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KATALIKU BAŽNYČIOS 
PADĖTIS BRITANIJOJ. 

-%—*• 

PRAEITAIS METAIS PADĖ
TIS BUVO VIDUTINĖ. 

Neduos Lenkams Užimt 
Neutrales Zonos 

KLAIPĖDOS LIETUVIAI 
NEPASIDUODA. 

T. Sąjunga 
Pirmąją vietą užima 

Liverpool. 

LONDON, v. 4. —T). Brita
nijos kataliku autoritetai pra
neša, kad praeitais metais Ka
talikų Bažnyčios padėtis buvo 
vidutin>. Nors po buvusio ka 
ro nebuvo galima pilnai atsi
gaivinti ir siekti normalaus 
gyvenimo, teeiaus situacija 
patenkinti. 

Anglijoje ir Valgoje kata
likų skaičius dar nepasiekė 
dviejų milionų dusių. ;Teeiaus 
rios diocessijos: "Westmin»te'j*, 
prie to skaičiaus mažai ko trū
ksta. 

1922 metais katalikų skai
čiui pasidaugino 33,796 dušio- j 
mis. Atsivertė apie (> anghko- PARYŽIUS, vasario 4. -
JIU bažnyčios kunigai, dange- Į Tautų Sąjungos tarybos susi 
lis žymesnių pasaulinių ii 

ja Lietuvai 

LONDONAS, vasario 4. — 
Tripolitanijoj italai pakėlė 
militarines operacijas prieš 
sukilusius ten arabus. P ra 
nešta, kad vienoj vietoj ita
lai nukovė 300 arabu. 

Karu ir Blokada 
PODRAUG LIETUVA ATMETA SANTARVĖS 

U L T I M A T U M Ą . 
KLAIPĖDIŠKIAI TURI' JAU STIPRIA KARIUOMENE. 

Daug laįsvanorių įstoja 
kariuomenėn. 

LIEPOJA, vas. 4. — Tai
kos balandi* skraido ant Klai
pėdos miestp. Teško jis ata
tinkamos vietos nusileisti ant 
žemės, idant nesuslapti kojų. 

Nežiūrint taikingų specia-
K»s ambasadorių tarybos pri-
siųstos komisijos kalbų, klai-j SOHRNECTADY, N. Y. v. 
pėdiskių naujoji valdžia iri 4. Rockefellerio instituto 
kariuomenė griežtai tvirtina, 

ITALAI NUKOVĖ 300 
ARABŲ. Žinios iš Lietuvos 

BRANGIAU KAIP 
AMERIKOJE. 

KLAIPĖDIEČIAI SAVO IŠSI
GELBĖJIMĄ TEMATO 

KAUNAS. 

SUSEKTA INFLUENZ0S 
MIKROBAS. 

LIETUVIAI IŠEINA IŠ 
SUSIRINKIMO. 

kad neapleisiu miesto. Lietu
vių valdžia ir tvarka Klaipė
dos kraSte, sako klaipėdiškiai, 
yra įvykęs faktas, kurio nega
lima panaikinti 

Sako. verčiau karas , negu 
pasiduoti. 

fcįaip žmonių įvairiu denomi 
nacijų. 

Liverpool pirmoje vietoje. 

Liverpoolio diecezija užima 

rinkime vakar čia Įvyko neti
kėti atsitikimai. Pakelta grū
mojimai Lietuvai karu ir blo
kada. "Lietuviai protestuoda
mi apleido susirinkimą. 

Tautų Sąjungos taryba nu-

- Iki šiol Į KLAIPĖDA. Klaipėdos 
grįžę iš Amerikos žmonės kraštas pergyvena karštą ne-
džiaugdavosi, kad Lietuvoj rvų įtempimą. Nebėrasis tur-
gali pi<riai .šio to prisipirkti.' but nei vieno gyvo, kurs ne-
Dabar jau viskas virto kitaip.Įkalbėtų apie -rytojaus dieną. 
Daug dalyki} jau pas mus Galvos primuštos paskalomis. 
brangiau, kaip aukso šaly A- Santarvės nusprendimas, lau-
merikoj. Tik pažiūrėkite: ei-1 kiamas skrupulingai diena is 

tyrinėjimų skyriaus d i r e k t o r ė drabužių 250—350 litų (25.dienos, darbininkų generalis 
rius Dr. Flexer čia paskelbė,!__ 35 doleriai), marškiniai 12 .-treikas, spaudos nepaprastas 
jog susekta ir izoliuota influ-
enzos mikrobas. v 

PREZIDENTAS PRIEŠ 
RONUSUS. 

— 20 litų ($1.20—2.00) pan- sujudimas, susirinkimai, mar-
čekos 2—6 litai, čeverykai 40 f kės naujas nukritimas visa 
— 60 litų ir tt, 

—Sus. Min. Paštų Telegra-
utralo zoną ir leido lenkams ; Komisija tvirtina, kad šau
davo dalį užimti spėkomis, i gojasi negeistinų susikirtimų. 
lietuviai delegatai išėjo iš t a - j T e ^ i a u 8 m n a i l j a KlaipėdosĮ WASHINGTON, vas. 4. - žutę abonentams paskyrė po 
ry ta i sisirinkimo protestmv. valdžia nevesiaiiti jokių dery-; Kongrese pakeltas projektas j JOO litų (užmetus) . 
darni ir neatmainydaim savo j ^ t a į p j j ^ k a į p įikai mies-Ikaro veteranams mokėti, bo-j Maža Lietuva jau daro not 
1 užstatymo. to neapleis nereguliarė ka-j nusus gaunamais iš Anglijos; Amerikai sarmatą. Ten to-

Tuotarpu lenkų delegacija į rį lK)nieuė. ' už skolas nuošimčiais.' 
puckdhė, kad lenkai N *tid*- Klaipėdos valdžia įstojan- Prez. Hardingas griežtai j tams. 
lojimo pradės okupuoti jai į tiems kariuomenėn laisvano-! priešinasi tam projektui. j | 
pripažintą zonos dalį. , r į a m s l l l o k a i e n o j e du lietu 

Tautų Sąjnngos tarybos vtffcti -litu. T R * skaitosi ge 
s I erose vciskiama 

sudarė čia visuotiną kalboms 
temą. Pastarąją dieną papli-

rų ir Telefonų Valdyba Kau- to įvairių gandų. Žmonės la-
no Pašte nuomos už pašto dė- bai godžiai paskolas gaud*L 

liet pas visus matyt vilties, 
kad tik taip begalima busią 
išsigelbėti iš šiandieninio su
griuvime^ ir lietuviai ir vo-

:kios dėžutės du doleriai mfc-1 kiečiai bemato išsigelbėjimą 

ccisKiama nuomones, 
jog lietuvius pakursto rusai. 

ras pinigas ir todėl laisvano-
rių kariuomenė kasdien eina 

PASLĖPĖ DIDELJ PELNĄ 
NUO MOKESČIU. 

LENKU ŠUNYBĖMS 
NEPASISEKĖ. 

pirmąją vietą katalikų skaičių sprendė padalinti kuone pu-
mi-—:i(K)J13 dusių. Paskui siau visą neutralę zoną tarpe 
j\>ka Salford diecezija su 21)'), Lietuvos ir Lenkijos. Len-
400 ir AVestminstcrio metro- kai iki šiolei jau ir taip daug 
politinė arkivyskupija 260. turi užėmę Lietuvos plotų 
000 dučių. Tad Lietuva tikėjosi, kad, nu-

Londonas negali but skaito statant tarp Lietuvos ir Len
inas kaipo bažnytinė vienatu, kijos šiokią-tokią sieną, visa 
kadangi čia gyvuoja 3 atski- neutralė zona bus pavesta iš-
Sotitlnvork ir Brentwood. imtinai Lietuvai. 

Diocezijos Hexham ir Nevr-1 

autoritetų parė-

MOCKAVA. Suvalkų Sto
rasta atsiuntė Punskan per jei jie taip stipriai priešinasi. (fidyn ir stiprvn. Net daugu- Federalių 

.1 „ . . j . , , . v. , J 2 . ft. • «'.. žandarus įsakvmą, kad ant 
m a |viaij^»dos vokiečių .jauldvmu areštuota Otto Scbroe- . T ' n .. , . 

iiy. . . •• 1 / . v * , _j i rytojaus atvyktų pas 31 visi 
stovi naujos valdžios pusėje.uler ir jo žmona. Schroeder * \ ,. . ,. 
M 1 x- v -^v -v , . • • ',. o , i. ii- Punsko apylinkės lietuvių 

lNeš įvesti lietuviški pinigai! yra turtingas South \ \ a te r s t ; . . */ . ., t r . 
* . v ^ . • . , *| . . . x - - j kaimų seniūnai pasikalbėti 

i gerina žmonių gyvenimą, kuo- pirklys. Į metus jis padaro 1 _ • ., . . -
•' r{*\i*M\ i 1 \(tel panaikinimo neutrahnes 

AMBASADORIŲ ULTIMA
TUMAS BE SVARBOS. 

tik Lietuvoje. Aukštuolaičio 
kompanija nutilo. Tik vie
nas "Arbeitsgemeinscfiaflff*' 
dar ginasi be vilties, ^ / r ta* 
čia virto dienos #5*^1?%*. 
Juo spekuliuojama, jis gaudo
ma. 

DĖMĖTOJI ŠILTINE. 

