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C C0L06NE ARKIV 
1 PIJA OKUPUO 

y- Njgali Birt Taikos su Francija įglrnSm-
TOKSAI VOKIETIJOS VALDŽIOS NUSISTATYMAS 
FRANCIJA NENORI KONTRIBUCIJOS, TIK ANGLIŲ 

I 

OKUPANTAI BAŽNYTINES 
VALDŽIOS NEPALIEČIA. 

- i 
Per du metu konsekruota du 

vyskupu. į* BERLYNAS, kovo 4. — Ki 
Jus stipriems gandams, kad 

COLOGNE", Vokietija, U- buk Vokietija su Francija pra 
dėjusios taikos derybas Ruh-
ro krašto ir kontribucijos 

vo 4. — Cologne (Kolonija) 
arkivyskupiją sudaro didžiu
ma okupuoto Rhinelando ir j klausimais, Vokietijos užsie 
Ruhro teritorija, kurią šian-(*nįu reikalų ofisas paskelbė 

Pramatomas sunaikinimas. 

Tl AMERIKON. 
• • • 1 m 

WASHINGTON, vas. 28. 
(L. I. B.). — Žiniomis iš 
Kauno, šį pavasarį žada at-

Reichstago partijų vadai ne- * * į ? ^ " f Y U*tUV°S ^ 
tekę vilties iriiebežino, kokiu s t y b " f <>** j 0 ' a t s t o v a i ^ e 

.priemonių imtis. IMehatago\!°? D l ' e k t o r j» s > P- S o d e i k a > 
(buto angose ir restoranuose I ū * * m e t u S ^ V e n c s A m e r i k o 

.30 VOKIEČIŲ SUŽEISTA.. 
i 

BERLYNAS, kovo 4. — 
Bavarijos mieste Augsburge 
vokiečiai nacionalistai susirė-
tijė su nacionalistais. 30 žmo
nių sužeista. 

Žinios iš Lietuvos 
MAŽOSIOS LIETUVOS 

ATSTOVAS p. VANAGAITIS 

die apvaldė; francuzai su bel
gais. 

Arkivyskupijai priklausan
čiose teritorijose gyvena 3,-
370,000 vokiečių katalikų ir 
1,650,000 protestantų. Yra 
viso 1,006 parapijos, iš kurių 

Įkurtos 1922 metais. o 

Yra 2,382 kunigų. Iš jų 2, 

kategorinį užgynimą. Pažy
mi* jog Vokietijos vyriausy
bė neturi nei mažiausio pa 
siketinimo siūlyti Francijai I 
taiką, arba nuo Francijos 
priimti bent kokias tais klau 
simais sugestijas. 

Kanclieris Cuno iškeliavo 

fje, ir p. Kiwras Petrauskas, 
dĮskusuojama Ruhro padėtis \ į* rTj . ' ' neturėti stebėtis 

j Lietuvos Operos organizato- 1 K U i l t u * b i e o e u s 

BAVARIJA MOBILIZUO-
JASI. 

patarimais ir nurodymais, žy
giavo drauge su jais per kul-
kasvaidžių ugnį ligi pasku-

J. Vanagaitis yra vienas išftinio laimjėjimo, ištverdamas 
pavoji ngiausiame poste. ,Jtų, kurie pirmieji nesvyruo

d a m i nutarė, kad kito išėjimo 
i. 

P. Vanagaitis, kaipo Vyr. 
Maž. Liet. Gelbėjimo Komite-

ir likimas. 

Bavarijos sostinėn Munichan, 
000 darbuojasi parap.jose. Gi L ^ ^ j ^ a p i e 

kiti dirba arkivyskupijos ad
ministracijoje, mokytojauja 
teologinėse įstaigose, tai pa
skirti darbuotis kitose dioee-

-jujose, arba del ligi) ar •senai 
vės pasišalinę nuo visokio ba-
žnvtinio darbo. 

Visi yra vienodos nuomo-, 
nės, kad pasyvis priešinima
sis sunaikys Ruhro teritoriją. 
Bet raipat pramatomas aiš
ku? sunaikinimas ir užvedus! 
derybas su francuzais. 

Pi si protaują vokiečiai pri
pažįsta, kad Francijai šiandie 

nus. 
\ — 
FRANCUZAI PRAPLEČIA 

OKUPUOTA. 

MAYENCB, * kovo 
Francuzų kariuomenė 

4. 

fnjfcra, kaip patiems nusikra-
PARYŽIUS kovo 4 — Čio l t y l i W ^ J " ^ « spekulantų; to narys ir pirmasis jo sėkre-

nai turima žinių, kad Bava-' * a u J a ! ^ J i s 11U0 t o s dienos torius, pirmas buvo prie de
ri ja mobilizuojami. Francuzai f nenuilsdamas dirbo primosi-f rybų su francuzais ir dabar 

[ mo • darbą, y p a t i n g a i f visą laiką dideliu pasišventi-
nulaikydamas k a r š č i a u- f mu dirba krašto atstatymo ir 

j na-Vilniaus žy-fs ias p r a k a l b a s , 
grinėdamas gyventojus rinkti dų centralinio švietimo komi

teto deelgacija, kreipėsi į len
kų švietimo ministerį, kad žy
dų mokyklos jVilniuje butų 

(valdžios šelpiamos lygiai su 
^ • a r I lenkų mokyklomis. Švietimo 

organizavimo darbe. [Elta]. 

parašų, rezoliucijų ir būti pa
siruošusiems visokiais budais 
ginti savo giminę nuo sveti
mųjų trempimo. Pastaromis 
prieš sukilimą dienomis ir 

Du vyskupu konsekruota. 

Per praėjusius du metu 
arkivyskupijoje konsekruota 

^du vyskupo. Tiedu yra: Dr. 
Hernian Joseph Straeter ir rijos vidujinė taika Vokieti-
Dr. Joseph Stoffels. jai yra didžiai reikalinga. 

Be to 1922 metais atlaiky- Kanclieris tuo būdu tikisi 
t&s arkivyskupijos sinodas, havarus suvesti vienybėn. 

Vokietijos vyriausybes nusis
tatymą šiame kritingame mo 
m e n t p f ir tomis anglimis remti gėle-

m • i n i i • i • i žies" gaminimą Lorraine pro-Tos 30 kalbos, laukia kaip Į . f J 

komunistai, taip monarchis-| J '' ' 
tai ir demokratai. Laukia vi- f T a i f i ^ a t e i t i s l a b a i n i a u k i -

Kanclieris Cuno pastaro
mis dienomis siųiė socialis
tams kelias vietas ministerių 
kabinete. Tečiaus 'socialistai 
atsisakė • ineiti jo kabinetan. 

FRANCIJA NENORI JOKIO 
TARPININKAVIMO. 

šioje apylinkėje užėmjė ju£ j ministeris tarp Jco kita į*rei- ' l a i k e Klaipėdos apgulimo 
Ukp jiems,'kad tai priklauso- k a d a ™ k U i v e ^ 3 a i vengda-

'mi Petisnės ir žandarų tero-
miestą, p. 

Vanagaitis tečiau likosi mie-

nerupi gauti karo kontribuci- f«>lls v ^ e t i j o * plotus. 
£ ją. Jai rupi tik pagrobus lai-į Darmstatdtoį francuzai ugė- j'ir nuo Vilniaus žydų lojalu- , m i ^ t i snes ir 2 
m Ikvtis Ruhro anglių kasyk la s į ^ tris vagonų taisymo dar-Įmb prie Lenkijos, kuris lig-'1"0 l m v o ' . a p l e J r ę 

sa Vokietija.' 
Kanclieris savo prakalbai 

parinko Bavariją todėl, kad 
tenai dvi kraštutiniausios gru 
pės kovoja. Tiiotarpu Bava-

bavietes. 
Be to, apvaldyta Mannhe-

im ir Karlsruhe uostai. 

PO ŠILUMOS ŠALTIS. 

šiol dar neaiškiai pasirodęs. 

Yra davinių, jog vienoj Eu
ropos šaly ruošiama busimam 
karui vieton nuodingų dujų 
panaudoti limpančių ligų kul
tūrą, kaip džiumos, choleros 
ir tt. Tas ž}Tgis, karui iš
kilus, butų atliktas gera' su
organizuotos srjėktfs priešin
gos !aTieę vipluje. Sakoma, 

. / rka ir rizikuodamas gyvybę, i kad & regirdčta ligsioi prie-
isto, rūpindamasis savųjų tva-

BAISUS GINKLAS. 

