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KOLUMBO VYČIAI PA
KELS LEGALI KOVį. 

OREGONO AMENDMENTĄ 
ĮDUOS AUKŠČIAUSIAM 

* TEISMUI. 

/ 

Parapijų mokyklų likimas 
bus išspręstas. 

NKAV YOBK, sausio 25. — 
Kolumbo Vyčių (Knightsr oi 
Columbus) organizacija pa-
kols legalę kovą Aukščiausia
me Teisme Oregono valstybės 
konstituciniam amendmentni, 
kuriuomi, pradėjus 1020 m., 
toje valstybėje turi Imt pa-
naikintos visos privatinės mo
kyklos, taigi, ir katalikų pa
rapijų mokyklos. 

^ Apie tai čia paskelbė minė
tos organizacijos spocialis 
komitetas po atlaikyto susiri
nkimo AValdorf-Astoria vieš
buty. * * f 

Tuo tikslu tas komitetas su 
sisiekė su Oregono Arkivys
kupu ir katalikų organizaci
jomis. 

Uasoiui akcija Oregono 
valstybėje aiškiai yra priešin
ga šalies konstitucijai, kuri 
kiekvienam piliečiui arba jų 
grupėms garantuoja religinę 
laisvę. Tuotarpu masonai 
darbuojasi tą laisvę panaikin
ti, t 

Dėlto Aukščiausias Teismas 
ifcpręs, kiek yra teisota ma

sonų akcija, atkreipta prieš 
parapijų mokyklas. 

Tas išsprendimas būtinai 
reikalingas. Xes katalikų 
priešai ir kitose valstybėse 
nerimsta. Darbuojasi sekti 
Oregono, masonų pėdomis i r . 
trukdvtį katalikams tikėjimo 
priedermių pildyme. 

Francuzai Atskelia Ruhro 
nuo Vokietijos 

TASAI KIMŠTAS BUSIĄS BUFERINĖ VALSTYBĖ 
VISAME KRAŠTE DARBININKAI BAISIAI NERIMSTA. 

SMETONA -- NEPAP
RASTAS LIETUVOS PA
SIUNTINYS KLAIPĖDOJE, 

PARYŽIUS, sausio 24. — 
Vakar vakare t'rancuzų minis-
terių kabinetas nusprendė 
kuoveikiaus imtis vykinti 
priemones — izoliuoti visų o-
kupuotą Ruhro kraštų nuo 
Vokietijos. 

Fuaneija tų priemonių, sa
ko, imsis todėl, nes vokiečiai 
atsisako su franeuzais ir bel
gais kooperuoti okupuotame 
krašte. 

Kad taip, tai užimtą Ruh
ro kraštą atskelia nuo Vokie
tijos ir Įsteigia bu f erinę eko
nomine valstybe išimtinoje 
t'rancuzų su belgais kontrolė-' 

Bus įvesti frankai. 

Francuzų ministerių kabi
neto priimti planai yra šie: 

1. Okupuotą Ruhro kraštą 
apjuosti muitinių kordonu. 

KAUNAS, sausio 20 (Bi
ta) . — Antanas Smetona, bu-
vusis pirmasis Lietuvos prezi
dentas, paskirtas nepaprastu 

To negauti. Francuzai į_'pasiuntiniu prie aliantų Klai* 
masi darbuotis iš Ruhro padą- P * N * ' [LIB]l 
ryti buferinę valstybę. Mar-

šai1R POCI. SPnai stovi „ž (o LENKAI NERIMSTA VO 
kią valstyl)ę. * 

IŠ KLAIPĖDOS, 
KLAIPĖDIEČIAI SUBRUZDO 

Francijai norėtųsi ton bu
feri nėn valstybėn įtraukti vi
są Rhinelandę. Bet šiuo ka
rtu tas klausimas susiduria su 
komplikacijomis. 

Nauji kareiviai nešaukiami. 

Francuzų generalis štabas 
nusprendė Ruhro krašte mili-
litarizuoti visus geležinkelius. 
Dėlto mobilizuojami . francu-
zai geležinkeliečiai. Sumobi
lizuoti bus paskirstyti f bū
rius ir pasiųsti Ruhro kraš-
tau. 

Atsarginių kareivių mobili
zacija atidėta kiek toliaus. 
Bus palaukta darbininkų 
streiko išsivystymo Ruhro 

Kl ETIJOS PASIENIU. 

2. Įvesti trankus vietoje vo-i krašte. Jei ten bus reikalin 
kiškų markiu. Frankai bus! 

t, t. 

garantuojaomi Ruhro krašto 

MASKVA, sausio 25. — Cia 
gauta žinių, kad lenkai mobili-
zuoja kariuomenę. Be to, 
skaitlingą armiją sutraukia 
Vokietijos pasieniais. 

Maskvos valdžia nusistatU-
si su atsidėjimą tėmyti, kas 
toliaus ten vilksis. 

Bolševikų laikraščiai jau ne 
kartą pažymėję, kad jei len
kai puls Vokietiją, tuomet 
bolševistinė Rusija puls Len
kija 

NUBAUDĖ VOKIEČIUS 
INDUSTRININKUS. 

ŠVENTASIS TĖVAS LAI
MINA KANČIOS PERSTA

TYMĄ. 

_ 't. 

vokiečių valstybinėmis įplau
komis. Dėlto vokiškoms mar
kėms ten nebeliks vietos. 

3. Kontroliuoti ir cenzuruo-
t i iš Ruhro krašto Vokietijon 
siunčiamą paštą, telegramas 
ir telefonais susisiekimus. 

Maitins 3,000,000. 

4. prisimti atsakomybę 3,-
GlX),000 Ruhro gyventojų mai
tinime, atskirus kraštą nuo 
Vokietijos. 

5. Tvarkyti geležinkeliais ir 
vandeniu transportaeijų siste
mą. Tai visa bus pavesta 
iraneuzams ekspertams. Su 
laiku tai bus suvienodinta su 
francuzų ir belgų transporta-

ga daugiau kariuomenės, tuo
met bus paskelbta mobilizaci-

Tuotarpu iš Ruhro krašto 
pareina žinios* kad ten 
maža dalis darbininkų dirba, 
gi dalis streikuoja. Gį imant 
abelnai, visi darbininkai bai
siai nerimsta. Komunistų 
propaganda savo veikia*. 

rXIOX HILL, X. J., saus 
- Vietos šventosios šei 

, v v. , . , , cijų sistemomis, 
mynos bažnyčios klebonas ku-i „ _ 
nigas Orieff kreipėsi Romon 
prašydamas Šventojo Tėvo ! • ,.* r i . • T -, i . ,. euza ir jam pavesti militarinį leidimo Gavėnios laiku statyti - J I t 

^ . v .. T- v*. ir civilį krašte autoritetus, scenoje viešpaties Kančios j m 

erstatvma. 
šventasis "Tėvas tad ne vien 

fi. Ruhro kraštui paskirti 
generalį gubernatorių fraii-

MAYKNCE, Vokietija, sau
sio 25. -^- FVantuzų militari-
nis teismas vakar čia nubau
dė kelis andai areštuotus vo-f kuriame protestuojama prie? 

• — Gruodžio 24 d. Klaipė
dos katalikų bažnyčios klebo
nas; sakydamas vokiečių kal
ba pamokslą, ragino savo pa
rapijoms tvirtai laikytis 
ut"r ei š tato ' ' idėjos ir priešin
tis, prijungimui prie Lietuvos'. 
Tas pats klebonas, kiek pir
miau, dar prieš Klaipėdos 
krašto atstovų važiavimą Pa
ryžiun, taipat ragino savo pa
ra pijonis reikalauti "freišta-
lo , " nes esą tik per "freišta
tą" busią galima grįžti Klai
pėdos kraštui atgal prie Vo
kietijos. P . Petisne, kuris 
labai seka vietos lietuvių 
spaiuįa. ir prikaišioja jai kiek
vieną kartą "didlietuvišką 
propagandą," ponui klebonui 
nieko nesako del jo priešingų 
santarvės nutarimui kursto
mų pamokslų. 

— P. Petisne, įprašytas 
Klaipėdos "Handelskamc-
r o s ' , , , pirmininko p. Krauso, 
uždraudė kalbėti visuose 
Klaipėdos krašto susirinki
muose Amerikos piliečiui p. 
Ivaškevičiui ir uždraudė pla
tinti ]). LobeYto išleistą atsi
šaukimą vokiečių kalba į 
Klaipėdos krašto gyventojus. 

I Š V A Ž I U O J A E U R O P O N 

• 

VOKIETIJA, SAKO, MOBI
LIZUOJĄS!, 

Lenkijos kišimąsi į Klaipėdos 
krašto reikalus. 

davė leidimą, bet perstatyto-
jams suteikė apaštalinį palai
minimą. W 

s Perstatymas padalintas i 9 
dalis. Tos dalys paeiliui bus 
rodomos bažnytinėj svetainėj. 

QUEBECO KATEDRA BUS 
ATSTATYDINTA. 

Ton vieton norima skirti ge
nerolą Mangin. Tečiaus 
maršalas Foch siųlo gen. 
AVevgand. * 

7. Kaip tinkama patvarkyti 
industrinę organizaciją. 

8. Prireikus importuoti len
kus darbininkus anglių kasy
kloms. 

9. Iš Ruhro krašto sustab
dyti anglių siuntimą /Vokieti-
jon. 

FRANCUZAMS TAS LABAI 
A " EINA. 

KSSFN, sausio 25. — Vie
tos francuzų militarinis. šta
bas gavo slaptą raportą iš 
Vokietijos. Praneša, jog Vo
kietija mobilizuojasi. Vo
kiečių •policinė kariuomenė 
siuntinėjama iš vienų į kitas 
vietas. Sakoma, kariuome
nė daugiausia koncentruoja
ma Hanpver, Muenster ir AVe-
sel miestų apylinkėse. 

Tečiaus Vokietijos vyriau
sybės atstovas tai užgina. J is 
sako, jog Vokietijai be gink
lų ir amunicijos yra negali
mas daiktas pakilti. Taigi, 
kariuomenės koncentravimas 

kiečius , didikus industrinin-
kus. Uždėtos tik aukštos .pi
niginės pabaudos. Francu
zai pabūgo vokiečius bausti KLAIPĖDA. Pastaruoju 
kalėjimu. metu Klaipėdos krašte vagy 

Nirbausti už tai, kad neklau- stos ir plėšimai eina dažnyn. 
sę francuzų autoritetų įsaky- Susidariusios j iš 20' ir dau-
niu. giau vyrų bandos užpuola 

malūnus, dvarus, didesniuo-
ATSIRADĘ RUSŲ LAIVAI. |»ius ūkius ir, nevengdami net 

policijos, viską pasigrobę iš-
MANILA, sausio 2f\ — Se- siveža. Spėjama, kad tai da-

ptyni laivai su rusais pabėgė-] rii vielos bedarbiai, kurie ne-
liais atsiradę. Trys iš* jų pa- turėdami kur dingti ir bijo-
siekę Philipinų salas. Kiti, darni bado virsta vagimis. Be 
kilus audrai, gryžę į Kinijos to', ^freištatiniiikai" sau pa-

P-nia VALERIJA BRUČIENfi, 
Žymiausia Chicagos dainininkė. 

