 10. — 
Anglijos finansinėės misijos 
pirmininkas Baldwin pažymi, 
jog šiandie Europa susilau
kusi tikrojo ir pavojingo kri-
zio. Pramatoma revoliucija 
kaip Vokietijoj, taip Franci-
joj, jei nebus rasta atatinka
mų priemonių panaikinti tą 
krizį. 

PALIUOSUOTA IR AREš-
TUOTA. 

DIDELĖ ANGLIJOJE 
SENSACIJA. 

Miss Rutli Moore palmo
suota iš Cook kalėjimo po tri
jų mėnesių. J i buvo nubau
sta už vagystę. 

Nespėjo išeiti iš kalėjimo, 
ties vartais ji vėl areštuota. 
Šiuo kartu už automobiliaus 
pavogimų l lot Springs, Mojit. 

KAIP IŠRINKTAS LIETUVOS PREZIDENTAS 
S T U L G I N S K A S , 

Seimo posėdy 21 gruod. 11 
v. 30 m. išrinktas Valstybės 

fmokratų, ūkininkų ir dari 
federacijos. Socialdemoked 

Prezidentu Aleksandras Stul- balsavimo laike nei nepdH 
ginskas, Ūkininkų frakcijos dė, sočiai liaudininkai su viii 

KALĖJIMAS UŽ PINIGŲ 
EIKVOJIMĄ. 

KOPTŲ VYSKUPŲ 
JUBILIEJUS. 

y 

ROMA, sausio 10. — Gruod
žio pabaigoje du katalikų kop
tų vyskupu pamirtėjo savo si
dabrinius kunigystės jubilie
jus. Vienas iš jų tai vysku
pas Maximos Sedfaoni, Alek
sandrijos Koptų Patriarkato 
Apaštalinis- Administrato
rius. Gi kitas — Thebeso 
vyskupas Berzi: 

KIEK KATALIKŲ NEW 
YORKE. 

4" 

NEW YORK, saus. 10.— 
Viename vietos žydų laikrašty 
paskelbta, jog šiame mieste 
gyvena dešimtoji dalis vfso 
pasaulio žydų. 

1920 m. čia butą 1,643,012 
žydų. 

Tais pačiais metais katali
kų buvo 1,943,730, gi protes
tantų 1,941.857. 

Tarpe 1900 ir 1920 metų žy
dų skaičius čia beveik pasitri-
gubino. Katalikų skaičius tuo 
pačiu laiku padidėjo 58 nuoš., 
gi protestantų vos 19 nuoš. 

KOMISIJA KALTINA 
VOKIETIJĄ. 

PARYŽIUS, sausio 10. — 
Atpildymo komisija, kaip ir 
laukta, apkaltino Vokietija, 

BERLYNAS, saus. 9. — 
Kaip čionai, taip kitur vokie
čiai baisiai nerimsta, kuomet 
franeuzai rengiasi okupuoti 
Ruhro plotus. t 

Pareina žinių iš Essų ir 
Bochum, jog tenai vokiečių 
gyventoju tarpe kaip tik ne
kilusi panika. Didelių indus
trijų savininkai nepaduoda 
jokių pareiškimų, ka jie mano 
apie franeuzų okupuotę. 

Bet pačių vokiečių darbi
ni nkų tarpe tuose miestuose 
smarkiai darbuojamasi. Nu
tarta pavartoti sabotažas vi
sokiai produkcijai franeuzų 
priežiūroje. Sakoma, sabo-

LONDONAS, sus. 10. 
Pentonville kalėjime vakar 
pakarta viena jauna moteris, 
Edith Thompson, ir jos jau
nikis, Frcdcriek Bv\vaters. 
Jiedu teisino apkaltintu už 
Edith vyro, Percy Thomson 
nužudymų perniai rudenį. 

Buvęs Central Building 
and Loan Ass'n sekretorius 
W. J . Krueger kriminaliame 
teisme nubaustas nuo vienerių 
iki dešimts metų kalėjimu. 
J is išeikvojo tos asociacijos 
14 tūkstančių dolerių. Prisi
pažino. 

(krik.) Seimo narys, buvęs St. 
Seimo Pirmininkas ir ėjęs lig 
šiol vai. prezidento pareigas. 
Balsuota tris kart : pirma. 
kart Al. Stulginskas gavo 18 
halsų, (ukin. darbo i'od. ir 
kr, d.), antrą kart gavo AI. 
Stulginskas 15, E. Galvanau
skas 3, A. Smetona 2. "Trečią 
kart Al. Stulginskas gavo vi
sus 3(> balsus: krikščioniu dė

si iečiais mėgino skaityti j K 
deklaraciją, bet del kilus; 
triukšmo nieko nebuvo gi re 
ti. Vai. soc. liaud. atstovri 
Natkevičius, už ardymą Se| 

į mo tvarkos, prašalintas 10-H 
po.fėdžių. Po piet 2 vai. nail 
jas Prezidentas -attiko iški] 
minga prisieką Seime rumm 
se. 

SOCIALISTAI VOKIETIJOJ 
PUOLA. 

kad ši nepristatė perniai Fra- <ažas bus vartojamas visur, 
ncijai užtektinai anglių. 

Komisijos balsavimo laiku 
buvo ir Amerikos neoficialia 
atstovas Boyden. Šis aštriais 
žodžiai kritikavo Versailleso 
taikos sutarti. Patarė, idant 
kuoveikiaus sutarčiai butų 
padaryta revizija. 

Be to, jis sakė, jog sutar
ty pažymėti reikalavimai iš 
(Vokietijos taip dideli, kad jų 
negalima pildyti. 

Boyden kalba į visus komi
sijos narius padarė didelį įs
pūdį. Teeiaus Franci ja kartų 
pakilusį akcijon nenori susi-
laikvti. 

COLOGNE, sausio 10, — 
Socialistų partijos stiprumas 
eina mažyn. Tai kuogeriau-
siai liudija andai įvykę rinki
mai Mainze, AVorms, Mann-
heim ir kituose Vokietijos 
miestuose. Keičiasi Taikai. 

~TT-

AREŠTUOTAS UŽ 
VAGYSTC. 

kiekviename žingsny. 
Be to, plačiai kalbama ir a-

pie generalį streikų, kuomet 
franeuzai okupuos Ruhro plo-
tus. 

Pasklydo žinių, kad jei vo
kiečiai baisiai nerims prieš 
franeuzus, tuomet iš Danzigo 
karidoriaus Vokietija puls 
lenkai. ' 

• * 

Lenkai ginasi, kad jie turė
tu slaptų su franeuzais pada
lytų militarinę sutartį. Bet 
jų užsiginimas tuščias. Tas 
visiems aiškiai žinoma. Juk 
franeuzai karininkai valdo 
lenkų armijų. 

Franeuzai turį sudarę tokią 
schemą: Kad jei Vokietijoje 
pakiltų revoliucija ar bolševi
zmas franeuzams okupuojant 

BERLYNAS, saus. 10. — didesnius plotus, tuomet Fra-
Vokictijos vyriausybė nuspre-* nei ja veiktų vakarinėj Vokie-

ANGUOS NUSISTATY
MAS VOKIETIJOJE. 

LONDONAS, saus. 10. — 
Iš tikrų versmių patirta, jog 
šiuo kartu Anglija neatšauks 
savo kariuomenės iš -Vokieti
jos okupuotės, nežiūrint frau-
euzų akcijos. 

Bet jei Ruhro distrikte kil
tų 8iunišimai ir vokiečiu pa
sipriešinimas franeuzams, 
tuomet Anglija ne vien atšau
ktų kariuomenę, bet ir savo 
atstovus iš įvairių komisijų. 

Polįcija areštavo Era. Sto
dami, 2738 Osgood st. Tai 
15 metų vaikištis. J i s kalti
namas už pastos vogimą. Tš 
Svetimo laiško išėmęs čekį ir 
mėgino išmainyti. 

Kuomet detektivai atvyto* 
areštuoti, jo motina pakale 
kova detektivams. 

! š V I L N I J O S . 

BAISENYBĖS NUPASA 
KOJAMOS TEISME. 

AUKOS BUVO BAISIAI 
KANKINAMOS. 

Visa nacija pagauta 
sensacijomis-. 

VOKIETIJA PROTES
TUOJA. 

ndė atšaukti savo ambasadom 
rių iš Franci jos. 

Kanclieris Cuno paskelbė o-
fieialiai deklaraciją, jog Fra-
ncija# užimdama Ruhro plo
tus, triuškina . taikos sutartį. 
Vartoja spėkas prieš begink
lius žmones. 

Laužo Francija sutartį to
dėl, nes premierai Paryžiuje 
atsisaką išklausyti Vokietijos 
pasiteisinimų ir įrodymų apie 
Vokietijos padėtį. 

KURSTOMI PASIPRIE
ŠINTI. 

tijoj, gi lenkai — rytinėj. Če-
koslovakai kalbinami užimti 
Bavariją. Bet su Čekoslova
kija tuo klausimu dar nėra 
galut ina sutarimo. 

Vokietijos vyriausybė lau
kia tolesnių įvykių. Kanclie
ris Cnno tvirtina jog franeu
zų akcija laužo taikos sutar
tį. J is sako, kad kuomet 
franeuzai užims didesnius Vo
kietijos plotus, tuomet vokie
čiai pertrauks visokius iki 
šiol buvusius ryšius su Fran
cija ir daugiaus nesitars kon
tribucijos klausime. 

BONN, Prūsija, sausio 10. 
— Čionai socialistų vadai sa
kė prakalbas ir šaukė Rhine-
lando vokiečius pasipriešinti 
spėkomis franeuzams įsibrio-
vėliams. Nes franeuzai Rhi-
nelandą nori pakeisti Franci-
joa kolonija. 

Vienas kalbėtojas šaukė vi-

NORI VISAI UŽDRAUSTI 
ATEIVYSTC. 

VILNIUS. Kruodžio 3 d.. 
E. Vileišienė išsėdėjusį pen
kias dienas, iš kalėjimo palei
sta.' Mat, nežinia kas sumo
kėjęs už ją reikalaujamą 25.-
000 markių pabaudą. 

— Pastaruoju metu labai 
dažnai pasikartoja Vilniuje ir 
Vilniaus srities apskrityse vo
gimai bei plėšimai. Valdžios 
organai visomis jėgomis sten
giasi plėšikus sugauti, bet ne
siseka. Mat, daugumą žmo
nių vogti verste verčia bran
gumas ir nedarbas. 

TURKAI MOBILIZUOJA 40,000 VYRU. 
VISA TURKIJA NUSTEBINTA GRAIKU NERIMAVIMU. 

VALEOfTA, Malta, sausio 
10. — I Turkijos pakraščius 
sutraukta kuone visi Anglijos 
karo laivai dar nesenai buvę 
išsisklaidę artimųjų Rytų 
vandenyse. 
, Tai visa paruošta turkams, 
jei sifirs taikos konferencija. 
Be \o, anglai stiprina spėkas 
ir Dardanolių pakraščiais. 

WASHINGTON, saus. 10. 
— Kongreso atstovas San-
ders iš Texas, demokratas, j -
da^ė kongresui bilių, pajai 
kurio ateivystė tunėtų but vi- paskelbė 1900, 1901 ir 1902 

KONSįTANTINOPOL, s. 9. 
— Kuomet Laųsannos konfe
rencija atsidūrė ant suirimo 
krašto, graikai ima nerimau
ti. Skaitlinga graike kariuo-
meijė koncentruojama išilgai 
Marica upės Trakijoje. r 

Pranešta, jog graikai tuo-
jaus pakelsiu puolimą tur
kams, kaip tik gausiąr žodį a-
pie konferencijos suirimą. 