— Pakely j iš Vilniaus 
TJ , .v,. v u ., T j Kada p i ^ a s i s savanorių kar-,mone taikoma 1 vaisingus, it 
Rudziskius užpultas pil. Lu- ' v . l _ • . . *v. J , v , 1 1 • 1 
kaševičius. Atėmę pinigus, 
banditai pasislėpė. 

Reikalinga vienybė. 

Praeitą penktadienį Chica-
goje buvo tikras pavasaris. 
Termometrai rodiė tf5 laips
nius šilumos. To nebūta šiuo 
laiku per praėjusius 50 metų. 

Tečiaus ar»t'* rytojaus oras 
staiga atsimainė. Šiandie tik 

Skaitykite ir platinkite vie
nintelį lietuvių katalikų laik
raštį Amerikoje, t. y. "Prau-
W> _skųris_jumįs, 4 aplanko 
kožną dieną. 

žygiii būrelis prasimušė Į 
i Klaipėdos priemiestį, tai p. 
'Vanagaitis nebodamas pavo
jų atėjo į juos ir, gelbėdamas 

kralikai, lenkus ir degeneruo-
>> jančius francuzus.! 

! Nejaugi pasaulis mano pats 
save išsižudyti?! [Elta]. 

•z—• 

pirmininkaujant kardinolui 
Schulte. Tai skaitosi isto- i 
rinis Cologne arkivyskupijos j X o r s ^ r a žinoma, kokius 
dvasiškijos suvažiavimas. I Plaillls* kanclieris paduos toli-
Panašaus sinodo čia nebūta i maniam Vokietijos veikimui, 
nuo 1^62 metų. j ***• r e i k i a sPėti» 3is šauks vie 

Sinodo padare tas rezoliuci- f n> **n ^ ^ vokiečių partijas, 
jas kardinolas Schulte patvir-1 P i ™ V***> i**y&* ir tautos 
Hno likimas, sakys kanclieris. Ka

nclieris kvies vokiečius akci-
jon gelbėti šalį. 

Atkreips domės tik oficialj r a i i r ™l š a l t a - K a s m i n t i J ° 
vokiečių žodį. i a P i e ankstybą pavasarį, tas 

: * skaudžiai apsiv>Tlė. 

Kunigu įšventinimai. 

Chicągoje pavogta 5 auto
mobiliai paroje, kovq 2—-3. 

RUSUOS BOLŠEVIKAI 
REMIA AMERIKOS 

KOMUNISTUS. 

roję įšventinta 131 diakonas 
kunigais. Aix-la-Chapelle 
vyskupijos katedroj vyskupas 
Straeter du diakonu įšventino 
kunigais. 

Aix-la-Chapelle katedra y-

1922 metais Cologne kated- Yra žinoma, kad tam kvie-
tiimai karčiai priešingi kaip 
socialistai, taip nacionalistai. 
Kaip tie, taip kiti nesutinka 
su šiandienine vyriausybėj ve 
dama politika Ruhro klausi
me. Socialistai nori, kad vy* 

ra gaTsi. Ją pastatydino im- j riausyl/ė pertrauktų pasyvį 
peratorius Karolis Didysis, j nusistatymą ir pradėtų dery-
Daug vokiečių valdovų toje 
katedroje karūnuota. 

UŽDARYTA IR PAMIRŠTA. 

PHILADEĮ.PHIA, Pa., ko
vo 4. — Kuomet policijos lei
tenantas Lawson savo poli
cijos stoty atidanė vieną ka-
W r ą , jam, į akis šoko, viena 
nusilpusi moteriškė. 

Paaiškėjo, kad policija a-
rešruotą moteriškę uždarė ir 
gą pamiršo per keturias die
nas. Tiek laiko jinai nebuvo 
valgiusi, nei giėriusi. 

NUGINKLAVO IR IŠTRĖ 
MĖ POLICIJĄ. 

DUESSELDORF, kovo 4. 
— Mieste Gelsenkirchene 
francuzai nuginklavo visą ap
saugos policiją. Paskui areš
tavo 12 policijos viršininkų ir 
270 policiantų ir visus tuo-
jaus išvežk trokais užokupuo 
tės ribų. 

bas su francuzais. Tuotarpu 
nacionalistai vyriausybę stu
mia atviran karan su francu
zais okupantais. 

Bet sppjama, kad del šab'es 
geroms tie ir kiti nusileis ir 

PARYŽIUS, kovo 4. — 
Francija neatkreips domės į 

,jokias neoficiales kalbas apie 
tarpininkavimą okupuoto Ru
hro klausimu, skelbiama fran 
cuzų oficialėse sferose. 

Nurodoma, jog šiandie Čio
nai kaip finansiniai, taip in
dustriniai agentai, kai-kurie 
net iš New tYorko, darbuo
jasi, ar kartais Francija nepri 
imtų pašalinio tarpininkavi
mo tarp jos ir Vokietijos. 

Tečiaus Francija tų kalbų 
ir gundymų visai neklauso. 

VYRIAUSYBĖ GAMINA 
MILŽINIŠKĄ AEROPLANĄ. 
TURĖS 6 PO 400 ARKLIŲ 

S M K t J MOTORUS. 

Galės velti 10 tonų bombų. 

merikon karo laikais. I r vy-
j riausyhė ji turi parsamdusi 
atlikti įvairius su aeroplanais 
išmėginimus. 

Milžiniško aeroplano dalys 
pagamintos New Jersey ir 
čionai atvežtos aštuoniais va
gonais. Važiuojant prasi-

TEIKIA JIEMS ČIA REIKA: 
LINGU NURODYMŲ. 

Duoda pinigų, kursto paieŠ 
vyriausybę. 

LANSING, Mich.,kovo 4 . -
Mieste St. Joseph, Mich., ko
vo 12 prasidės amerikoniš-

jos. Tos iųstrukc. tos rųšies. 
idant amerikoniški komunistai 
sukeltų Amerikoje terorą. 

Kad komunistų suvažiavimo 
išlaidoms iš Jfcusijos paskirta 
26,000 dol. 

Kad Berrien apskritis ir 
šiandie pasemtas komunistinės 
propagandos. Tam tikslui var 
tojamos didelės pinigų sumos. 

Pagaliaus bylos laiku bus 
įrodyta, kad tos apskrities bu
vęs šerifas šiandie tarnauja 
komunistų apgynimo reika^ 
lams. 

Kituose ,dokumentuose paty kiems komunistams byla. Pir 
miausia bus teisiamas komu- j r i a m a ' k a d R u s i ^ o s ^nmni,-

DAYTON, Ohio, kovo 4.— i lenkta tunelių ir tiltų, idant „ i s t a s -\ViIliam Foster. t a l n u r o < f c t o k i a veikimo pro-
6ia Wilbur Wright lėktuvų neužkabinti kur kokių maši-
lauke sustatomas naujas mil- uos dalių. 

I 
.r-

MeCook lake pasirodė žiniškas aeroplanas. Jis pri 
klauso vyriausybei. Pava-.^bus galima dalių nuimti nuo 
dintas Barling Bombininkas. i vagonų. Tad pasukta Wil-

Sako, Francija klausys tik vie į Sparnai turi 110 pėdų ilgu-f bur Wright laukan. I r teT 
uos Vokietijos vyriausybės o- | m o # |tnaį po pliku dangum bus dir-
ficia*ės kalbos. I r tai ne ki-i j-an oro milžinan bus Jtai->ama, taigi sustatoma aero-
taip, kaip tik vienais diplo- į s y t į g Liberty motorai, kiek-[plano dalys, 
matiniais keliais. # 

Jei (Vokietija geidžia at
gauti Ruhro kraštą, sako fran ] gg N e w y o r k o į San Francis 
cuzai, tai ji pati turi tiesiogi-1 

rems vyriausybę. 