I i 
P-nia Valerija Bručienė ne- j šauliui gamina. Neabejoja i 

persenai pasirodė' viešai sce-
nojej kaipo solistė. Bet iš
karto atsistojo pirmojon ei
lėn mušu dainininkų. Visi, 

me, "kad ir p-nia Bručienė, su 
tokiais gabumais ir tokio jau 
laipsnio pasiekusi dainoje, iš 

j Italijos sugryžusi, atneš dietų 
kuriems teko girdėti jos piiną. Į vių tautai didelę garbę savo 
plačios skalės, gilaus jausmo' 
ir skaistų balsą, negalėjo at-

pakraščius. 

AREŠTAVO MIESTO 
MAJORĄ. 

gelbon esą 9 pasikvietę iš 
Vokietijos daug smulkių val
katų, kurie taipat prisideda 
prie tų plėšimų. 

DUESSELDORF, Vokie
tija, sausio 25. — Belgai are-
štavo miesto Dnisburgo majo
rą vokietį. Neklausęs belgų 
parėdymų. 

BERLYNAS, sausid 25. — 
Anglija atsisako Vokietijai 
pristatyti visas užsakytas an
glis. Sako, anglys labai rei
kalingos Franci jai. 

talentu. 
Mes visi nuo širdies linkė-

sigerėti. Dabar Chicagos ,'danii gerb. p-niai Bručienė! 
pamylėtoji dainininkė išva- laimingiausios kloties užrube-
žiuoja Italijon tolimesnėms žyje, vienkart džiaugiamės, 
muzikos studijoms. kad ji važiuoja. Xes ji, 

Garsi Italijos šalis dailos| n o , s L i e t u v 0 B n e m a « u i i | - v l" 
paminklais, garsi savo d^HK g B ? m e t ''«vo lietuvaitė, ^suo
mis. Visam pasauliui ji i k i | m P t 1 , l l v o n , m * 
šiai dienai, menininkij lopšys. 
Kai]) katalikui brangi Roma, 
taip menininkui yra ir bus 1-
talija. Iš ten jie semia tos 
stebuklingos jėgos, kuri meni
ninkus tobulina, dainos ir mu
zikos profesionalus visam pa į ksime pasiilgę. 

P-nia X. Bručienė išvažiuo
ja iš Chicagos penktadieny, 12 
valandą dienos iš La Salle 
stoties. 30 sausio laivu "Be-
rengaria" plaukia Franci jon 
ir iš ten vyksta Italijon... 

Laimingos kelionės. • Lau-

G H I C A G O J E 
PASIŲSTAS KALĖJIMO 

LIGONINĖN. 

Mary Malic, 29 m., 4937 Jus-
tinę st. 

FRANCUZAI BUS PAŠA 
LINTI I š BERLYNO. 

IR VĖL MOSULO ŽIBALO LAUKU KLAUSIMAS 

(jUEBEC, Kanada, sausio 
25. — Vietos sudegusi kated
ra Notre Dame bus atstaty
dinta. Tam tikslui renkamas 
fondas. J au surinkta suvirs da tą, kad Vokietijos vyriau-
100,000 dolerių. 

yra vienas priešų prasimany 
1 mas. 

Buferinė valstybė. 
Francuzų kabinetas savo to SANTARVĖS MISIJA PAS-

nusprendimo priežastį paduo-

P I N I G Ų K U R S A S . 

PRŪDO IŠ BAVARIJOS. 

sybė atsisakius kooperuoti su MUNICII, sausio 25. — Iš 
franeuzais. Sako, kaip tik čionai kuoveikiausiai išdūmė 
francuzai okupavę Ruhro kra- Vokietijos okupuoton teritori-
štą, tai vokiečiai nedavę jiems jon santarvės militarinė misi-

Iiietuvo.s 10 litų $1.00, reikalingos pagelbos to kraš- ja, kuomet Bavarijos valdžia 
Anglijos 1 svar. sterl. 4.G6,to išnaudojime. Dėlto, Fran- a ts išakoja apsaugoti. 
Fran/Mjos 100 fr. 6.48 cija esanti priversta Ruhro 
Italijos 100 lirų 4.81 kraštą visai atskelti nuo Vo-
Vokietijos 100 mrk. .0052 kietijos i r . tuo būdu nubausti 
Lenkijos 100 mar. .003& Į Berlyno valdžią. 

Misrja turėjo išsinėšinti nes 
čia viešbučių tarnautojai at
sisakė jai patarnauti, nedavė 
nei Valgyti 

LAUSANNE, saus. 24. — 
Taikos konferencijoje su tur
kais reikalai ir vėl paaršjėjo. 
kuomet iškeltas Mosulo žiba
lo lauki] klausimas. 

Anglijos delegatas Curzon 
pranešė, kad Mosulo klausimą 
konferencija paves spręsti iT. 
Sąjungai. 

Turkai gi griežtai priešina
si. J ie reikalauja Mosulo 
vilajetą grąžinti Turkijai: 
Bet turkai sutiktų, kad tenai 
butų pravestas plebiscitas. 

Tečiaus Curzon nenori nei 

Mosulo žibalas. Anglija da
vė žodį arabams, kad Mosu
lo kraštas bus prijungtas prie 
Arabų įsteigtos valstybės. 
Dėlto savo žodį turi pildyti. 

Turkai jokiu būdu . negali 
suprasti, koks kipšas galėjo 
autorizuoti / Angliją svetimą 
kraštą žadėti kam kitam. 

Pats Curzon pripažįsta, 
kad del Mosulo gali kilti ka
ras. I r kils, jfei turkai ne
prisitaikins prie Anglijos no
rų. 

John Larson, 32 m., 149 W. •BERLYNAS, sausio 25. 
Chestnuf st., aną vakarą pri-; Ankšta čia darosi franeuzams 
traukęs 'moonshineM negalėjo, ir belgams, įvairių misijų na-/ 
rasti namų, tai. atsidūrė poli-j rianrs. Matyt, jiems bus lie-
cijos nuovadom j pta apleisti Vokietijos sosti-

Teisme nubaustas 10 dole-į11^ Atmosfera jiems čia da
rių ir pasiųstas kalėjimo ligo-!™pi ™ v i **\ nepakenčiama, 
ninėn, kur bus, kaip ilgaį no-! ]*t ir pavojinga, 
išgaruos iš jo "moonshinc." | 

20 ŽMONIŲ ŽUVO. 
POLICMONO PAŠAUTAS. 

Policinonas Quinn mirtinai 
pašovė Bruno Poduck, 17 m., 
1523 AValton st. Tas vaikiš-
tis buvo užpuolęs. Industrial 
Phonograph Co. panaktinį. 

44-oji AUKA. 

Vakar Chicagoje mirė jau 
44-oji ^meonsliine" auka. 
Tiek aukų pradėjus sausio 1 

Santarvės . delegatai baigia 
klausyti apie jokį plebiscitą, [ruošti sutartį, kurią įduos tur-

.Delegatas Curzon ypatingai kams patvirtinti. Nepatvir-
aiškina Ajiglijos nusistatymą.. tinimas reikš karą artimuose dieną. 

Sako jis, Anglijai nerupi ' Rytuose. . ; Pastaroji auka 

BERLYNAS, sausio 25. — 
Čia vieno laikraščio išleistu-
vės buto stogas įgriuvo. 20 
zmonm žuvo. 

NKĄV YORK, sausio 25. -
Šįmet Amerikoje nebus an^ 
lekasių streiko. 
daryti sutartis. 

Baigiama 

tai 

CHICAGO. — Šiandie p r * 
matomas gražus oras. Po va
karykščio pavasaringo oro 

Mrs. šiandie šalta. 
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KLAIPĖDOS KLAUSIMU. 

jengimą Klaipėdos nentraly-
, x>s. I r imsis tokių priemonių, 
kokias matys esant * reikalin-
| jas kad apdrausti savo inte-

esus". 
Lenkija tad ir turėjo karštai 

protestuoti, jei ambasadorių 
aryba, nežiūrint klaipėdiškių 
aimėjinio, Klaipėdos kraštui 
aidyti nuskyrė ypatingą/ją 

emisiją. 
Lietuvos priešai nemiega. 

Mūsų pareiga gelbėti klaipė* 
oskiams. 

triukšmauja.Bet senucriui ne - |A 1/ClfTfl 1(1 TfVfl P I I A I K 
Pasitenkina. Keikakuya atšau- ;5ffclf IOJU I t l l P T U f t U * 

Klaipėdiškių sukilimas iš
judino Li^etuvos priešus: r'run-
cuaus i r lenkus ir kitus. 

Kuomet klaipėdiškiai nuga 
fej^ fraaeuzus Klaipėdos mies 

mum «NČAI WA 

te, Franerją apeinė baimė. Lai- pM stovį už tai, kad Amerikos 
kraščiai Paryžiuje ėmė daug vyriausybė visai nešimaišyt n 
rašyti aP i<? Klaipėdą ir galim** j Enropos reikalus. Kita vėl 
tea kilti karą. 

Vienas iš jų 1/ Informa
t ion" rasė: 

4 'Lietuva (o juk visai ne 
I sietuva, Red.), užgrobdama 
neutralj. KLaipė<k>s kraštą ir 
Klaipėdos miestą, drumsčia 
laiką Pabaltijoje. Iškur pini
gų Lietuva gauna užlaikyti 

.skaitl ingai armijai tokioj ma
žoj saly? Atsakymas -r- iš A-
merikos, iŠ idealizmtr žemės. 

Francrjos akcija Kuhro 
krašte Washingtone sukėlė 
daug ginčų. Republikonai se
natoriai pasiskirstė į dvi dali 
fiuropos klausiniu. Viena gru-

. Franci ja negauna paskolos, 
nes jos karo biudžetas esąs, 
aukštas. Bet štai mes matome. 
kaip amerikoniški pinigai Lie
tuvoje pakeičiami paraku ir 

'- kulkosvaidžiais". 
M Paryžiaus vienas kores

pondentas praneša, kad lietu
vių Klaipėdoje sukilimo pa
būgo Varšava. Lenkams ne
apsakomai skaudu, kad jiems 
neteks Klaipėda. Bet dar jie 
bijojo, kad lietuviai nepatrauk 
tų pajūriu ir neužpultų Danzi-
go. vienatinio lenkams išėji
mo jūron. * x 

Tuo tikslu lenkai per tarp
ininkus teiravosi net Kaime. 
Lietuvos vyriausybė? paskoi-

• ! :••', kad lietuviai nemano pulti 
tavi Lanzigo. nei jų 
liaus. 

Nežiūrint to, naujas lenkų 

reikalauja aiškaus nusistaty
mo prieš Franci jos akcija Vo
kietijoje^ Ir viena ir kita sena. 
torių grupė atakuoja puti pre
zidentą ir valstybės sekreto
rių. 

Del.to pasklido žiuiij, kad 
valstvh^s sekretorius ar tik ne-
turėsiąs atsistatydinti, nema
tydamas atakoms galo, tečiaus 
žinios užgintos. 

Visgi tai ypatingi atsitiki
mai. J**i senatoriai demokin 
tai atakuotų įvpublikoninę vai 

i 
kti tą atstovą. 

Kita senatorių grupė ata-
kuopa administraciją, kodėl 
ji tyli, kuomet Franciia netei
sėjai įsibriovė V .kietijon. 
Reikalauja pasiųsti Franciįai 
protestą. Reikalauja paraginti 
Franciją, kad ji mokėtų sko
las Amerikai. Jei Franciją tu
rį pinigų tai mititarinei akci
jai Vokietijoje, tai ji gali tu
rėti pinigų ir skolų atmokėji-
mui. 