Čia ir kitur turkai negali at
sistebėti tokiu graikų atkaklu 
mu. , Dėlto, Angoros valdžia 

Valdžia tikisi iš tų atsarginių 
sudaryti suvirs 40,000 kariuo
menės. 

Turkų generalio štabo vir
šininkas Fevezi paša pažymi: 

' ' J e i šalies apsauga renka-' 

Kuja apsiginklavimo ir gink-
pavartojimo, turkai turi 

armiją. J į paruošta. Kas. 
valanda ji pasirengusį veik
ti. " 

• * 

Turkai, be to, turi sutrau
kę skaitlingą, armiją ir Mosul 
vilajeto šone. Visos turkų 
atskirios armįjos gerai išla
vintos. Joms vadovauja pa-
rinktini, buvusio karo genero
lai. ( 

Čia spėjama, kad ei taikos 
konferencija suirs, tai žiemos 
laiku negalima laukti karo iš
sivystymo. Tikrasis karas 
prasidės atėjus pavasariui. 

nistų organizacijos vyresnį 
sis. 

Išimtu iš ežero lavonu ei 
zaminavo du patalogistu, S 
bud u teisme nupasakojo 

< girdėtus dalykus. JiVlu snj 
sekė, jog abidvi auki baisi* 
mušta ir taip kankinta, k& 
jose nebelikę nei sveiko didį 
nio kaulo. Visi šonkauli*] 
sulaužyti. Abiejų aukų/fcj 
jos ir rankos nuplėštos, 
pat ir galvos sutriuškinto! 
Taip baisiai' sumaltu lavai 
Įmesta ežeran. 

Patalogistu yra nuomonėj 
kad tai turėjo but atlikta k< 
kiomis nors prietaisomis 
gal rskalno nustatyto rituah 

Nežinia, kokius duos rez 
tatus tardymai. Gali jie 
sibaigti be nieko. Nes senu 

i areštuotas klanistas Buriu 
nai visus baisiai nuplabė. p u s i r f f 0 k a l ė j i m e i r p a i m t į 

BASTROP, La., saus. 9.— 
Vietos teisme vedami tardv-
niai apie rastu nesenai du 
nužudvtu vvru, kuriuodu kau-
kuota gauja baisiai užkanki
no ir lavonus paskandino eže
re. 

Tai įvyko rugpiučio pabai
goje, kuomet kaukuoti klanis-
tai pagrobė penkis vyrus ant 
vieškelio, juos nuvežė auto
mobiliais atokion vieton ir te-

Tris iš jų paliko gyvua, gi du 
nužudė. 

ligoninėn. Gi iš Baltimori 
parvykęs McKoin yra liuosi 

Išlikę gfvi teisme pasako- po 5,000 dolerių parankJ 
jo, kaip jie' buvo pagrobti. 
Pagrobėju jie nepažino. Nes 
ant galvų jie turėjo juodas 
kaukes. Teeiaus visi tvirti
na, kad tai turi but klanistai. 
Jie, mat, buvo baudžiami už 
atliktą kažkokį pasikėsinimų 
prieš miestelio Mer Rouge 
majorą MacKom, kurs yr kla-

Naujų areštavimų nėra. P 
gabaus pati federalė valdž 
tik ištolo tėmijasi į tuos 
dymus. Atsisako maišytis. 

Nežiūrint to, tardymai 
soj šaly sukelia nepaprasi 
sensaciją. Klanistų organl 
zaeijai tas eina didelėn nej 
veikaton. 

i1^— 

L I E T U V O J E . 
TRŪKSTA MOKYKLŲ. 

sogaios mokyklos namas 
nas. supuvęs ir neatatinka n\ 
patiems reikalingiausiems 
gienos reikalavimams, o a] 
sutalpinimą i ją visų norinči 

BAISOGALA- Šiame vals- mokintis vaikų, tai nei kalb 
čiuje prie rusų buvo tik vie-,nėra. Todėl jau laikas p r 
na prad- mokykla su 50r-60|ti rūpintis apie statymų na 

l 

vaikų, tik prieš pat karą ir lai- J jos mokyklos namo, nes 
taip didžioji vaikų pusė iš 
apylinkės liks be mokslo. 

Viks^, 

kė 

sai uždrausta. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 

m. atsarginių mobilizacijų. Į S T A I G A S . 

karo įkūrė dar dvi mokyk
las. Nuo vokiečių išsikrausty
mo, dabar kas metai įsikuria 
]io 1 mokyklą ir šįmet veikia 
jau () prad. mokyklos juluos 
vaikų, bet visgi esamų mokyk
la neužtenka, * 

Šįmet į Baisogalos mokyklą 
priimta 100 vaikų, o nepriim
ta, dėlei trukumo vietos, apie 
150 — 160. Du sykiu buvome 
susirinkę tėvai, kurių vaikai 
nepriimti, ieškojome buto — 
neradome, tarėme, rašėme, 
šaukėme į susirinkimą vals
čiaus viršaitį, prašėme duoti 
mokyklą. Viršaitis teisinosi, 
kad nėra buto, bet visgi priža 
dėjo pasirūpint, kaip nors su
rasti. Jau praėjo 3 savaitės, o 
dar nieko negirdėti, tur but 
praeis ir visa žiema ir liks mu 

RODUNĖ. čia tarp lie*i 
vi,ų ir lenkų kilo kivirčiai | 
pamaldų tvarkos. 

O R A S 

CHICAGO.— Šiandie 
matomas gražus oras; 
v 1 v • 

šalčiau. 
dau 

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

Lietuvos 10 litų $1. 
Anglijos 1 sterl. svar. 4̂  
Francijos 100 frankų 6.1 
Italijos 100 lirų 4.1 
Vokietijos 100 mark. .Olį 
Lenkijos 100 mark. 

sų vaikučiai nemokinti. Bai- Šveicarijos 100 fr. I4 

L 
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ina kasdieną Išskyras nedeldienins 
FRENUMEKATOS 'KAINA: 
Metami |6.00 
Pasai Metų $3.00 

Prenumeratos mokosi iškalno. Lai 
is skaitosi ano nžsirašymo dienefc 
* nio Naają Moty. Norint permai-

9 įH adresą visada reikia prisiųsti 
senas adresas. Pinigai geriausia 

| tįsti išperkant kr aso j e ar ezprese 
Money Order" arba įdedant jiiai 
is t registruotą laišką. 

1 ( " D R A U G A S ' PUBL. CO. 
S34 So. Oakiey A ve., Chicago 
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! jlš KUR ATEIS ŠVIESA? 

000 vaikams, trūksta* vi#tos 
kiek laiko konferencijos viena^ mokyklose. Tum vis^ąg m*ki*8 
, . . . •» . . . « « . , . j , . , . . . . ,• rt' 

: 

Kuomet žmogų blanko var-
a i ir nelaimės, kuomet jo 
ieią varsto sopuliai, jis ins-
hiktyviai ieško pagelbės. Pa-
ašiai visuomenė, tauta gina-
į nuo pavoju, stengiasi ap-
rausti savo gyvybę.* Šian-
ien ne tik visuomenei, tan
ai, bet atskiroms valstybėms, 

turopai gresia keršto ir krau 
0 pavojai. Kame ji ieško 

^Bties 
» ,ykus karo paliauboms, 
Santarvės valstybės surengė 

eilę konferencijų. I r se-
asis ir naujasis jKisaulis šau-
ė konferencijas. Viaų tu kon 
3reneijų pasekmė -*- naujas 
aro pavojus. 

Valstybių koniereneijos tu-
1 savo gerų pusių, nes jos 
supažindini suinteresuotas 
puses, pašalina įtarimus, su-
rt.ina tanias, bet taikos klan
inio galutinai neriša. Kodėl.' 
'odei, kad toms kont'erenei-
anis vadovauja egoizmas, iš-
ekavimas, -fizinė jėga. Iš 
ur ateis šviesa ? 

[ tą klausim;} raudame at-
ttkynia Kristaus įpėdinių 

ikiuiuose į pasaulio vy-
be. J ie aiškindami Am-

inosios Tiesos žodi primena 
jplo'iiatams ir politikams pa-
fovius valdymosi ir t va rky 
tos i i|f'>siiills. 

Bened ik ta^ XV i r j o ipė-

kitą rėja, bet jos neturės jo-
kios naudos, galutinai palieka 
tautoms kartų ir pavojingą 
apsivylimą, jeigu vallpios ne-
sirįžta sušvelninti teisingumo 
reikalavimų, meile, kuri tegali 

prisiėjo mokinti, tik |*rotar-
piaįs (part tixne).. Qį> inetu^ 
pradžioje vietos truko 148,09% 
vaikams. 

būti naudinga riugalėtojams l f t n k o myM toąoOO vaikų. 
ir • nugalėtiems" 

Pasaulis atsisako priimti tą 
meilę ir nebenori jos laimėji
mui aukos atnašauti. Nepai
sant tad Papos pastangų, už
tikrinti taikos galimybę, tos 
taikos kuri ,visų pageidauja
ma, žmonija kenčia ir skursta. 

Htm delko mes drąsiai tvir
tiname, kad pakol konferenci
jų, valstybių, tautų, visuome
nės pagrindan nededama ker

tinis teisingumo akmuo ' i r 
meilės Įstatymas, patol mes 

gyvename audrų metą. Juo 
tad mes labiaus artinamės 
prie krikščionybės principų, 
Evangelijos mokslo, juo spar
čiau steigiame taikos epoką. 

MOKYKLŲ KLAUSIMU. 
j . 

Oregono valstybėje pripa
žintas masonų sumanymas pa
naikinti visas privatines mo
kyklas. 'Tas daugiausia palie-
ėia katalikų parapijų moky
klas. Naujas valstybės įstaty
mas turi but vykinamas 1926 
metais. Visi vaikai bus varu 
verčiami lankyti viešąsias 
mokyklas. 

'Ją klausimą trumpoj ateity 
tarės išspręsti Aukščiausias 
šalies Teismas, nes Oregone 
masonų pravestas sumanymas 
aiškiai priešingas federalel 
konstitucijai. 

Pareina žinių, kad katalikų 
priešai nerimsta ir kitose vals
tybėse laimėjus Oregone. Ypač 
valstybėje YVa^diington mado
nai karštai darbuojasi prieš 
katalikiškas mokyklas. Su jaj j 
išvien .dirba ir socialistai. 

Kad katalikiškų mokyklų 
čia niekas negalį panaikinti, 
apie tai negali but dviejų nuo
monių, teet, sakysime, kad ir 
panaikintų, tai kokia nauda iš 
to butų f Svarstvkime klausi-

inis Pijus XI kiekviena pro- mą tik medžiaginiu atžvilgiu. 
p. pabrėždavo valdžioms tei- Kuomet New Yorko mieste 

New Yorke, imant aibelnai, 
katalikų; parapijų- mokyklas 

Tik pagalvojime, kas turėtų 
įvykti, jei tie visi vaikai vie
nu žygiu pradėtų klabinti vie
šųjų, mokyklų duris. 

New Yorko miesto Mokykr 
lų Taryba nesenai pripažino 
04 milionus naujų mokyklų 
butams ir senųjų mokyklų pa* 
didinimui ir pataisymui. Tai 
sekančių ketverių metų pro
grama. Kuomet ta programa 
per ketverius metus bus atlik
ta, j naujus mokykla trobesius 
galės sutilpti 111,000 vaikų. 