Vienas1 vargas. 

vienas 400 arklių splėkų. Su! Pranešta, jog pirm bajand-
tokia spėka jam bus galima, žio aeroplanas bus sustatytas 

ir bus galima atlikti mėgini

mai, ir formaliai kreip
tis į Francija, pažymėdama, 
kaip daug ji gali mok;ėti kon-

Vokiečių kova su francuzais} tribucijos, kokias garantijas 
Ruhro krašte kasdien eina ar- į duoda ir tt. Tik tuomet Fran 
šyn. Vyriausybė ir visa tauta cija į tai atkreips don\e-
labai daug susirūpinusi. O-
kupantų ištremti iš Ruhro vo
kiečiai valdininkai sukeliau
ja Berlynan. Čia jiems reika
linga prieglauda ir užlaiky
mas. Trūksta pagyvenimų. 

Vyriausybė pacėoįė svetim
šaliams nepersamdyti jojrių a-

co atlikti kelionę į 30 valan-(mus. 
dų, su vienu staptelėjimu O-
mahoj. 

Juo gaJes skristį antkart 15 
žmonių, irtėmus lakūną, me-
chahikus ir kariškius. 

Taikos laikais, sakoma, vy 

6 mechanikai. 

Aeroplanas turės 6 moto
rus. Tad prie kiekvieno mo
toro bus vienas mechanikas 
(inžinierius)." Mechanikai su 

STOVI UŽ 600,000 ARMIJĄ. 
riausybė tą milžinišką aero- '/lakūnu skrindant ga*ės susi- | n t | fc i r d i d ž i a u s i a a t sakomybė. 

PARYŽIUS, kovo 1 ^ 
'* Kiekviena tauta reikalinga 
tokios armijos, kokia atatin
kama jos politiniam nus įsta
tymui/ ' kalbėjo karo, minis-

partamentų, nes tie reikahn-f teris Maginot senate, patar^ 
gi gryžtantiems iš Ruhro vo- damas Francijai užlaikyti ma 
kiečiams. j žiausia 600,000 armiją ir pa-

Be to, čia brangenybė eina j didinti priverstiną tarnybą Ii 
didyn. Kaip maistui, taip draugi 18-os niėnesių. 

Michigan valstybėje gyvuo
ja kriminalinis įstatymas, at
kreiptas prieš radikalus. Tuo 
įstatymu draudžiama čia vi
sokios komunistrnjės sąjungos, 

'jų susirinkimai, kalbos prieš 
'vyriausybę, gi ypač sąkalbiai 
prieš teisėtą valdžią. 

Užtiktas mitingas. 

1922 m. rugpiutį policiniai 
agentai ties Bridgeman Iau» 

i 

kuose vieną šviesią naktį už
tiko mitinguojančius komuni
stus. Daugybė iš komunistų 
suspėjo pasprusti, bet dauge
lis ir» suimta. Tarpe suimtų
jų komunistų viršaičių pasiro
dė Foster. Dėlto, ant jo kri-

(gramą amerikoniškiems komu
nistams. 

Komunistai darbuotojai sa
vo propagandą daugiausia 
turi praplėsti tarpe neangUš-
kai kalbančių darbininkų gru 
pių kaip miestuose, taip in
dustriniuose centruose. 

planą vartos transportacijai, 
t observatorijoms ir visokiai 
žvalgybai sunkiai prieinamuo
se kraštuose. 

Karo laiku juo bus galima 
vežti 10 tonų bombų ir iš oro 
tomis bombomis sugriauti vi
dutinį miestą. 

Pavadintas Barling. 

kalbėti telefonu. Nes laku- T l o m e t policijai rankosna 
T I T I i I n l l r t f ' m i t n o n n - r t t n l + I - IT»T . .. _> •_ 

Barling vardas tai oro ma

nai (pilot'ui) visuomet turi 
but žinoma motorų padėtis. 

Armijos lakunytĮės viršinin
kai MeCook lauke tvirtina, 
kad jie tiesiog negali supra
sti,, kokiu būdu tas milžinas 
gaMs skristi iškilęs oran. 

Tečiaus kiti jiems atsako, 
jog Barling žiho, ką, daro. I r 
patsai Barling tvritina, kad 

šinai duotas, nes Barling^ tas milžinas skris oru taip, 
bužiams ir visokiems daik-į Socialistai stovi ne vien už' Anglijos oro spfckų vienas'kaip kiekvienas aeroplanas, 
tams kaina nuolat kyla. Didi-1 armijos, bet ir už tarnybos viršininkas*, pagamino visus Taigi, reikia pasitiklėti Bar-

fnasi vargas. j laiko mažinimą. ^planus. Barling atvyko.A-;lingu. 

teko daugylbė komunistų raš 
tų ir įvairių dokumentų. Iki 
šio laiko dar daugiau^ įvairių 
įrodymų surinkta. Tai visa 

byloje bus atkreipta prieš ko
munistus. 

Iš rastų dokumentų pasiro-< 
dė, kad amerikoniškus komu
nistus finansuoja Rusijos ko
munistai. Į 

Dokumentaliai įrodymai. 

Kad iŠ Rusijos Čia jiems 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGE" 

. J . . . • • • • I i . 

PINIGU KURSAS. 
/ — 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.71 
Francijos 100 fr. -6.12 
Italijos 100 lirų 4.86 
Vokietijos 100 mark. .0045 

siunčiamos visokios instrukci- Lenkijos 100 mark. .0020 

Sąkalbis prieš vyriausybę. 

Darbininkų streikams turi 
vadovauti komunistai. Dar
buotis, idant Amerika butų 
įtraukta kitan karan. Karo lai 
ku gi sukelti darbininkų strei 
kus ir pertraukti maisto ir 
amunicijos gaminimą. 

Tuo būdu galima esą vy
riausybę sudemoralizuoti ir, 
pasitaikius pirmajai progai, 
įsteigti sovietus. 

Už tai visa trumpoj ateity 
komunistai turĮės atsakyti. 

file://-/ViIliam


\ 

• 
ką 

• 

» 
« » 
• p 

• -

-

•'• »i«» 2£ H M M firamdieru* Rovds 5, 1923 
mm l iT i i i i 

uiaas^ jau^a* 
L&TTMŲ KATALIKŲ 

DIENRAŠTIS 
. • . • • • > . • 

"DRAUGAS" 
Ema kaidieaą išskyrų* nedėldieuiuo-

Mitams $6.00 
Pusei Metų t $3.00 

Už prenumerata moksi iškalno. Lai
kas skaitosi nno užrašymo dienos, 
ne nno Naują Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas* Pinigai geriau
sia siųsti išperkant krasoje ar ez-
prese ' Money Order" arba įde
dant pinigus į registruota, laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue 
Chicago. Illinois 

X%L Rooaevalt 7791 

Prancūzams okupavus Kuli 
ix» kraštą, tikėtasi ten prisi 
žerti auksinių markių ir dai 
Įabiaus sustiprinti savo mili 
tarizmą. TeciaUs irancuzų sva
jones neišsipildė. Okupuoti tą 
kraštą okupavo, bet rado vo
kiečius prisi rengusius. Fianeii-
zai ten nerado ne vien auk
so, het negali gauti užtektinai 
ir anglių. 
x Šiandien pačiame Paryžiuje 
jau atviriai kalbama, kad ta* 
žvgis franeuzams visai nevv-
ko. Tik premjeras Poincare 
vis dar. mėgina užslėpti tą ne-
pavykimą. J is vis skelbia savo 
planus ir tvirtina, kad tuo 
žvilgsniu Francija kadir ma
žai ką pelnysianti, bet nepa-
siduosianti. 

Kuomet šiandie viso pasau
lio opinija gula ant Kranci-
jos už jos nežmoniškus dar
bus okupuotuose Vokietijos 
plotuose, ir kuomet premiero 
Poincare valdžiai grūmoja kri-
zis, jo prieteliai pagaliaus pa-
kįla jį ginti. Antai profeso
rius Berdoux, artimas Poinca-
lės bjčiuolis, skelbia, kad Frun 
cija Ruhro kraštą okupavusi 
ne del kokio pelno a r kitko, 
bet kad užbėgti naujam kanu*. 
J is sako, .jog visa Europa tu
ri but dėkinga Franoijai, kad 

tų sulaukusį natijo karo. 
Šiaitdie gi tas karas jau ne

begalimas. Nes franeuzai savo 
rankose turi Vokietijos pramo
nės centrą, be ko vokiečiai ne
gali kariauti. 

Anot to profesoriaus, vo
kiečiai visas laikas turėjo de-
įybas su bolševikais. Juk bol
ševikai ir vokiečiai, sako, su
gundė lietuvius sukilti Klaipė
doje ir atmesti. Tautų Sąjun
gos išsprendimą Vilniaus klau
sime. 