Šiai senatorių grupei vado
vauja senatorius Borali. «kis 
tvirtina, kad Amerika karia
vo tik su Vokietijos autokra-
tizmu. Pagelbėjo' Vokietijos 
liaudžiai susikurti laįsvę1 pa
remtą demokratiniais pagrin
dais. Šiandie tuos pagrindus 
griauja franeuzai militaristai. 
Dėlto Amerikos pareiga Vo
kietijos liaudį ginti nuo už
puolikų. 

Amerikos administracija te
čiaus dar laikosi savo pozici
jos. Bet ar tik nebus privers
ta pasirinkti kitos, jei senato
riai nenurims. 

XI ENCIKLIKA. 
Enciklika arba iškilmingas 

9v, Tėvo laiškas adresuotas 
katalikiško pasaulio patnar-

džia, tai* nieko stebėtino. Bet 
šiandie senatoriai republikonai 
atakuoja ir peikia republiko-
ninę administraciją. Tai turi 
Imt kas-nors neaiškaus pačio
je repitblikonų partijoje.' 

Santarvės atpiklymo komi-

NEW YORK O KATĄ 
Ū K A I . 

\e \v Yorke, katalikai suda
ro didžiausią bendriją. Nese
nai u Jewish Tr ibūne" pa
skelto'1 statistinių žinių kurios 
rodo, kad per pastaruosius 
20 metų New Yorke žydų dvi
gubai priaugo, gi protestantų 
nepriaugo. 

Dabar yra New Yorke 1, 
943,730 katalikų, reiškia 59 
nuošimčiai arba 34; protes
tantų 1,941,847/1, y. 55 nuo
šimtis arba 34; žydų 1,643, 
012 t. v. 53 nuoš. arba 29; 

sijoje Amerikos vyriausybė j graikų ortodoksų 9t,4o0, bti-
turi neoficialų atstovą. Kai- į tent j , ($ n U 0^. 
kurie senatoriai nugirdo, kaJ 
tas atstovas tos komisijos su
sirinkimuose j>erdaug kalba. 
Tas reiškia, Amerika "mai
šosi" i* Europos reikalus. 

Rodos tai menkas inciden
tas. Bet tie senatoriai Uio.įuus 
šaukia administraciją pasiaiš
kinti. Sako, kaip tai f Amen-

karido- ka nuspreiuV' nerimai,'v iū i Eu 
ropos reikalus, gi ta^ atstovas 
tenai teikia Europos poli t i 

19(K) m. protestantų buvo 
400,000 daugiau negu katali
kų; jų tuomet buvo 1,629, 
240, gi katalikų 1,210,240, o 
žvdų vos 597,674. 

Šešiolika .milijonu. 
• 

Berlyne žydas sionistas Jo

jų pavaduotojams. 
įžangai. — Šv. Tėvas sveiki

na i r laimina garbingus bro
lius, pažymi kodėl susivėlavęs 
'su enciklika. Užėmęs garbin
gąjį Šv. Petro sostą turėjo at
sakyti į viso pasaulio katalikų 
sveikinimus, baigia derybas 
jau pirmtakuno pradėtas del 
Šv. Žemės — Palestinos, ištie
sė pagelbos ranką vargo ir 
bado prispaustiems. Ž v e l g i 
mas į besibaigiančius mecus 

'"mato juose daug džiiuugsmo^ 
Pernai Romoje įvyko tarp-

tautinis XXVI Eucharistijos 
Kongresas. Nemaža džiaugsmo 
Katalikų TėvuL J i s daro tokią 
pastabą: "dieviškas reginys 
mūsų akims prasiskleidė. Išga
nytojas, Eucharistijoje pasis
lėpęs, triumfuodamas: ženg> 
Romos gatvėmis, lydimas di
džiausių minių iš viso pasaulio 
susibėgusių. Tarytumei jis bu
tų Romos pilietis kuriam te
ko visa garbė jam priklauso
ma, kaipo Karaliui individų ir 
tautų; kuomet kunigai ir pa 
maldųs fcvietiškiai išpažino 
viešai savo uolumą maldai ir 
apaštalavimui, tarsi Šventoji 
Dvasia butų nužengusi aut jų 
antru kartu; kuomet gyvas ti
kėjimas romėnų pasireiški 
kaip seninus visame pasauly 
didesnei Dievo garbei ir dusių 
l'ibui". i 

Taipal i r kiti 'dideles reikš
mės bažnytiniai įvykiai, kaip 
trijų šimtų metų platinimo ti
kėjimo (Propaganda) kongre
gacijos, bazilikos Tx>retto< at
naujinimas. 

Klostymas. - Šv. Tėvas na
grinėja tarptautinę padėtį, pa
liečia mūšų amžiaus* žaizdas 
kurios vargina juisaulį, nurodo 
vaistus kurie gali grąžinti jam 
sveikatą, ragina dvasiški ją ir 
pasaulinius žmones daryti a-

\ema politinė kova, pialfų kur-1 kai*. Visi gerai mato kokia 
so nepastovumas didina tko- (nerami dvasia juos valdo, ne

klusnumas, nepasitenkinimas, 
kaip padorumo ribos peržen
giamos ypatingai drabužiuose 
ir šokiuose. Motenf-ir jaunų 
mergaičių lengvumas, jų luk-
sinė toaleta žadina neapykan
tą neturtėliuose; galop kiek 
jų nekuklumas sugundo ir 

noniinį krizį, net į meną lite
ratūra persimetė aitrus kivir
čai. \ į 

Nuosekliai Valstybių kivir
čai neleidžia tautoms lengvai 
atsikvėpti. Reikia pridurti, 
kad ne tik nugalėtojai, bet ir kams, primatams, arki vysk u 

\fmrn, vyskupams ir viskuofn u g r aJėtiej i , o' net iv nuošaliai 

priėmėjas 8ikoi*ski stojo Var- kams 'amerikoniškus 

kubas Leščinski išleido kny 
gą <kŽydų Tauta" . Sulyg sta-j tatinkamus žygiu? 

#šavos seiman ir štai ką pareiš
kė: 

^Lenkija su Lietuva nori 

sugest; 
J« 

Valstybes sekretorins atsake;, 
kini tas atstovas v ra ne »ricia 

palaikyti normalius santykius. |lus, ta«tl ir jo kalbos yra per-
Bet ambasadorių tai*}'l>oje e-sonalės. Senatoriai' bei ei kuto 

tistikos |Kisauly esama 16 mi-
lionų žydų. i 

Europoje 11,474,668/ « 
Azijo.je 433,332. 
Afrikoje 459,722. 
Šiaur. Amerikoje 3,379,668 
Pietų Amerikoje 2,557. 
Kanadoje 75,68"!. 

Tarptautinė padėtis po karo. 
— Visi žmonės- ir tautos lau
kia taikos, jos ieško, bet jos 
dar neturi. Nors Vakaruose !r 
nežvanga ginklai, bet artimuo
se Rytuose naujas karas gre
sia, siaučia skurdas ir badą?. 
Karo pasakinės neišnyko: vis 

I • ! • . • " • • " • 

stovintieji jaučia visą karo 
pasekmių sunkemybę. Kada»gi 
vis nesurandama tinkamų prie 
monių nelaimėms atitaisyti, 
našta vis labiaus nepakenčia
ma. Visos tautos- verčiamos 
stovėti atsargoje su ginklu 
rankoje; viešasis iždas tušta-
jav rasės jėga mąžta; moks
lai, religijos praktika, dory
bė, visa yra netvarkęje. 

Be išorinės nesantaikos tau
tų tarpe, kas blogiau, kyla 
tautų viduje naminiai nesuti
kimai, kurie stato pavojtm 
tautų gyvybę. . * 

Klasių kova, — Pirmon ei
lėn reikia pastatyti klasių ko
vą, kuri nuo senai, tarsi nuo
dinga žaizda ėda visuomenės 
kūpą, kliudo darbą, prekybą ir 
pramonę ir visus viešos ir pri
vatinės gerovės veiksnius. T a 
blogybė didėja, nes- turto go
dumas verčia vienus jų dau-
giaus įsigyti, gi kitus jų ne
duoti, ir, iš abiejų pusių tas 
pats turtų geismas ir valdymo 
uoras. Iš to kyla, labai dažnai 
liuobi ar priverstini streikai, 
jų nuožmus malšinimas sa 
skriauda visiems. 

Taipat politikos klausimuo-
se, partijos įprato varžytis. 
J ie nesirūpina nuoširdžiai vi
suomenės gerovv?, bet savo in
teresus gina. Matome sąmok
slus, plėšimus pasikėsinimus 
ant civilių žmonių ir Vyriau
sybės, juo labiau nepateisina
mus, kad piliečiai patys vis 
daugiaus dalyvauja valdžios 
sudaryme. 

šeimynos įra. — Labai skau
du žvelgiant į šeimynos padė
tį. Didysis karas atskyrė vai
kus nuo tėvų ir prisidėjo prie 
•dorink) puvimo. Ką mes mato
me? Nebėra klusnumo tėvams, 
pagarbos giminystei: šeinunin 
kas ir lamas viens kitam prie
šas, moterystės ištikimybė Ir-
bai dažnai laužoma, šventos 
tėvų pareigos į Dievą ir visuo
menę užmirštos. 

Kuomet kūnas ar viena svar 
biojį kūno dalis suserga, ma
žiausi sąnariai būtinai serga, 
lygiai ir šeimynos liga^ atsilie
pia į atskirų jos narių svei-

daugiau uelainungųjų skaičim 

ruoja ir keikia kunigus k«i 
gali, o žydas ^ako, kad tai yra 
"shanie". . . Ame 

Vieton įsitikėjimo, apsira-
gos — neramybe, bauginą 
pavojai, kurie užuot darbštu
mo, akcijos, gimdo tinginį, ne-
itvarką. Štai delko industrija 
'' mąžta, tarptautinė prekyba 
nyksta, literatūros ir meno 
studijos puola. fcas blogiausia, 
kad daugely vietose nebėra į-
pročių krikščionies vertų taip 
kad netik visuomenė neina vi 

Tas pats žydas Komaiko r * 
gindamas Klaipėdą gelbėti, pa 
aukavęs $25.00 dar aukoja 
$10.00 ir kviečia į kompaniją 
kitus, kad pasidarytų šimtas.^ 
"N-nor;", teisingai pastebi, 
kad pirmasis į tai atsiliepė — 
kunigas. O tas kunigas jau bu-

I / / • « > • 

suotinojo progreso keliu, J)et V i e i u u s t a u t i B i n k a ' s « , Rlai-
paprastad garbinamas proga-e-
sas žengia prie barbarijos. 

(Bus daugiau) r 

NUGIRSTA. 
Jie nuolatos trimituoja, kad 

katalikų saujelė tėra, kad di
duma yra jau nebe katalikai. 
Štai priparodymas. 

Klaipėdos krašto mitingan 
renkasi žmonės pamažu. Ren
gėjai nerymauja: af susirinks 
žmonių -daug, ar ne? Aihtra 
valanda pasi bai g)̂ , jau trečios 
bertainis, o salės tik pusė. 
^Prie estrados kalbasi trys 
" j ų " vadai. Priėjęs klausiu: 

" — Žmonių mažai. Kažin, 
ar susirinks bent tūkstant is?" 

gusirinks. Mūsų žmonės u 

pietus pavalgo, ima laiko 
Aha, taigi. Mūsų žmones, iš 

bažnyčios jus juos gaunate, 
kati a Tėvynei reikia pagel
bos.. 

vo .Klaipėdai aukojęs $40.00. 
O ima jis algos trys kartus 
mažiau už socialistų vadą. O 
jis ne pirmą kartą kemša pas- ^ 
kutinius pinįgus Tėvvnei- Kas . ^ 
nežino geraširdžio Chicagoj<2 
kun. Albavičiaus? O jis juk ne 
vienas. O kiek tą dieną davė 
socialistų "'popiežius" ir kiti 
panašus? Įdomu butų sužino
ti... 