Lietuvos seimas ji atmeta, imet vokiečių markė nustojusi 
• . / 

~~~̂  vertes. 
STOt'KHOLMAS, Vas. 4.—{ Miesto gyventojai daugu-

apie 600,(XX) dolerių pelno. 
Bet už 1920 ir 1921 metus jis 

vyriausybei nemokėjo jokių 
International News Service i š j m o j e y r a vokiečiai. Bet pro-j mokesčių. 
Kauno paduoda tokią žinią:, jvincijoje gyvena kuone visi Chicagoje yra daugybė to 

Lietuvių seimas atmetė san-; i įG t l l v į a j . Pastarieji, parduo-ikių didelių žuvt^, kurios mėgi 
Bet kas ten! Ačių lenkų' tarvės ultimatumą, kuriuomi fami maistą, atsisako nuo vo-,!na išsisukti nuo moljėjimo fe-|, 

castle katalikų skaičiumi už- su Prancūzais suktybėms, nu-1 reikalauta atšaukti lietuvių 1 kiečių imti markes. Reika- deralių mokesčių. 
ima ketvirtąją vietą. tarta neutralę zoną padalinti 

Škotijoje (Skot landi joje) j pusiau, 
katalikų skaičius pasiekė 610, \ Lietuvos pasiuntinys Vokie-
304, iš kurių daugiau 500,000 ! tijai Sidzikauskas pareiškė, 
galima rasti Grasgowo arki- jog Lietuva nekuomet nepri

pažins to tarybos išspremli-
i mo ir neleis lenkams užimti 

vyskupijos ribose. 

Permaža kunigų. 
Kuomet perniaį Britanijoje 

katalikų skaitlius žyntiai pa
augėjo, tai kunigų skaičius 
nupuolė. Karo laikais čionai 
darbavosi daug svetimų salių 
kunigų. Po karo jų didžiame 
grįžo į savo šalis ir todėl pn 
liko didelės spragos. 

Naujų kunigų įšventimas 
t ai pa t sumažėjo. Tečiaus šian 
die seminarijose daugiau stu
dentų, negu kitais laikais. Tad 
trumpoj ateity bus galima su
laukti daugelio kunigų. Tas 
leis atidaryti naujas misijas 
katalikiškam darbui Anglijo
je. 

dalies neutrales zonos. Dar 
pažymėjo, kad Lietuva tam 
tikslui pavartos spėkas. 

Francijos atstovas Viviani 
į tai atsakė, jog toksai Lietu
vos žygis pakels Lietuvos blo
kadą, o gal ir karą Lietuvai. 

kariuomenė %iš Klaipėdos. 
Be to, seinias išnešė rezoliu

ciją Klaipėdos kraštą prijun
gti Lietuvai. 

Ambasadorių taryba ulti
matumu reikalavo atšaukti 
kariuomenę ir išrišti naują 
Klaipėdos valdžią. 

PATEISINA "SAUSĄJĮ 
VIRŠININKĄ. 

lauja litų. 
Klaipėdos miestui ima tru

kti maisto. Todėl, kad visa
me mieste, kurs skaito iki 40,-
000 gyventojų, nėra nei vie
nos valgomųjų daiktų krau
tuvės. Miesto gyventojų mai
tinimasis išimtinai priguli 
nuo valstiečių. 

juostos. Žandarai per naktį 
aplėkė visus minėtųjų kaimų 
seniūnus ir davė paraginimus 
vykti į Suvalkus minjėtuoju 
reikalų. Bet šie visi išsky
rus Punsko kaimo seniūną, 
nevažiavo sakydami, "kad jie 
nesuprantą, kas per atsitiki
mas, tokio ūmaus ^aukimo 
dargi per žandarus... jie, gįr-

jįl . T,., idjį, tuo klausimu turi dar kiek 
Cbicagos repubhkonų sro- ,, • 

pagalvoti." 

TURI 4 KANDIDATUS. 

Vės į miesto majorus stato 4 
kandidatus: Lueder, Millard, 
Barasa ir Weslev.' 

Demokratai laimingesni. 
J ie turi tik vieną kandidatą. 

ANGLAI BUO, FRANCUZŲ Pasirodė taip nėra. Frau-

NBW YORK, vasario 4. — 
New ITorko valstybės "Anti -

Kuoraet taryba priėmė re- Saloon League" superinten-
zoliuciją padalinti pusiau ne-

Katalikų projektai 
Yorksliire Benediktinai vie

nuoliai prie savo bažrvčio.; 
pristato didelį butą, kuua'in 
pa nato akmenį perniai ptH* 
ventino kardinolas Bournė. 
Dominikonai vienuoliai dnt.:; 

Krikštai, mokyklos, skaičius darbuojasi apsistatyti Ox4or-
vaikų, taipat sutuoktuvės kuo-
aiškiausiai liudija, kati Brita
nijoje katalikai savo skaičiu
mi žymiai progresuoja. 

Liverpool io katedra bus pra
dėta statyti, kaip tik atšilo 
oras. Tam tikslui diocezija jau 
turi; 500,000 del. 

do mieste, kur yra žinoi-ias 
Oxi'ordo universitetas. 

Daugel vietose, be to, *jn et I dolerių, toliaus, sakoma, ne 

dentas Anderson susektas tos 
organizacijos pinigų aikvoji-
me. Tas skandalas pasidįarė 
nacionaliu skandalu. 

Gi Rockefellerio šeimyna 
organizacijos direktoriai iš
teisino savo viršininke. Sako, 
jis daug pasidarbavęs prieš 
" slapiuosius.'' K 

Bet Rockefellerio šeimyna, 
kuri prohibicijos reikalais su
aukojo suvirs pusę miliono 

AKCIJA GALI FAKELU 
KARĄ. 

LONDONAS, vasario 3. — 
Oia plinta baimė, kad francu-
zų akcija Vokietijoje, jei ji 
bus nesumodifikuota arba ne
pertraukta, pakels naują ka
rą Europoje. 

euzai su ta okupuote turį be
galo daug lėšų, kasgl jas 
jiems grąžins. 
me krašte netekę galvos kilus 
darbininkų streikui. 

Susikrimtę franeuzai šian
die apgalvoja naujas priemo
nes, atkreiptas prieš vokie-

GarliavosJ apylinkėje serga 
žmonės dėmėtąja* šiltine. T 
vasaros vakarus nuo' mieste
lio, Kampiškių kaime jau ke
letas žmonių ta liga mirė. 
Girdėti, toji liga jau perėjn-
si ir į Teleičių kaimą; arčiau 
miestelio. • Taipat ta liga ser
ga ir Pagirių kaime prie pat 
Garliavos. 

Pagirių kaime kol kas ser-. 
ka tik pas vieną ūkininką trys 
žmonjės. 

FRANCUA GRŪMOJA UŽ-
IMTI VISA VOKIETIJA. 

Apie tai turima žinių 
Washingftone. 

Darbo partija aiškiai reiš-jC1US* 
kia tą baimę ir kreipiasi į | Sakoma, jie užims didesnius 
premjerą Bonar Law, idant Vokietijos plotus. Užims dau-
jis kuoveikiausiai sušauktų giaus miestų. Suspaus la-
sesijon parlamentą. i , b i a u s V*®** vokiečius gyven
tos pačios nuomonės, j to jus. J au šiandie okupuo-

Kitų partijų lyderiai y r a ! t u o s e "plotuose jaučiama mais-
Visi jie mato aiškiai, kadi^ 0 stoka 

WASHINGTON, vasario 4. 

Gi okupuota-Į— Franci ja pasiruošusi paim
ti savo žinybon Berlyno vald
žią ir užimti visą Vokietiją, 
jei franeuzams nevyks žygiai 
Ruhro krašte. 

Apie tai čia gauta depešų 
iš Berlyno. 

Francijos premieras Poin-
care su ekspertais tam tikslui 
pagaminęs planus. Šiandie 
franeuzai mėgina vokiečius 
palaužti. Ruhro krašte. Bet 
jei vokiečiai ten atlaikys, tuo-
met Francija imsis kraštuti-

darbuojamasi pastatyti naujas 
bažnyčias. 

Žodžiu tariant, Britanijos 
katalikai progresuoja, kas me
trą jų skaičius auga. 

duos tam tikslui nei cento. 
Matyt, Anderson turės pa^ 

sitraukti iš užimamos vietos. 

PLAįTINKITE ' {I>RĄU<H" 

franeuzams iš pradžių žygiai 
nepavyko. Franeuzai manė, 
kuomęj jie okupuosią Rulvro 
kraatę, t^jl aukse rieškučio
mis pritifldmsią i t busią lai- mas, paskui aną naujas ka-
mėję save tikfclą, Į ras; 

niausiu priemonių — pasiųs 
Tai visa lemia blogus l a i - | a r r a i j ą a n t Berlyno. 

Vokietijos vyriausybė apie 
tuos Francijos planus pain
formuota. Tad i&alno dar
buojasi, kaip ir kokiu b*wiu 

I bus gialima susidurti su tes 

kus. Provokuojami ir *pau 
džiami vokiečiai neteks kant
rybė*. Kils kraujo pralięji-

rųšies situacija. 
Galimas daiktas, kad po ne-

pavykimų Ruhro krašte, Fra
ncija išpradžių stengsis su
griauti industriją kitose Vo
kietijos dalyse. Galimas dai
ktas, kad j i blokuos arba k 
pilnai užims Vokietijos uos
tus. 

Bet yra aišku, kad francu-
zų nepavykimas Ruhro kraš
te sukels juose tokią apmau
dą, kad jie neatsižiurės jau 
nei i savo likimą. 

Pavojus Vokietijai ir Eu
ropai. Nes jei franeuzai ims 
briautis jVokietijos gilumom 
vokiečiai ims aktualiai prie
šintis. 

P I N I G Ų K U R S A S , 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Francijos 100 fr. 6.42 
Vokietijos 100 mark. .002S 
Italijos 100 lirų * *.84 
AAgtiioa 1 svąiu stejrL t£3 
Lenkijos i 00 mark. .OOžti 
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VISI TURI RUPESNĮ 
Daug rašoma ir kalbama a-

pie Europos vargus, i r ne 
juokai. Visa Europa stovį kaip 
ant ugninio kalno. įvaro pa-

I vojai auolat grasia. Bet ne 
Inažiaus rašoma ir kalbama 
pas mus apie Ku Khrx Klan. 
Tai bene įdomiausia ir dažniau 
aia vartojama raštų ir kalbų 
tema. 

Klanitų arba K. K. K. slap
toji organizacija nepersenai 
atsirado, bet bemaž visi ją 
smerkia ir nuo jos ginasi. Ji 
naudojasi tamsa, daro nakties 
medžiokle jokių įstatymų ne
paisydama savotiška, teisingu
me vykdina, galop ypatinga 
patriotizmą rodo. 

Tečiaus jos pragariškos jė-
gos auga. Jau mes esame pa-
žymėję jų barbariškus žygiu* 
Louisianoje, jų piktadarybe* 
toje Suv. Valstybių daly. Val
dytojas Parker, kurs seka kla
nitų žmogžudybę dviejų žmo
nių, mato kati norima liudi
ninku*? terorizuoti — baime 
nugludinti. Jis viešai pareiš
kė, kad jeigu tuo keliu bus 
einama, jis paskelbsiąs vals
tybėje geležinius Įstatymus. 

Naujoji Anglija pradeda pa
stebėti užplūdimą tų nakties 
įiktadarių. Massachusettes 
taipat turi K. K. K. 

"Boston Sundav Adverti-
ser", kurs akylai seka jų 
žingsnius, jau kelios savaitės 
kaip rašo apie juos įdomiu 
datvkiu 

Paskutinę savaitę, jis prane-

ten» Advertiser", jų skaičius 
sakias 45,000. Šitokios žinios 
valstybei garbės nedaro. Reiš
kia fanatiku net perdaug. Vie-
n;\ naktį naujieji rtlanitai tu
rėję Conneeticut didelę nakties 
manifestaciją ir nors policija 
žinojo ir bandė įsisprausti — 
repavykd. 