Bolševikų propaganda per
kelta rytinėn Galicijon. Vokie
čiai su bolševikais pagaliau** 
susisiekė su Ungarija milita^ 
tiniais reikalais. Ungarijoje 
imta skelbti apie Vokietijos^1 1 0 s v a r b i u 

imperijos atgaivinimą. 
Visus tuos planus tečiaus 

suardė franeuzai, okupuodami 
Kuhro kraštą tvirtina profe
sorius. Ir jei 1920 metais Eu
ropa turi but dėkinga lenkams 
už jos išgelbėjimą nuo bolše
viku, teroro, tai šiandie turi 
but .dėkinga fr&ncuzams. 

Prof. Beixloux visai nevvku-
ei 

šiai gina premiero Poincare 
valdžią. J is neva atidengia ne
būtas "pas lap t i s " tik šiandie, 
kuomet franeuzams darosi jau 
perdaug karšta Ruliro krašte, 
kuomet pats Poincare tik lau
kia l»ent kokio iš Vokietijos 
formalio atsiliepimo apie tai
kos derybas. 

Nereikia Imti dideliu galvo
čiam, jei norima suprasti to 
profesoriaus skelbiamas nesą
mones, kad'lmk Franeija savo 
i si bliovimu Kūli m kraštan su- klausomybės Deklaracija pa 
laikiusi naują karą Europoje, liečia ne vienas gyventojų, po 

UŽMOKESNIS112 DARBĄ, 
Kalbama, kad buvęs pini-

gyno sekretorius ir generalis 
geležinkelių direktorius Wil-
liam Gįbbs McAdoo 1924 me
lais demokratų partijos bus 
iškeltas kandidatu į Suv. Val
stybių prezidentus. Ar tos kal
bos išsipildys, šiandie negali
ma pasakyti. Bet gana to, kad 
p. McAdoo smarkiai stojo dar
bo žmonių apgyniman. J i s at
naujina gyvenimui atatinkamo 
užmokesnio (living wage) klau 
s imą. 

Amerikos Darbo Federacijos 
oficialiame organe p. McAdoo 

klausimu rašo. 
Karčiais žodžiais jis "kritikuo
ja geležinkelių darbo tarybą, 
kuri atmetė "l iving wage" 
principą.. Taryba tam užmokės 
niui negalėjo rasti definicijos. 
Tad pažymėjo, jog negalimas 
daiktas darbininkams mokėti 
perdaug aukšto užmokesnio ir 
tik ranka numojo. 

P. McAdoo paduoda nuosa
vą "l iving wage" definiciją. 
J i s sako, kad darbininkas už 
darbą turi gauti tokią užmo-
kesnį, idant jam jos užtektų 
gražiai su šeimyna gyventi, 
leisti mokslan savo vaikus ir, 
be to, dar kiek — nors su
taupyti senatvei. 

Toliaus buvęs sekretorius 
reiškia nuostebą, kad darbo 
taryba taip nepalankiai at
sineša į "l iving wage" klau
simą. J is pažymi, jog Nepri-

Teciaus dauguma, reįkia tikė
ti, tai %atlieka palinkdami prie 
Kristaus mokslo principų. 

Papą Leonas XI I I darbinin
kui užmokesnį definijuoja kai
po užmok esnį, atatinkamą 
gyvenimo ir. taupumo reika
lams. Taigi , darbininkas savo 
uždarbiu ne vien turi pilnai 
aprūpinti visus savo reikalus, 
bet dar kiek ir sutaupyti atei
čiai. Prie darbininko reikalų 
•reikia priskaityti ne vien fi
zinius, bet švietimosi, rekre
acinius, dorinius ir religinius 
dalykus. Darbininko šeimyna 
neturi but rūpesčių slegiama 
apie rytojų. 

ffokia užmokesnis, tai krik
ščionių idealas. I r tas turi but 
vykinama gyvenimam 

knygų. Tečiau, Čia Ameriko
je, ir buvo apsunkintas įvai
riais sunkiais darbais ir triukš
mingomis pareigomis del Tė
vynės labo, o vis-gi davė lie
tuviams svarbios ir brangiu- 'veikalas labai svarbus ir bran-

NAUJI KAŠTAI. 
(TRUMPA APOLOGETIKA) 
Parašė kun. Pranciškus Budys, 
M. I. C. Pusi. 220. Chicago, 
111 inois. Spauda ' * Draugas ' ' 
IPubl. Co., 2334 So. Oakley 
Avenue, 1922. 

Krikščionijos mokslas dali
jasi ^ tris dalis. Pirmutinė 
dalis, vadinama dogmatinį 
aiškina įvairias tikėjimo dog 

tinos literatūros. Jo "Trum
pa Apologetika" tai didžios 
vertės ir mokslo knyga. Toje 
srityje tokio prašmatnaus vei
kalo lietuvių literatūra dar 
neturėjo. Tatai, jo susilaukus, 
reikia tik domėtis ir pasinau
doti, į 

Einant gi ieškoti tiesos ka
me nors, pirmiausia reikia ar
čiau pažinti, kas taį yra tie
sa. Dėlto ir kun. Pr. Bučys, 
kaipo įžangą į Apologetiką, 
įdėjo mokslo raštą apie Tie
są. Paskui sistematiniu būdu 
pradeda įtikinančiai aiškinti 
apie Dievą, Tikybą, Jėzų Kri
stų ir Bažnyčią. Kiekviena
me tų padalinimų skyriuje au
torius tiksliai ir nuodugniai 
suranda atsakymus užbrėž
tiems klausimams. Parodžius, 
kad bažnyčia neklaidingai 
skelbia iki šiol Kristaus mo
kslą, d a r labai naudinga yra 
žinoti, iš kur Bažnyčia ima 
Kristaus tiesas skelbdama jas 
žmonėms. Ir randame, kad tai 
yra Šv. Raštas ir Šv. Tėvą 

ty las ir atspaudmtas ant gra
žios, slidžios popieros. Tik ko
rektūra nerūpestingai atlikta. 
Tas jau ne retenybė Ameri
kos lietuvių spaudoje. Tečiau, 

gintinas. J į privalėtų įsigyti 
ne vien tik katalikai, bet ir ti
kėjimo priešai, kuriems toji 
knyga pravers akis ir nurodys 
tikėjimo dalykus tikroje ir 
aiškioje šviesoje. 

Kadangi šiandieną yra įsi
galėjęs tas pasmerktas ateiz
mas, kurs diena iš dienos da
rosi biauresnis, nepripažįsta 
Šv. Rašto — įkvėptojo Dievo , 

DANTIS BEKMPŠTANT. 
PROLETARŲ VADAS. 

Pasakėlė. 
(Skiriu socialistinių Clieuiika-
liškų Binubalų Kompanijai). 

Prie geldos šimtas kiaulių 
susirinko, 

Stumdosi, žviegia, veržias, yt 
prie saulės; 

Žodžiu, kaip kiaulės. 
O susirinko patys žymesnieji 
Garsaus, skaitlingo kiauliniu. 

ko tūzai: 

žodžio, o skelbia vis žiaures- peniukšl ia i paršai, paty 

ne kovą asmenio Dievo idėjai 
ir tykoja viską sugriauti, by 
tik prašalinus Dievą iš žmo-

stambesnieji, 
Keletas kuijių, storų, kaip ar

būzai. 
nių proto ir š irdies,— turime J Rimtų, veislinių, apvalių kiau-
buti dėkingi Dievo Apveizdai, | likių — 
kad mu'sų tautoje yra/— Dailių ponikių. 

Reikia spHi, kad šie fran-
;cuzų žygiai veikiau gali sukel
ti karą Europoje. 