Di 
671! 

Vali 
8er< 

pėdos mitingo galų gale pasa
kė taip: "Kunigai , kuomet ki
tus ragina duoti Tėvynei, tuo
met ir patys duoda. O kiti, tai 
tik tuščiabarškiai..." 

. Ne tiesa, p. Dimša. VN-nos" 
nesenai dar pjaskelbė, kad ku
nigai yra 'patriotizme veid
mainiai. Nes kažkur svetainė
je esąs angliškas vienas para- ^ 
šas, įr per lenkes seseris vai 
kus lenkiną... 

J ie netuščiabarškiai. J ie ne 
tik patys neduoda, bet ant 
duodančiųjų spjaudo. 

Po mitingo buvo pas Jucių 
privatinei vakarienė. Susiėjo 
laisvamaniai, tautininkai' ir 
kunigas. Eina kalba. 

• — " O , kad taip btftų galima 
n * iš bažnyčios parėję, kol v i s u o m e t v i e n y b ė j e T ė v y n e 

Kalbėjo tame susirinkime du 
su lietuviškomis pavardėmis 
ir du su žydiškomis. "Grynie
j i " lietuviai, žmonės laisvi, 
kunigų nemėgstą. O tiedu ki
ti, su žydiškomis pavardėmis 
kitaip. Pirmasis pradėjo: 
"Gerbiamas vedėjau, gerbia
mieji dvasiškiai, .gerbiamo
sios ir gerbiamieji..." O* tikra 
sis žydas, Komaiko, pamatė 
besėdint publikoje kun. Paš-
kauską ir klausia: 

— "Bene, kunigas tenai sė
d i ? " 

— "Taip , kunigas", sakau. 
— "Kodėl gį tad jo nepa

kvietė ant estrados? That ' s a 
shame! *i 

mm> 5 wi'H>'Wii 
..Juokai. "-Lietuviai" igno 
i 11UI ! , Hf l H » I i I Tl .11 i 

reikalus atlikti, kaip šiandie, 
ną!..." 

— "Butų galima : jeigu jus 
#tikėjinio nemėgintum>te vers- ' 
ti lauk. Bet jeigu katalikai 
patys vieni rengtų, tai žmonių 
butų dar daugiau". 

}—* "Tautininkai neverfta 
tikėjimo. Jie tik tikėjimo ne
paiso". 

— ^Bet kas tuomet belieka 
iš Tėvynės nėmimo? Pas ju
mis tik dvasios ubagai atei
n a " . 

—[Tautininkai yra dori žmo
nės. Mes ištvirkusių kaip tik 
iš katalikų gauname". 

— "Žinoma. Nuo ' katalikų 
pabėga tie, kuriems jų ištvir
kimas katalikybėje r amybo 
neduoda. Nusikratę kataliky
bes, jie pas jumis ramybę ran
da. Katalikai išgverėliai ir 
tautininkai sutinka... 

- Nugirdę.-. 
i> iy»«i_ 'i ,• A JĮ. u j , , • I I ą i, +mė* — 

Tik dabar turiu progos gerb. "Drau 
g o " skaitytojams daugiau Varašyti a l> ' ( , 

Vilnijos vargus, nelaimes, apie jos gyven 
tojų kai-žygiškumą. Pereitu kartu matė
me, kų ir kaip kenčia užmirštieji Lydos 
Ap*kr. lietuviai; šiuo kartu noi*s trumi>ai 
pažvelgkime i likusią Vilnijos dalį. Keiktų 
tą patį atkartoti, kas buvo parašyta apie 
Lydos Apskr., ypač panaši padėtis Vil
niaus, Ašmenos ir dalimi Braslavo ir 8ve?t-
čionių apskr. Visur, tas pats lenkinimą.-;, 
propaganda, demonstracija per bažnyčias, 
toks pats elgimasis su mokyklomis, su 
draugijomis, toks pats mūsų kalbos, teisių 
^uniekinimas. 

Ašmenos ir Vilniaus apskr. padėtis 
tuo dar yra sunki, kad liaudis visgi labai 
yra ištautėjus, o lenkai norėdami tas vie 
tas galutinai (Ifaip i r Lydos apsk.) sulen-; 
kinti, išrauti lietuvių gaivalą su šaknimis,, 
sutelkė visas savo jėgas, visu vandalų 
žiaurumu varo pragaištingąjį lietuvybei 
•darbą. Visam pasauliui ir savo žmonėms 
jenkai stengiasi įkalbėti, karNįetuvių Ly. 

dos, Vilniaus, Ašmenos, Braslavo ap^kri-
riuo.^e visai nebžra, o tik mažutė Šven
čionių apskričio dalelė, yra lietuvių apgy
vendinta. Tat y\wi suprantama, kodėl 
/.laurai anose apskrityse persekiojama 
lietuvybė, delko neleklžiaina steigti moky
klų, 'draugijų, nes puikiai žino lenkai, kad 
kiekviena lietuvių įstaiga, kiekviena mo
kykla netik yra lietuvybei parama, i>as-
pirtis, l>et drauge ir lietuvių gyvavimo 
ženklas, kuris tuo pačiu savo esimu skel
bia visiems: čia gyvena lietuviai! 

/Tečiau nepaisant tų didelių kliūčių 
u* persekiojimų lietuviai nenuleidžia ran
kų, nenusimena, bet su didžiausiu pašiau 
kaviniu ir ištverme dirba sunkų patrijoti-
nį. ir kultūrinį darbą, varo vagą po vagos, 
daugiausia slaptai, kaip kuriniai, nenuils
tamai, bendrai. 

Sunkį lietuviams kova verda tai Aš-
« 

menos ir dalimį Vilniaus apskričiuose. 
Viena — čia eina rungtynės ne lygiomis 
,įėgonus, antra — liaudis yira žymiai iš
tautėjus. Šituose apskričiuose mūsų pozi
cijos yra didžiausiam pavojuj, užtat ir 
reikalinga iš lietuvių visuomenes pusės 
didelio susidomėjimo. Čia stovis liūdnes
nis negu Lydos apskr. bet visgi vilties 

neturime nustoti, o tik ištempę savo !p«j;>-
gas dirbti tautiečių gelbėjimo tikslu. 

Kur kas stipriau mes laikomės tai 
Švenčionių apskr.: čia lietuviai labiau su 
sipratę, gyvena neišsklaidytai, geriau net 
susiorganizavę, daugiau turi inteligenti
j ų , jėgų ir kaimo veikėjų. 

Atėjus lenkams tik išpradžios padė
tis buvo šiek — tiek pakenčiama, mat bi-

• J 

jotasi lietuvius-visu smarkumu pulti'. Ma
nė lietuvius pažadais, įvairiais vilioji
mais patraukti bet kai tas nepasisekė, tai 
metę šalin visas ceremonijas pradėjo šlyk
ščiausiais ir žiauriausiais budais perse
kioti visa, kas tik lietuviška. 

Tokie.persekiojimai pirmiausia palie
tė duaugijinį ir mokyklų gyvenimą ir-pa
čius ,veikėjus; į tai lenkų kreip. daug do
mės, nes išardžius lietuvių įstaigas ir iš
blaškius veikėjus manoma su liaudimi bus 
tuomet kur kas lengviau apsidirbti. Šven
čionių lietuvių didelė garbė, viltis ir pa
guoda — tai lietuvių gimnazija Švenčio-
nyse; į ją viso apskričio gyventojų akys 
nukreiptos, del jos daug pasidarbuota, nes 
tai ne tik mokslo ir auklėjimo židinys, bet 
drauge tikimasi, kad iš tos mokyklos išeis 
nauji jaunomis jėgomis, kovoj ir varge iš-