Kaip matome šių • žmogtėd ru
di i>sa nepaprasta. Jeigu jų 
skaičius smarkiai augtų, Suv^ 
V-besr ištiktų nemažesnis ka
ras už Europos karą, tik juo f^jonjų1 norą. 
baisesnis ir skaudesnis — 
civilis kams. Kadangi žmo
gus yra katalikas, jis gali 
laukti nakties, kad pro išlauž-
žtas duris kaukuoti piktada
riai jį užpuola, išvelka į miš
kus ir ten nukankina. 

Tas velniškas fanatizmas 
taip netikėtas ir žiaurus, kad 
sunku ir susekti jo šaltinį. A-
merikiečių didžiuma smerkia 
klanitus; bet ar fanatikai ne
bus veiklesni už katalikus? To
kia padėtis verste verčia ka
talikus organizuotis, pasiprie
šinti kuomet grasinama jų 
laisvei. Jeigu mes pasirodysi
me galingi savo vienybe, K. 
K. K. užsibaigs viešpatavimo 
laikai. Tik akcija, o ne nusis
kundimas apgins mūsų teises. 

kų Fedfn&dįbs, atetavutjtti- i f c * katalikų! Talį* Irtfe, nes 
čios 1S&* draiiggas s * *,000 MįĮ jau ittfcykį .bn#. 
katalikų — nefcvietė. Žą gi m«6ns daruti f 

Katalikų laikraS&ų, ateto- Ar gi prl* į f munts 
vaujančių apie 3$,O0O skaity
tojų — nekvietė. Žodžiu sa
kant, nė vieninteles Valstybi
nės Chicdgoje organizacija 
iiė katalikiškų krūvon suėmus 
apie 150 draugijų, nė 5O,0O() 
katalikų nekvietė. Ii ' netarė. 
I ffikk jų nutareT 3S>drangi. 
j o r — ISO draugijų nepasi-
Jriausę. Apie % tntetanėsa* 
žmonių prieš 5€ tuksiančių* 

kad šarve" už nosies leist Ta* 
džiotif A r g i eiti, kuomet"nftf 
sų nekviečiaf Argi skaitytis 
su jais, kuomet jie su mumis 
Ž5" karfttš skaitfin^ėsniaiš, nč*-
srškaifoT 

Ar gį; 5 meti£< ]$eprfklaasG~ 
*ny%ės nešvęstif Argi leisti, 
k#d už mmif d&tkfy už mūsų 
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XIENCHUKA. 
DABARTIES MOKSLO 

NĮETVAJWLA. 

milijoninei auka* Lietuvai, p i bolšeVi&ai visai nesirupi-
'- i l« m n m i a 

MUMS KĄ GI DARYTI? 
— 

Paskolos Stočių Apskritis 
Chicagoje yra vienintelė orga
nizacija, kuri įsiklausydama 

Ką gi jie nutarė? Nutarv} 
rengti Nepriklausomybės šven 
tc visiems bedieviams, socia
listams ir bedišliams tautinin
kams vienoje vietoje. Ką gi 
mes darysime! Ką gi jie tenai 
darysrf r 

Tą pati, ką- ir visuomet. 
Pakeiks kunigus su jų gas-
padinėmis; parupužiuos ant 
Lietuvos vakižios; parinks pi
nigų, žinoriių sunkiu prakaitu 
uždirbtus. I r bos po šventės. 
Kie&jų tenai susirinks f "Jų'* 
— apie porą šimttj. 

O katalikų dmnių - - tai a-
pie tūkstantį. Kas pinigus 
duos? Kaip visuomet — ka
talikai. Katalikas duos dolerį* 
— išsižergęs laisvamanis •** 
centą. O surinkę katalikų pra-
kaitą dįdžiuosisv karf jie <e«ą 
davę. Bet <iar negana. ,Tuos 
pinigus pasiųs Lietuvon, kad 
Lietuva IKI tų bed'iėvi narna. Ir 

M̂  katalikų kišenių, katalikų 
pi-akaitu Lietuva bu* gadina-
n.a^ tvirkinama, bedievinama tiesiog Lietuvos Atstovybei 

Amerikoje veda visokį grynai i i r v ^ ^ ^ V** Xepriklauso-
valstybinį darbą. Jeigu Pas
kolos Stotys kam nepatinka, 
tai jos vistlek yru. Galint:* 
i*enorėti, kad jo* ValMybiniam J Surinks įjį- savti 
lietuvių darbui vadovautų, ber 
negalima su jų buvimu nesis
kaityti. 

Dabar prašome pažvelgti į. 
dienų datas. 9 sausio Paskolos 
Stočių Apskritis nutarė šauk
ti visų Chicagos organizaciją 
atstovus pasitarti, kaip švęsti 
5 metų Lietuvos bepriklauso-, 
myibės šventę. Dix-ma to pasi
tarimo tapo paskirta 17 sausio. 

Bridgeporto laisvamaniu 
Taryba'* sušaukė tuomet sa-

mybės praradimo; — Nepri-
kJausomybės šventėje! 

Ką gi mums daryti ? 
ir 

\o susirinkimą 18 sausio, die-
Sė kad daug Fall River Mass..' na ankščiau. į š a u k ė laisva-
piliečių priklauso Klanitams. manius socialistus, bedievirrs 
Jų tarpe paminėjo M. Asliton, i i - tuos iš katalikų, kurie duo- gą mažą būrį, paims naudos 
respublikonų kandidatą į ma- da save už nosies bedieviams iš mūsų katalikų, panaudos 

mūsų tūkstantinę minią. Pa
diktuos rezoliueijas, kokias no
rės. Kas balsuos, bus už; kas 
nebalsuos, — nesiskaito. Po
ros? šimtų balsais jie šauks, 
kad Amerikos lietuvių tūks
tančiai ir tūkstančiai' — pei
kia Lietuvos valilžiąf Ik* kada? 
Tada, kuomet Lietuvai kovo* 
jaut už KlaifDė«lą, už saro gy-
vyl)ę, už ekonominę visos mū
sų darbo šalies gerovę —-ypa
tingai reikia paramosf... 

Ką gi mums daryti? 

Jie sušauks savo nenaudin-

komurijor narys inmmi grįš* 
Šveicarijon, aplankęs Ukrai-
ty. Hš r^aftrflioja, ĖĮtd tenai 
li^oniniė^ netilti nieko tokio, 
feš ligbninėms fftttfjtaf' retgfsf 
tarpti: Ai tuHk^ ik : vien rat 
k a l i n į tiaftintį, flet nesilrria 
ifėfmaistb; n«i*ktjrrJr 1*itkstEm 
¥ial § y d y t ^ ; mirė gitfbėtiami 
gyveni)ju*. I r kaip gydytojų 
likimą taip ligoninių padėti-

jle mumis dri*t%iferavardžitiOt 
"nepotr io^^i ' . Ar Misti jiems 
be aukų, be darbo, už nuola
tinį. Lietuvos grioviaią — leis
ti pasisavinti " tautininkų^ 
— patriotų vardą f 

Ką gi mums daryti? 
Ryt pasitarsime. 

BADAS IR LIGOS. 
Dr. Nanseno vedama organi

zacija gelbėti Ėusijos gyvento
jus, pasaulio įžymesniems gy
dytojams ir mokslininkams iš-

sai pranešimas arba raportas 
paremtas pirmosios rankos in
formacijomis ig Ėusijos. Jo or
ganizacijos darbuotojai Itusi-
joje suteikė jam reikalingų ži
nių. *Be to, paduodama skait
linių ir iš pačių bolševikų 6fi-
• v ** 

cialių raportų. 
Karo laiku Rusijoje suskai

tyta apie 20 milionų cholera 
susirgimų: 1921 m* UŽregistruo 
ta 176,508 cholera susirginmi. 
Tais pačiais* metais butą 420,-
000 susirgimų dizenterija if 
'308,508 susirgimai šiltine. 

Xno sausio ligi rugsėjo 1922 
m. užregistruota Rusijoj dau
giau vieno miliono susirgimų 
šiltine, 740,329 cholera ir 944,-
000 kitomis epidemijomis. 

na. Jiem* tik rupi šnipinėti 
kad nebntii sąmokslo, kad kas 
jų valdžios nesugriautų. 

Rusijoje ir šiandie siaučia 
badas ir baisios* ligos. Anot 

IŠtikem* mto pekao reikalu 

S Vijdnjiaių meHea&ų' rinki
nio agentai Iaako kiekvieną 
a^x*krttt* $Hv., Valstybėse. Jie 
mokesčių mokytojams dtiada 
reikalingi] nurodymr.. Gelbsti" 
~^šfffs# jfergajnrnfi (išpildyti) 
ttHtee&itį. blankai už 1922 m 

Ėxt? ir kuomet' jie a t ^ks r 

Moralinis, juridinis ir socia-
Jinis modernismaa. — 

Šv. Tėyas nusiskundžia, kadi 
paskutinių laikii politinės, e-
konomifiės, soeiale« au^kte ne- a r } ^ į u r įr kilomet'juos gali-
vielttm- liepė ; prisidėti p r t nm m s t i j ^ j ^ , &gm& įnfor. 
vie«u|ų santy^.gifrniimo, tik m a l ^ j B i ž savo^^tptkttj vidų-
dijįi) 'fetnaią k ^ i ^ į pidarj-tį. j j i l ) i u „ į ske^ų kolektorių 
I r koderf To^ei, kad rftaisi- b i u r ų f uo tikslu teikia tik 
žvelgta į Bažnyčios moksle 
kurs nuš\iJeeia painius klausv 
,wms, kaip jlrivalomąv iih»srmi* 

Dr NM1**,; ši*, žiemę *M*» ^ g ^ rtoos^**-, td 
paliec1av SuVirf ^milionns įflM 
nių. Pernai bolševikai š«ukė 
kiid Rusija tilr*»taiti jaVų n#^ 
vien sau, bet* ii*, eksportui. P& 
sirodo faip nėra. Gyventojų 
pramaitinimui trūksta mažiau
sia vietio mill6ao tomj javij. 
Tik vienai Ukrainai šią žiema 
būtinai reikalinga. 06,000 tonų 
javų. 

Be to, pažymima, kad .po siuntinėjo pranešima apie sa 
nitarinę situaciją Rusijoje. Ta- j ^ ^ g ^ ; t e r o r o &*& 

atgaivinimui reikalinga gauti 
a»r pirkti daugiau vieno milio
no karvių ir arklių. Uaudono-
jo teroro laiku tuos gyvuliu* 
ir gaJVrjns išnaikino bolševi
kai ir patys žmonės. , 

Dr. Nartsen tikisi, kad pa
saulis duos pagelbą nelaimin
giems Rusijos gyventojams, 
nes bolševikų v»ldžta ir per
nai nuo žmonių mokesčius 
suėmė javais ir visokiu,' mais
tu. Žmonės pasmerkti badui ir" 
ligoms. 

SKALDO IR NAIKINA 

Bolševikų vu&Kfe-Rutij«j* 
pravoslavų cerkve; suskaldė Į 
visą eil^ sau pfieširigų sektu, 
Šiandie tas sektas iš eitės 

Bolševikų vaklžia neturi sti -! naikina. * 
praus noro 
Ii su.badu 
Ji ji sulaikyti ir siaučiančias 

.^ ,. — ^iiaiKina. 
y ir priemonių, kovo-1 Bottenik^ laikraštis ' ' Prav-
. Deito mažai ką ga-'rfla>> p ^ ^ į , jog eei-kvė į* 

epidemijas. Trūksta pinigų ir 
gydytojų. Bolševike valdžios 

suskaldyta. Tad laikas tas Ja-
lis sunaikinti, idant* jų net žy
mės nebeliktų. Praėjus kele-

j&s ir pareigas ūkininkų ir dat 
įninku, valstybių stotykius, 
darbdavio ir darbiniiiko, ben-
'dri.?s eiviles ir bažnytines val
džios santykius ir tt. Čia pri
mena tais klausimais rašh,sr 
j^patfaigai Leono XIH, Pijaus 
X ir Benedikto XV, ragina jau 

!0>>ją kartį* naudotis jų magis-
trališkaiš rastais. 

Baigdamas savo raštą, šv. 
Tėva« pBtetebi kad ne visi y-
ra Kristkus avijoje. Vieni vi
siškai Kristaus nepažįsta, ki
ti neprisilaikydami jo mok
slo nuklydo ir kviečia visus 
prie maldos, gi laukiamoji vie
nybės valanda išmuš. 

Ir dabar jau galinai tiios 
ženklus pastebėti, kuoriiet prie 
Apaštališko Sosto glaudžiasi 
vis skaitlirtgesnes tautos, ieško 
ĵatne paramos. Kalbant apie 

politinius valstybių sastykius, 
bemaž jos visos turi sumez-