Sheaandoah, )Pa. — Lankėsi 
čia gerb. A. Žemaitis, Lietu
vos t i u l i ų įgaliotinis. Vietos 
veikėjai su kun. Karalium prie 

litines teisės. J i paliečia p(*-
draug ir ekonomines visų žmo
nių teises. Valdžios juk įs
teigiamos ne vien politiniams, 
bet lygiai ir žmonių ekonomi-

ralė dalis, kurį dj'»sto dorą bei 
išrodo tuos Dievo paliepimus 
ir Bažnyčios įsakymus, ku
riuos krikščionys privalo pil
dyti. Tiedvi dali stovi ant 
Dievo apreiškimo. Trečioji da
lis, vadinama apologetinė ar
ba apologetika, gvildena tikę 
jimo ir doros pagrindus gam
tiniu žmogaus protu arba pro
to ir istorijos argumentais, 
kuomet' anuoti vie juose visus 
klausimus išriša Šv. Raštas 

toks mokslo ir didžios išmin
ties vyras, kaip kun. Pranciš
kus Bučys, kurs savo triūsu 
ir raštais didesnei Dievo gar-

Visi į gejdą. Kur snukis, kur 
koja, 

Nežiūri". Rija, taškos ir žlep-
noja. 

bei, sugeba abejojančius į l i - 'Gi smulkesnieji menki nieite-
kinti ir paklydusius atvesti] lukai 
prie jų tikslo čia žemėje. Į Ir šiaip paršiukai 

Kun, A. T. j Sukasi, žviegia, spraudžias, 
• - j 

kaip kas gali. 
NAUJAS ITALIJOS AMBA f Niekaip prie geldos pritilpti 

mas arba tas tiesas, į kurias padavimas. Abu vadinasi ti-
turime tikėti; antroji, tai mo-jtėjimo šaltiniais. Taigi', gale 

SADORIUS. 

šakyje Fcrguson kotelyje bu-1 mas nuo ekonominių teisių, 
vo surengę'jam i>okilį. Apie! Smagu pažymėti, kad vis dau 
tai buvo rašyta vietos laik-jgiau ima rastis įžymesnių 
raštyje Evening Herald. j žmonių, kurie pradeda ginti 

darbininko reikalus ir teises. 

niams tikslams. Taigi, valdžia!arba Dievo pasakymas, 
turi rūpintis, idant kiekvie- Kun. Pr. Bucvs labiausia 
nas žmogus nebūtų atsavina- prityręs minimose srityse, nes 

ix»r ilgus metus išdėstinėjo 

St. Louis, Mo. pereitais me

tuos sunkius dalykus. Tad-gi 

apie juodu duoda perskyrimą 
lyg priedą prie Apologetikos. 

Savo dienose susiduriame 
su daug tikėjimo priešų, ku
rie atmeta ftv. Raštą, kaipo 
Dievo apreiškimą. Tad-gi yra 
gyvas reikalas ginti mūsų ti-
U ėjimą kitokiomis priemonė
mis, su kuriomis ir jie sutiktų. 
Vienatinis ir prieinamiausias 
būdas tai proto argumentas 
ir istorija. Priešas negali nuo 
jų atsisakyti. Turi pripažinti 
tokią argumentaciją. O tokia 
ir vra kun. Pr. Bučio 
' 'TrumpojeApologetikoje'' bei 
Katalikų 'Tikėjimo apgynime. 
Ištisame veikale autorius rį-

galėjo daug ko patiekti niums'žasi ne tiek suklupdyti prie 
lietuviams. Bet, didžiojo ka
ro metu, išvažiuodamas iŠ 

Gal jie visi vaduojasi savo at- i Rusijos, negalėjo išsivežti nei 
ji okupavo Ruliro kraštą. Nes. tais darbas pramonėj pagerė-1; viruuiu. Rasi, kaikurie prama-; užrašų, surinktų per keliolika 
kitaip Europa tuč-tuojaus bu- jo nuo 10 iki 50 nuoš. to sau iš to kokios naudos, metų nei pasiiiųtį reikalingų 

ša, kiek išrodyt! tikėjimo pa
grindus ir tuo įtikinti jį pro
to ir istorijos argumentais. 

Veikalas mokslingai para
šytas, sistematingai suski rs-

Nesenai Amerikon atvyko- Patys ryt geidžia. 

neguli: 
Vadai neleidžia, \ 

naujas Italijos ambasadorius 
Suv. Valstvbėms. Tai inžinie-
rius Don Galasio Gaetani. Jis 
užėmė atšaukto ambasadoriaus 
Ricci vietą. 

Ambasadorius Ricci Ameri
koje buvo didžiai populeris, 
ypač italų tarpe. Tai dėlto, 
kad jis buvo didžiai Ji*eilus 
ir svetingas. t 

Bet naujas ambasadorius 
Gaetani, matyt, bus populeres-
nis. Todėl, kad jis seniau Ame
rikoje gyveno 13 metų. ^Pirm 
eisiant inžinieriaus -mokslus 
jis keletą metų, dirbo anglių 

Vienam iš kuiliu, labai įkyrėjo 
Landaus paršiuko stumdymos 

ir klyksmas. 
Snukį atsukęs, įimtai pažiurė

jo, 
Gardžiai žlepaodams fn-asitaK' 

linksmas: 
"Draugai jr-broliai! J u k jūsų 

daugybė. 
Atminkit seao kuilio patari

mą; 
Ateitis JUSIĮ. Turėkit kantry-

' bes, 
" Jūsų vienybė išgaus pritari

mą 

kasyklose Kentucky valstybė- "Pasaul io viso", 
je. kaipo paprastas angleka- T a i * i r vėlei jovalą sau kniso. 
sis. Daug .darbininkų prietelių taip 

Visgį tai ypatingas žmogus. 

. » 

t . 

Iš , paprasto įdarbininko iškjjo 
tokion aukšton ir atsakomin-
gon vieton. • 

daro. 
Liežuviu plaka, o sau bizni 

varo. 
Bimbalu Bambizas. 

M. Reynes Monlaur. dvigubai vertesnis. Zuzana, pamačius pri- mu Zuzana buvo begalo patenkinta, nes 

E R Š K Ė Č I U T A K A I S , i 
IV. 

Tąsa, ; ' 

Bet kuom jisai rėm>sif Dora ir atvi
ra Joado siela galėjo lengvai apsigauti. 
Argi ne daug kilnių sielų suklydo, sekda
mi Teodą? Kiek žmonių prapuolė draug 
PU Judu (lolonitu? Romėnams slegiant žy
dus, ant kiekvieno žingsnio gimdavo Mesi-
jai, kurie norėdavo įrodyti savo "pasam 
kimą", stengdamiesi sutrupinti romrBų 
galybę? Argi ir šitasai žengs į tų pat prie
tikių kelią? Ir savo tuinčių suirime jam 
pasirodė tik viena protinga išiada: lauk
ti. Ateitis pamokįs kur buvo tiesa, kur 
klaida. Jei tasai žmogus bus tikrai Die
vo siųstasis, tai jisai ir stengs suvienyti 
viaas .partijas išliuosuoti tautą iš pries-
pamlos ir Dievo palainios ženklas -— pa-; 
sisekimas, įtikins kiekvieną tikrąjį žydrtu 
kad šisai yra tikrai tuo, kuo jisai skel
biasi. Bet būdamas atviru Garnalielis jau 
nenorėjo uždrausti Zuzanai, kad ji išsiža
dėtų savo įsitikinimų, nes ir jis pats ėmė 
svyruoti. Tai#į reikėjo, kad jis ir Zuzanai 
pasakytų apie tą savo nusistatymą. 

Vaikščiodamas ramiuoju taku, jis pa
mate seserį, tajytum leliją prisišliejusią 
prie šaltojo kapo. Mat, žydai tikėjo, kad 
mirusiojo vėlė dar keletą dienų klajoja 
apie savo lavoną, todėl ir lankymas kapoj 
pirmutinėmis atsiskyrimo valandomis yra 

siartimmt Gamalielį, savo moteriškuoju 
i 

nujautinm atspėjo koki kentėjimai ir abe
jones vargino brolio sielą. 

Tu nieko nesmerk,/tare î sutikus 
Gamalielį. Aš galbūt ir pergreitai spren-, 
<l-žiau, nes dar gerai nenumaniau, kaip 
svarbus čia vra dalvkas. Nesiskubinkime 
su išvadomis! 

— Laukime, pritarė ir jis. Jeigu jisai 
apsigauna, tai praeis jisai ir jojo darbai 
su juo; jei tiesa... —i čia jis kiek tiek 
užsimąstė: Jei tai Imtų tiesą, tęsė jis pa
keldamas balsą, — aš nenoriu kariauti 
prieš Dievą. 