imklintomis •darbininkai, tėvynainiai, 
Vilnijos karžygiui. t 
~~~-'Lenkai supranta svarbią tos įstaigos 
reikšmę lietuvių gyvenime, mato, kad ji 
vis didesnį ir didesnį kaimo'jaunimo skait 
lių patraukia, vis tolimesnes apylinkes 
savo veikimu pasiekia. 

Beabejo — iš anksto reikėjo ir tikėtis, 
kad lenkų žiaurumas gimnazijos neaplen
ks. 1919 m- padarė pirmą užpuolimą—iš
mesdami gimnaziją iš buto. Vargais ne
galais pasisekė gimnazijai gauti kitą dvie
jų aukštų namą, bet ne ilgam: lenkai ir,čia 
įsikišo suvarę visas klesey į apatinį aukš^ 
tą 4 mažučių kambarių butai kur moki
niams ir mokytojams del ankštumo tie
siog tvanku buvo. ffoktose aplinkybėse te
ko išbūti' daugiau metų; buvo džiaugia-
inasi, kad turima bent tokius kambariu-
kus. Atėjus 1020 m. pavasariui lenkai iš- kytojui atėjo noras po piet užimti kamki-
metė ir iš šičia, nonJdami tokiu būdu vi
sai išardyti gimnaziją. Teko glaustis — 
po ilgų derybų — lenkų mokyklos bute 
popietinėmis valandomis. Čia jau moky
tojai ir mokiniai daugiausia prikentėjo: 
laikas buvo mokiniams baisiai nepatogus, 
nes jų daugume ateidavo iš aplinkinių 
kaimų, o lenkai mums sales paliuosuoda-

v e tik 2—3 vaL o kai -kada net 4 vai.. 
kuomet žiemos metu jau tamsu būdavo. 

Kad pamokos nors šiaip — taip atli
kus, reikdavo jas nutęsti iki 9 vai. ir net 
9% v. vakaro. Kolei mokiniai pareidavo 
namo, tai ir pusnaktis jau būdavo. Na
mie gį pilna lenkų kareivių, kurie tyčio
mis kliudydavo pamokas ruošti. Kiek tu i 
reikėjo vargo- pernešti, kiek ištvermės tu
rėta, kad nenusiminus arba visai darbo ne-
metus f. 

Reikėjo taipat stebėtis iš pačių moks
leivių, kiek jie parodė tautinio susipra
timo, vyriško subrendimo ir išauklėjimo, 
o dar labiau didvyriškos ištvermės. 

, Lenkai tyčiomis bemaž kas savait* 
išgalvodavo lietuvių gimnazijai įvairi«J 
šposų: dažnai tekdavo apleisti pamokas 
tik delto> kad kokiam lenkų poneliui įno

rius. 
• 

Lenkų mokyklos mokytojai ir moki
niai slyg susikalbėję visa darydavo^ kad 
lietuvius suprovokavus ir paskiu" tuo pasi
naudojus išvaryti iš buto. Mūsų gimnazi
jos mokiniai ibijodavosi išeiti ant atšlai
mo pažaisti, kad negavus nuo lenkučių 
mušti* (Bus daugiau) 
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PKXŪftžS Ketvirtadienis Sausio 25 1925 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktaru. 

Draugijos nariai. 

Tr> Blvd. 7MB 

Dr. C. Z. Vezelis 
HETCVIS DENTISTAS 

6712 SO. ASfiLAND A V E I U E 
ARTI 87-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki • rak. 
Seredomis nuo 4 iki > vakare 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po num. 

I M I - 4S So. Halsted Street 
naujame Jnclaos Best. S labą. 

x f Priima Ligonius nuo 9-13 A. M. 
*# r. M. 

Tell Boulevard 7178 
Rezidencija* Tel. Fairfa* 5574 

ŠAULIŲ SĄJUNGOS AT
STOVO GEKB. A. Ža&ftfl-

DZINAVIčIAUS 
MARŠRUTAS. 

J 

J 
— . 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO, ILLDfOU 
Telefonas Yarda 5099 

Valandos — 8 iki 11 u) ryte 
po pietų 6 Iki 8 rak. Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

= • " r = 

Ketvir tai . Sausio 25 7 vai. 
vakare West PuAlman, 111. 

Šeštad. Sausio 27 7 yal. va
kare Kaušas City, Karnas. 

Sekmad. Sausio 2g 7 vai. 
vak. St. Louis, Mo. 

Sekmad. 28 2 vai. p. p. East 
St. Louis. III. 
Pinmad. Sausio- 29 7 vai. vak. 

Collinsville, Ui. 
Trečiad. Sausio 31 7 vai. 

vak. Springfiekl, 111. 
Ponktad. vasario 2 d. 7 vai. 

vak. AYestviile, III. 

vojhmii'. O kiek >jos kitų gra^ 
žių dao*bų, ąilįefeS! 

širdžiai kviečia visus Garie-
:čius', kuriems tik aplinkybe 

Patartina visoms moterims'leidžia, atsilankyti į šį vaka-
-įklausyti prie , Moterų S%- r)& ries skaitlingas atsilanky-. 

gos, nevfen kad toj organiza-
eijoj gražiai, sutariameiai dar-
iliuojakiy bet ; kad gauna ir pa-

Tel. Boulevard 2190 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytoja* 
3303 South Morgan Street 

Chicago, 111. 

*• 

( 

* 

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

•> 

a 
• Tel. Canal k i l t * 
S Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet. 
y 6 iki 7 vai vakaro. 
» Rea. vai.: 2 Iki 4 

4193 Archer Ave. 
* Tel. Lafayette 0098 J 
8Ja^¥?T5^ir»ir5Sr5»Tir5Y5T •"l'SYB S 

po pietų į 

fc 
Tel. Canal 957. Vak. Canal 911 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 South BaLstcd Street 

Valandos: 19 Iki 19 ryte: 1 iki 
po piety: f Iki 9 vakare 

4 

1 
—• 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

V- W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofisas DidmiestyJ: 
29 South La Salle Street 

Kanabarfs 530 
Telefonas: Central 6390 

[Vakarais 3223 S. Halsted St.] 
Telefonas: Yards 4981 

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

Abstraktai tvaruinuojanii. pinigai 
ant real estate skoliname 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chainber of Commerce Bldg. 
133 W. Vv'ashington Street 
Telef. Franklin 1178—4945 

VAKARAIS 
3236 So. Halsted- Street 

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6937 

BSP*- . ' -^ 

ciTRandolph 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vklumiestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

19 South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos 9 ryto iki- & po pietį 
Namų Tel. Hyde Park 3395 

J. P. WAITCHES 
La w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
.: R. 511-197 N. Dearbora 

Street Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10738 S. Wabash A8».,. 
Roseland Tel Pullman 6317 

- — 91 

!*rs už. moterį priklauso prie dėkingi. Mes tikime kad bea 
1 . 1 * . 1 • W . « - • . • •»! , • 1 1 • • w • V • '' •m m kokių septynių pašelpiriių drau 

LABDARIŲ DARBUOTĖ. 

Cicero, 111. —r Sausio 21 d. 
Šv. Antano pa r. svet. įvyko 
Labdar. Saj. 3 kuopos susirin
kimas. Atsilanką visa valdy
ba . ir skaitlingas būrelis lab
darių. Knygų peržiūrėjimo- ra
portą priėmė. Jeigu 1922 m. 
luiV> £1,507.21; išlaidų: €en-
tran išmokėta $1,304.81, var
gingoms šeimynoms pašalpos 
išmokėta $254.40. Ižde pitiiko 
$82.64. Nariu vi*a neskaitliii-
gito būrelis, bet jau darbai 
vaisingi. Reikalinga yra pa-
gelba bent kelioms šeimynom.-, 
0 ižde pinigų mažai. Šiame 
susirinkime nutari 'sušelpti 
keturias šeimynas. 

Šįmet matyt valdyba bus 
veikli. VI. Bukauskas yra 
pinu.. J . Ogintas — imt. rast., 
J . Mikolainis — fin. ras t , A. 
Valančius ižd., M. LeviuskaL-
1 ė — koresp. 

Pirma.s šių metų susirinki
mas jau paro<Iė darbų pra
džią. Nutarė kreiptis į visas 
draugijas su laiškais prašan
čiais kad pataptų garbės nt* 
rėmis,- kurios dar nepriklauso, 
o kurios priklauso, kad prisi
dėtų su metine auka: už 100 
narių $1().(M), kas daugiau šim
to po $f) dangri«u pridėti. Vil
ties yra kad draugijos supras 
labdaringo darbo svarba, ir 
neatmes prašymo. 

Šįmet visi nariai pasižadiė-
jo būti labdarybės apaštalais. 
Imsis visų priemonių, kad pri
traukus visus lietuvius prie 
Lutai Saj. . y 

Raportą iš Labd. Sąj. Sei
mo priėmė vienbalsiai. Išrin
ko komisija surengti vakarą, 
kad padidinus iždą, nes pini
gai .dabar yra labai reikaiin-

Visi stokime prie labdarin
go ir garbingo darbo. Vieny
t e ] galybė. 

Nekorespondentas. 

klausyti} aė prie- vienos? 
Je i moteris suserga, tai jai 

(taipaf reikia šaukti gydytoją, 
samdyti sl«ugę ar prižiūrėto-
ja, arba paeiam išlikti iš dar
bo ir žiūrėkite kiek Lėšų pa 
s įdaroma, *l moteriai priklau
sant ^rie Moterų Są>gos tai 
gaus pašalpų, narės prižiūrės 
; v ienas kitas ir vyrui nereikės 
pertraukti savo darbo dirbtu
vėj. Žiūrėkite, kokia dkle 
lė iš to nauda butų. Moterys, 
raginkite vienos kitas, vyraj, 
paraginkite savo /noteris* pri-
klausyi psie Motenj. S^-gos. 

Tą patį vakarą, kai Ir Mot. 
Sę į kp.^ ouvo Muzikantų Klia 
bo balinis, bet žmonių į tą ba
lių visai ip*«ui teatsilaidvė. 

Lietuvos Nemunas. 
_ j 

VALPARA1S© IR GARY, 
IND. 

še$p$ l igo/ ir sa^vo gyvasstį ap- rieeiai visuomet rėmė ir re
mia moksleivių Gied. vakarus. 
Už tai mes esame labai jiems 

draudžia. 
Jeigu vyras, kurs stipfres-

gijtt, tai kodei moteriai nepri- niaš skaitlingu atsilankynTu. 

mas sntetks mūšų, Giedriniu-
kų, organizacijai didele para
mą, t u r i u priminti, kad Ga-

bejo ir šis vakarastbus remia-

Trat atliksite gerbtiną ir pra
kilnų dalybą. 

Visi į €riedrininkų koncertą. 
Petras Atkočiūnas. 

JAUl?AM*eiŲ L. VYČIŲ 79 
KP. 

. . . - • > . . 

Detroit, Mick. — Nors retai 
tematyti laikrašeiuose apie 

'jaunamecHų L. Vyėių 79 kp. 
veikimą, bet ji nenuilstančiai 
darbuojasi. s 

fcrruod. 27 d. įvyko L. Vy-
4eh) kp. svarlVus susirinkimas. 
Šiame susi-me daugiausia bu
vo tartasi apie naujos valdy-
lx»s rinkimą. Bet pasirodė 
bus geriausia jei toji pati 
valdyba pasiliktų ir sekan
tiems metams. 

Labai linksma v ra darbuo-
tis kuomet savo tarpi turim* 
vieną asmenį, kuris daug pa
deda, tai yra mūsų klebonas, 

|kun. J . Čižauskas. J is daug 

Giedriniiikų 2 kuopa, Vai- t r i u s 0 P a d e d a > k a ( 1 t i k < * * 