gUsios ryšius. Toliaus Papą 
nurodo santykius Vatikano sn 
Italija ir atnaujina savo pirm-
takunų protestą prieš fizrię 
Wrą, giria Apastališlęo sosto 
teises ir vertybę. 

Galop teikia visiems a-
paštališką palaiminimą, enci
klika rašytk Romoje, gitiodži^ 
23 d. 1922, pirmaisiais pon
tifikato metais. 

jorus. §is ponas ir kiti trys 
įžymus asmenys, kurių pavar
des įvardino, energingai už
protestavo. Connecticut valsty 

• • . • i i —m 

vadžioti. 4 mūsų balsą ir mūsų tylėjimą. 
Paskolos Stočių Apskr. t1/- Lietuvos nenaudai. O paskui 

čia nekvietė. Aiškiai katuli girsis: štai sakys, ką mes pa-1 kalėjimuose supūdė. Socialisti 
kiškų Dr jn nekvietė. Katah darėme! štai kiek mūsų yra! nė valstybė, tokia kaip Rusija, 

i ę i' n T j į j į itir'diftin'-i ii I •• i - i i i f t r i rn r iinn iii i-r v i'i '' TI 
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parėdymu apiplėštos cerk\iės ir t a i „ ^ ^ bolževistirtei Rusi-
bažnyčios. Sakyta, kad tie už
grobti turtai bus pavartoti ba
daujančių šelpimui. Teciaus 
dingo užgrobti turtai ir žmo
nės nešelpiami. 

Bolševistinė Rusija turi per-
maža g>rdytojų. Bolševikai ka^ 
<langiv kaipo '<progresistai , ,, 
žymią dalį jų išiudė, gi ne
mažai ištrėmė iš Rusįįos arby 

• • • *mn • 

jai nebus reikalinga jokia cer
kvė. 

Bo$evikaį įsteigė taip vadi
namą, "gyvąją* cerkvę". Šian
die tą sektą/jam atakuoja. Sa
ko ji boiševienini lybiai. tiek 
pavojinga; kiek pmvosiav\v 
patriarkas /Piebon, 

Pastaraįsiais laikais Ru#ij6-
je atsirado dar viena pravos
lavų sekta vardu " laisvoji 
darbininkų cerl<vė,^ 

parašyti laišką. 
Atskiriems a*fmenims mo

kesčių) biankos jsm. iswųstoa 
ttsiijstos tik tiesite, kurie per-
imi turėjo išpildė blankas 
Tečiaus kas negavo blankų, 
tas turi krfeiptis saro distrik-
to kolektoriaus biuran ir ten 
g£uti. Nega^mas per pafsftą 
blankų neį vieno asnlens ne-
paliuosuoja nuo jų ižpildpno 
ir ligi koto 15, 1923 m., pris
tatymo kolektoriaus ofisam 

Pavieniems asmenims yra 
d'vi blankii formos. 1040 A 
forma tiems, kurie pelno į me
tus turį nuo vieno tukst. dol. 
iki 'penkių tukst. dol. Gi 1040 
forma tiems, kurių metinis 
pelnas pradėjus penkiais tuks. 
dol. eina aukščiau. 

Blankas turi pildyti viaf ne> 
vedę, kurių. 1922 m. petna* 
buvo vienas tukst, dol. arba 
daugiau, ir vedę, kurių tais 
metais* pelnas buvo du tukst. 
dol. arba daugiau. 

Prie blankų- yra instrukci
jos. Reikia jas atidžiai studi
juoti. 

REIKALAUJA KUNIGŲ. 

Francija' reikalinga Ihirtig^. 
fK) Prancijos departamentų ttt-
ri 37,963 komunas (valsčius), 
kernai tiek jjat Įtiek komunų 
esama ir parapijų", 36,258; 
šitoms parapijoms trūksta 6*,-
047 kunigų; beto 30 nuošhii-
,čių yra serielių Ičttnigų jad 
prašokusių 60 metų. Vysku
pai kreipiasi į» tikiačiuosiue 

Iš MUSĮI CENTROe 
Auka Lietuvos Našlaičiams. 

Bayonne, N. J., Liet. R. K. 
Rėmėjų skyrius surinkęs $25.-
50, Liet, Kūdikėlio Jėzaus 
Xašiaičių Prieglaudai siunčia 
per Tautos Fondą minėta- su
mą našlaičiams. 

K Karalevičius. 

Aukščiau minėti pinigai su-
nioje $25.50 gauta, visiems 
aukojusiems ir prie tų aukų 
surinkimo prisidėjusiems var
dan našlaičių nuoširdaus ačiū. 

K. Krušinskas. T. P. sek 

— • - * -
tilo opiu klausimu. 
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JĖZAUS KANČIOS SESERYS ARBA 
PAS10NISTĖS, 

ss-te 

I 

Jėzaua Kančios seserų gyvenimo tikslas. tikėjimui ir tautai. Rūpinsis taipogi ir 
mokinimu vaikų mokyklose, jei bus rei
kalo, bet Lą darbą, stengsimės paakti ki»»k 
gaiė^tantF Sv. Itazimieto ir Šv. j^ia-'iciš-

Ifebar pasauly yrn 22,000,-
000 telefonų; 1^00^^)00 jų & 
ra Suv. Vals. 

u. •!•''•"ą i . Minamu ii I I .i i ,. 

Mūsų prietelių raginamas ii* net per 
laikraščius užklaustas apie Jėzaus Kan
čios Seserų arba Pasijonibčių organizavi
mą, stengsiuos nors kiek apie jas pain
formuoti. 

Jėzaus Kančios Seserį] organizavi
mas, nors pamažu, vienok, ačiū IHevut 
eina pirmyn. Lietuvaičių būrelis pasiau-
fcojo mūsų vargdienių, lietuvių naudai 
darbuotis ir dabar rengiasi prie vienuoli
nio gyvenimo. Oaog kitų mergaičių laukia 
progofr įstoti i vienuolyną, nes dabar ne
turime gan vietos kad jas priėmus. Atei 
naniį pavasarį manome jog galėsime ir 
dnugiaus kandidačių priimti. Turime labai 
gražią vietą išrinkę, arti Scrantono moti
niškiems namams arba novicijatui, ir jei 
gausime pinigišką pagelbą, tai neužilgo tą [ 

i: l 

Jėzaus Kančios seserys* užsiims gai
lestingais darbais; neš dvasišką ir kūniš
ką pagelbą kur tik vargas ir nelaimė sle
gia mūsų vientaučius. Jos tarnaus na
šlaičiams ir* senelėms prieglaudų namuose. 
Stengsis įsteigti techniškas mokykla? 
mergaitėms. Jėzaus Kančios Seserys ves 
mergaitėms darbininkėms skiriamus na
mus ir taipogi tokioms kurios trokšta tik
rai dievotai gyventi, nori pasiaukoti Die
vo tarnybai ir labdarybei. Mergaitės gy
venančios po seserų vadovyste tunės pro-
go* pasidarbuoti artimo naudai, galės 
padėti seserims prižiūrėti našlaičius, sene
li us i r galės užsiimti visokiais kitais rnusip. 
vientaučiams naudingais darbais. Trum
pai sakant, mūsų tikslu yra suorganizuoti 
organizaciją po seserų vadovybė, kuri pa
duotų gailestingą ranką tiems, kuriuos 
slegia vargas ir nelaimė, nušluostytų ašu-
ras vargdieniams seneliams kurie ncii.ri 
giminių nei prietelių kur ptfHfjrtrfii&tr ir Yietą nupirksime. Vėliaus stengsimės 

gteijrti šito vienuolyno šakas ir kitose lie- f užbaigti senatvę, kuri priglausti! našlai-
Cuviškose kolonijose, kur tik anos bus rei » čius it- apsaugotų anuos mto įpuorimo į 

dalingos. j valdžios arba protestonu rankas kur žūtų 

kaus Seserims. 
Nėra reikalo įrodinėti tokių įstaigų 

reikšmę ir naudą riiušų Tautai; ypatingai 
mūsų laikais, kadV visi mato didelį tru
kumą tokrųv įstaigų ir mūsų veikėjai" su
sirūpino jų steigimu. Wė& jan keii mietai 
pamatę anų reikalingumą pfadeįom dar
buotis Jėzaus Kančios seserį įsteigimu. 
Dait)avomės iki štol tyliai, nes norėjom 
pirma padaryti gerą-pradžią, if̂  ti& tiio: 

met visuomenei paskelbti: 
, Turiu čia priminti ir labai nemalonų 

gandą, buk Jėzaus Kančiols Seserys orga
nizuojasi anglikų nauoai. Istiki^jų ne
galima suprasti kokiti bodu ir is kur to
kios nesąmonės galėjo atsirasti, jog lietu
vaitės organizuotųsi alnglikų naudai f Išro
mytų jog tai butų žmonių blogos valios 
prasimanymas, kad diskreditavus si tą* mū
sų tautai svarbų darbą visuomenės akyse: 

tą dalyką galima išaiškinti, jog tas gan
das atsirado tik per klaidą. Bet tas gan
das* yra? skandtts seserims, toms tikroms 
Lietuvos* t^vyttainėnus, kurios apleido pa
saulį, apleido savo tėvelius ir gimines ir 
paaukojo savo gyvenimą savo tautiečių 
naudai. Jau inaiv rodos nereikia nei pri
minti kaip skaudu yra girdėti tokį gandą 

\t tiems kurie jau per kelius metus darbuo-
į jasi šitų seserų organizavimui.. jog am 

sunkų darbą mūsų tautos labui, t&rp'nfc-
į teisingai pasmerkė. Lai aniems Viespirtk 

atleidžia. 
GaL-tas gandas atsiifcdk dėlto, kad 

Jėzaus Kančios seserys esti4abar. pas ang-
likes ir angjikės jas niokina. Bet= tie kuHė 
taip manytų turi atsiminti, jo£ ir 8esery*s 
rvaziirtierletės pas" tas pačias artgfikes nm-
kinosi^rm negu sukuri saVO vienuolyną, 
^ieriok seserys rtnzinrierfetės nepaliko atf-
gfikėntis, taip pat nėra jokios baim4, kad 
ir Jėzaus* Kančios seserys paiiktų' anglr-

i minikonių lietuvišką šaką ir tuo tikslu 
j dabartinės seserys Pasijonistes buvo pas

tojusios pas seselris Domkiikones Brook-
•. iyn^e, N". Y. Bet kada pasirodė, jog sese

r į I)6minikotiijų, vyi-iausybė yra priešingu 
lietuviškos šakos steigimui, nors jau buvo 
priėmusios seserų Domjnikonių habitą, 
vienok viską metusios irpraaVėjom organi
zuoti sulyg dabartinio plano, idant be jo
kios abejonės galėtų būti lietnvižkomi^ 

\ seserimis ir gsalėtų savo tautiečių labui 
?-oVH*HJotis. Ar gi tad reikia geresnio įro-

dįfano -jogr- Jėeans Kančios Seserys arba 
Paaij«iis*ės rengėsi bnti lietuviškomis se~ 
setimis ir ne kam kitam darbnosis kaio 

JI 

: tik- lietuvių naudai. 
&itoa pastabos užteks ir jeigu kas tu-

i«ėjo iki šiol klaidUi^ nuon^tt*^ apie Jf-
zau* Kančios seseris .dabar ją atitaisys fr 
tas gandas kurs mus visus skaudžiai už
gauna ifefyks, o tų1 kurie supranta nrašų ši 
fo* darbo sval*bmną ir naudingumą, pra
šau pagfefbėti, kad mes gulėtume kuogrei-kjėinis. 

I^orėdainas snpazinuĮnti su pradžios [ čiausiai įvykdinti siekiamąjį tikslą ir gel 
Bet nėra pamatą ^ manyti kad darbu, teleista bus štai ką pasakyti. P^r-f bėti niiisų vargstančius brolius įr seseris 
toki žmonės galėtų atsirasti. Vienatiniu] mlausiai bttvo manyta įsteigti••eesertj Do- į lietuvius; Tfėvia Alfonsas Maria, C?. T& 
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Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktaru 