Taigi tų vienų naujų trobesių 
vargiai užtektų vieniems ka
talikų vaikams, kurie šiamlie 
lanko privatines mokyklas. 

I r jei kokiu nors būdu ka
talikiškos mokyklos butų už
darytos, New Yorko miesto 
Mokyklų Tarybai reikėtų tuo-
jaus dar 64 milionus doL skir
ti naujoms mokykloms, reikė
tų samdyti 2,500 daugiau mo
kytojų ir priede apie 7 mi
lionus <doL pašvęsti kas metai 
mokytojų algoms. 

New Yorko miesto viešoms 
mokykloms biudžetas 1923 
metais yra 95,80u,134V otoL 

Yaatobė ir B&žuyčLa. 

Anot paskutinių žiiin* ku
rios paai&kina t i e tu vos Seimo 
partijų nesusitarimus, yra rei-
kaJa-viBaas iža»sti tikybą, iš 
mokykloj ir atskirti valstybe 
nuo Bažnyčios. T!o reikalauja 
socialistai, laisvamaniai, šian
dien* vakar, to jie reikalaus 
ryt. Kad. reikalauja tai Beįs-
tąbu, nes jie- bedieviai arba 
bent Katalikų Bažnyčios prie
š a i Bet kuo besiremdami jie 
to reikalauja. Argumentuo
jant ^Tėvynės ' ' n. 4S, žodžiais 
išeina, taip: 

* ''Dąuįruma žmonių negali 
suprasti, ką reiškia valstybės 
su Bažnyčia sujungimas. J.au 
nekalbant kiek tuomet Baž
nyčia turi^įtąkoss į visą vals
tybės gyvenimą moraliniu at
žvilgiu, dar ir medžiaginiai 
valstybės gyventojus apsunki
na, nes padidina jiems •priva
lomus mokesnius. Tuomet 
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MOKSLEIVIAMS Į 
PAGAILĄ, 

Kum dr. JOJIUS Navickas, ką 
tik grįžęs iš Europos, kalba 
po'Naująjc Angliją: 

Sausio mėn. 

11 d., Coalda le , P a . 

14 d., New PbUadelpIua, Pa. 
14 d., MinersviUe, Pa. 

Mikas Kerbelis, Fed. i&lo 
globėjas , kajbės p o P i t t s b u r -

gbo apylinkę: * 

Sausio mėn. 

10 d., Grand Baj>ids, Mich. 

U KITI KAŠfl. 
j šalininkuose yra "Baimė, kad 
j valstybės algą gaunantis dva
siškis nevirstų juridiniu as
meniu, 
' * Nei kiek negeresnis nei pir
mas tvirtinimas: Bažnyčios 
moralinė įtaka į visą* valsty
bės gyvenimą. 

ĮtaKa kaipo įtaka gali būti 
gera arba bloga. Bijoti Baž
nyčios įtakos į valstybės gy
venimą, reiškia tvirtinti, kad 
Bažnyčios įtaka yra bloga. 
Paliekam patiems mūsų "lais
v ių" šalininkams įrodyti, kad 
Bažnyčios moralinė įtaka į vi
są valstybės gyvenimą yra 
bloga. Mums iš istorijos žino
mi didžiausi valstybės žmo
nės, kitaip —r politikai: Kons
tantinas Didysis,' Teodozijus, 
Otonas Didysis ir daug kitų 
kaip tik kitaip 
mūsų liaudininkai arba jų 
•vienminčiai Amerikoje. Minėti 
galingų valstybių kūrėjai 
Bažnyčios įtaką valstybės gy-

pajegos'-™ saro brolių. Antai mūsų kolo-
Taip maiio apie Bažnyčios; ai joj turime jau afpte dešimtį 

teigiamąją įtaką valstybės išėjusių d a k t a r e advokatų ir 
gyvenimui ne " L . Žinių", '"! , , kitokių mokslų, bet maž ne vi-
UkininkoM ' arba ' 'Tėvynės" Įsj pabėgo nuo lietuvių, šutei s-
i*edakt oriai, bet pro f. Fterste-
n s 

?> 

IŠ MUSįf CENTRO 

venimui rado labai gera ir 
stengėsi kiekĮ galėdami Baž
nyčią savo valstybėse palai
kyti. Panašiai šiandien mano 

kiekvienas valstybės dvasiškis kur kas daugiau už mūsų liau-
virsta, juridjfniu asmeniu ir jam 
vaistyto turi mokėti algą, 
kaip ir kiekvienam tarnauto 
jui, nors jis jokio valstybės 
darbo nedirba. Kunigams iš
mokėta 6,207,310 auksinu
siai ką reiškia Valstybės su 
Bažnyčia sujungimas". 

dininkus ir mokslo ir patyrimo 
4urį žmonės. Pasitenkinsiu nu
rodęs įarsųjį pedagogą Fers-
terį, kurs savo knygoje Poli-
tische Ethik und Politische 

i 

Padagogik štai kaip rašo: 
f4 Skirtino nuo Bažnyčios 

valstybinio auklėjimo mintis 
Į tokią laisvamanių ir so-1 radosi Pi-ancuzijoje, kuri no 

cialistų pamėgtižiojainą argu
mentaciją "Krašto Balsas" n. 
40 duoda atsakymą. 

*'ReikaIauti, kad Valstybe 
butų atskirta nuo Bažnyčios 
del to, kad dvasiškiams nebū
tų mokamas iš valstybės iždo 
r-lgjK̂  i r kual tuo apsunkinu-

įėjo visuomenę rr jos etinę 
santvarką savai}> pagrįsti. 
Skaudi iliuzija, atsiradusi iš 
nežinojimo žmogaus natūros, 
manyti, kad sąžiningas vals
tybės pareigų jutimas galėti] 
būti paremtas politine sąmo
ne ir žmogui įgimtu visuom-'-

valstybės gyventojų, mažiau-1 niniu instinktu. . NejMiprastą 
šiai nenuoseklu iš tos pusės, 
kuri šį argumentą vartoja. 
Prancūzijos; atskirosios vals 
lybę nuo Bažnyčios pavyzdys 
y r a a i škus i r t u r b u t m ū s ų 
liaudininkams žinomas: Vals
tybės išlaidos, valstybę ats
kyrus nuo Bažnyčios, kaip 
tįk nesu maži''jo, o i*adįdėjo. 
Padidėjo, nes apmokėti algas 
valdininkams, dirbantiems tą 

ės darbą, kurį pirm 
valstybės atskyrimo nuo Baž
nyčios dirbo dvasiškiai % reikė-

12 d., Youngstown, OMo. jo kur kas daugiau lėšų. Dar 
. Fed. Sekr. nelogingesnis dalykas laisvių neturįs kuriančios politinės 

—.-— mmm tmmnm *********** \f^m 

savymeilės ir savynaudos ]>a-
jėgą tegali nugalėti tik ta JMI-
jėga, kuri nėra iš šio pasaulio. 
Priešvalstybinei ir priešsocia-
liriei savy meilei, savo norų 
tenkinimui, demoniškai pini
gų pajėgai, nepažabotai pagei
dimų furijai tegali atsispirti 

rvien dvasinė krikšeionvbės 
pajėga. Valstybinis Auklėj i-
4aas be religinės kultūros san
kcijos ir pamato 'ptdieka ky 
botr ore,Nyra vien sportas, nie
ko neturinčioms veikti gal
voms, yra iliuzija ir sapnas, 

Bėga Nuo Savo Kraujo. 
Viena gal iš didžiausių mū

sų tautos nelaimių yra ta, kad 
daugelis mūsų jaunimo, išėju
sio mokslus, pabėga nuo savo 
tautos žmonių ir nenori tu
rėti su jais įueko bendra. Iš 
vienos didžiulės kolonijos lie
tuvis veikėjas mums. taip ra
šo: • 
Gerbiamieji: — 

Rengiate moksleivių vajų. 
mane, negu^ Gerai, . Dieve jums padėk! 

Krutesime ir mes. Benį; porai 
studentų tikimės stipendijas 
sudaryti. 

Mano didžiausias troškimas 
yra, kad šitas vajus duotų pro
gos labjau s-miartinti mokslus 
einančiam ja.nimni su, mu-u 
visuomene. Kas dabar dedasi 
po musų kolonijas! Juk yra 
visur nemaža lietuvių jaunuo
lių einančių augštesnius mo 
karus. Bet kur jie visį dingsta, 
kada mokslus pabaigia. Išsiva
žinėja, išsiklaisto", pranyksta; 
o lietuviai darbininkai, kaip 
neturėjo taip ir neturi savo 
vadų ir darbuotojų. Atrodo, 
kaip ir jie nekęstų savo krau
jo, kad bėga nuo jo, bėga nro 
savo žmonių. O tuo tarpu 
jeigu jie, mokslus išėję liktų 
dirbti tarp savųjų, padėtų 
jiems savo mokslu, patarimai s, 
užsitarnautų ir meilę savųjų 
žmonių ir garbę savo tautie
čiams, ir gražų pragyvenimą 
sau 'pelnytų. Kiek dabar lietu
vių darbininkų yra išnaudoja
mų kitataučių. Ko<M jų nie
kas neapgina-, nepadeda, ne
šviečia. Reikia daktare — šau
kis žydei į, rci kj a advokato, 

kreipkis pas svetimtautį. Nu
skriaudė, apvogė, apgavo — 
nėra kur šaukties. Sumanė 
< i raugi ja prakalbas .surengti; 
šaukis kalbėtoją už kelių šim
tų mylių, atlygink jam kelio
nės lėšas ir dar už vargą. '() 
tuo tarpu čia pat kolonijoje 
sėdi vienas -— kitas išėjęs 
mokslus lietuvių kruvinais 
centais ir nenori nei žinoti 

vamanėjo susituokė su kita
taučiais, permainė pavardes 
taip kad nei su žiburiu jų ne
besurasi. Kada ateina ameri
koniški rinkiniai? tada ir jų 
vienas — kitas išlenda kaip 
Pilypas iš kanapių ir prade 
da gerintis netiek lietuviams, 
kiek amerikonams, pasiskelb
dami lietuvių vadais, kontro
liuojančiais jų« balsus, -deda j 
laiknaščius savo fotografijas -
suprask, reikia su jais skai
tytiem politikoje. Jei kuris ir 
apsigyvena tarp lietuvių - -
tai lupa nuo jų devynius kai
lius, norėdami kuogreičlausiai 
pralobti. N 

Gal ir ne visur taip yra, 
be t aš rašau, ką matau savo 
kolonijoje. 

Žinoma, mūsų giedrininkai 
tuo visu nekalti. Jų širdyse 
kitokį supratimai, ir kitoki pa 
siryžimai. ^lan regis, kad jei
gu mes norime, kad mūsų 
kraujas nuo mūsų nebėgtų, 
kad lietuvių šviesuomenė ne
paliktų savųjų mokslus išėję— 
mes. juos dabar turime labjau 
mylėti, uijausti, remti. Tada 
gal ir jie, mokslus Įmigę, ne-
panittkins savo brolių, neap
leis jų, o gražiai dirbs, neš-: 
kriausdami, o tarnaudami jie
ms jų reikaluose. Tad lai jie 
dabar organizuojasi, o mes 
jiems padėsime. 

Geriausio pasisekimo Moks
leivių Vajui. Jusu. N. N. 