pamišo, IIHL kaip= pirmiaus, h l i l ^ r i a u m ^ i m ^ k u o I m ' 
99*» ir šįmet rengiaN puikų T a < i ^ r o i k i a P ^ P ^ a t i dide 
koncertini vakarą. Šis vaka- [v « a r 1 ^ " • * • ( l v a s i o s v a 

<nmmmmm = 

/ PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 

Naudokis Proga 
i . . . 

Kas užrašys ne f>er agentą savo giminėms, ar pažys
tamiems Amerikoje, ar Lietuvoje nors pusei metų "DRAU
GĄ" už $3 .00 , gaus dovanėlę šį oro pranašą, o kas už
rašys visiems rnetarns už $6 .00 gaus oro pranašą ir nau-
}ą LieturVoš žerhlapf. % 

YJB& užrašys "LAIVĄ" į Lietuvą už $2 .00 metams, 
arba Amerikoje už $ f . 5 0 metams gaus naują Lietuvos 
žemlapj. -

D R A U G A S P U B . C 0 . 

-;- Chicago, IK 2334 So. Oakfey Ave. 

Moksleiviu vakaras 

ras įvyks sausio 28 d. 1923m. 
l»«ra])ij«iėj svetainėj, Gary, 

Inu. 
G-iedrininkų 2 kuopa deda 

visas savo pastangas to va
karo surengimui, kad jis butų 
vienas iš puikiausių kada yra 
čionai buvę. Šiame vakare da
lyvaus žymiausios daininin-
kęs, smuikininkas ir ki
ti pasižymėjv asmenys me
no srity, kurių Garie 
čiai nėra dar girdėję. 

Asmenys pildantieji pro
gramą, išskyrus Gary Lietu-
HTių Beną, bus iš tolimų kolo
nijų. 

Programoj dalyvaus sekan
tį asmenys: A. liakauskas,bu-
vęs "Tėvynės Balso" redak
torius pasakys įžanginę prsu-
kalbą, Alena Eakauskienė (fto 
teva4s Narinkaitė) dailiuos 
šiniue vakare. Prie progos tu
riu pažymėti jog A. Rakaus
kienė yra viena 

dui už jo pasidarbaviyią. 
Nežiūrint jokių kliūčių ti

kimės jog sekančiais metais, 
jaunamečiai (Vyčiai dar pa-
sekmiiigiau darbuosis. 

Muzikos mylėtojai. 
Red. prierašas: — Kitą kar

tą prašome kartu su kores
pondencija prisiųsti ir savo 
\ardą pa.varde redakcijos ži
niai. 

PRAKALBOS. — AUKOS 
LIETUVOS NAŠLAIČIŲ 

PRIEGLAUDAI. * 

— per — 
Tiesioginį Sasisiekymą 

Doleriais ir Litais 
Pigiausiai ir Greičiausiai. 

Visuomet Siųskite per 

CENTRAL MANUFAGTURHIS 
OISTRICT BARK 

1112 W. 35-th St. Chicago. 
Turtas virš $7,000,000.00 

I Š I M U TONSILUS 
Tobuliausiomis mokslo priemonėmis: 

1,—be peilio, 
2,—be kraujo, 
3,—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai. 

|Po operacijos, pacijentas gali tuojj 
[eiti } darbą, gali tuoj valgyti; dai-
[niniukii balsas tampa malonesnis,! 
(visa sveikata geresnė. Kuriems iS-
tčmiąti toDsilu.s, yra pilnai užganė-
Idlnti. 

Ligonius su jvairiomls Ilgomis] 
prijiinu: — 

Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki] 
19 vai. vakare. 

Nedoliomis Ir seredomia ofisas] 
| uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

OBSTETRIKAS, 
So. 50th Are. Cicero, 111. j 

O R O P R A N A Š A S . 
Kaina $1.00 

Hm pranašas pasako kokis bus oras. Kuomet rengiasi būti 
lytaus pamaži eina iš grintelės laukant vyras, gi ateinant gied
riam' orui išeina laukan moteriška. 

Adresuokite: 
DRAUGAS PUBL. CO. 

2354 South Oakley Avenue Ehica£0, I3iL5~2a, 

suaukotą $29.25. Už nuką 
gerb. kun. Norbutas vardan 
prieglaudą išreiški širdinga 
aeiu visiems aukotojams. 

Ten buvęs. 

La Salle 111. 

U MOTERŲ DARBUOtBS. 

H — 

GALIMA GAUT "DRAUGE" 

Apie Kristaus Sekimą, ši 
knygutė parašyta Šv Tomo iš 
Kempio. Ją skaitydams, žmo 
gus randa tikrą dvasiai mais
tą. Ne vienas paklydėlis ja 
skaitydamas atsivertė ant tie
sos kelia J i tinkama tisiems 
to apdarais $1.20, skaros a p d 
luomams. Jos kaina, su audek-
$1.80. 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave., 

Milvvaukee, Wis. — Sausio 
7 d. Moterą Sąjungos 32 kuo
pa surengė baiiii. Svetainė bn^ 
vo prikimšta žmonių. Mote
rims tas baliui pasisekė. Ge
ro pelno padarė. 

Čionai moterėlės.ir dafbuo-
,jasi. Ir žiemą ir vasarą įvai-h 
rias pramogas suitengia. Ne-
daii^- moterą tepriklauso Mo-
teii | Sąj. 32 kuopai, bet' jau 
daug pasidarbavo kilniems 
reikalams. Štai, altoriams už . 
dangalus nupirko. Joms įas 
brangiai kainavo, bet jos to 
nepaiso, bite gerą darbą atli
ko. Taipgi pažadėjo paaukoti 

Xaiuos Anglijos dainininkm 
praminta Naujos. Anglijos 
lakštutė. Dainuos A. Beree-
kaitė, pasižymėjusi Chicagos 
tlainininkė ir veikėja. J i yra 
baigusi Šv. Kazimiero Akade
miją; Alena' Urbiutė, irgi ŠV. 
Kazimiero Akademijos auklė-
jtinė, pasižymėjusi vaidintoja 

ir gabi smuikininkė, gros 
;smuiku šiame vakare. Bus ir 
daugiau pasižymėjusių meni
ninkių, Šv. Kazimiero Akade 
nujos auklėtinių. 

6rary Lietuvių Benas gros 
šio vakaro šokiams, kurie% bus 
tuoj po koncerto. Žodžiu sa-
fcant, tas vakaras bus puikus 
ir įdomus, kur galėsime iš 

Oglesby, IU. — Sausio 1S 
d. vakare miesto svet. buvo 
prakalbo* gerb. kun. J . Nur
imto, įgaliotinio " Vaikelio 
!Jėzaus" Dr-jos Našaieių Prie
glaudų Kaune. 

Žmonių atsilankė beveik vi 
si kiek jų eia esama. Visi iš
klausę gerb. kalbėtojo gyvai 
išrodytą našlaičių prieglaudj 

įžymiausių veifcįin.^ j r jg^j vįs ^m* į prie-

Pagrįžlant kun. J . Norbu-
tui iš Oglesby, IU. po pralval 
bų sausio 18 d. prisiėjo CrupU-
(Lį.palaukti trūkio į Spring 
Valley, III. Sumanyta užeiti 
pas vieną įžymų biznierių 
Vikt. Mikutavičių, kuris malo
niai sutiko svečius iiv sužinojęs 
kokiems tikslams kun. J . Nor- J - Norbuto prakalbos. 
buteis važinėjas po Suv. Vals
tijas -aukojo $5.00 Liet. naš
laičiams. Keikia priminti kad 
čia p. Mikutavičius yra jrėmė-

čiai ir kun. su monstrancija. 
Laike pamaldų, sakys pa

mokslus kun. J . Norbutas, ne
senai atvykusis iš Lietuvos ir 
kurs vadinėjo po visas koloni
jas su prakalbomis/ Taigi, 
bus galimu visiems išgirsti ge
rų lietuviškų pamokslų, bus 
galima visiems prieiti prie iš
pažinties ir Šv. KoiitUnijos h 
tokiu būdu įgyti visuotinus 
atlaidus. 

Sekmadieny. 7 vai. vakavę, 
bus pamaldos. Po pamaldų S 
vai. bažnytinėj svet. bus kun. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYBYTO/A8 IR CHIRTTRQ48 

8848 So. We*tern Aveone 
Telef. iJJfayettc 4146 

•a&D4oG: 9.11 rytely, 1-1 po 
pietų ir 7-8 Takarai». Nedėldl«-
oials tiktai po pietų S iki I ral. 

= 

1 i 

i 

DR. MAURIGE KAHN 
OYDYl'OJAS IR CHIRURGAS 

4831 S* Ashland Ave, 
ttol. Tardi t»4 

Tel. Tardg 0884 
OFISO i A L . : 

&—lt r. ryto, 1—3 Ir 7—8 r. r. 
NedėJiomlg; DUO 14 r. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

• ' " • • • • ' — 
= 

Reeid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 8691 

Dr. A. A. R0TH 
BUŠAS GYDYTOJAS to 

CžEEKURGAS 
Specialistas Moteriški;, Tyrisk^ 
Valkų to visų clirotUSkų Ugg. 

Ofisas: S335 S. Halsted St. 
Vai.; 14—11 ryto: t—• po 
piatT 7—8vak. Ned. 1 8 — 1 * d. 
Re». 11S9 Independence Blrd. 

Chicagro. 
. . n i u r T n f a i 1 tš l m%\ 8T 

glaudas yra daug našlaičių iš 
visur* atgabenama, tad pasun-
>kjjus laikams del nupuolimo 
vokiškų markių, buvo priver
sti dar kreiptis \ tunerildečius 
lietuvius, kurie jau yra tam 
tikslui pradžią pradėję, už ką 
vardan tų visų įstaigų gerb. 
kun. J . Norbutas išreiškė šir-
dingiausį ačių, oglesbiečiai su
aukojo: 

Po $2 dol.: A. Znotas, Z. 
Kerstonas; $1.50: 0 . Butkienė; 
po $!•: A. Astrauskas, Konce-
levičienė, P. Sprindis. M. An
driukaitienė, K. Pocius. ,rh*. 
Norkus, S. Paškauskas,' Jurg. 
VaičiulvynaS, J . Pocius, 
meris, A. Šliauteris, S. Kark-

gifsti mūsų gabių dainininkių iyS) J. Samulaitis, J . Gigą, A. 
išlavintus balsus ir pasi- Naujokaitis, Pr. Margis, Ant. 
džiaugsite smuikininkių talen- Šimkus. A. Namtavieienė, J . 
-tais. 

j a s visų prakilnių darbų ir jį 
aplanko dienraštis '©•raugas.'. 
Kad mūsų visi biznieriai į si ra 
šytų dienraštį "Draugą" ir 
kad kiekvienoj lietuvių šeimy
noje jis butų, tai daug tada 
tokių susipratusių žmonių tu
rėtume, bet ir taip lasalliečiai 
beveik visi yra geraširdžiai> 
tik gaila, kad ten negalėjo tu-
net prakaŲ)ėles. Buvęs.. 

Kviečiu visus atsilankyti į 
atlaidus ir prakalbas. 
Kun. kfeb. Jurgis G. M. česna. 

KENOSHA, WIS. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe» 

relna Trankąs Dr. Chas. Serai. 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai aplalkys 
apžiūrėjimų Ir gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr. G. U. GlasSr. 

S149 So. Morgan Streoc 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki % po pietų, nuo 5 iki 7 Tak. 
Ned. nuo 19 lkl 7 po platų. 

Telefonas Vards 887 
: • • ' i i ' • ' " - ,f\ i m* 

• - frr~Š 

ATLAIDAI. 

SSibax City, Idwa. — Šiuomi 
pranešu Sioux City ir apylin
kės lietuviams, kad Šv. Kazi
miero parapijoje bus keturias
dešimt s valandų atlaidai, pa-
Jinaldos, kurie prasidės šekr.i. 
28 d. sausio, 10:30 vaL ryte, 
su iškilmingomis šv. mi-šiomis. 
P o šv. mišių procesijoje daly
vaus Šv. Kazimiero, Šv. Jcįiio 
ir Šv: Onos Dr-jos. Maži vai
kai su žvakėmis, mažos mer
gaitės, . -baitai apsirėdžiusios, 

AK GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomal kure reika
lauja pagelbės. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOrfl? J . SMKTANA 
Akių Specialistas 

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

Ajit 8 lubų, kamb. 14, 15, 14 to ft 