Draugijos nariai. 

TP» Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 

• •*• r. • i i mniiMMnrn»Mi • . t ru. . i , ̂ _ 
Pirmadienis Vasario 5, 1922 

LIETUVIS PENTIgTAg 
Ml% 8 0 . ASflLAND AVEJTl'B , 

ARTI 47-tos Gatvės 
Valandos: ano t ryto lkl t va*. 
Šaradomis nuo 4 Iki f vakare. 

sąsaga gaaccrfft 

i 

• i . . . 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo oftea po num. 
f 241 - M 8 0 . Halsted Street 
Kaujaine Jociaus Ręst. 2 labo. 
Priima Ligonius nuo t-18 A. M. 

M r . U. 
Tel. Boulevasd 717* 
Rezidencijas Tel. Pairta* 5574 

Dr. M. Stapnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAOO, ELUirOU 
Telefonas Tardą 5012 

Valandos — S lkl 11 1* ryte 
po pietų S iki 8 rak. NedcHooJs 
ofisas uždarytas. 

Tel. Boulevard 2-150 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, Dl. 

11 

\ DU.LYUŠKA i 
j 1900 So. Halsted Str. c 

Ttl. Canal 211* • 
, Ofiso vai.: 10 ryto Iki 12 po ptet. į 
* S iki 7 vai vakaro. c 
* Rea, vai.: 2 iki 4 po pietų, f 
» 4193 Archer Atve. 

Tel. Lafayette 0098 
KlXTJr^»aY5?r8T»a^r5Vnr»"875 ?rS 

Tel. Ganai 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Balsied Street 

Valandos: M iki 12 ryta: 1 lkl i 
po pietų: f fkf • vakare 

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kambarls 530 
Telefonas: Central 8390 

IVakarais 3223 S, Halsted St.| 
Telefonas: Tardą 4881 

' A. E. STASULANI 
A D V O K A T A S 

Abstraktai c.vaminuojami, pinigai 
ant real estate skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce Bldg. 
133 W. \Vashington Street 
Telef. Kranklio 1170—4245 

VAKARAIS 
S236 So. Ualsted Street. 

{ (Eagl© Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737 

» - • • • • • • • * . ! 

PUIKIAI VAIDINO DRA;-
MA. — JUOKDARIAI. 

Grand Rapids, Mich. 
S v. Rožančiaus Seserų dr-jos 
tikslas .yra darbuotis vien tik 
del bažnyčios reikalų. Jeigu 
ką nuveikia, tai visa pelną 
skiria bažnyčiai. Gi sausio 21 
d. Sv. Petro ir Povylo svet. 
toji draugija surengė pamar
ginta vakarą, kuriame svar
biausioji programos dalis bu
vo tai drama: 

Ar esi čia mano Jėzau? 

Pirmame veiksme Marijona, 
susirūpinusi vargingu gyveni
mu ir, pataikaudama žiauriam 
savo vyrui, bijosi, skad ir ji 
pati nelikto girtuokle, kaip 
jos vyras; Jonas, Stepukas ir 
Liudvikutis, jų vaikai, prašo 
duonos. Ji nie nieko neturi. 
Neužilgo pareina girtas jo* 
vyras, dainuodamas, ir, Ma
rijona turi jam uždainuoti nu-
mvlėtu girtuoklio dainele. 
Paskui Jonas dar labiau įsi
gėręs išgąsdina savo-žnionų ir 
vaikus, kurie išsprunka lauk 
pro duris. — Antrame veik-
sme Stepukas sutinka gatvėje 
draugą Jokūbą. Tėvas Griga-
lius\ misijonorius, suradęs ̂ Ste
puką, išklausinėja apie viską, 
pavalgydina ir užkviesta per 
jį ir kitus jo draugus pas sa
ve. — Trečiame, veiksme besi
kalbant Broliui Gabrieliui ir 
Broliui Leonui misijų reika
lais, įeina Tėvas Grigalius ir, 

girtuoklis"įį/tėTtesr ir, k*d \4#>J 

kas kitaip virstiį, -•'PėVtt̂  Ofi\ 
galius kiek včHata' suranda yįj* 
mp ir1 rJadrųiiria; j ^ " IHėvas 
palaimins -Vtstte. Ketvurtauie ir 
penktame atidengimuose ma
tome, kad Okrriktisias JėfcUs' iš
klausė Liudviku#io maldavi* 
m©, atversdamas girtuollrį tė
vų, kurs pasitaUė ir, atsipra
šydamas Visų, pradėjo vesti 
pavyzdinga gjnentfmų,' už ką 
visi buvo dėkingi Viešpačiu^ 
esančiam altoriuje. 

Dramos vaidintojai. 

Jono rolę atvaidino p. St. 
Bartuškevičius. Jis sugebėjo 
tiksliai nuduoti girtuoklį, p 
gale suteikė malonaus įspū
džio, tikrai atsiversdamas ir 
rodydamas pavyzdingiausi pri 
sirišimų ir meilę, prie savo vai
kų ir žmonos. 

P-nia Marė Ašmutienė, tai 

LIETUVIAI ADVOKATAI \ . 
• - M*»: — įpranesa, kad jiedu prisirengtu 

užkandžiais pavaišinti s ve 

V, VV. RUTKAUSKAS * 
A D V O K A T A S 

[Tel. Randulph 475*' 
A. A SL A K ! S 

ADVOKATAS 
Ofisas viduniiestyje 

ASSOCIATION DLDG. 
18 South La Salle Street 

Room 1308 
Valandos 9 ryto iki 5 po pietų] 

Namų Tel. Hyde Park '3881 

j . p. WArreHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 811.197 K. Dearboro 
Street TeL Dearbom 8U8* 
Vakarais: 10788 S. Wabaah Ave. 
Roseland Tel PuUmssi 83TT 

čius. Pribuna Liudvikutis, Jo
kūbas ir Stepukas. Užkandus 
svečiams Tėvas Grigalius nu
siveda svečius bažnyčion pa
rodyki Nukryžiuotąjį ir pasa
kyti, jog Jėzus myli juos la
biau, negu jis, misijonorius.— 
Ketvirto veiksmo pirmame a-
tideugime Jokūbas ir Petriu
kas šnekučiuojasi apie Tėvo 
Grigalio geradėjingumą ir*a-
pio pamokas. Antrame atiden
gime Stepukas pasigenda 
Liudvikučio ir su Jokūbu su
taria eiti į bažnyčią, kur tiki
si jį surasti. Trečiame atiden
gime — bažnyčioje, suranda
mo Liudvikui], klupiantį prieš 
altorių ir meldžiantį Geriau
siojo Jėzaus, karti pasitaisytą 

tt CHARLES SEGAL 

, 

BIBLISTAI IJt LAISVAMA 
NIAI NUSMUKĘ. 

• ,;,., U. a.' 

Sprinfr tfįfliįy, ift. __ itifelc 
laiko atįjal užsikrėtė čia tam-
syfbės apaštalų- kurie yta pasi 
vadinę "Biblijos studentais". 
na ir pasisekė jiems gauti ke-

Montreal, f. Q. — Uiet. B: 
K. par. kutfc kfeb. P. Vanagas 
po sunkios Ilgos jau tiek- pa% 

•lėta pasellėįiį i i laisvaiiialft^f*^^ 

i j. Perkėlė savo ofisą; po numeriu j 
4728 SO. ASULAND AVENUE-

SPECUALISTAS 
Difovų, Moterą Ir Vyru- I48TV 

[Vai.: ryto nuo lff — 12: nuo 2—3] 
Ipo pietų: nuo 7—8:88 
jNedėliomįs: 10 iki 1. 

Telefonas Drexol 8860 

— • - » •i i " * ^ 

žmogus ir Gyvuolys. Šioje 
knygoje paaiškinama įvairios 
nuomonės, įvairių mokslininku 
apie žmogaus kilmę ir žmonių 
stovį. 

Tą knygą perskaitęs ir ap
svarstęs atskirom dalelėm gali 
pilnai suprasti apie žmogaus 
kilmę. Taipgi toje knygoje yra 
išdėstytos Darvinizmo klaidos 

Knyga turi apie 70 puslapių 
Ją parašė kum prof. Pr. Bu-
cys. 

Kaina tik 30c. 
Draugas, 2334 B OaHey Ave. 

CHICAGO. ILL. 

08. MAURICE KAHN 
OYDYT04A& IR CHIRURGAS 

4831 6a Ashund Ava. 

|

čfe». Tardą i M 
Ttl. Vardą 0W4 

OFISO ^AL.: 
j I K _ I » T. ryte. 1— 8̂ Ir 7—r v. r. 

Nedėllomls: nuo l t r. ryto i i i 

AM 

daug gabunnj scenos srity*, 
pu iki ansia atliko Marijonos 
dalį. P-nas Petras Norksrri-
čiute, čia augęs, tečiau gražia 
iškalba ir įspūdinga savo is^ 
\atzda, pagirtinai atstovavo 
Tėvo Origalio asmenj. Brolio 
(jiabiielio asmenį rimtai val
di TIO p. Adorpas iKfcoiėnas; o 
1>. Matas Bagdonas tikrai |-
t i kino publiką siive esant Bro
liu Leonu. (Čia augęs, lietu
vių kalbos iŠBiaokino per sa
ve — stebėtina, krrip galėjo 
taip gražiai išlaikyti lietuvių 
kalbos idiją; nieku nepažin-
tuiti, jog tai ne tikras lietu* 
vi;*). Stepuko, Jokūbo ir Pe
truko roles atatinkamai atvai-
dirto Marė Bairtiiškevįčiutėy 
Augusta Salatkiutė ir Pranė 
Dėdyniutė. Liudvikutį gerai 
vaktino rotls Delitevičiutė. 

>linimoji drama gerai nusi
sekė. Veiksmų protarpiuose 
grojo gerai išlavirita mokyk
los orkestrą ir buvo keletas 

a 

deklamacijų; Tuo viskuo buvo 
patenkinta publika. Gi dramos 

žiais ir maloniais įspūdžiais. 
a 

Lietuviai komedii 

Po įtJįd: J. Kučas, tf U-
liugienė,. Baliulsiieite, 0 . Go-
Ideliene. Ą. Žarausklenė, A l W 
|seliene/A. Godeliu^, Mt. Go 
d'eiiutė, Bielskis. J, l)zikasf K. 
l'Ddbukkis, P. Ąasius, O. Balau 

|*a%i jų rūbai' balti, o vaidin- sM^i , Levickienė, ArciŠa-us-
tojai turėjo jaaitfer sutonas. kienė, Šveitauskienė, ^ W : 

^ i mažas dalytf&it, ****> J- Jankattekas, VeL. Ba. 
Visiems vaidhitojums ir relti lfijds, V. Žilius, toimirazofaus, 

jėjoms reikia ta#ti. š i r d i n ^ kae, Zdf." Godeliutė; po- 56e.. 
a^lu, kad tai^ptwiWa4-^feir¥. |Kiik«tia- ir: r«wmr; po « ? i 
o^ir, kad pa«4d«rb«voV 1% pu, A. Da4nbratt«kaš-. 
biika, slfaitlinga1! apsilankius t Perl^uvoscpdpaHmnitf ma 

B6¥tfvAI PIGYT1 

Imnhoe. faraiė Vt. .icote 
v e t * k . KarWys. Dalis 1, Ti 
lcrii ilIlfertJjsirtgfts" sfefrfiyffias if* 
viduriafmžio' ritneTic; gyveni-
rpd ir prietikių. Pusi. 225. 

. . . 
, . - . • • 

Huckleberry Fina*, Labai 
f gjažį • apysakas Paraše Mar. 
Tykinr.Pusl. 2841 / 
!fetina * . . . . . ' . . / . . , 75c, 

j vertino visu* j ^ darbas. l!a» 
priduoda^ vilii«s, kad r j a d ^ [ a ^ « o sidatt. stfrinkia $1^.6& 
sintos reng#^» dar lafetu iŠ- Daugelis diėfJos mšdarbį pemu-
siju<Rtfs ir fetfe pfie didesnių. 
veikalų vaidinimor 'Taigi, lau* 
^sime, nekantriattdanti. 
* Prunlcma. 

kojo tam- fondui* 
jeigtt ka» aoejotų apie pi-

,nigųvpasiuntim^iiai nueina pas 
vietinį tfl€rfoo«$ kurs-visuomet 
sutiks parodyti kvitų nuo pa^ 
siųstų1 i^nigę; 

Komitetas. 

tikroji vaidintoja, kuri turi ; į r apsileidusių,'pildyti pri^der-
îiiės katalikų; Bet toli nentt: 

Hiažiavo. Jaft' daug nuo jų kvai 
1» protavimo atsimetė ir su
pratę SJSVO klaidas ja« \-is»i 
jų pliauškalų nė neklauso, Net 
jau ir laisvamaniai į% neap