Prie šio laiško nebe kas 
nktų ir pridėti. Nebent tik 
tiek, kad mūsų išeivija * gy
vuos, bus stipra, t ik int į do
ra, nepamirs savo tautybės tik 
tuomet, jeigu jos inteligenti
ja irgi"bus tikinti, dora, my
linti lietuvybę ir jeigu ji ne
atsisakys gyventi ir dirbti su 
savo tautos žmonėmis. 

Fed. Sekr. 

3T-

\ Y n i t a k e r ' s . A l m a n a c k ' a s MI-
s k i r t o žmonių rases pa šau !v 
taip:- mongolų, (i5r),000,(Mh); 

kaukaziečių (baltųjų), o*45,-
000,000; negrų, 190,000, OCJįo; 
s^uiUĮ, '81,000,000; ' malajų, 
52,000,000; raudonųjų indijo-
nų, 23,000,000; viso pasauly 
žmonių e>ą 1,(^000,000. 
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Sulietuvino A. Matutis. 

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, 

PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 
. (Tąsa) 

KUN. ROBI A KAS: Tikrai ne. Tai 
kietų, sprendžiant iš apystovų, jau būti 
pažintas paslapties neišlaikymas. i r čia 
^ime pasilikti. Vienų vienas esu vienuo
l e ir nieko nėra, kas ardytų ramumą. 
(Užsideda stulą, atsisėda; Lozeras dar te-
tertovi). Tik- drąsiai, mano drauge, drą-
ai. Tamistos nuodėmės, kad ir butų rau
puos..; 

LOZERAS: Raudonos?! Kas tai sakė 

pustai? Taip, raudonos, raudonos, kaip 
inįas! (Klaupiasi ant kelių). Tai turi b\i 

aikštėn išvilkta, nes kitaip neturėsiu ra-
ybės. Tai}), aš praliejau kraują ir j'n 

ia dangaus keršto. Šiandieną, šičia, 
9 e pačiuose namuose, aš nužudžiau po-

[ittnien?; ji gulį anoje kamaroje už 
;ta kilimu. Ak, mano rankos yra su

jos krauju ir, kaip jis dega mano 
ploję! Nuimkie nuo manęs mano kaltę, 

>ne, nuimkie! Aš tamstai dabar pasa
kau viską! 

Sj (Trumpa peuza). ^ 
V KUN. ROBJAKAS: Ištikrųjų e>i kal

aus nusižengimo, bet mūsų Išga-
\ 

n\ tojaus kraujas, pralietas ant kryžiaus, 
taipgi išnaikins ir tamstos baisųjį pra
sikaltimą, jeigu tik išpažinsti su tikru 
gailesčių. Atsimink, kaip Išganytojas, ka
bąs ant kryžiaus, vienjam piktadariui at
leido viską,, ir tai juk buvęs plėšikas, tur
būt, plėšikas ir galvažudys. O dabar tam
sta turį užbaigti išpažintį, pamsakyda-
rnas ir kitas sunkiąsias nuodėmes, •papil
dytas nuo |>askutiniosios gerai atliktos 
išpažinties ir pažymėti jų skaičių ir $-
pystovas. 

LOZERAS: Jau praslinko dvidešimts 
penki metai, kaip bebuvau išpažinties. I r 
kaip gi galima iš manęs reikalauti, kad 
aš pasakyčiau visas šio t a ip ilgo laiko, 
nuodėmes?' ) . 

K l N i ROBIA^ASf: Pievas nereika
lauja to, ko neglaįina. Dievas pasiteikia* 
išpažinimu nuodėmių^ kuxi\) prisimįna 
po rimto sąžinės kvotimo. I r mielu noru 
prigelbėsiu tamstai užduodamas klausi
mus. 

LOZERAS: Visai nei netyrinėjąu pra-
! eito savo gyvenimo. Vien tik maniau apie 
i 

tą nusižengimą, kurį esu šiandieną pada
ręs ir, kurį tikrai apgailiu. Nungi pra
šau klebono pasakyti: ar atleisi man nuo
dėme ar ne, Aš netariu laiko. Ir, tiesą 
tams, turėjau jau būti anapus kalnų. 

laimingąją savo sielą ir, nepalik neužbai
gęs pradėtosios išpažinties. Padėsiu tam
stos sąžinę ištirti ir tikrai duosiu'atlei- .turi tamstos išpažinties paslaptis? Nore 
dimą, jeigu išpažinsi ir visas sunkiąsias 
nuodėmes ir, jeigu tikrai apgailėsi ir iš
reikšt norą atsilyginti už viską sulyg 
savo išgalių. 

LOZĘRAS7: P Q ry t turiu jau būti ant 
jūrių! Tikrai buvau mulkis, jog ėjau. pas 
tamstą išfpažinties. I r dar atsilyginti ?Kaip 
fci. čia atlyginti! AŠ juk negali u numirė^ 
iio atgaivinti! 

KUN. ROBLUCAS; Juoba, ne! Bet aš 
tamstą taip supratau, kad tamsta nužudei 
gerąją ponią Liunienę tikslu užvaldyti pi
nigus, kuriuos ji turėjo su savim. 'Supran
tam*, jog tamsta privalai tuos pinigus 
p a ž i n t i JSV. Juozapo Draugi jai j k u r KS jų. 
n^ri pasistatydinti ligoninę. I r paskui... 

' LOZ$#AS: Ką!r Aš privalau pinigus 
aštiduoti? I r ką gi paskui!.. 

KUN.- ROBIAKAS: I r paskui gali 
atsitikti, kad nekaltas asmuo gali būti 
pasodintas kalėjiman J r nuteistas m'iriop 
už ponios Liunienės nužudymą. Tokiame 
atsitikime turėtum tamsta būti pasiryžęs 
paaiškinti teismui jo paklaidą, kad nekal
tasis liktų palraosuotas. 

LOZERAS (pašoklamas): To jau per 
daug! jau ganat Privalau pinigus grąžin-

ir taiustą t uč-tuo jau pasmaugti. Ir, kas 
gi gali žinoti, kokias užpakalines <i»reles 

Čiau turėti drąsos nužudyti kleboną, bet 
tokios drąsos aš jau nebeturiu. Prakeiki
mas! (Skubinasi į mažesnį kambarį, pa
gauna pinigus ir išeina). 

KUN. ROBIAKAS (perpučia ant ke
lių ir paslepia galvą savo rankose ant 
stalo). į į 

Uždanga nusileidžia. 
• • •_ ' • • •" - : -

r TREČIASIS VEIKSMAS. 

Pirmoji Vaidykla. 

Pirmojo veiks»o ir antrosios vaidyjfe 
los scenerija. Vakaras. Lempa ant skuo-
nio. Seniūnas, Raštininkas, Notaras ir Dr. 
Ravinis lošia kortomis. 

^ l E N A L 

[ , DR. RAVINIS: Štai ve ir kitas trum
pas! 8eniunas ir v^l prakišo. Pasisveikin
kime, pone Rriarde! (pakrato ratfikas vie
nas kitam). 

SENIŪNAS: Kokį tai pragarišką lai
mikį, tamsta, d a k t p ; \ turi Šiandiena. Na-
kokį gi velniuką pasišaukei į pagelbą.' 
Šį vakarą viskas lemia tamstos laimei. 
' * DR. RAVINIS (raitininkui dalinant 
kortas): Tai ne laimikis, bet sumanumas! 

v i se to , kas yra šventa, atminti apie ne- (Nėra kvailių! Kur kas protingiau butų ]Tai mokėjimas kaip lošti kortomis' (atsi-
KUN. ROBLVKAS: Meldžiu vardan ti i r pagalios pats save atiduoti teismui? 

ošia kėdėn ir leidžia cigaro durnus). 
SENIŪNAS (į notarą): ,Tamsta bai

siai suklydai. Ir, kaipgi galima tikėtis 
išlošti, kuomet už partnerį turi tokį avi 
na? I 

> (Į rankas visi paima savo kortas). 
RAŠTININKAS: Ir vėl giliukinga 

rankai Šiuo kartu sau palaikiau visas ge 
rąsias korjias, ka>ip kad sumanus lošėjas 
ir prjvalo taip daryti. ^ 

SCENA II. 
• (JeinaKarilakis) . 

SENIŪNAS: Tokių atmatų niekad ne
turėjau. Šiojį partija ir vėl eis velniop! 

KARTLAKIS: Atėjp. Jonė, pone Briai-
de, tamstos sesers' tarnaitė. J i nori BU , 
tamsta pasikalbėti. J i sako, kad atsitiko 
kas tai blogo su ponia Liunienė. 

(Seniūnas numeta savo kortas ant 
stalo). 

DR. RAVINIS: Taip negalima, pone 
seniūne! Tejpalaukia ji kol užbaigsime šią 
partiją. 

SENIŪNAS: Geriaus teįeina Jom\ 
•pone Briarde. Kas-žino, gal atsitiko koks 
prietikis? 

RAŠTININKAS: Et, nieko blogo ne
atsitiks davatkai, kol ji neišleis paskuti
nio skatiko kunigams arba prigaudinėto-
jams. (Niunka kortas). Bet gi tegu įeina. 

(Karilakis išeina). 
(Bus^ daugiau) • 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS 
G V D T I 0 J A 8 I R CH1RI K G A J S 

4449 Ko. Western Avenne 
Telef. La fa je t t e 4144 

Vaan4os: t - l l l y ta i s , 1-2 po 
lotų Ir 7'-8 vakarai*. Nedėldie-
iais Ūktai po pietų 1 lkl B Tai. 

- y 

\ 
• -•* 

DR, MAUBiCE KAHN 
GYDYTOJAS I R O l U R L R G A S 

4681 Są Ashland Ave. 
TeL Yards 9*4 

Tel. Yarda 0994 
OFISO V AL.: 

l t T. ryto, 1—S Ir 7—9 v. v. 
Nedė l lomls : n u o 14 r. ryto lai 
1 ral . po pietų. 
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LIETUVIAI AMERffOlL 
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Resid. tol. Van Buren 0294 
Ofiso teL Boulevard 9891-

Dr.A.A.R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

C H I R U R G A S 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų te Tisų chrooi&kų l igų. 

Ofisas: 3335 8. H a l s u d St. 
Vai.: 19—11 ryto: 1—t po 
plet, 7—8vak. Nod. 1 4 — 1 1 d. 
Re*. 1119 Independente I t i r i 

Chicago. 
11~IJ-J 

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

J ToL Canal 9118 
5 Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po plet. 

5 iki 7 Tai vakaro. 
Rez . vai.: 2 iki 4 po pieta 

4193 Archer A ve. 
Tel. Lafayette 9098 
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PRANEŠIMAS. 
u r įsas Dr. G. M. Cilaser p e . 

reina ] rankas Dr. Cnas. S e gal. 
žento ir partnerio. Visi sen ie le 
pažįstami Ir draugai aplaikya 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo pat ies Dr. G. M. Glaaer. 

3149 So. Morgan Stveoc 
Ofiso Valandos; N u o 19 r y t o 

lkl « po pietų, nuo B Iki 7 Tale 
tfed. nuo 19 lkl 2- po pietų. 

Telefonas Yards 687 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PAMI
NĖJIMAS. 

» 
-

Grand Rapids, Mich. — 
Sv. Petro ir Povylo .parapijos 
mokyklos vaikučiai, vadovys
tėj Donnnikonių Seserų, mi
nėjo Kalėdų šventės gražia ir 
tiksliai parinkta šventėms 
programa. Gruodžio 24 d., sek
madieny, pusė trečios po pie-
tų Įvyko užbrėžtos programos 
išpildymas Šv. £etro ir Povylo 
svetainėje, kurion skaitlingai 
a ^ i laukė parapijonys ir sve
čiai, suvažiavę iš kitur praleis
ti linksmas Kalėdų šventes. 