Ant viršaus Platt's valstinyčios 

Temyk mano parašų 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakar* 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 
Į II Į > I 1 

9 <%W\ Jerukis; smulkių aukų ir M b a s t y s g>les, ant galo eisdvy-
Chicago, i i . ' $100 bažnyčios vidaus ̂ išmalia- i Giedri ninku. 2 kuopa nuo-' atvirutes surinkta $6.75, vis^i lika ministrantų, kunigai\sve-Į 

Misijos. 

Sausio 30 d. šv. Petro baž-
nyčioje prasidės šv. misijos; 
baigsis vasario 6 d. vakare. 
Pabaigoje bus iškilmingas mi
sijų kryžiaus pašventinimas. 

Misijas laikys gerb. Tėvai 
Marijonai P. Andziulis i r A. 
Cikoto. Jie savo pasišventini a 
žmonijos labui ir iškalbingais 
pamokslais jau ne viena pa
klydėlį grąžinti ant tiesos ke 
lio. 

Nepraleiskime, Kenošieeiai, 
taip brangios mums progos ne 
pasinaudojus Dievo malonė
mis. Tegul nepraeina nei vie
na diena neišklausius mums 
bent vieno gerb. misajonieriu 
pamokslo. Kviečiu ne vien tik 
parapijomis, bet ir kitus\ su- •„,„„,„„,„„,„, „ „ „ „ „ „ „ „ „ — n 
klaidintus mūsų brolius lietu- S. D. LACHAWICZ 
vius. Kam "brangi yra tiesa S LIETUVIS GRABORIUS 

ir norį ją surast, teateina į 
tas šv. misijas. 

Kviečia Klebonas. 

m eitARLES SEGAl 
Perkėlė gavo ofisų po nimierfi 

4729 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų-

^Val.: ryto nuo 10 — 12: nuo t—-o\ 
po pietų: nuo 7-^-8:10 vakare. 
Nedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drescl 2880 8 

• • 

= 2314 W. 2.'J-rd PI. Chicago, OIj 
3 Patarnauja laidotuvėse kuopi-: 
ogiausia. Reikale meldžiu atsišau-
Skti, b mano darbą busite užg<f-] 

umiiiimnintiiiiiiimrmmtHfiiimiiifiN 



DKXUGX9 Ketvirtadienis Sausio 25 į] 

Siame sus-nie prisirašė net riamas kilniam tikslui — Au-
septynt nauji nariai, kuriu šros Vartų bažnyčiai vargonų PARDAVIMUI. 

MOKYKLŲ SKANDALAS. 

Chicagoje senai vedami ta
rdymai viešųjų mokyklų skan
dalo reikale, būtent, viešų pi
nigų 'aikvojimo, klausime, kuo
met šiandie- miestui trųksta 
mokyklų ir tam tikslui neturi
ma fondo. 

Skelbiama, jog "grand ju-
r y " sekretoriui jau daug kar
tų siųlytas riebus papirkimas. 
Bet jis atsisakęs. 

Tomis dienomis jo ofisan 
atėjęs nepažįstamas žmogus 
ir jam paklojės 20,000 dole
rių. Bet jis nesutikęs. Tad 
4as nepažįstamas pasiėmęs pi
nigus ir išsidanginęs. 

[domu, kodelgi toks geras 
sekretorius nesulaiko tų žmo
nių, norinčių jį papirkti, ii 
neatiduoda policijai. 

SALIUNINKAS KRIMINA-
LIN TEISMAN. 

Koronerio teismas išteisino 
balnininką Vincenta Pozgay, 
1312 Cnllerton a ve., už vieno 
girto žmogaus nužudymą savo 
galiūne. 

Teėiaus iminieipalts teisėja-| 
I-a Buy saliuninka atidavė 
kriminaliu teisman. Xes po 
tos žmogžudystės saliune pa
daryta krata ir rasta vienas 
tūkstantis galionų vyno. 

Dėlto už žmogaus nugirdy-
mą ir paskui nužudymą turi 
but kaltas saliuninkas. 

PLĖŠIKŲ PAŠAUTAS. 

Plėšikas užpuolė valgomu 
daiktų krautuvę, C>1M> Liberty 
st. Krautuvės savininkas 
mėgino priešintis. Už tai pa 
šautas. . Teciaus piktadaris, 
George IFanson, 17 metų, tuo-
jaus sugautas. 

! Chicagon atvyko japonų šil
ko gamintojų delegacija iš 22 
žmonių. Prekybos reikalais 
jie apkeliauja Ameriką. 

f A. TA 
ONA PAVILAUSKAITĖ 
13 metų, amžiaus, mirė 23 
dieną sausio, 12:30 dieną. 
Paliko dideliame nuliūdi
me tėvus Joną ir Rozaliją 
Povilauskus. brolius Joną 
ir Antaną; taipat kitu:* 
gimines. 

Palaidojimas bus pėt-
nyčioje, 26 d. sausfo mėn. 
9 vai. ryto Aušros Vartų 
parap. bažnyčioje, o pas
kui i šv. Kazimiero ka
pines. Nabašninkė pašar
vota tėvų namuose. 2051 
W. 22nd PI. 

Visi giminės ir pažįsta
mi prašomi dalyvauti lai 
dotuvėse. 

Nuliūdę tėvai ir broliai. 

gi žmonės vra .dabar susidomė-
je įvykiais Klaipėdoj, tai at
silankė daug nesocialistų pa
siklausyti. O čia pasirodė, kad 
tų žmonių susidomėjimą Klai-
pjdos Ii kimu* panaudojo kaipo 
meškerę sutra ūkimui daugiau 
publikos į savo pairtijinį mi
tingą ir savo partijai pinigų 
pasišienavus. 

Pirmas kalbėjo socialistų 
dienraščio red. P . Grigaitis. 
Jo kalba buvo paprasta, kai 
bėjo panašiai kaip McKinley 
Parke, apie Klaipėdą, Tik dar 
pakramtė kunigams skvers-
nus, papliovojo ant krikščio
nių demokratų, išgyrė socia
listus ir ragino duoti jiems 
aukų. 

Antras kalbėjo socialistas 
K. Bielinis. Tai silpnas kalbė
tojas. Daug kalbėjo, bet mažai 
ką pasakė. Apie Lietuvą aiš
kino, kad ten vra demokrate-

/ T*. 
k a, visi turi lygias teises bal
savime, ir tik ragino aukotiLie 
t n vos socialistams, kad jie bu
tų galingi, galėtų paimti visą 
Lietuvos valdžių, į savo ran
kas, išmesti iš mokvklu t ik v-
bos destvma, atskisti Ražnvčia 
nuo valstijos. 

Prisiminė ir apie Klaipėdos 
kraštą. J is Um buvęs ir įsižiū
rėjęs \ tenykščių žmonių pap
ločius, įsitikinimus. Būdamas 
s o c i a l i s t u 

n^išliejęs 
tikinčiųjų. J is labai pašiepė 
Klaipėdos žmones už tą, kati 
}\v yra tikinti, namiej mel
džiami, šventadieniais eina į 
kirkes ir klauso savo dvasiš
kių. Socialistas Bielinis nega
li pakęsti tikinčio žmogaus, 
nori matyti jį besilyginanti 
save prie gyvulio. 

Nors cicilikai garsino, kad 
prakalbos bus apie ^Klaipėdą 
iv kiek kalbėjo apie Klaipėdą, 
bet aukas rinko savo partijos 
sustiprinimui. O šiuo tarpu 
klaipėdiečiai šaukiasi mųs pa
gelias kraštą Jiuosuoti iš po 
svetimų jungo. Čia aišku, kiek 
socialistams terūpi tautos, 
žmonių laisvė. 

J ie džiaugėsi kad šiuose 
prakalbose surinko $40 socia
lizmo platinimui Lietuvoj. Sa
kė, kad tai 4>są labai daug. 

Dzūkelis. 

tarpe i r M. Bagdonas. J is pa
sižadėjo dauį^ mums, pa
gelbėti. Kiti prisirašė sekan
ti : T. Bičiūnas, Br. Šaltime-
ras, Ctia Mockaitė t Br. iStat-
kiutė, M. Kuoda i s ir P. Mie-
keviciiltė. 

L. Vyčių 4 kuopa tikisi iki 
pavasario turėti1 susiorgani
zavusi base ball team'ą. 

Valio! 18-tos kolonijos jau
nimas, parodykime i r mes ką 
galime. 

;A 
įiaisvmui. , Mokinys. <m « •» 

PRANEŠIMAS 
f 

Trumpa permaina įvyksta. 
Buvo jau " D r a u g e " rašyta, 
kad L. Vyčių 4 kuopa scenoj 
stato veikalą "Pin igė l ia i" 4 
d. vas. Taigi šito veikalo sta
tyme ir^vyksta permaina. Bus 
statoma ne 4 d., bet 18 d. vasa
rio. . 0 4 d . vasario bus su
rengta "Sunkių, la ikų" pasi
linksminimas (Hard time dan-
ce). Kas geriausia apsirengs, 
t. v. labiausia apdriskęs ateis 
į šį vakarą, gaus dovaną, o 
tų (dovanų bus daug. J a u a* 
girdėjau kaVkurias gudruoles 
sakant: druską išpilsim, o iš 
maišukų pasisiųsim sau "dres 
ses". Tai bus prasčiausia ir 
pigiausia ir sako, gausim do
vanas. Pamatysim kas laimės. 

Dul-dul-dudelė. 

Brighton (Park. — L. Vyčių 
36 kuopa laikys metinį( susi
rinkimą, ketvirtadieny, sausio 
(Jan.) 25 d. McKinley įParko 
svet. Visi nariai-ės yra prašo
mi atsilankyti, nes kiekvienam 
yra svarbu. 

Atletams taipgi svarbu atsi
lankyti. 

Po susirinkimo bus žaidimai 
akompanuojant mūsų benui. 
Sus-mas prasidės lygiai 8 vai. 

• Pirmininkas. 

SUSIRINKIMAS. 
— • - r 

"Draugo" Bendrovės šėri-
ninky metinis susirinkimas j -

llRIGHTOJf PARKO NAMŲ 
BARGBNA1! 

Pardavimui pulkus ir beveik nau
jas 2 pagyvenime inuro namas-rpo G 
kambarius su elektra, maudynėmis it* 
kitaisparankumais; kaina $7,500, pa
šė reikia įnešti, o likusius lengvais 
išmokėjimais. 

Pardavjmui medinis namas 2 auk
štų po 6 kam barius; statytas ant 
kampinio loto, galima perdirbti ant 
bizniavo namo; kaina $.1,500 greitrį* 
pardavimui. 

Pardavimui naujas muro namas 2 
aug-štu. po 4 didelius kambarius, su 
elektra, maudynėmis ir kitais paran-
kurriais; kaina $6,700; parsiduos leng
vais išmokėjimais. » 

Pardavimui puikus medinis narna.s 
2 augštu po 4 didelius kambarius, 
kaina $3,800, galima pirkti lengvais 
išmokėjimais. , 

Del tolesnių^ informacijų atsilanky
kite dieiną ar vakarais pas J. Yush-
kevvitz, 4034 Archer Ave., prio Cali-
fornia Ave., Chicago, 111. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO. 

f 

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
. DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigns ir 
* Parduodam Laivakortes. 

Valentine Dresamaking Coliegc 
2407 W. Madison Street 
Telefoun.s Seeley 1«4S 

Moko Siuvimo, Patternij kir
pimo, Designingr biMiiui ir na-| 
maras. Vietos duodama dykai, j 
Diplomai, MoMslas Idngrvals at-
mokejimais. Klesos dienomis lr| 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų j 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

Tel. Lafayette 4223 

DIDELIS GARAŽO BIZNIS? 
Pardavimui gerai apsimokantis ga

ražo biznis su budinku ir visais įran
kiais prie biznio; biznis išdirbtas ir 
randasi geroj biznio vietoj; reikia 
apie $6,000 įmokėti, likusius lengvais 

, f*w išmokėjimais; pardavimo priežastį pa 
VyKS SaUSlO Z D O. (IV.etVer»| tirfeite ant vietos. AteiSaukite pas J. 

v » v \r n I Yushkewitz, 4043 Archer Ave., prie gt) Aušros vartų rar. sve- raiifornia Avo„ Chicago, UI. 

PLUMBING 
• 

Kaipo lictuvys, lietuviams visa 
dos patarnauji; kogeriaosia. 

M. YCSKA 