Zuzana reiškė Dievui karštą padėką. 
J i pajuto savyje drąsų pasirįžimą ieškoti 
pilnos šviesos, nors reiktų ir ilgai laukti, 
daug kentėti. 

Dabar jai kilo klausiamas "Kas yrm 
tasai Nazareto Jėzus?" Bet dabar ji pilna 
meilės atsidavė vien Dievui, ka<l Jisai 
apšviestų josios sielą, kaip kadaisia ugni
nio stulpo išvaizdoje švietė josios tėvams; 
tymose... Švelnus vakarų vėjelis glostė-
šlajiiančių medžių viršūnes. Rodos, kad 
nepaprasta ramybė kilo iš visų daiktų 
ir supo tylųjį kapą ties temstančio tako 
kampu... « i" 

VL . . 
* 

Reikėjo laukti. Nusilpusi senelės svei
kata reikalavo poilsio. Tat Garnalielis ir 
ir Zuzana negrįžo Jeruzalėn, bet gyveno 
kaime per visą rudenį ir žiemą, jeigu tik; 
taip galima butų pavadinti amžinasis Gą-nezareto krantų pavasaris. Tuo pasilik Miki-Į 

netoli nuo čia darbavosi Jėzus Nazaretie-
tis. Kiekvieną akymirksnį ji galėjo Jį 
pamatyti. Bet dienos slinko p» dienų, o 
J i s nesirodė. Rodos lyg tai kokia paslap
tinga jėga Jį laike toli nuo josios. J i ieš
kojo Jo po miestus, iš kurių J is ką-tik 
buvo išėjęs, vaikščiojo takais, kuriais ne
senai Jėzus keliavo. I r taip buvo visuo
met! Meną kartą nuo stogo tolokai nuo 
namų ji mmatė nepaprastą sujudintą. J i 
tuojaus pažino ką reiškė tasai skubotas 
artinimasis į vieną vietą. Todėl Saros lydi
ma ji greitai išsiskubino link to kaimelio, 

metoli kurio grūdosi minia. I r įi užspėjo., 
pamatyti kaip luotelis Jėzų kėlė į kitų 
ežero pusę... Skaudus apsivylimas! 

Zuzana nusiminė. I r kur čia nenusi
minti! — Jis jos neklausė, negirdėjo jos 
nuolatinės maklo^ ir to klausimo, kurs 
degino jai lupas: "Kas tu e s i ! " J is ne 
juto to alkio ir troškulio bei tos begalinės 
ramybės, kurią butų galėjęs jos sielai su
teikti Jojo vienintelis žodis!.. Jis ėjo savo 
garbingu keliu, lydimas nustebintų ir kar
štų šauksmų, kuriems teprieštaravo pavy
duolių apkalbos bei neapykanta. J is ėjo 
garbės klotais keliais, o ją paliko sunkių 
abejonių ūkuose. Jėzus nebuvo taip žian*-. 

. <rus. Juk jis atėjo "nužemintiesiems ir ma
žutėliams" skelbti savo gaivinantį moks
lą. J i s butų tuojau gelbėjęs ir didžiųjų 
cabbi dukterį, kuri skendo -dvejonių ir nu-
siminin*o bangose, — bet didieji siekį už
kariautojai, pranašai, ir apaštalai buvo 
siuncuami minioms žmonių. I r Je^ni labai 
rūpėjo: šviesos ištroškusios minios L. 

J i s tylėjo ir tolinosi... 
Dabar Zuzana jau nenoirjo nė mąsty

ti apie Jį. J i rūpinosi savo pirmykščiais 

iriją ir j»agaliaus per žavinantį Alyvų kai 
ną nusileido į Šventąjį Miestą. 

Grynos uolos ir neįdirbta žemė Jeru-
užsiėminkais atsikratyti tų minčių ir vėl zaies apy^nkių begalo skyrėsi nuo to že-
gyventi po senovei. J i vėlei griebėsi pai
nių išsiuvinėjimų, kurių buvo pramokusi 
nuo vienos Tyro moteriškės ir skambino 
arta. Rimtuose pokalbiuose su Gamalielį u 
leido malonų laiką. Abudu jie lyg susitarę 
vengdavo net ištarti Jėzaus vardą. Bet ta** Į 
vardas skraidė apie juos ir pasiekdavo 
juos pačius sykiu su kitais .žodžiais įsis
kverbdamas į jųjų kalbas. Stebuklų garsas 
buvo neužslopinanms. I r neapykantos a?~ 
garsiai lyg audrų vėjai atskrizdavo ir į 
jų ramųjį kampelį. 

Garnalielis gerai pažinojo tuos pari-. 
zejus, kurie girdėjo Jėzaus kalbas. J r jis 
su išgąsčiu klausė su kokiu įnirtimu jie 
kaltojo Jėzaus žodžius: "Nelaimė jums 
rašte mokytieji, ir.parizejai, veidmainiai, 

mės rojaus, kuriame jiedu gyveno. Bet jie 
buvo Jeruzalėje, prieš kurios vaidą visy-
kia .grožė nyko. Nuo pat Alyvų kalno 
šalykelėse žaliavo alyvos, pušys, mirtos, 
liemeningosios padniės, o ten toliau du 
šimtamečiai kedrai karvelių apgyvento
mis šakonuš. Kiek toliau stovėjo vyriau
siojo kunigo Anno įsteigtos krautuvės, 
kuriose jo broliai pelnėsi, pardavinėdami 
įvairius reikmenis Bažnyčįai. 

' J iems pasukus kita gatve, prieš jų 
akis atsivepė neįtikėtinai gražus reginia'*. 
Aukštieji rūmai ir bokštai murmulu ir 
<auksu žėrėjo mž stiprių užtvarų. Iš trijų 
pusių apsuktas giliais Hinnonio ir Cedro
no grioviais Šventasai Miestas rodėsi ne. 
pergialimas. Šimtas bokštų jį gynė. Aukš-

kurie prarijate našlių namus! Nelaimė] J*** /
m a t e g 4 k ^ ^ Siorto kalnas, 

jums, kurie kuopiate kas vra iš viršaus *U I* v a i™kavo Emdo rūmai su brangiais 
dubenio,vkluj gi esate pilni plė-1 * * * * * * išpuoštomis salėmis, gražiųjų 

sodų apsupti; naujasai miestas Bezeta 
dar buvo už miesto umrų; Arka, stalmiel-
džių* apgyventa >su it*audyklėniis, teatrais 
ir pasilinksminimų vietomis. Gražiosiose 
pakalnėse buvo mugių aikštės, apsuptos^ 
žemų namų su aukštais gaubtais langais. 
Ten buvo ir gražusis daugelio rabbi ap
dainuotas sodas. Atskirai stovėjo kalnas 
Moria, ant kurio buvo pastatyta Bažnyčiaf' 
tasai stebuklų stebuklas, saugojamas 
milžiniško Antonijaus feokSto 

(Tąsa.8eka) . 

taurės ir 
šimo ir biaurybės! Nelaimi jums, kurie 
uždedate nepakeliamas naštas antv savo 
brolių ;peSių!", 'Nepaisant to, Garnalielis 
pripažino, kad tie baisus smerkimai bu
vo teisingi ir kad jie galėjo kilti iš šven
tojo pykčio, ffik jis begalo stebėjosi iš ne
išmintingos jaunojo mokytojaus drąsos, 
kuria jis sukėlė prieš save parizejų keršy
tą, lyg rodos jis vienas turėtų atnaujinti, 
pasaulį... 

' Artiaesi Velykos. Garnalielis ir Zuza : 

na iškeliavo Jerujialėn. J ie ėjo per Beta-

i 

I 
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LIETUVIAI ADVOKATAI 

• ^ 

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

Abstraktai e. \aminuojanii , pinigai 
au t real es tate skol iname. 

OFISAS DIDMIESTY 
K A M B A R Y S 1104 

Chamber of Commerce Bldg. 
133 W. Washington Street 
Telef. Frankl in 1178—4946 

V A K A R A I S 
3236 So. Hals ted Street. 

( E a g l e Muši c Co. ) 
Telef. Boulevard 6737 

NEPRIKLAUSOMYBES i dieių Lietuva. 
ŠV1INT4. Auginimui tps meilės ir tei

sybės supratimo, Tėvynės mei 

Kenoąha. Wis. - Išgirdė, l ė s i r aPMg3™nto dvasios au-
kad Chicagoįe taip gražiai « i m i m , i nx^no a u k o t i -
katalikai pasirodė Neprrklau- Kew*i«č)ni sumetė $53 ir 

1$ UŽSIENIO, 
VAKARAS. 