Programa prasidėjo ^su pa-
rapjiinės mokyklos gražiai iš- VYČIŲ MEDINIS SUS-MAS. 
lavinta orkestrą, po kurios se
kė " D a i n a " bei mažyčių mer
gaičių drilius, kurį rimtai at
liko. 

•Sekamai griežė orkestrą iv 
po jos buvo vaidinta dviejų 
atidengimų drama "Tareizi-
j u s " bei "Mažasis Sv. Sakra
mento Kankinys". Pirmasis 
atidengimas įvyksta katakum-
bose. Dievotas kunigas J)ijo-
nizas ragina susirinkusius 
krikščionis būti ištikimais sa-

Te* Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezeiis įi 
LIETUVIS DEHTISTA8 

8719 SO. A S B X A N D A V E H C E Į 
A R T I 47- tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 rak. 
Seredomls nuo 4 iki 9 vakare. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parke l ė savo ofisą po o n m . 

• 9 4 2 — 43 So. Halsted Street 
Haujaine Juc iaus Ręst . 2 labų. 
Pr i ima Ligonius nno 9-19 A. M. 

4-8 W. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidenci jas TeL Fa ir faz 5174 

Zf 

|Di% M. Stupmcki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLLNOIS 
Telefonas Yards 6099 

[Valandos — 8 iki 11 i i rjrU 
po pietų 6 lkl 8 rak. Nedė l lomls 

| ofisas uždarytas. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi syuiptomal kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikal ingi akin ia i? 
Pas iklausk m a n ė s š iandien. 

Turiu 20^ m e t ų pri tyr imo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Special is tas 

1801 So . Ash land Ave. , kanip. 
18-toe gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14. 15. l f fr IT 
A n t v iršaus Plat t ' s TaistinyČios 

Temyk m a n o parašą 
Valandos nuo 19 ryto iki 9 Takare 

Nedė l lomls n u o 9 iki 12 pietų 
• 

= • m —' 
Dr. I. E. MAKARAS 

Liet iny s Gydytojas ir Chirurgas 
10900 S. Mlchigan A v e n n e 
Telef. PiUlman 8 4 2 ir S49 
E L E K T R A GYDYMAS^ 

vo tikėjimui. Netrukus įeina 
Simonas ir nuodugniai aps»ako 
**v. Cecilijos nukankinimą. 
Vėliau kunigui pranešama.kad 
vienas krikščionis kalinys 
miršta ir kunigas paveda vai-
kui Tareizijui nunešti Šv. Ko> 
muiliją kaliniui. Antrame ati-
dengime Tarcizijus su Šventa 
Ostija paslepia ties krutinę 
kelionėje sutinka pažįstamus 
vaikus. Tarcizijus nežaidžia 
>a jais. \ 'aikai pašiepia jį ir 
paskui, bestumdydami, smar
kiai užrėžia jam į galvą, jog 
jis apsvaigsta. Kvadratas, 
krikščionis kareivis, primina 
vaikui į ]>agelba. Tečiau per 
vėlai ir ^Tarcizijus numii-šta. 
Toji duama, kad ir trumpa, 
bet gi žmonėse padarė gilaus 
spūdžio. 

Paskui buvo paaugusių mer
gaičių drilius, j*) kurio sekė 
parapijinės mokvklos mokv-
niu pasveikinimas gerb. kle
bonui kun. A. Deksniui, ku
riam išreikšta širdingiausi 
linkėjimai ir padėka už jo be
galinį triūsa ir nenuilstančią 
darbuote parapijos ir mokyk
los reikalams. Po pasveikini
mui mokinių vardu įteikta 
gerb. klebonui graži Kalėdų 

teikė klausytojams iualonaųs 
įspūdžio ir, kaip niatyti iš 
triukšmingo delnų plojimo, 
tai geriausia patiko publikai. 

Galop gęrb. klebonas kun. 
A. Defcsnis padėkojo už gražių 
dovaną ir visiems linkėjo Lin-
k*>mųjų Šv. Kalėdų ir Laimin
gųjų Xaujų Metų. 

Programa viistbaigė mokyk
los orkestrą. I r kiekvienas, 
kupinas malonių įspūdžiu, 
džiaugėsi ir gėrėjosi, kad mo
kyklos vaikučiui sugeba tMip 
gražiai atlikti tokius rimtus 
dalykus. 

S—U. 
—. 

Waukegan, Iii. — S»au*io 3 
d. Lietuvių svet. L. Vyčių 47 
kuopa Laikp metinį susirinki
mą kuriame išrinko ir naujų 
vaktybą. 

Pirmiausia buvo raportui 
mergaičių sporto sekcijos ir 
vyrų sporto sekcijos. Iš ra
portų pasirodo jog jie spar
čiai veikia. Raportas iš Nau
jų Metų vakarėlio parodo jog 
kuopai liko virš šimto dole
rių gryno pelno. 

J . Bukantis i r J . Jakutis 
davė įvairius raportus iš Y v 
rių Vakarinių Valstijų Aps
kričio valdybos susirinkimu. 

P. Bujanuuskas savo raporte 
pranešė jog baigiama prisi

ruošt i prie koncerto kuris 
rengiamas §v. Baltramiejaus 
Dr-jai. * 

Nėra abejonės, kad kuoį>a 
auga, nes per pereitus metus 
prie kuopos prisirašė 32 nau
ji nariai. 

• 

Nutarė užgavienių vakare 
rengti didelį fcaliu. 

O. Burbintė ir p . Ežerskks 
buvo išrinkti kuopą atstovau
ti katalikų draugijų seime 
Chieagoje kuris buvo sausio 7 
d. 

'KuoĮ^s dvasios vadas, kun. 
J . B. Klioris jiasakė »l«>ą pra
kalbote, ragindamas visus vie-
nybėn, gyventi sutikime, l^ul 
prašalinus iš savo tarpo nesu 
sipratimus, neapykantai, savy-
jnmįką ir garbės gobšumą Jo 
ta kalba patiko sus-mui. 

Sekanti buvo išrinkti į val
dybą: Dvasios vadu — kun. 
J, Ii. Kliorį, pinu. — J. Bu-
ksntį, pag. — J, Jakutį, nut. 
roše. V L. Zupkaitę, fi». rast! 

VL, 

'%£.' ?w* 

STASYS JUCEVIČIUS. 

Įžymus visuomenės daru uo
to jas; pasišventęs l^ibdarin 
gos Są-gos organizatorius, kai 
bėtojas; suorganizavo, atgai-

Vino nemažai Labd. 8ąj. kuo--
pų; narys Labd. Sąj. Seimo 
rengimo komisijos. J is taipat 
darbuojasi įvairiose kitose or
ganizacijose Chicagoje. 

GAUI1PIN0 
Ką jtis pilate įv savo kudikioi ąindynio bonkutę? 
VFei-gu jO^ negalite žindyti savo k^dikįo, būkite 
atsargioj ir duokit maistą, su kurio pagelba 
jūsų kūdikis būtų sveikas i r ramus. 

l3vrd&toi 

įui per-

EAGLE BRAND 
ICONDENSeO MLK> 

Y r a mot inų vartojama* beveBc per 60 nietu^ kurįos 
nori su p a g e l i a maisto palengvinto savo k"1 

gyvent i vis% su»kujį l^iką. 
Prisiy«kUe Utą apgarsini
mą Į Borden t o m p a n y , New 
York ir gausi te pihpus pa,-
tarkuus ir nurodymus, kaip 
jį vartoti l ietuvių kalboj, 
iĄ p u i k ų kūdikių knygų. 

PttHuDS LIETBVflM 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesioginį Susisiekymą 
Doleriais i r Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

CENTRAI MANUFAGTURIN6 
DISTRICT BAIK 

1112 W. 35-th St. 
Turtas virš $7,000,000.0© 

'*«k M f * b e , 

,*u- <*** 

C H I C A G O J E 
KATALIKE SEIMO VAKA

RAS. 

Žmonių prisirinko pilnutėle 
Bridgeporto parap. salė, apie 
1 (KX) žmonių. (Jražiai iš})iioš-
ta^ išdabinta, prisirinkus to
kiai miniai jautėsi pakilus u-
pas tos nepaprastos dienos. 

Programos pirmoje vietoje 
šv. Kazimiero Akademijos au
klėtinės atvaidino 

"Teta iš Kalifornijos-", v 

Tasai veikalėlis, verstas iš 
anglų kalbos, bet sulietuvintas 
labai gerai, pilnas yra skanaus 
jumoro, jaunosios mūsų sce-

dovana. Po. to orkestrą včl _ B . Lusiene, ižd. — S. l>o 
g r i e ž ( ' - eime, iždo glob. — O. Burbi u 

Dar buvo du trumpučiu 
perstatymėliu, būtent "Ar-
ehangelo Apreiškimas Mari
j u i " ir "Betlėjaus Kūtelė". 
Tie<lu trumpi veikajėliai su. 

s 
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Tel. Boulevard 2-180 

DR. A. J. KARAUU8 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan » » • * 
(MicMgo, DX 

i 
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I Rea. ToL Olceio t t M 

Ofiso ToL Olceso 49 ; DR, J. SHIN6LMAN Į 
1898 So . 49 Ooort 

N. E. Cor. 49 Court Ir 18 S p . 
ant viršaus vaistynyčlos. 
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Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Palengvins visu 
aklų " tempimą 
kas yra priežas 
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemjmo, nervo-
tumą. . skaudanč ius Ir užsidegusiu4 
Svarsčiu akiu kreivos akys katerak* 
to, nemiegio: net ikras akis lndedarn 
Daroma egzaminas elektra parodau-: 
tls mažiausius klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, tol i Ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėj imo ir va ikus e inančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 3^ iki 8 vakaro 

1$ ir A. Čapą, mai'šalkoiuJLS— 
A. (iustas ir J . Butkus, Mera-
tiškon komisijon ~ L. Zupkai-
tė, O. Burbiutė; S. Dociutė, J. 
Jakutis ir J. Bukantis;.-koresp. 
- v Jonas Docį. 

v J. J v S. D. 

KIBK TOKIŲ ATSITIKIMŲ! 

Cicero, IU. — Sausio 8vd. 
vienoj smuklėj ant 1-1-tos ir 
50 ave. pora vyrelių besimei-
luodiHuu su pragarišku raugu 
priėjo prie barnių ir galop prie 

^^ l iw i s^u«A
ia. i^ i*.*,vfL Tfkar**!! muštyniŲ. Vienas vyriukas 

biauriai, kuone mirtinai 'pri
muštas, o kitasv paspėjo pas
prukti taxicab'e. 

DTaip tai žmonės čionai apie 
tai su pasibiaurėjimu kalba. 

Ex-muniainierius. 

1545 W. 47 St. ir Aafcland Af. 

IR, CHARLES SEGAL 
[Perkėlė savo ofisą po numerio j 

4?29 SO. ASUJLAND AVKA VE 

SPECUALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

[Vai.; ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5j 
[po pietų: nuo 7—8:20 vakare. 
JNedėliomis: 10 Iki 1. 

Telefonas Drexel 9880 

Jųs skaitote "Draugą". Pa
prašykite kitų, kad ir jie tą 
patį darytų. 

duotį pilnai patenkindamos 
publiką. Yuač pagfrtinas ro
lių atsakantis mokėjimas. Vi
sas vaidinimas atliktas gyvai, 
dikcija visų aiški, fabula in-
uiguojanti, žodžiu, atsilankiu
sieji prisijuokė iki soties. 