kenčia. Žinoma. fcu¥ apMę«,kad 
l>eveik visus laisvamanius bib-
cistai sutraukė jio *avo mulki
nimo skraiste. Tad laisvama-
nijĮ vadas pamatęs pavojų^ jo 
Jiasakėjų žlugimų, sau«i© 21 d. 
surengė diskusija* su bifeKs* 
i a i s . , 

Priežodis sako; "Puodas puo
dų vanoja, o abudu* paišini". 
TW ir su diskusįjonis: taip bu
vo. Žmonių susirinko nema
žai; kaip seniau miaėjau, kad 
abieji, biblistai ir laisvama
niai, yra nusmukę, tai ten ir 
buvo dauguma katalikų susi-

. i i, A 

IS UŽSIENIO 
» 

ffature Care Institute! 
DR. J. A. VELONI8 

Orteopattias, Crdropratae 
Naturopathae 

ratriaa Ugaa, o 
gal ulateenėjurtu, be valsty Ir 

operae^ųv — oaajansiaiff bn 
dalą. 

4284 Arcber A^. BHchton 
Tbeater Bldg., 2-roe lnbos. 
Valandos: nuo 9 iki 18 diena. 

Kuo a-Utf 8 va*, vak. 
Nedėidienlaie- nuo 9 iki 12. 

Tel.< lMfi#etta 888* 

u 

L 

flM.'.i • »• • • » * H 

Katalikų TOtyba, Sulig A 
nifestaeija' Lieiuvos v ^ j f l M ^ J ^ t ^ ^ ' e t t * * ^ ! arba dag 

ma'tiikį.s- ka4a4iln|; ttkyboa* iš-
fctfrihm* tokia meilė, kokia 
stambia\xsk6»Uilf tiedor yra.* ato 
imtos į Tikiu Diev^Tėvų. Pa-
.i"ašė kun. prof. Pr. Bueya 

Audeklo Apd. $LM 
Minkštai* apd. $1.00 
Kito pop apd $L3d 

2334 South Oakley Avenue, 

Ohicago. m. 
, 

kė Ifetuvių mokyklas ir prie
miestį Vilk? Kntardt. 

Ksin: P. Vanagas labeti mpi-
nafci lietUviT4 mokyklomis. Jam 
,rupi; kad* b»tų pedagoginiai 
.vedamoa ir naudingos Hetu* 
viams. Jis jas dažnai lanko, 
ii, riežiurirtt kad mokytojai' 
dėsto tikybų klasėse, dar ir: 
jis j»ts duoda pamokas apî » 
katal?kij tiksimų; IsietUvių'mo 
kyklose jis y&i autoritetas-
liet^Vrų kalbom ir Tikėjimo da-
lvlruose. 

w 

Augatuolėiis. 

UETUV0N PER 10 DIENU 
Vle»mlėlis vandeniu keftn* Lietu
von per So«t l««pton an$ Milžinų 
lalnr A^rTOTAlflA MAURETAITIA 

45,647 tonu 30,704 tonų 
BERENGARIA 52,022 tonų 

Apleidžia New Torką kaa TTtandn 
ką Greitas persėdimas Southamp-

tonėl Lietuviai ypatiskat lydėti 
I Piliavą (8 kl : 8160:00) 

(S kl: 8106:50) 
Karės takeaf atskifa! 

KELIAUNINKAI K LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
i Soutbamptona ir ten persėda ant 
Milfcnų laivų: Savaitinė tarnystė: 

Orelčiausi laivai pasaulyje r 
Informacjas kasliak kainas ir rei
kalingus dokumentus del iškalno 
apmokamų keliaunmkų galite gau 
ti mio bile agento: Pareikalauki

te: Yra vienas jūsų- mieste arba 
apielinkėj: ; -?__ _. .. . 

t — S t 
tet. Yard»'08#& 
f Ik. F. A. MANEUS 

K A P R A L A I * 
Vai. nuo 9 išryto iki 8 v a i vale: 
Ket. ir Ned. nuo 8 iki 1 vai. po 
pietų* 
3347 Ereerald Ave. Cliieaeo. 
, įiiiT>-iTI i-,an (? i i i i i i i n i • - • 

I • • ! » » » • fį 
t Telef. Roosevelt 8185 

Dr. M. Kaushillas. D. (f. 
2158 \V. 21 Str. Kanip. Leavitt ». 
VAU; 1:00 iki 9 vak. Ned. 9 iki-

12 ryfe. 
, i't\\nttnmn cjovanat 

; a » w ^ » — • • • • ! • • ! • • » ! • • ^ • ! • . » » » » » < 
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S. M. SKTJDAS | 
Lietuvis Graborfns 

ir> Hsfasamuerteja*. 
j h Patarnauju laidotuvėse gpertaii- f 

'^siii ir už prieinamas kainas. Paf-
4'samdau automobiline pa^rkbams, J 
1 vestuvėms, krikštynoms ir tt. 

1811 CANALPORT AVE 
Tel. Ro»sevHt 75SB: 

: ; • • . . . . . . . . - —v* 

Naudokis Proga 

vaidintojai padarė gilaus įs- ii* pradėti. Norėdamas puWi-
pudžio. Ir visi gėrėjosi gfa- "ka* paeigferihti ir savo prtise 

Užbaigus d raino® vaidinimą, 
p Čioplieney vakaro vedėja, 
pranešė, kaoV dar* ne viskas: 
bus daugiau ir inistafeė prole-
^ionelu* komedijantus: Ignų 
^ l e r ų ir Adomų Daneviėių. 
Vietiniams jie yr«j gerai ž*̂  
nomi. Visus jie prajuokino 
savo juokais ir komedijomis. 
Taigi jiems ir nesigailėta ap
lodismentų. Na-gi, as dar nešt* Sybc visiems nušviesti. Žino-

— 

PRANEŠIMAS. 
Orisaa Dr. O. M. Olaser pa. 

relna i rankas Dr. Gnas. Sagai. 
žento Ir partnerio. Visi seaieje 
paž»Mtaml ir* draugai apiaikys 
apžiūrėjimą Ir gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr. Q. M. Olasar. 

8141 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 18 ryto 

iki 8 po pietų, nuo 8 iki 7 vak. 
Nad. atssjr I i laė 

Telefonas 

Užbaigimo Žodis. 

Niekad nesitikėjai, t kad vie
tos katalikai turėta tokių 
gabiųj ir talentuotų vaidintb-

mates nei gįpclejęs tokių lietu
viškų komedijantų. Tai tikrie
ji juokdariai. Ir mokėjimas jų 
juokinti publikų. J ie, tiesų ta
rus, geriausia patiko publi
kai. Eš to matyti, jog juokai 
ir "baikos ,' lietuviams labiau 
patinka, negu pamokinanti 
rimta* drama: 

Kas užrašys ne p& agentų savo ganHtėm^ ar pazys-
S ? ^ x ^ ; a ^ ^ I ^ i ^ Akeritojc, ar Uetuvojd nor̂  pusei metų "DrUU. 

CĄ" m $ .̂00į, gaus Ašvan&c įį oro pranašą; o kas už
rašys visiems metama ui $&O0 garus oro praitasų iV nad 
jų Lietuvos žemiau. i 

Kas užrašys "LAIVĄ" į Lietuva už $2*00 metmns. 
arba Amerikoje už $f.5G metams gaus naujų Littuvo* 
žemlapj. 

D R A » G A S ?W&. CW. 
2334 So. Oakley Ave. -:- Chicago, ID 

plikų peš. Bet biblistai neiš 
idrįso pasirodyti viešai, tik sa
vo konkurentui buVo prisiun-
tę laišką, nei' šiokio nei tokio 
lurinro. I^ai kų darys Iais\*a-
manių* ^das f Sttttku kų čia 

laimėtj, paėmė girti katalikų 
tikėjimų, '*kaip Giriiiffosas 
(kryžių nešti". Priparodė, laid 
katalikų Bašby&a yra daug 
Igero ]>adarius pasauliui, lies 
uiokyėiausi amoiiės buvo ii* y-
ta geri krikžmoTrj^ katalikai. 

;.r>pats diskusijų reugiėjas pa-
.sisakė, kad esųs laisvamanis. 
iSakė juk mane visi gerui pti-
-žįstat,. koks as efeiif ,j«k aš 
Har nėsur tikintis į Dievų ir 
t. t., tik- norįs tų nauja, tam-

nta, jis norėtų dar atgauti 
iieletų!. saVo'\lhi\tgų^ Bet ikim* 
pte isi5i*kir«tė juokdamies is ! 

abiejų pusių nusmukimo. 
Ifei tas, nei tas 

LIET. ŠAULIAMS AUKOS. 
— mlf 

jų. Ir, gaila, kad dnžfaiau rife-i! 

Chicayo Height* Illinois.— 

•Per bietuvris" taurių Sų-gos* 
įįailiotmio A.3hmfdzinavičiaus ; 

prakalbas- sausio 2?> d. Lietu- ; 

h>o$- Sttrilhun^ aukų surinkta 
$70. 

parengia tokių vakarų su i&r-y. Aukojo sekantį1: pO 0tifc-:vi*-
statymais. | tml« kleb: kun. J. Svii«kas, X" 

"Ar esi eia m^no Jėzau"(H' O. Bebauskiai; $5: ate į . 
dramos vaidimmui negalima Į Himkus; $4: C. Bantanskia; po 

Telefonas Boulevard 4188 

A. Masalskis! 
Graborius 

Patarnauju l a l - | 
dotuvėsa YeB't 
tuvėae krikS-k 
tynose Ir k»«o-# 
•e reikaiTioseį 
Kainos prlalo*-

13307 Auburn Ave. Chicago j 
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S. D. LAOttAWICff j 
LIETUVIS GRABORTUS 

4 W. 2S-rd PI. Chicago, m 
Patarnauja laidotuvėse kuop' 

[glausia. Reikale meldžiu atsifiau-
ti, o mano darbą busite uiga-į 

g e d i n t i . Tel. Osajat 1871—1188 
tanianr1Hntinn1initfil»fivltww8fr 

J. WYANDS 
araborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVTdlA 
AutomobJriai vfsfenas feftafants 

2055 W. 22-nd Str. 2145 W. t l Pi 
TeL Ganai 8548 Tel. Ganai OI 

Talentine Dressmaklng College 
24&f V*. Madlson S8reef 
Telefonas Seeley ia4S 

Moko Siuvimo, Patternų kir
to, Desigaing btrnifui Ir 

ims. Vietos duodama dykai. 
>Iomal, Metelas lengva*** at/Į 
»kėjia*MLis. Klesos dienomis iri 

akaTais. RefkSjfaaklt knrse**«[ 
įio ir Naminiai kursai Skrybė-j 

ia paisyme. Norint informacijų] 
ar telefonuokfte. 

B n R A r A J 

n • — — 

a=c 

i 

u. .u m n»* • » ^ ^ 
m *'p»jt»8si* į 
Vards 88t ff 

nieko užmesti. Vaidintojai 
atliko savo užduotis atatinka
mai ir pagirtinai,, išskyrus ta, 
kad vienuoliai dominikonai, 

$2: V. Gaueas, Mar. ^ulčienė, 
8. Liaudauskas, P. Jonutis; J. 
Bacevičius, J ulius Baron; 
$1.50: Ma^. ManMenėj 

Šis pltinašas {rftsaMo kokis bus oras. Kuomet rengiasi būti 
lytaus-painaži ema ! is^inteiės lauka»t,yyras, gi ateinant gied
riam'orui išeina laukan moteriška."-

Kaina $1.00 
Adresuokite: 

IHfcaiUOlSS JU»Ė; 0 5 ! 
2334 Soutn Oakley Avenue 8&&įp; MMb 

' •• • ' ' i f f į , i r , ; „ r t , 
NAUJI 2£MLAPIAI 

LIHTUVOS. 
Dideli, aiškus* gražų 

Nurodyti Lietuvos gelžke-
liai (platieji ir siaurieji) 
plentai, miosteliai ir baŽByt 
kiemiai. 

mlapio kaina 45c. 
i. • 

Su prisruntiniu 50c. 
Beikalaukitė Draugo Kny-

2334 South Oakley Avenue 
Chicago, HL 

• > i . . . . 

f 
ui n ei m — 

SVIBSfflrias SKAITTO^MT 
GERAS HT rMUBUrdAS 

KN GAS., 
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Pirmadienis Vasar io 5,„I923 
i i i ' ••• 

- •>*»** • --38*? .>*)&£: . .**»**£. 

CHICAGO 
TRYS DETEKTIVAI 

SUSPENDUOTI. 

Kuomet grand jury už bru
talumą apkaltino tris detekti-
vus — Cox, Rabbitt ir Ilayes, 
policijos viršininkas tuojaus 
juos suspendavo. 

Viršininkas nelabai norėjo 
juos suspenduoti, nors tai ga
lėjo padaryti tuojaus, kuomet 
juos sunkiai apkaltino miesto 
tarybos policijos reikalų ko
mitetas. 
iMiesto taryba speciale re

zoliucija pareikalavo visas 