8228 W. 38-tb Street 

ItTelc/oua* Vards 11*8 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IR 
Balsam uoto jas 
Turiu automo

bilius visokiems 
raikalams. Kaina 
prieinama. 
3319 Aubura 

v 

r 
Ave. Chicago 

PLATINK IT " D R A U G E . " 

tainėje ( 2 3 2 3 W. 23 PI. Chi-
cago, III.)- Prasidės 7 :30 va
kare. Visi sėrininkai kviečia-

ANT PAItDAVIRO mūrinis namas j 
su dviem bizniais. — Sali^nas įr { 
kendžių krautuvė. Kjekvienoje biznė-

j>je yra pagyvenimui po 4 kambarius. 
,'Saliunas parsiduoda su .visu bizniu įr 

mi atsilankyti. Kurie nesralė-' itaisais. Pardavėją rasite saiiime. 
~ * a ! Atsišaukite: 

tQ patys, tei?alioja raštu ki-2100 wcst 24-u> st. N. V. Kampas 
tus tekamus žmonės, (galio- PA RD AVI AUT medinis narnas, ke-

Bielinis """neiškenti 
savo pagiežos ant 

LABDARIŲ VAKARAS. 
SUS-MAS. 

jimas žodžrc nepriimamas. 
"Draugo" Bendrovė. 

Bridgeportas. — šį vakarą 
>ausio 25 d. Šv. Jurgio pa
rap. svet. rengiamas Labda
ringos Sąjungos 5 kuopos d i 
delis vakaras-susirinkimas. 
KalK** kun. Br. BumSas. Šia
me susirinJvime bus paaiškin
ta apie statymą, našlaičiu na 
mo-ligoninės. Taipat bus is^ 
duotas Labd. S^j. Seimo pil
nas raportas. Bus IT kiti pa
margini mai. 

Visi bridgeportieeiai nuo-
šindžiai kviečiami atsilankvti, 
nes tiuėsite progos išgirsti la
bai įdomių dalykų. 

Tat-gi, visi "į šį vakarą. 
Labdarys. 

KAD JUOKTIS, TA t JUOK 

I š 18TOS KOLONIJOS. 

SOCIALISTŲ APETITAS. 

Kalba apie Klaipėdą, aukoi 
savo partijai. 

North Side. — Sausio 19 d. 
\Vicker Park mažojoj svet į-
vyko soeialįstu prakalbos. 
£monių atsilankė tik apie 100. 
:J5uvo garsinta, kad kalbės a-
pie Klaip.^os kraštą ir kadan-Įiš kito miesto. 

L. Vyčiu IV kp. susirinkimas. 
— Trumpa permaina įvyksta. 

Sausio 18 d. L. Vyčių 4 kp. 
turėjo metinį susirinkimą. Jau 
namečių Vyčių skyrius turėjo 
sus-mę. 7 vai. Nutanj aplanky
ti ligoninėj kun. Pr. Vaitu
kaitį, mmešant jam bukietą, 
Sėlių. 

Jiems užbaigus, prasidėjo 
suaugusi ųjų Vyčių, sus-mas. 
Nariai-ės skatilingai atsilan
kė. Visoki, įvairių komisijų 
raportai išduota. Vakarinė 
mokykla. Vyčių pastangomis 
įkurta, pasekmingai gyvuoja. 
Mokytojauja: lietuvių kalbos 
— M. Bagdonas, anglų kalbos 
— A. Augustinas. Anglų kal-
},<»s ir skaičiavimo vra moko-
ma pirmadienio ir trečiadienio 
vakarais; lietuvių kaltos, 
penktadienio vakarais. Girdė
jau iš mokinių, lead jie yra la-
l»ai patenkinti mokytojais. 

Toliaus, nutarta surengti 
prakalbas, kalbėtojų pakviesti 

i 

West Side. — Sausio 28 <1. 
Meldažio svet. įvyks ypatin
gas vakaras. AušrosVartų par. 
choras scenoj statys du {do
miu, labai juokingu veikaį i : 
"Neatmezgamas mazgas*' n* 
*4 Daina be galo". Ateikite į 
> akarų stipriais diržais susi
juosę. Juokų, bus juokų... Po 
juokų bus šokiai. 

Visi choro nariai-ės, o ypač 
varg.. K. Sabonis deda visas 
savo pastangas, kad vakaras 
pilniausiai pavyktų ir kad at
silankiusieji netik juo. gėrė
tųsi, bet amžinai neužmirštų. 
Ir visas to vakaro pelnas ski-

SUSIPAŽINKITE SU MAŽĄ
JĄ LIETUVA — K L A I P i 

DOS KRAŠTU. 
Kų tik gavome iš Lietuvos 

140 puslapių knygų '"KOVO 
20-TA DIENA" kurioje pla
čiausiai aprašytas Klaipėdos 
Kraštas. Joje yra 20 įvairių 
j ta veikslų, tarpe jų yra daba iv 
tiniai vadai kurie šiomis die
nomis išvijo franeuzus iš Klai
pėdos. Jų skaitydami pama
tysite Maiąjg, Lietuvą kaip 
ant delno. Taigi' užsisakyk it? 
jajc tuojau! 

Kaina tik 40c. 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avesue 
Chicago, 111. 

K A U N A S ! ! 
KAUNAS!! 

Ką tik gavome iš Lietuvos 
KAUNO albumą. " K A U N A S " 

Jam-e, randame gražiausia* 
miesto vaizdus kaip vti: na
mus, bažnyčias, gatvėkarius ir 
t. t. Taip, k a i jį atsivertęs 
jautiesi esąs pačiame Kaune. 

Kaina t ik 75c. 
DRAUGAS PUB. CO. 

232Į4 South Oakley Avenue 
Chicago, 111. 

REIKALINGAS. 
Vyras dirbti pieninyčioj. 
Atsišaukite: 

1057 Wes:4 14-th Street 
Chicago, 111. 

REIKALINGOS merginos nuo 
16 iki 20 metų amžiaus dirbti 
automobiliams lampas. Prity
rimas nereikalingas. Atsišau
kite po 8 yal. ryto.'Tik tos lai 
ateina kurios pasirengė dirbti 
turi mokėti Angliškai. 

Illinois Miniature Lamp 
Div/sion 

2243 West Harrison Street 

į turierua pagyvenimams po 4 ruimui, 
' »*u elektra, prazų. Parduodama pigiai, 
.'ant lengvo išmokėjimo. 

KieTpkit«"s j 
JONĄ JI "SCIV, 

l Ayit antri^ Iubi;, pri«žakyje, 
1417 S<>. 50-tr Ave. Cicero, II!., 

»II>i:i.IS BAftOEHAS 
Parsitluoda i>usč- garage biznio. Pnr-
duo.Tiu už jusu tikrą p.Tsii-lynia. Die
nia gerai išdirbtas. Nepraleiskite 
progos. 

J. M. 
2857 \V. 3»th PI. 

AUKSINĖ PROGA. 
Parsiduoda arba išsimaino ant I 
namo ar Farmo^, 60 automo- ' 
biliu telpantis garadžins, su j 
visais/* įtaisymais ir visoms; 
mašinoms. Platesnių žinių Į 
kreipk i t \s pas: i 

C. P. SUROMSKIS & CO. j 
3346 South Halsted Street , 

Tel. Boulevard 9641 

A Situation Saved 
4 p Vienas Chicagos] biznie

rius kuris buvo pasirengęs 
važiuoti Springfieldan su 
biznio reikalais, ant nelai
mės krito ir išsisuko koją. 

Parvežus jį namo, jis tuo
jau pašaukė Springfieldan 
Long Distanc'u telefonu, 
ir paaiškino viską kas at
sitiko ir užbaigė visą rei
kalą per telefoną. 

Kuomet nelaimes ir liga 
sugriauna tavo plianus, 
tuomet Bell Long Distance 
telefonas išgelbės situaciją. 

ILLINOIS BELL T E L E P H O N E 
C O M P A N Y 

O 

PARDAVIMU ABBA MAINYMU 
Bevelk naujas mūrinis namas 6 I 

pagyvenimu po 4 ir 5 kambarius, 
elektra, maudinės, aukštas, skiepas 
Ir stogas, namas randasi ant Emi-
rald Ave. arti 33 St. 

Parsiduoda pigiai arba išsi maino 
ant mažesnio namo, loto, arba far-
mos. 

F. J . SZEMET 
. 4180 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 6824 

J . WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIčIA 
Aatomobilral visiems reikalams 

2055 W. 2£-nd Str. 3146 W. 21 PI 
Tel. C«nal «543 Tel. Cm.a I Oi 99 

"2J 

i I 

• 

•. 

Nuo skaudėjimo galvos, dantų, strė
nų — šalčio, katarr'o, sutynimo, ru-
matizmo ir vidurinių ligų,' pamėgink 
"Alberta" Iletmedies, pasiųsdamas 
50e. o gausi vaistus. 

NIEDZIELSKI 
2338 Wost 2S-rri PblCą 

ClUoago. 111. 

KRUPAS U2Ų0 2 VAL. RYTE 

Telefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis 
ŠK. W& Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse ves-| 
tuvėse ScrikS-, 
tynose Ir kituo-1 
se reikaluose^ 
Kainos prieina
mo! 

3307 Aubum Ave. Chicago 
Tai buvo greitas užpuolimas be jo- j 5'@^^#® .̂®^^%®,s,i4.'®.'S'®^®^^®/®/».;'J 

kio persergėjimo išanksto. J„aikas 
brangus — o daktarą labai sunku 
gauti.' Tuomet atsiminus motina apie 
Dr. Drakc's Glessoo uždavė vaikui. 
keletą lašų. Vaikas" kaip bematant nu 
rimo ir nustojo vemti. Dr. Drake's 
(Jlessco yra vartojamas per 35 me- l 
tus ir žinomas kaip geriausias vais- f 
tas nuo krupo. i'i»siklausk daktaro ar 
aptiekoriaus Ką jis mano. Kaina 50c. 
— vertas $50.00. | (Apgr.) 

GREIČIAU ir PIGIAU 
NEGU PER KITUR 

Pinigai nueina Lietuvon, kurie siunčia j)er LIE
TUVIŲ PREKYBOS BENDROVE. Pinigus siunčiame 
DOLERIAIS ir LITAIS. 

Niekas kitas negali greičiau ir pigiau, pinigus pa
siusti Lietuvon, kaip LIETUVIŲ PREKYBOS BEND
ROVE. 

LAIVAKORTES į Lietuva ir iš Lietuvos ant visų 
linijų parduodam. 

PASPORTUS, kontraktus, doviernastis ir visokius 
legalius popierius padarom pigiai ir greitai ' Inšiuri-
nam namus, rakandus ir automobilius nuo ugnies ir 
kitu' nelaimiu. 

Visokius patarimus suteikiame dykai. Visais reika
lais kreipkities į mūsų agentą savo kolonijoj, arba pas 

LITHUANIHN SALES CORPORATION 
3313 k Halsted St. Chicago, II I , 

• * 
Telephone Yards 6062. 

: • : — 

'I 

M m Gure Institute 
, DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas 
Ntoturopathas 

Gydau Jvairias ligas, o ypatin
gai užsisenljusias, ' be vaistų Ir 

operacijų, — naujausiais bu 
4 dais. 

4224 'Archer Av. Brighton Park 
Thcater Bldg., 2-ros lubos. 
yalandos: nuo 9 iki 12 diena. 

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

Tel. Lafayette 6698 

r 
Tel. Yards 0392 

Dr. F. A. MANELIS 
NAPRAPATH 

Vą̂ l. nuo 9 išryto iki 8 vai. vak. 
Ket. ir ^fed. nuo 9 iki 1 vai. po 
pietų. 
3247 Emeralrt Ave. Chicag>o. 

= 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Cfiicagoj 
t 

PEARL QITEEN KONCERTBfA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Ntosų krautuvė—vien* i i didžiansių Ohica^ojt 
Parduodame ui žemiausia, kainą, kur kitur* taip negaati. 

Mašinėlių ląižlramg drukuoti ir ofiso darbams yra naujau* 
lios mados. Užlaikom risokiu* laikrodžius, žiedus, filiubi-
uiui ir deimantinius; gramafonus lietavižkais rekordais ir 
koncertinių geriausiu, armonikų rusiškų ir pruuiškų iidir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikali&ku* instrumentus atsakančiai 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiŠku dalykų. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. ILL 

Telefonas BOULEVARD 7309 
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