Bet užsimanes ne tik recen
ziją, bet ir kritikį, to vaka
ro parašyti, turiu gi kokią 
nors priekabę rasti. Iv prisi
kabinti beieškodamas, gal pa
tarčiau jaunosioms artistėms 
"peštynių" sceną išrepetuoti 
daugiau, kad išeitų ne tai, kad 
fyviau, bet" natūraliau. 

Muzikalė dalis. 
J i*. -Ramanauskas padainavą 
ariją iš "Silvijos"* Tikrai 
matonus jo tenoras; ir publika 
ilgai nedavė jam ramybės, kol 
antru kartu nepasirodė. Paly
dėjus gausiu plojimu p. Rama
nauską, p. Pocius paskambino 
etiudus McDoveil ir Chopino. 
Veikalai tie sunkas, bet p. Po
cius atliko juos ne tik be prie-r 

kaišty technikos žvilgsniu, bet 
ir su dideliu jausmu. P. Janu-
šauskieneį padainavus gražią
ją Gouhod "Barkaro lė" žmo
nės ilgai nedavė ramybės. Pri
sėjo jai dar porą dainelįų daii 
nuoti. Aplodismentams , nebu
vo galo. Tas t>ats ir su p. Sa
boniu. Paprastai jo ryškus vy
riškas balsas, skambėjo dar 
gražiau didelėje salėj. I r turi
nys ir išpiidymo būdas daine
lių patenkino susirinkusius be
galo. Jis taipat buvo privers 
tas uesustojajiių plojimų duoti 
virš programo d a r d u kart pa
sirodyti. I r gal dar butų žmo-
ftėfi nenurimę, jeigu ne laukia
masis visų j>. M. Leškevičius. 

Du dalykų davė p. Leškevi
čius: "Siuntė mane motinėlė" 
ii "Čigonų šokis". Pirmas da
lykas daugiau jausmo, antra
sis daugiau technikos reika
lauja. Ir abudu dalyku p. Les-. 

kevičius atliko taip, kad šiek šydajuas apie koncertinę pro-
tiek nusimanantis muzikoje' gramą užkliudė tuos artistus 
suprato^ jog tas žmogus yra kurie figūravo programoje,bet 
ne tik pirmasis lietuvių tau- staiga susirgo. Kadangi jo pa"-
toje, bet žymus bus ir kiek- stabos gali būti ^diskusuoja-
vienoje kitoje smuikininką-. 
Dar sykį jį išgirdus tiesiog ne
galį nusistebėti "N-nų" išsi
tarimų* kad p. Leskevičiui to 
no ir jausmo trūksta. Tur but 
pat>ai rašytojas kurčias buvo 
ir su medine širdies skeveldra, 
jeigu Leškevičiaus tono ir jau
smo nepastebėjo. O yes, kad 
Leškevičius. butų žydelis, tai a 
pi e jį pustų visos J-erikouo 
tri ubo*... 

Pagaliaus pasirodė "Motie
jukas, kriaučius muzikantas". 
Ir tas prijuokino žmenes iki 
ašarų. Reikia stebėtis p. Les

iuos, ryt įdėsime j "Skaityto
jų Balsus". 

X P. WAITCHES 
!

. a w y er 
VIS ADVOKATAS 

Dien.: l t 811-12T M. Dearborn 
: Str«et Tel . Dearborn 9099 

Vakarais: 107S6 8. Wabash Ave. 
Roscland Tel Fnl lman 9877 

j Į » • • ^ • Į « » — » y » » » > » • • • • • < * ^ 8 ) 
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A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidunaieslyje 
ASSPCIATION RLDO. 

19. South L A Salle Streot 
l l o o m 1S03 

Valandos 9 ryto iki 5 po pietųj 
N a m ų Tel. Hyde Park 3895 

P E R K A N T I E M S P A S M U S 
nos mėgėjos atliko savo už- kevičiąus gabumai^. ? Sniuįki- DOKUMEENTUS PADAROM 

-liukas jis pirmaeilis, neabejo- DYKAI. 
tinai. B êt pamačius "Motiejų- Mainydami, pirkdami ar par
ką" atrodo, kad jis aktorius' * « * » * v i s a 4 o s ^ P ^ ė s 

i pas 
geresnis. Nė nemėginsiu 

MAŽEIKA 
i i K A B O R I L S 

Balzamuoto jas 
Tūrių aut omo-j 

ilius viaokiem-
reikalams. Kali 
prieinama. 

3319 Auburn 
Ave, ChicagoJ 

ui 

Telefonas Boulevard 4189 

A. 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse w 
tuvėse kjrlk*-; 
tynose Ir kltuo-Į \ 
m rsikaluose, 
Kainos prieina-

i! 
[3307 Auburn Ave* Chicagol; 
; ̂ tf f f 'fl /f/fj,^li>l1t91įf 81i99999^99j%Jt 

Valentine ifressnaaicmg uoi lege 
M07 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1043 

Moko Siuvimo, Patternų kir-
[pimo, Dcs igniųg bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. 

{Diplomai, Mokslas lengvais 
[mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 

(Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-
ilių Taisyme. Norint Informacijų 
[rašykite ar telefonuokite. 

SARA P A T E K , pirm. 

dar geresnis, 
atpasakoti, kas .tas "Motieju
kas" . Jį reikia pamatyti pa 
c jam. ~ 

Žodžiu sakant, išsiskirstėme 
visi džiaugdamies, kad katali
kų diena pasisekė visais žvilg
sniais. Po Seimo gražių darbų 
ir nutarimų, dar tokis vaka
ras, palieka įspūdžius ilgam, 
ilgam laĮkui ineišdiĮdomus. 

Dudulis. 

S. L. FABIONAS CO. 

(htcago.lil. 
809 W. 35tb St. CbJcaso, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM AlfT 
NAUDOS. 

Pasekmingiaus ia s iunčiam pinigus 
ir parduodami laivokartės 
. . Etiam Registruot i NoUirai Lieto vos 
Atstovybėje 

Mm Gure Institute 

m\ • o srrur i r tuirt\.r. 3 = 

DR. J. A. VELONIS 
Osteopatbas, Cbiropratas 

Naturonatbas 
Gydau Jvairias ligas, o yi»aUn-
gai užsisenėjusias, be vaistų ir 

operacijų. — naujausiais bu 
dais. 

4224 Archer Av. BrighUm Park 
Theater BIdg., 2-ros lubos. 
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 5698 

,. . ' i , ' !• , ' , i nifLa. 

Red. pastaba. - Dudulis ra- j » (S«t tWHflM 

A. E. STASULANI 
A D V O K A T A S 

"H Abstraktai c.vąmiuuojanii, pii^igai 
ant rcal estate skoMnamc. 

' UFISAS DIDMIM8TY 
K A M B A R Y S 1104 

Chamber of ,Commerce Bldg. 
133 W. Washington Street 

Telef. Frankl ia U 76,^-*8 45 
i VAKARAIS 

3289 So. Halfitod Street. 
( E a g l e Music Co.) 

l'elef. Boulevard 0737 

5 = \S 

I I UZ 3 CENTUS *500 

V, W, RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

• m *m* s * ' 
Ofisas Didmiesty J: 

39 South La Salia Street 
Kambaris 530 

Telefonas: Central 6300 

Vakarais 3223 S. Halsted St, 
Telefonas: Yards 4S81 

H M 

^ = m.» - • 

1W NAUJI ŽEMLAPIA 
LIUTUVOS. 

-Pideli, aiskųs, grąžys. 
Nurodyti Lietuvos gelžke-
liai (platieji ir siaurieji) 
plentai, miesteliai ir bažnyt-
kiemiai. 
žemlapio kaina 45c. 
Su prisiuntimu 50c. 
Beikalaukite Draugo Kny

gyne 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Dl. 

== B 

Dar tokio pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo. 

Gal gauti. | 
Tur but girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.0d = 

dol. tam kas prirodys. kad yra dūšia, dangus, praga- 2 
ras, čyš&us ir tt. U viso 5 klausimus reikia prirodyti. | | 
Ką tas reiškia. Tai reiškia, kad patis Biblistai tų r! 
klausimų išaiškinimą įvertina 500:00 dol. 

Kas tuos 5 klausinius išaiškins, tas duos žmogui 
gero ui 500.00 " L A I V A S " nuo 43 num. tuos klau
simus pradeda, aiškinti, * * 

"LAIVAS" duoda skaitytojams gero už. 500.00 dol. M 
o kainuoja jisai į metus tiktai $1.50. 

* s 

Išeina "LAIVAS" kas savaitė. Kiekvienas nume
ris "LAIVO" kainuos Tąmistai 3 centai tiktai. Ir ui 
tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių ui 506.00 doi 

Nuo No43 "liūliu DISPUTOS 
SUBIBLISTAIS 

Ircik plunksna ir parašęs čekį už $1.50 užsisakyk 
"LAIVĄ" tuojau. 

"LAIVO' adresas: 
r 

2334 So. Oakley Ave., 
CHICAGO, ILL. 

SIIIIIIIIIIHSIIIIilIlIHI • m i l i n i SIIIIIIIIHUIIiil 
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• Ę i nančiais metais nes į valdybą d. vakare, Dievo Apveizdos 

įeina iuoveikliausi darbuoto
jai. , Dr-jos korespondentas. 

STAKTA mkt. 

par. svet. 
Visį aštuoniolikiečiai, o mer 

Raitės garsiausiai, sako: pa 
matysime. Svirplys. 

* TLtdlKĄ NURITINO 
TRBPAIS. 

, Pas Mrs. J. Niekeli, 4448 
Malden st., antrajame aukšte 

* atsilankė du plėšiku. fVienas 
iŠ jųdviejų pasiliko angoje, 
kitas pabeld*? į duris. Kuo
met Mrs. Niekeli atidarė, plė
šikas t no jaus ja ir pagrobė 
glėbin. 

Kilus triukšmui, iš apatinio 
tlato išėjo kita moteriškė. Li
kęs žemai plėšikas tuo jaus 
nudūmė. Bet kol apatinio 
flato moteriškė suspėjo viršu
tinei ateiti pagelbon, pastaro
ji plėšiką stūmė trepais že
myn ir tas strimagalviais nu
dundėjo. Žemai jį nutvėrė 
kita*1 moteriškė. 

Tečiaus, piktadaris veikiai 
išsisuko ir pabėgo. 

AK JAU VISI PRISIRENGĘ! 
• ' • • . • ' ' • • • • • 

Labdaringos Sąjungos sei
mas j vyks sekmadieny,, sausio 
H d. 2 vai. po pietų, Aušros 
Vartii par. svot. Ar jau visos 
organizacijos turite išrinku
sios savo atstovus? Jeigu dar 
no, pasiskubinkite. Jeigu jau 
negalima atstovų išrinkti, tai 
draugiją gali atstovauti jos 
valdyba. 

Kviečiame j seimą visus in
teligentus, pasauliečius ir dva
siškius; darbuotojus-jas, visus 
geros valios žmones. Gelbėki
me savo našlaičius. 

Dirbkime visi, kad tik kuo-
greičiausia galėtume pastatyti 
taip reikalingą našlaičiams ir 
seneliams prieglaudą. 

Seimą rengimo kom. 

ATRASTAS MILIONIERIUS 

PASIGAILĖJO. — DALY
VAUS LABD. SĄJ. SEI

ME. — AUKA. — 
VALDYBA. 