C H I C A GOJĘ. ba, kurion įėjo: P. Gronskis 
pirm., p . Čaznokaa iždin, u 

Tel. Raadotph 4758 
A A S L A K 1 S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumlestyje 

ASSOCIATION BLDG. 
19 South I A Sali e Street 

R o o m 1303 
Valandos 9 ryto iki S po pletųj 

N a m u TeL Hyde Park 3295 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETE VIS ADVOKATĄ* 
Dlcu . : 11. 514-516-127 N. Bvar-
boru Str. Tol. I landolph 5584 
Vakarais: 107341 S. Wabasfc Are . 
Rose land Tel Pu l lman 0377 

» • • • • - - mm m — . g « - - • • • • -

sonrybės dienoje nutarėme ir 
mes ant greitųjų šį ta pada
ryti. 25 vas. buvo pakviestais 
gerb. kun. Bumšas su prakal
bomis. Žmonių susirinko su 
viršum šimtas. Na, ir gailėjosi 
tie, kurie į tas prakalbas nc-
atsi lanki'. 

Gerto, mūsų naujas klebonas 
kun. 8. Bystrais, po trumpos 
g ražios prakallms, k u r i o j , 
kaip Vilnietis pats, drąsiau ra
gino Vilniaus neužmiršti, per
statė kun. Bumšą. J i s kalbė
jo per pusantros valandos, bet 
atrodė trumpa valandėlė. Kai
l i s turinys buvo maždaug 
toks. 

Resid. tel. Vaa B u r e a 3334 
Ofiso tel. Boulevard M 33 

Dr. A . A . R O T H 
RUSAS GYDYTOJA* Iv 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškę. VyriSke 
V»lkq Ir visų c s u o o l š k i Ugą, 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
• a i . : 10—11 ryto: 3—S p o 
plet, 7—8vak. Ned. 13 13 d. 
R«a. 1139 Inrtopendsnoe Blvd. 

Chicago. 
UI 

AR GALVA SKAUDA? 

I 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai 7 
Pasiklausk m a n ė s šiandien. 

Turiu 20 metu prityrimo 

JOHN J . SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 60 . Ashland Are . , kamp. 
18-tos gatvės 

Ant S lubų, kamb. 14, 15, l f Ir 17 
Ant viršaus Platt 's vaist inyčlos 

Temyk m a n o parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliotais nuo 9 Iki 13 pietų 

DR. CHARLES SEGAL 
[Perkėlė savo ofisą p o numeriu] 

4720 SO. A S H L A N D A V E N U S 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

[Vai.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—Sj 
[po pietų: nuo 7—8:30 vakare. 

redėliomia: 10 iki 1. 
Telefonas Drexc l 3880 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Olassr pa* 

relna 1 rankas Dr. Chas. Sagai, 
žento Ir partnerio. Visi senlejs 
pažįstami Ir draugai aptalkys 
apžiūrėjimą Ir gydymą kaip Ir 
a n o paties Dr. G. M. Olassr. 

3149 80 . Morgan Street 
Ofiso Valandos; N u o l t ryte 

Iki 8 po pietų, nuo S Iki 7 vaa*. 
Nsd. nuo 10 iki 3 po platų. 

Telefonas Yards 087 

Nė viena tauta Eucopoje nes 
turi tokių teisiu prie savo že
mės, kaip lietuviai. Nes su
virs 2,000 metų lietuviai gyve
na ant tos vietos kur dabar 
Lietuva. Neniaus,Lietuvos taip 
neskriausdavo kaimynai, nes 
neįgalėdavo. Afcgino visi, bet 
Lietuva pergalėjo priešus ii 
sutvėrė didžiausia Europoje 
valstybę, kuri mum užstojo 
Kumpu sunkiais laikais. Prie 
tos galybės ir garbės lietuvių 
tauta dėlto priėjo, kad dar 
stabnieklybėje būdama, turėjo 
tas dorybes, kurias privalo 
1 urėti krikščionis. 

Krikščionyje įvedus len
kams, išnyko senasis geras, 
naujo gero Įenkai nedavė, Ne-
išmokino lenkai lietuvių krikš
čionybės, o atėmė senąja kul
tūrų užkrėtė savo ydomis, tuš-
tyu •, sav\meilė, nepaklusnu
mu, gobšumu, paleistuvyje. 
l 'žtat pranyko Lietuvos galin
ga Valstybė.-. Bet iškilo, lietu
viai — krikščionys: Vyskupas 
(ledraitis, Daukša, Sirvydas, 
atėjo vienuolynai, išmoko pa
mažu ir pildyti pradėjo lietu
viai krikščionybę. Sugryžo ir 
padidėjo krikščionybėje seno
sios dorybės. Atsinado iš ar
timo meil>s Tėvynes meilė, iš 
teisybės meilės drąsa ir pasi-
ipžimas. Pasiaukavimas vieno 
už visus, galvos guldymas už 
sav\j brolius, atsirado Lietu
voje. Tiktai dėlto gailėjo atsi
rasti ir Nepriklausoma šian-

prisidėdami prie * Chicagos 
katalikų -rezoliucijos nutarė 
pasiųsti aukas Lietuvos Sau
liams. 

Per kun. B. Buinšo prakal-
bas 25 vasario, 1923 m. Keno-
šiečiai suaukojo ŠauUams: 

Po $5: kun. S. Bystrais. M. 
Milikauskis, rv.* Zgrunda, V. 
Bi tautas; 

Po $2: P . Siekis, J . Jakima
vičius, P. Jusis, P. Kodis; 

I*o $1 : V. Varanavičius, Mi
kėnas, F . Stankus, J . Karpa
vičius, P. Bartkus, T. Smagu-'' 
ris, V. Judeikis, O. Grioaitė, 
B, Činga, A. Lauraitis, V. A-
lišauskis, S. Pinjgls, J . Trak-
šelis, A. Bukšnis, A. Žiumis,' 
S. Misiūnas, J . Steponaitis, J. 
Karėta, J . Jurkūnas, K. Ma
žeika. 

Montreal, P. Q. — Vas. 11 
d. L. Vyčių 38 kuopa surengė 
įdomų vakarų. 

Programa. 

Lygiai 7 vai. vak. kaip buvo 
apgarsinta, pasiiodė gerb.kun. 
P. Vanagas scenoj ir paaiški
no veikalo svarbų. Veikalas 
buvo "Sv. Akvilinos kankinės' 
mirti*"* 

jPo geri), klebono išėjo mo
kytojas Jonas J . Pocius. Pa
sakęs kelis žodžius apie vaka
rų pristatė kalbėti svetį stu
dentų Baej, atvykusį iš Suv. 
Valstybių. Svetys pasakė gra
žią prakalbų, kuri buvo pri
taikinta L. Vyčių organizaci
jai. I r ragino Montrealo jauni
mų spiestis no L. Vyčių v ė l i a - ) v i l e g l j ^ \ ~ p ^ pinnenybę 

Jisai pabrėždavo visuomet. 
Pasilikus Apaštalams vieniems-
Petras vadovavo visiems Kri
staus mokiniams neginčijamai. 

va. 
Po'-prakalbos buvo dekla

macija ir dainos, kurias išpil
dė lietuvių mokyklos niergai-

Viso su smulkiomis aukomis j u.s> T o j e m o k y k l o j e mokyto-
$.")3.00. Buvau. 

KITO. B. BU1HO AOTILAN-, ^tafetoriųs. 
JĖ9HAS 

. ,, , 

Roselancį. •<— Vasaiio 25 
dieų. mumis , aplankė gerb. 
kun. B. Bumšas. Bažnyčioje 
pasakė du gražiu pamokslu. 
Svetainėje prakalbas turėjo 
opie spauda, -

(Pamokslai. 
Bažnyčioje vaikams prieina

moje formoje ragino būti visų 
amžių gerais katalikais, vi
suomet priklausyti prie šv. 
Bažnyčios, nes to nori mūsų 
numylėtas ir kūdikėlius numy
lėjęs Jėzus. 
Suaugusiems per sumų nepa

judinamais argumentais iš šv. 
Rašto ir iš istorijos nurodė, 
kad Jėzus, Krikščionijos įs
teigėjas, savo visuomenę, savo 
Bažnyčių pastatė ant Petro, 
kuriam pirma buvo vardas Si
monas Bar Joną. Tam Simo
nui, pakeitęs jo vardų į Petrų, 
t.y. uolų, davė visų valdžių 
.^avo organizacijoje. I r tų pri-' 

Po audrų, pamažu, prie gy
vų darbų kįla Roselandas. I r 
tenesidžiaugia bedieviai: ne
išnyko Roselando katalikai! 