tris suspenduoti tarnyboje. 
Visgi viršininkas laukė grand 
jury akcijos. Kuomet pasta
roji detektivus atidavė krimi
naliu teisman, viršininkas pa
skelbė ssupendavima. 

Nukentėjusio Fitch advoka
tas, aldennanas Lyle smar
kiai darbuojasi nubausti de
tektivus. Bet tas prigulės 
nuo teismo nuosprendžio. 

Teisėjas McKinley visiems 
trims sumažino parankas. 
JVieton 10,000 dolerių, kiekvie
nam paskyrė po 5,000 dolerių. 

kuopa pradės vasaros sezone 
su šturmu. 

Kas nori prisirašyti prie 
šios kuopos ir būti žaidėja? 
base-ball rately prašomi atsi
lankyti kiekvieną ketvirtadie
nio vakarą, McKinlev Par-
ko svet. 

Valio L. Vyčių Sporto sek
cija. Mokinys. 

savo, lietuviška, nuoširdų, ko num., nes su juo greičiau 
malonu, Sąjungietės 'laukia laišką suras negu su pavarde. 

SUTUOKTUVĖS IR AUKA 
KLAJJPĖDIEČIAMS. 

BRASLAWSKY SUIMTAS. 

International State bankos, 
706 West Roosevelt road, pre
zidentas Braslawskv, kurs iš-
eikvojo apie 100,000 dolerių ir 
pas]>rudo iš Cbocagos užda
rius ta banką, suimtas mieste 
New Orleans. 

Kuomet jo moterei, kuri bu
vo pasilikusi Cbicagoje, pra 
nešta apie ta sufrnimą, jinai 
itfėgino pasidaryti galą. perši-
p i andai na skustuvu kaklu. 

Tai įvyko valstybės proku
roro ofise, kur jinai buvo tar
doma. 

GALYBĖ KANDIDATŲ. 

Šįmet Chicagojc yra galybe 
kandidatų į aldermanus. Kai-
kuriose wardose net po kelio
lika. 

Aldermanų rinkimai Įvyks 
vasario 27 diena. 

ATLETAI DARBUOJASI. 

Brighton Park. L. Vyrių 
36 kuopos atl tų sekcija tu
rėjo susirinkimą, sausio 2<> d. 
par. svet. 

Vabfybon išrinko: F. CIH-
yAkiį. — pirm., Pr. Buivida - -
rast. Jie užėmė vietas ir sus
n a s tęsėsį toliau. 

Vytis Sakalas "Vyčio** re
daktorius, paai ški no svarba 
laikymosi konstitucijos. Taigi 
ir nutap>, kad visi nariai at
letų sekcijos priklausytų prie 
organizacijos. 

Paskiau išrinko į Atletu ap 
skričio susirinkimus: St. Pie-

•ia, K.-Ivinska, F. Gužika, A. 
Urbika, /T. Volką, V. Vaitkų. 

Manageriumi base-ball sek
cijos išrinko Juozą Petravičių 

Su nauja valdyba ir su nau 
ju managerium L. Vyčiu 36 

North Side. — Sausio 27 d. 
Šv. Mvkolo bažnyčioj kun. 
kleb. A. 1'. Baltutis suteikė 
moterystes sakramentą jaunai 
darbuotojų porelei, Juoz. Vil
kui su Alena Mereckaite. Jau
nasis yra energingas darbuo
tojas tautos ir Bažnyčios rei
kaluose. Jaunoji priklaiiso 
prie Šv. Mykolo par. choi*o 
ir visur pasišventusiai dar
buodavosi. 

Sutuoktuvių puota buvo jau
nojo namuose, 1825 W. North 
a ve. Tarp kitų svečių buvo 
ir kun. \ l e b . A. P. Baltutis. 
Linksmai laiką praleido. 

Ant rytojaus pas jaunave
džius vėl susirinko gražus sve
čių būrelis į puotą. Bevalgant 
vienas įžymus veikėjas, geras 
patriotas, A. Stakeliunas pa 
sakė prakalbėję. Prisiminė a-
pie Lietuvos garbingą, praei
ti, jos dabartį, primiifr dau
gelio mūsų tautiečių didelį 
vargą, kurį kenčia nuo nevi
donų lenkų kurie turi pagro
bę mūsų tėvynės sostine Vil
nių, kaip dabar nenorima Lie
tuvai atiduoti Klaipėdos ir 
kaip klaipėdiečiai kariauja uz 
savo laisvę. Prakalbėle buvo 
jausminga, tryškianti tevyms 
meilė: Vist susirinkusieji bu
vo labai sujaudinti. Pradėjo 
aukoti Klaipėdos lietuvtauis. 
Aukojo: Po $5.: J. Vilkas ir 
Ą. Vilkienė, A. Stakeliunas, 
J. Bandzevičius,-M. Merackas; 
po $2: V. Meraekis- ir J. Ka
valiauskas; po $1: A. Lekavi
čiūtė ir A. Tomkiutė, viso su
aukota $26*. [Tai stambi auka iŠ 
tokio mažo būrelio. Aukos naį 
siųsta Klaipėdos Gynimo ko 
mitetui per "Draugo" Pini
gų Siuntinio skyrių. Tėvyne 
bus dėkinga šiems savo su
minis ir dukterims už tokiu 
gausią auką. 

Jaunevedžiains linkime lin
ksmo ir laimingo gyvenimo 

Lietuvos sargas. 

VASARIO 8-TA DIENA. 

Bridgeport. — Vasario 8 d. 
pripuola ketverge. Ir tai ne bi-
le kokiame ketverge, bet pa
čiame "riebiajame" arba pas
kutiniame ketverge prieš už-
gavėnias. Kur eisime toje die
noje! O gi į sąjungiečių "Ke
purini Balių" kurs įvyks toje 
dienoje šv. Jurgio par. salė
je. Jei kas neturės kepurės ga
lės svetainėje sau ją įsigyti. 
Bet baliun eiti reikia. Sąjun
gietės reikia remti, o beto ap
simoka eiti ir iš kitokių prie
žasčių — galima laimėti prai-
za visai nesitikint, tai ma-

Nanm savininkų susirinki- tote, kad yra isrokavimas lan-
mas įvyks 5 d., vasario, 1923,fkytis "Riebiajam Ketverge" 
M. Meldažio svet., 2244 VVest 

svečių — 'neužvi lkime jų. Į-
žangn labai pigi — o "good 
time" bus tiek ir tiek. Tad 
nepamirškime baigti karniva-
la — sąjungiečių "Kepurinia-

TV 

ine Baliuje". Neblioferis. 
_ _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ 

ATSAKAS VYČIUI. , 

Town of Lake. — Andai tū
las Vytis, "Draugo" 24 num. 
lįlausia, kas pasidaiv su Vy
čių 13 kuopa, girdi jis nieko 
nebegirdįs apie jos veikimą ir 
sulyg jo nomuonės, buk Vy-
Čiai jau apsnūdę. Gi toliaus 
rūpestingasis ;Vytis baugin-
damas mus su vietos Alum
nate, perspėja Vyčius, nes, 
girdi, jie laimėsią visais žvilg
sniais. 

Dabar pažvelgkime į Vyčių 
13 kp., ar jau ištikro taip ir 
yra, kaip Vytis kad nori per
statyti dalykus! Nesigilinant 
i jos darbuotę bažnyčiai ir 
tautai gilesnėj praeity, štaį ką 
matome: surengė gražų vaka
rėlį naujų metų dienoj, ėmė 
rialyvuma seimuose: Krtaiikų 
iv Labdarių, ir daba" vengia 
milžiniška vakarą, kurti ivvks 
ras. 25 d. Sebool Hali salėj. 

Betgi tūlas Vylis drįsta pri-
icaišioti Vyčiams, buk jie snū
duriuoją ir nieko nebegirdėti 
laikraščiuose apv jų voikiuig. 
Čia Vytis' klysia. Pasirodo 
kad jis pats yra atitolęs nuo 
Vyčių. Reikia pasakyti trum
pai, ka*d Vyčiai veikla kaip 
veikė ir laikraščiuose prane
šama apie jų veįkieją. Paimk 
"Draugo" 6 num. š. m. ir ma
tysi, kad Vyčiai tebegyvuo
ja. Bet ką lig <k»!ei Alum-
cai yra nuveikę? Nebent su
sirinkę pramoko labiau soJj-
ii. ' 7yt*. 

509—Bockus f'rank 
514—Cekąuckas Jonas 
624—Erdimowici Romaldos 
52IMEgnatini Ale 
532—Gedrimas Ignate 
542—Jokuibauskis Andanos 
543—Jokubauskas Jonas 
546—Katela Kazis ' 
548—iKiusiu* W. / 
552—Kiusas W: 
561—Livas Tam 
575—Molis Vira 
576—Mttsneckis Stanislawas 
577—M^Uer Gustas 
582—^fieuradomski Pietris 
590—Ploni Antanas 
599-^akewitch Sikolas 
600—Radoskus Levantas 
602—Rikstis Elvira 
616—Rumbutis Hortenseja 
624—Strimskaite Noste 
625—Stolpa Marie 
631—iTavicanis Jolian 
633—Urbonus Juzapus 
637—Valančius Vin 
639—Varnos Dominikos 
649—Wonaga Jiov 

IŠIMU TONSILUS 
Tobuliausiomis mokilo priemoįremls: 

1,—b© peilio, 
2,—t»e kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai.! 

|Po operacijos, pacljentas gali tuoj] 
[eiti į darbą, gali tuoj valgyti; dai-j 
[nininku balsas tampa malonesnis,! 
Ivisa sveikata goresnė. Kuriems iš-[ 
lomiau tonsilus, yra pilnai užganė-
Idinti. 

Ligonius su įvairiomis ligomis! 
Jprijimu:— 
[ Kasdien nuo 2 vai. po pietų ikijj 
|9 vai. vakare. 

Nedcliomis ir seredomla ofisas' 
\ uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJ.VS, CHIRURGAS IR 

OBSTETRIKAS, 
į 1411 So. 50 th Ave. Cicero, 111. f 

• m m " KNYGYNE GALIMA GAUTI ŠlU KNYGp. 
Apmastymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina $3.00 
Braižinėliai. — Parašė Skrusdė #

4 5 c -

» • • • • • • • • • 

$1.00 
$1.50 

• • « • • 

50c. 

75c. 

AR GALVA SKAUDA? 

B E I K * L I N G Į 
REIKALINGAS firemonas, prityręs, 

gera mokestis. 
D. R. FISK A iX>. 

325 X. Waba.sh Avo. 

REIKAJ4NG.\S pirmos kliasos Clc-
vcland Automatiškos masinos ftrubij 
operatorius, kitokis lai neatsisaukin. 

H. G. iSĄ.Hi CO. 
4410 RavefiMvnori Avo. 

Tai pirmi symptomal kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės Šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Aklų Specialistas 

1801 Bo. Ashtand Ave., kamp. 
18-tos gatvės 

Ant S lubų, kamb. 14, 15, 11 Ir 17 
Ant viršaus Platt's valstinyfiios 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakar* 

Nedėllomis nuo 9 Iki 12 pietų 

Duonelaičio raštai f • 
Fabijole. — Audeklo apdaruose. . . 
Botanikos Vadovėlk. — Vertė V. Vilkaitis. — Jame 

telpa 136 piešiniai. Kaina 
Dvasiško Gyvenimo Vadovėlis. — Iž Francuzij kalbos 

vertė kun. A. Staniukynas . . . * 
No. 2(5. Giesmynėlis be apdarų G0?. 
No, 60-G1 Demokratija i - 0 0 

No. S. 26\ Paišymo metodikos bruožai. V. Bičiūno $1.00 
No. 8. 1. Šventos Zitos tarnaitės is miesto Lukos gy

venimas ir stabuklal parašė kun. K. Beidl, 
draug. J. Vertė iš lenku kalbos M. Kaina . . 

No. S. 3. Svetimų ir nesupranta*} žodžių žodynėlis 
J. Šlapelio 

No. 32. Skaičiaus Pradžiamokslį*. Laisvai vertė Esmai-
tis « • 

No. S. 2. Vainikai. Naujesniosios poezijos antologija. 
Spaudai paruošė K. Binkis $1.00. 

15c. 

25c. 

50c. 

1.00 
1.50 
75c. 

— 

PARDAVIMUI. 
PARSIDUODA ant croitųjų narna*. 

IcnfrvomH išlygoms, 4 pagyvenimų' ]»o 
i katabaa-ius ties šv. Kryžiaus bažny