Mihvaukees milionierius 
BehleSiiųcor, kurs praeitą pen
ktadienį pragaišo, vakar rąs
tas ant kampo 67 gat. ir Ci
cero ave. pargriuvęs, apsidau
žęs ir apsilpęs. 

J j rado automobiliu važiuo
jąs Dr. Laird, 5559 AV. 63 gat. 
gat. Paėmė savo ofisan ir 
pranešė policijai. 
- Pas j j rasta jo identifikavi
mo raštai. Negali nusakyti, 
kur jis buvęs. 

REIKALAUJA PAŠALINTI 
KOMISIONIERIŲ. 

Iflesto majoras Thompso* 
gavo iš antrosios ir trečiosios 
vrardu peticiją. Reikalaujama 
prašalinti sveikumo komisio-
įiicTin l)r. Budeson. Todėl, 
kad koi»usioni,eiius priešingas 
parduoti 10 akerių žemės 
Commomvelth Edison kompa-
nj$įl- .-.. . .' ., 

Ta1 žemė yra ties;3i gat. ir 
K&dzfr ave. Plotas skirtas Ii-

North Side. — Sausio 7 d. 
ftv. Mykolo p a r . svet . Šv . J u o -
zapo Globėjo Dr-ja laikė me
tinį susirinkimą. Buvo išduo
ti įvairus raportai. Ligoniu, 
iš raportu pasirodė 3, vienas 
net iš prisikaušimo pragari š-
lfo raugo ligoninėj pragulėjo 
1(* dienu. Draugija priešinosi 
tokiam ligoniui ir pašalpą su
teikti, bet suteikė iš pasigai
lėjimo vaikučiu. 

Atstovai j Labd. Sąj. išda
vė raportus. Paaiškino kad 
Labd. Saj. Seimas Įvyks sau
sio 14 d. Aušros Vartų par. 
vvvt. ir kad reikalinga išrink
ti į seimą atstovai ir taipgi 
auką paskirti. Visi, vienbal
siai su tuo sutiko, nutarė au
ka seimui $10.00 dol. ir išrin
ko 5 delegatus: And. Marcin
kevičių, Kąz. Vaškuna, Pr. Ar 

lekną, Kaz. Valeiką ir Bern. 
K iželi avi č iu. 

Buvo uolus katalikas, kilnios 
šiNįies žmoįįm 

Dievo Apveiisdos Paraip. — 
Sausio 8 d. 1923 riu staiga mi
rė J. Petronis, 200& B. String 
St. Buvo stoikas, jokios ligos 
neturėjo. Darbe bevalįvdarnas 
priešpiečius pajuto skausmą, 
bet tuo jaus perėjo. Išdirbo vi
są dieną. Vakare parėjo na
mo, išgėrė arbatos ir tuoj&us, 
už kelių minutų, mažai kal
bėjęs, mirė. 

Miesto gydytojai tyrinės ka
me jo mirties ' priežastis. Jis 
buvo šios parapijos pavyzdin
gas žmogus. Vyriausią dukterį 
leido į Šv. Kazimiero Akade
miją aukštesnio mokslo siekti. 
Priklausė prie draugijų: {Tre
tininkų, Apaštalystės Maldos 
ir Labdaringos Są-gos. Visa 
parapija apgailestauja neteku
si uolaus, pavyzdingo para-
pijono. D. D. D. 

AUšRO* VARTŲ PAR. MO 
KYKtOfc VAKARAS. 

-rr«—•-

KODIKIU 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

>KŲJPIjK|Ų SVEIKATO&j 

West Side. Šiandien, 7 
vai. vakare 3Celdažio svet., 
įvyksta "AuŠĘtys Vartų par. 
mokyklos niolfimų, vakaras, 
kaip kitais matais taip ir šį
met vakaras bus labai gražus. 
Jame bus įvairių įvairiausiu 
margumynų kuriuos išvardyti 
butų sunku. Reikia tik pači a! n 
ateiti ir pamatyti. Gerb. Sese
rų Kazimieriecių mokiniai vi
suomet publiką žavėtė užžavi. 
Taigi, valio! visi į vakarą. 

špokas. 

UaaM •fc/rtaj* » « UiUa 
M* hik» KTiUHMtaM t%l. 
katai ItealM bUuildM 
••UaMM Ir M U M M JM> 

KUiklv aprSploiaua Ir?* 
*W»— y » JaJykM fym. 
•rotos Mana i Ir Uaut 
Ir mim JnBam% k* tai 
yra AUykaa. kar| um ta-
rtet rmlkrUkab hfta-
UrpUU «t*ini Ir lalaral 
p»f|vlitftaiL 

RYČIAI IR VYTĖS, DAINI
NINKAI-^ , EILĖN! 

Po trumpos pertraukos, L. 
Vyčių Chicagos Apskričio cho 
ras vėl pradeda veikti. Pirmu
tinė repeticija bus penktadie
ny, sausio 12 d. 7:30 v. v. 
Mark White Sąuare Parko sa
lėje, prie 29-tos Halsted g-vių. 

, Vis i seniej i da in in inka i -ės n u o 
j širdžiai kviečiami susirinkti. 

« Dievo Apveudos Parap. — j Norintieji prisirašyti prie cho-
\>o visa Aštuonioliktos kolo, ro ^at Jcviediami atsilankv-

STRAIPSNIS II . 
MOTINU MIRTINUMAS. 

Retai kas iš mūsų tikrai įsivaiz
duoja kaip kūdikių gimdymas yra pa
vojingas gyvybei. 1916 metais mes 
netekome Amerikoje mažiausia 16,-
000 motinų nuo priežasčių surištų su 
kūdikių gimdymu, ir beveik viso to 
galima buvo išvengti. Gimdymo karš
tinė yra dažniausia mirties priežas
tis, o ji paprasčiausia paeina iš už
krėtimo nuo pribuvėjų a r patarnau
tojų rankų (motinos žaizdų. 

Iš 150 atvejų gimdymo viena mo
tino netenka gyvybės, vienas kūdikis 
iš kiekvienų dvidešimts gimusių ne
išgyvena nei šešių savaičių. O mirtis 
apkasuose buvo vienas vyras iš pen
kiasdešimts aktyviai dalyvavusių. 

PltflOtLIS" IR VYRŲ 
V A K A R I E N Ė . 

• • <• i • 

nija. pasklklo gandas, kad; va
sario 4 d, L. Vyčiu 4 kuopa 
žada parodyti *'Pini galį". 

ti. 
Eilėn sustojus, 
Na, sesers broliai, 

Daugelis įdomauja, kas tas T T * ^ &• i • 
"Pinigėlis"; vieni sako, kad ^ V A ^ . ^ l 4 w „ ,.^: 

gal parodys Lietuvos pinigUy 
litų, kiti apie kę, kitą. masto. 
Jei kas daugiau žino apie tą 
4•Pinigėlį" tai gal pasigailės 
mūsų, kad nereikėtu taip gal
vos sukti ajiie tai ir \maiškins 
daugiau. 

• i 

gonmei. 
Majoras nėra geruoju su 

komi^ionierinm. ,Tad gali vi
saip įvykti. 

. _ 

APIPLĖŠTA RESTORANAS. 

Du plėšikai užpuolė rosto-
ranij, 61 West Monroe st. 
Keliolika žmonių pristatyta 
prie sienos ir nuo restorano 
kasįprians atimta 00 dolerių. 

APIE 50 ŠEIMYNŲ IŠSI
KRAUSTĖ Iš NAMŲ. 

Benedict apartamentiniarae 
bute, 811 Xorth Cass st.. kilo 
gaisras. Tai įvyko nakčia. Iš 
buto ir aplinkinių namų išsi
krausto apie 50 šeimynų. 

VAKARINĖ MOKYKLA. 

Sausio F d. Holden Evening 
Sehool, 31 ir Loomis g-vės, 
pradėjo vakarais kursus.: ang 
lų kalbos, pilietybės, siuvimo, 
virimo, knygvedystės, steno-
grafystės, jteišybos ir muzikom. 
Tie kursai tęsis dešimts savai
čių, keturis vakarus savaitėje, 
njao 7 iki 9 vai. Mokėti nerei
kia. Tos mokyklos pėrdėtinis, 
p. Į>avid M. Davidson malo
niai duos patarimus ateiviams-
cjne, kurie pas jį kreipsis. 

9\rtgi, lietuviai, pasinaudo. 
kitę proga. R. 

Vyeių 4 kp. priešmetiniam^) 
sus-me tarp kitų dalykų nu
tarė surengti vakarienę — tik 
vieni vyrai. Mat, vyrai, nori 

.parodyti . mergaitėms, na ir 
visai publikai,, kad iFgerįaiv 
sjoms seimininkėms, kad jie 
taipgi gerai išmano apU> «Ŝ J-

m . . > " •- *• • , \ " nunipkavima. Ta vakarienė, , Taipgi draugija užs imok^oj . ' / , . ' . .. . ; . ^ > . . .,/ 
metine mokesti - $10.00 f ^ # Į 
į Î abflj Sąj. viėtipe; kuoįi>. 

Nutari' šiais metais sureng-
ti pikniko, ir b^alių, nes ši dr-
įa su pikniku ir baliumi dau
giausia pelno padaro, dėlto 
kad visi nariai vienybėj dar
buojasi. 

* 

Valdyba 1923 m. paliko be* 
veik visa ta pati; pirm. — 
And r. Marcinkevičius, pag. — 
Pr. Alekna, nut. rast. — Ant. 
Bislis, turto rast. — Juoz. Ka-
rašauskas, kontr. rast.—Juoz. 
Pranevičius, ižd. Bern. Kize-
leviėius, iždo glob. Juoz. Dau
girda ir Mart. Grigai, tvarkos 
dabotojai — Juoz. Riška ir 
Aiyk. Daugirda, teisėjas — 
And. Vaškunas, rast. prie tei
smo — Myk. Andriuškevičius, 
prie vėliavos viešuose apvaik-
ščiojimuose — Ant. Rugienas 
ir Andr. Srubas, koresp. Aii#.' 
Janušauskas. 

*• 

Galima tikėtis, kad ši drau 
gija daug pasidarbuos atei 

ii;;J{as temai 

Kaip dainavom lig šiolei. 
t . Vydty Chic. Ap. choro kom. 

PASIULIJIMAS 
i Atlyginimo $200.00 

l'>. parodymą para i kurio Kalimu 
butų imnreštuoti ir nuteisti F. G. 
Mahraps'a, Stknloy J. MatU'a ir Joną 
Žitkų tilpęs "bfauffc" spaliu ir lap
kričio m£no«iu<»H 1921 motų Siuomi 

i 

yru at^aukidmas ir panaikinamos. 
Advokatai 

PIRM ATEISIANT KŪDIKIUI. 
Pirm, negu kūdikis ateis yra ne

atbūt ina kiekvienai motinai sekančių 
dalykų. 

1. Pasi tar imas su gerai išlavintu 
gydytoju; pilnas kūno išegzaminavi-
mas, imant ir pilvo išmieravimą ir 
dažną analyzą Šlapumo. 

2. Maistingas valgis su ganėtinai 
pieno.. 

3. Nureguliaviinas perdidelio augi
mo svaryn, dažnai pasisveriant ir su-
n u e i n a n t k r a k m o l o i r c u k r a u s d ū l i 
valgiuose. 

4. Užtektinai skystimų, kaip pieno 
ir vandens. 

5. Nureguliavimas vidurių užkietė
jimo, jei galima vienu maistu, be gy
duolių. 

ti. Kasdien reikia maudytis, kad 
prakai tavimas gerai eitų. 