čia. Tardąvinio priežastį iitirslte ant 
vietos. Kreipkitės pas savininką 

Ą. GEDR1.UA 
(Ant antru luini 1$ užpakaliu) 

4315 So. Hermilafiv Ave. Chicagri. 

AN*>JlRDAVlMO 
Pigiai salitmo fixtnros — 

rakandai. 
Atsišaukite 

4250 So. Ashland Ave. 

DR, A, K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 8o. Westen> Avenu« 
Tcltf. Lafayctte 4146 

Taao4os: 8 - n rytais, į - l po 
platų ir 7-1 vakarais. Nedėldla-
olals tiktai po platų 1 iki I vai 

= 

40c 

50c. 
75c. 
45c. 

= 

_ _ 

P R A N E Š I 
mmp 

' 

L. VYČIŲ OIIICAGOS AV-

tū' sekriilffliėtiy, 'vasaiTo j i < I. 
2 vai. po njet^, $r. Kj-ržiaiik; 

ptintp. s\-ipt. Toxvii of Juiko. 
. Kuopij išrinkti atstovai pra-

somr htrfcu at?«iiahk>ti. 
Alb. C. Alaburdaitė, rait. » ' • 

XOB?H SIDE. V_:* Lfcttrviii 
Politinio -̂  KHilfbo iut4ie^ini» 
sus-mas įtyks piftuadLijony, vii* 
Sfl.rio 5 4*f tr3(i vail vak., baž
nytinėj swe į Naniw, malonė
kit pribūti ir naujiį įlariii atsi
vyt i . 

Račt. 
LJOTIJVOS — AMERIKOS 

PRAMONES B-VES sėrininkn 
Cniieago.s ir apylnikės.buvusio 
susirinkimo įgaliota komisija 
susižinoti su bendrovė gavo 
atsakynuį. Visa komisija kvie
čiama susirinkti pas Št. Juče-
vieių, 726 W, 18-th St., C{iica-
go, 111̂  vas. 6 d. 8 vaJ^vai. 

— 

P R A N E Š I M A S 

23rd PI., 7:30 vai. vakare.. 
Kurie nori priklausyti prie 

Šitos draugijos kviečiami atsi-
lankyti l susirinkime-

VALDYBA. 

į Mot. S a g o s 1 kuopos *'ive-
purinį BaUii". 

Sajufcgietės rengia svečiams 
įvairia surpriai]. Bus duodami 
praiaąį už l^epures. Bus taip
gi praiziniai šokiai — viskas 

CHICAOIEdlAI, ATSHMKI-
TE LAIŠKUS. 

; — - . 
Chicagoi pilte Cvidumieąty) 

prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iŠ Lietuvos laiSkai 
žeittiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išncJiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral DcKvcry (iŠ Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio' viršaus 
parašyta ABVBRTISBD. 

Prašydami laiSko paduokite laii-
BTMr-T!1 a?s = 

| DRAUGO PIKIOg SIUN-

TIMO SKYRIUS 
Atdaras kasdieną (išskyros 
šventadienius) ano 9 vai. 

ryta iki $ vai. vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

(Kampas 23-rd Place) 

REIKALINGAS saleąmonas tm 
plačių prityrimų s a l d y t i ir prfžiuro-
tl darbininkus ir pni davinėti. Geras 
prityręs žmogiia gn,U užsidirhti gorą 
nininku Turi kalbt'ti anffliSkai. 

Atsišaukite subntoj vasario 3 
• 

nuo 1 Ir 5 po pietų. 
5 i i i •*!* _ • - : • 

d -

W lt. Dearborn Str. 
. Kuom 620. 

VAKStntJOpA, modernfftltas miirl-
nik 3-bftiry<thimij' liauna*, pilkiai. At-

iklte ,pcw savininką. 
r.% MES B. KFRR 

i .4439. '$ Chkįcemoųt Avenue 
Tekf. Pro^pciM SSOl 

Re«id. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulev&rd t f t S 

Dr. A. A R0TH 
' RUSAS GVDVTOJAS ft 

CIURLRGAfl 
Speclslistas Moteriškų. Vyrišku 
Fslkg tr visų stStSipBjl Ug%-

Oftafts: SS.15 S. Halsted 81 
VsJ.: l t—1 1 ryta: S—S po 
kist. 7—8vsk. Ned. l t l t d. 
Rss. 11 l t Indepsndsnos Blrd. 

Chlcafo. 

45c. 

UE.Ui Ę^TATE BAMGESAI. 
2 fiatų - ^ - 6 ir «• kababariai ari i 

ftv. v Ka*imlero Viertuolyflo ir Ma)r-
.quett0"-r^rfcb. ArSttolų trtinuota, ug:-
nląyiet*. kaipouiR Aėpos, tUp vesilttule 
ir vasok, "inleffiamteji porčiai, Stibių 
Sid'oma." 

^1 ( . . ^ - . . . * 
" * ' V ' • 

Ant karnizo, fiS-člbg ir We«žern 
A v e pursidiioda biznis. 

Ajat G3-|ios par9lduod&. bixniavas 
lotas' 26x135 pd. $7r>0.00 iškaišo ki
tus lensrvtiis ISinokėilinais. 

š9-tos biy.nLt.vus kampas IVestern 
Ave. 58x125 — $4.750.00. 

Rezidencijos kampas 67-tls ir Ma-
p!ewood 58x125 pd. arti Sv. Kazimie
ro Vienuolyno. Kaina $3,500.00. 

E. Ii. POWERS 
63-nl & IUH k\xvh Sireets 

Atdara Nedėldicniais 
Telefonas, Prospect ttOO 

Dr. 0 . VAITUSH, O. 0 . 
LIETI7VT8 AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visi 
sJkių tempiin* 
kas yra priežas 
tini i akaudėjirn 

falvos, svaigulio, aptemimo,- nervo 
, tuma. skaudančius ir užsidegusiu' 

karščiu aklų kreivos akys katerak 
to. nemiegio: netikras akis iodedai 
Daroma egzaminas elektra parodan 
tis mažiausias kiaidas. Akiniai pri 
taikomi teisfngai, toli ir eiti matau 
tiems pagefbsta. Sergėkite savo re 
gojlmo ir valkus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av 

$1.00 

1.00 
. 30c. 

30c. 

75c. 
"v»--

• • • • 

• • • • 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 
Nes i kankink su 

Reumatizmu 
Neuralgija Strcdu Diegliu 

Skausmais Krutinėję 
Skaudamais Muskulais 

Patrink truputį su 

Pain-Expelleriii 
aut skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos. 
Tikrasai Pain-Expelleri* turi 
INKARO vaisbaženklį. 

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. 

I)L:\CiI.\MK STpGUS. 
Užlaikome skardis, rynas, mede-
gą kaminams, kaminus taisome, 
valome ir atlikayne generalį tai
symo darbą ir malevojimą. 

STACKEB and HAAS 
2353 So. Oakley Ave. 

Pabirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. - . 

es 
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelia, 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 

Sranyks pleiskonos. Palaikymui sveikoa 
ganeių plaukų, naudokit Kuftes. 

Kaina 65 eėntai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 
tiesiai iš lubaratorijos. 

F. AD. RICHTER & CO. 
KM.114 St, Uh St. 

U K « >~^-> i f * ln yi i » i m « 
Brooklyn, N. V. 

No. 22. Trigonometrija • 
No. 23. AistiŠki Studijai 

Tikėjimo klausimai. Pafašė J. Gerutis. 
No. S. 3. Sociologija/trumpas tą mokslo vadovėlis. 

Parašė prof. kum Šaulys 40c. 
No. S. 2. V. Krėvės Raštai II tqnm« 75c 
No. 32. Kovo 30 diena. Mažosios taetnvps prisiglaudimui 

paminėti. 139 pusi 
No. 37. Lakštutė dainų rinkineįiš pradedamaijai mo-

kyklai. Parašė J. Talliat-Ivclpša t 

No. 43. Giesmynėlis apdarytas 
No. S. 1. Mūsų raštų istorija, M. Biržiškos. 112 pusi. . 
No. S. 1. Muzikos Teorija. Pagrindiniais muzikos dės

niams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo-
cioras i3razys . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • • • • 

No. S. 32. Mano Dovonėlė. Vaikams įvairių pasakėlių. . . loc. 
No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J. Murka. 5Ca 
Apie Kristaus Sekimą $1.20 
Ar Katalikas Gali Būti Socijalistų? 50c. 
No. 5f? Apeigos Rymo Katalikų . 50c 
No. 26. Dykumose ir giriose dalia I apysaka. Vertė 

M. Pečkauskaitė 75c. 
No. 32. Evangelijos dalys. Skaitomos visų metų Vieš

paties dienomis ir šventadieniais. Vertė J. 
Skvireckas. T. M. Žemaičių vysk. Kaina . . 

No. 26. Giedojimo Mokykla. Vadovėlk chorų dirigen
iams, vargonininkams, giedoriams ir tt. . 

No. S. 32. Gamtos Pasakos. M. šalčius Kaina 
No. S. 2. Asmenybė Kultūros Pagrindai Parašė I. Co-

No. S. 1. Bažnyčios Istorija. Parašė kun. A. Alekna. 

No. 37. Kelionė apflink pasaulį per $Q.4fr!ių. Ju&s Ver
ne. Vertė J. Ba1eiukoti$s.^2^8 pnšl. Kaina . . . . 

No. S. 26 Haufo Pasakos su apdarais. .T. Balčiukonis . . 
No. 70. Išpažinties Pasiaptis . . . 
No. 44. Soeialis Klausimas^ 
No. 3. Lietuvos Istorija (292) 
No. Su 1. Lietuvos Tsf. (252) 
No. 29. Paaugusių žmonių knygelė 
No. «2. Melskimėis. Vaikanis-: . . . / . V.., jjfo-
No. 52. Pavasario Balsai ; . . . . . . . 75c. 
No. 53. Planetos ir žvaigždės f 30c. 
No. 21. Rudens Aidai • • 00c. 
No. 15. Šventa seno Įstatymo Istorija 60c. 
No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis 45c. 
No. S. 1. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai Pa

rašė Prabočių AnukaS 45c. 
No. 39. Melskimės maldaknygė del merg .\ 60c 
No. S. 2. Jūrių Varpai, triveiksmė mysteria. Parašė 

Vidunas 50c. 
No. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kaibos vertė 

B. Kasaitis 75c. 
No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma

šiotas - 25c. 
No. 26. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. Ant-
No. 48. Jėzaus Širdies Mėnuo ^ 50c. 

roji knyga. Parašė Vaižgantas. Kaina $1.00 
No. S. 1. Senovės Istorijos apsakymėliai, dalis I Rytai 

—Graikija. Iš rusų kalbos vertė J. Jablons-
kytė. Kalbos žiurėjo St. Dabnšis. Kaina . . . . 75c. 

No. S. 2. Milda mfeilės deivė. Teatrališkas veikalas. Pa
rašė Petras Vaičiūnas. Kajna 35c. 

ABC Pradžiamokslis. — Kaina 30c. 
Atstovas Ralys, Apysaka. — Verto Nemunas 40c 
No. S. L Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J. 

Skruodys 7 ^ 
No. S. 2. žvaigždžių Takai. Triveiksmė pasakos dra

ma. Viduno 30c. 
No. 17. Logikos evoliucija 5^ 
No. 63. Limpamosios ligos * 30^ 
No. 42. Pranciškus Karevičius , JOC 

. V. S. Užsakydami knygas, metdgiam paraSyti knygų nnm. 
DKAUGAfi f f l f c CO. 

2334 aoutti Oakkr ***&* Ohtoągo, niiaois. 

••.» .• • 

$1.25 

tM 
40c. 
75c. 
35c. 
J60c. 
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