7. Priežiūra dantų. 
S. Užtektinai pailsio ir miego. 
9. Dirbti reikia nepervirš ir mankš

tintis be nuovargio. 
10. Keikia nešioti t inkamas drapa

nas ir t inkamai atsilsėti. 
11. Kasdien pavaikščioti ore ir ge

rai išvėdinti miegruimius. 

. 

• 

V. W. Rutkauskas, 

Georgė Dreiske. 

' 

A? • • Ai 

45 m. anižiau.s mirė sausio 8 
dienn 6 vai. vak. VcltonLs paėjo 
is Panevėžio apskr. Subačiaus 
parap . Kaimo Dvariškių. Ame
rikoje turi vieną brolj . Paliko 
žmona ir šeštos vaikus, vyriau
sią mersaite 18 metu. Jauniau
sia 6 metų. ,Y . 

Pašarvotas 2003 S. StHng St. 
la idotuvės J vyks ketverge I i 

d. sausio Dievo Apvetzdos- baž
nyčioje Unfcm ave. i r 18 St. 9 
vai. ryte po mišių šv. bus ly
dimas į Šv. Kazimiero kapines. 

Gimines i r pažįstami meldžia 
rae dalyvauti laidotuvėse. Velio
nis prigulėjo prie draugijų: Tre
čio zokono, Sv. Pranciškaus, A-
poštalystčs ir Labdaringosios 
Sąjungas. . . . v 

Lai būna lengva j a m šios ša
lies žemelė. 

gi-oecrnė hi-
J î;;' piteiai.. Vn>tiî  irpgyvs?nta 
y|o^ lidHiviti^ jrt^'šankitc Šiuo 
į'iityašu: \ , 
4546 So. Paulina St. Chicago. 

. T«lef: Bihilevard 2813 

Udirb^JUi ir Ifai|*t<t«ria GerbiOkiil 

ITALIŠKŲ 
itfakn Dirbtu 

Armonikų 
(ifriuuHiij v l -

m IMIMUllfiJ. 
(•iiruntuoJH- I 

m o s unt tle-
CimtH mrių 
u i daug ž«-
inrsn?s k a l -
IUM n«*«nj k o 
k i * k i ta fir
m a H. V ; ir 
Italijoj rali 
Jau purdiioti . 
Knfriiri) MI pi I 
noni i II s truk-

j A r i j o m duoda
m e pirkęJHiitN. Me* irttrantuojanie 
k a d mokinia i ifiili's groti ant armo
nikos is jraidu i ketnrins mėnes in i 
la iko. Kabykite anflifikai re ikalau
j a n t Informacij i i . Kat a l ingas niun-
<Mamuj> d y k a i : 
R u a t t a SerenelM Aoordeon M t r . f o : 
g i 7 Itin e iMtepd A v e : i h ioago, III. 

= = aes-e 

Net ir kūdikiai pastebi! 
' '"} i u f i l i f . • i'n M M • 

Ir ytft taip legya visiškai i5 galvos pa&a-
Viuii pleiskanas. Tik kelia kartus panau
dojus 

es 
tą pleiskanų mirtinąjį priėaa—ir iusų 
ffaivoa oda būa tAip tyra, k i p kūdikio 
ir JtuįjUs pagelbės jnms visnotnet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiai**— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. 
Kn»į>irkifre bonką Ruffles savo »p tiekoj o Šiandie u2 65c., arba prisiŲskite 75c. 
paSto ženkleliais tiesiai i labaratorija. 

'. F. AD* RICHTER A CO. 
10^ t U So. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

IŠLAVINTA P R I E a i F R A 
I.AIKi: GVDV3IO. 

ISlavinta priežiūra reikalinga ge
ram gimdymui reikalauja ypatingo 
mokinimo ir yra atskira chirurgijos 
dalis. Geriausias chirurgas nėra per 
geras jei žmogus kenčia nuo nulauž4 
tos kojos ar apendicito. Gabus vete
rinaras yra pakviečiamas susirgus 
brangiai galvijų veislei. Taigi, a r gy
vybe ir bosianti sveiKata motinos ir 
vaiko neužslvolno geriausios gydyto
jo Ir slaugytojos priežiūros, kurią tik 
galima gauti? 

Toms motinoms, kurion turi kūdi
kiu, bet negali jų krūtimis penėti, y-
ra stiprini rekomenduojamos vartoti 
Borden's Eagle Pieną del bonkutčs. 
Tai yra puikiausias pienas ir gry
niausias cujrrus moksliškai sumaiSy-
tas Ir prirenytaš. Borden's Eagle Pi«'-
nas yra maistas, kuris pabudavoj i 
stiprias kyjas ir sveikus kūnus. Jis 
kudikj jgalina augti svaryn kas yra 
reikalinga del sveikatos ir normali.š-
kiimo. Jis yra rekomendrojamaa gy
dytojų per 65 metus del jo augštos 
kokybėB. Motinos atraH kad ir nor
mai ivki kūdikiai nuolatos augs ir 
stiprės su Eaglo Pienu. Jei nežinai, 
kaip vartoti Eagle Pieną, tai Iškirpk 
kuponv paskelbimo, kuris telpa mūsų 
laikrašty ir pasiųsk jį į The Borden 
Corapany, o ji tau prisius visai dykai 
pamokinimų tavo kalboje kaip penė
ti tavo kūdikis ir kitokios svarbios 
li teratūros apie- priežiūra vaikų ir 
savęs. 

Perskai tyk kas savaitė sltnos straip 
s r ius ir luiMrtėk ateiėlai. ^ 

Ką tik gdyomo iš Lietuvos. 
Albumėlį <lviejo!se dalyse. Jo
se randasi gražiausi Lietuvos 
vaizdai. Kaina pinuos dalies 
40c. ir H dalis 40c. Užsisaky
kite tuojau, ues nedaug turime 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, 111. 

Nuošimtis nuo 1-mo Sausio 

bus mokamas ant visij depozitų padarytu ant arba 

prieis sausio 15-ta. Atsinešk savo kningutę ir patinau-

dok šia proga. Bankas bus atdaras nuo G iki 8 vai. 

vakare, ateik o mes tau pagelbėsim. 

Neužmiršk pradėti savo Kalėdini Taupymo Kliubo 
' * 

aoount'ą. Tiktai penkiasdešimts mažų savaitinių mo-

kesčių sudarys didelę suma pinigų kuria galėsite pa

naudoti nupirkimui dovanų ir suvartoti kitiems daly

kams. Pradėk šį vakarą. 

Central MANUFACTURING D f U l l f 
DISTR1CT DdlIK 

1112 West35th Street. 

Banką kuri pagelb-

sti tau kilti. BANK 
PHU&, 

Turtas suvirs 

$7,000,000.00 
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AMERIKOS LIETUVIAI! 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą, Amerikos Lietuvių 
Katalikų 

^ t / f y ® . ^ ) / ! ntsifym/aMą, ^^M%t^ &QWUM/^JW^GJ^^/&%*A%%A&!k/*faA!& 

f V & 

M E T R A Š T Į f 
19 16 M. I 

$ Išleistą Liet. Katalikų Spaudos Draugijos f 
& $ 

JAME yra 150 su viršum pavekislų a) pavienių 
darbuotojų b) draugijų o) bažnyčių d) žymiausio Lie
tuvio astronomo kun. A. Petraičio observatorijos jo 
jiriotaisų i r* e) kilų. 

JAME yra* aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių 
parapijų, draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; 
ir išaip dang3'bė įvairių įvairiausių aprašymų. 

JAME vienu y.odžtų, šalo visapasaulinių žinių tel-
pia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 pus
lapių. Turėdami ta knygų jūsiškiai Lietuvoje netik 
žinos, bet ir matys Amerikos Lietuvą, kaip mes ma
tome. 

Kaina: Apdarytas $1.00 Neapdarytas 50c. 
Jei norėsite, kad mes pasiųstame,, tai pridėkite 

prieminėtos kainos da 36c., jei su apdarais, be apda
rų 24c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą^ kam 
norite siųsti į Lietuvą. 

# Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGAS PUBLISHING CO. 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 
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DRAUGO PINIGŲ SIUN-
į TIMO SKYfelUS 

•Atdaras kasdieną, (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

ryto iki 8 vai. vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

(Kampas 23-rd Place) v 

—. _ S .-£, Balsamuotojas 

AaComobilai r lstens refluU«m» I 
2QM W. a2-nd 8«r. 9M6 W. 21 PI I 
TeL Canal 

*m 
1. GMWl 01W| 

= 

S. D. LACBAWICZ 
M Ė T U V | $ GHABORIUS 

J814 W. aS-M PI. Chloftgo, UI 
Patarnauja . laidotuvėse kuopi 

•griausią. Reikale meldžiu atsišau 
įktU o mauo darbą busite užga-= 
inėdintl. f ei. Ganai J27 i—ai0»I 
niuiiiiiiiiiiiiiiHiiiititiiiiiiiiiiiiHiiuiin 

IŠIMU TONSILUS 
tobuliausiomis mokalo priemonėmis: 

1,—be peilio, 
2,—bo kraujo, 
S,—bu marinimo, 
4 , _ b e skausmo, 
5,—be Jokio pavojaus sveikatai. 

| r o operacijos, pacijentas gali tuoj 
eiti } darbą, eali tuoj valgyti; dai 
nininkij balsas t ampa malonesnis, | j 
visa sveikata geresnė. Kuriems iš

vėmiau tonsilus, yra pilnai užganė 
dtnti. 

Ligonius su Jvalriomis Ilgomis 
l | p r l j i m n : — 

Kasdien nuo 2 vali po pietų Iki 
9 vai. vakare. 

Nedėliomis ir seredomls ofisas 
£| uždarytas. 

Drw. Ali. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CinRURGAS H l 

OBSTETR1KAS, 
1411 So. 50tli Ave. Cicero, III. 

Draugai darbininkai skubėkite užsisakyti vienintelį 
Lietuvoje darbininku laikraštį. 

44 H 

1 Tel. Ganai *&7. Vale Ganai 911 

DR, P. Z, ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1881 South Halsted Street 

iValsndos: II iki IS ryte: 1 iki 4 
I po. pietų: f IU t vakare 
>•• .f' • " s a a g i 

t 

DARBININKAS 
"DARBININKAS" suteikia daugiausia žinių apie Eie 

tuvos gyve^&ną o ypatingai apie 
darbininku vargus ir pasisekimus. 

"DARBININKAS" duoda straipsnių nušviečiančių Lie
tuvos darbininkų pažiūra. į mūsų 
valstybės ekonominę ir politinę pa
dėtį. • 

"DARBININKAS" tai tikras Lietuvos darbininkų va
das, jų sunkioj kovoj su besočio ka
pitalo galybe ir su visokia pries
pauda. 

Už tat "Darbininko" taip neapkenčia turtingieji 
žemvaldžiai ir fabrikantai, kad jis nurodo darbininkams 
kokias jie turi savo tėvynėje teisias ir kaip jier gali nuo 
išnaudotojų sauvalės apsidrausti. 
"DARBINISKAS" trunrpai ir aiškiai atpasakoja Seimo 

leidžiamuosius įstatymus ir vyriau
sybės įsakymus. 

"Darbininko" kaįna Amerikoje -— metams 2 doleriai 
Anglijoje — 6 Šilingai. 

"DARBININKO" Redakcijos ir Adininistracijos adre
sas: Oieflrieaes Nr. 12 Kaune. 
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