Ramus žmogelis. 

AUKOS RAMYGALOS PRO 
GIMNAZIJAI. 

NORĖDAMI 
PlfcKTI, PARDUOTI AR MAI-
NYTJ VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TA£ JUMS BUS 

A*T NAUDOS. 

S. L FABĮONAS CO. 

UŽMUSi ! 
. I 

Clinton, Ind. — Juoz. Eueas 
(ar tik ne lietuvys), bedirbda
mas "shot firer^ ^iaibų Inter
state angį iakasykioj, tapo už
muštas eksplozijoj. Tai antras 
tokia darbininkas tapo užmiuš-
las b'gyje trijų mėnesių. An
gliakasiai kaltina kompanijų 
už nesilaikymų įstatymo rei
kalaujančio aplaistymo kasy
klų dulkinų kelių. 

Koresp. 

xs 
- N 

DR, M A U K KAHN 

1M 

©YPYTOJAS I R OHlRrjROAS 
4031 8a Ashiand Are . 

l i e t Yards 004 
Tel. 

OFISO f AL.: 
9—13 r. ryto, 1—8 Ir 7—0 r. r, 
Nedėliorais: nuo 10 r. ryto iki 

f *l. po pietų. 

Po šv. Petro, jo įpėdiniai. Iki 
jauja Alena Bandžiutė. Jos £ i u j ienų Petro įpėdiniai, Ry

mo vyskupai, — kitaip vadi-' 
namį popiežiais, valdo Kris
taus Bažnyčių. Kas šv. Tėvo 
pastatytos valdžios neklauso, 

gražiai išlavintos mokinės 
jankiai padeklamavo ir padai
navo. 

Tol f aus sekė vaidinimas vei
kalo. Veikalas yra gražus ir tas Petro neklauso. 0 Petro 

Minersville, Pa. — Kun. J . 
A. Karalius, buvusis vikaru 
Sliv'nandoah lietuvių parapijoj, 
tai>o perkeltas į šio miesto šv. 
Pranciškaus parapijų. J i s už
ims kun. Jono Dumčiaus vie-
ta, kurs perkeliamas į Slie-
nandoali į vietų a. a. kun. Pati-
t ieniaus. • 

— . ^ 

Lawremce, Mass. — Vas. 16 
d. įvyko prakalbos, kurias su-
, .. \ T T> v v * • j lanke. •Kai tame kaltas butu, rengė A. L. R. K. i . skynus 1 .. . . 

sunku spręsti, bet visgi gali-

naudingas kiekvienam pamaty 
t i. J is primena kaip senovės 
laikuose krikščionys buvo pa
gonį] persekiojami. Publika* 
laimi tėmijo jo atvaidinimų. 

Visi vaidintojai gerai savo 
užduotis atliko, o ypatingai 
p. A. Bandžiutė, Akvilinos ro-
l\j ir p. A. Krievienė, Ak vi
los rolėj. ""Jos tikrai artistiš-
kai vaidino. Vyčių tarpe yra 
gerų vaidintojų. 

Paskui Šv. Kazimiero cho
ras, vadovaujant va.rg. Jonui 
Aueiui, sudainavo Lietuvos 
liiuuių. Tuo programa ir už
sibaigė. 

Publikai. 

Stifyg Montrealo lietuvių 
kolonijos didumo, į vakarą 
žmonių neperdaugiausia atsi-

I 
OR. A. K, RUTKAUSKAS 

GYDYTOJAS I R CHTRLRGA* 
4441 8o. Westev« Avenne 

Telef. Lafayette 4140 

•aaja4os: 3-11 rytais. 1-3 po 
pietų ir 7-3 vakarais . Hedeldie -
nials t iktai po pietų i iki I vai. 

ss=s=sssa 

Dr. 0. VA1TUSH, 0. D. 
M E T U V 1 S AKIŲ SPECIALISTAS 

• ^ S > > > ^ Palengvins -riaų 
^» » y č < ^ V aklų tempimą 
w3 \ ™ s l r ^ - k a s 5rpa Priežas w* *^*2&e*& Uml skaudėj imo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius Ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras ak i s indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausiaa klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
t iems pagelbsta. Seqgėkite savo re -
pėjimo ir valktis e inančius mokyk J 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 10 Iki 8 vai. vakare. 

1545 W. 47 St. ir Ashland A v. 

IŠ IMU TONSILUS 
Tobuliausiomis mokilo priemonėmis; 

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

[Po operacijos, pacijentas gal i tuoj: 
[eiti į darbą, gali tuoj valgyti; dai-, 
jnioinkų balsas tampa malonesnis , 
Ivisa sveikata geresnė. Kur iems iš
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė 

Idlntl. 
Ligontus su Įvairiomis Ilgomis 

jprijimu:*— 
Kasdien nuo 2 vai. po pietų Iki 

3 vai. vakare. 
Nedėl iomis ir seredomls 

į uždarytas. 
DR. AL. M. RAČKUS, 

OYDYTO#AS. CHIRIJROAS I R 
OBSTaTTREBLAS, 

[ l411 So. 50th Ave. Cicero, IU. 

I-amiu\jimui Lietuvos Nepii-
gulmybės dienos. Žmonių parisi 
linko mažas būrelis, turlmt 
kiti bijojo didelio šalčio. Kal
bėjo kun. Pr. Juškaitis, Cam-
iM'idg'e Idebonas. 

Aukų viso surinkta $17.00. 
Darb. 

« 

Newark, N. J . — Vas. 16 d. 
vietos lietuviai iškilmingai pa
minėjo Lietuvos Nepriklauso-
myb'S penkių metų sukaktu
ves. Lietuvių svetainė buvo 
pilna žmonių. Vakaro vedėju 
buvo.K. Vaškas. Kalbėjo kun. 
T. Kelmelis ir L. Šimutis. Bu
vo ir programa. 

Aukų sušelpimui Klaipėdos 
krašto • lietuviams surinkta 
$284.27. 

Koresp. 

KOOPERACIJAI SEKASI. 

Farmijjgton, 111. — Vietinės 
ko-operacijos krautuvės, rapor
te parodo, kad paskutiniame 

| bertainyj 1922 m. giyno pelno 
padaryta $5,809.12. Išviso tų 
bertainį apyvartos turėta už 
$40,774.25. Argj bereikia ge
resnių argumentų už ko-ope- j SKAIlTaU f t IK P L A i i t i 
racijų! Ii P . 

ma manyti, kad montreajiečiai 
yra truputį apsileidę. {Tiesa, 
vieni dirbu su pasišventimu, 
o kiti neįvertina jų darbuotės. 
Tas tai 4augv ir kenkia ir tai 
tautos labui. 

Teko iš publikos girdėti, 
kad ji buvo labai pa^enkrita 
vakaro programa. Pagyrė va
karo programų. Ne tik aplodis
mentai tų liudijo, bet ir viešais' 
pagyrimais. Tat yra garbė L. 
Vyčių 33 kuopai : kad j i turi 
gerus darbuotojus. 

Harminius. 

PRIE KO PRIĖJO. 

Pas vienų teisėjų atvedė dvi 
moteri. Teisėjas užklausė vie
nos, kas atsitiko. 

Moteris. — Turėjom pasi-
kaM>ėjimų. 

Teisėjas. — Taip? 
• Moterie —.Paskiau susigin
čijom. 

— (Taip? 
— Paskui susimušėm. 
— Taip? 
— Ir dabai' muetvi tamistos 

teisine. 

i r jo įpėdinių klausyti liepia 
ir Kristus pats ir visi Krikš-' 
čionybės praeitieji amžiai* Už
tat teneapsigausin>e. Kas Ka
talikų Bažnyčios neklauso, tas 
n ' r a krikščionis. 

Prakalbos. 
Po pamaldų svetainėn susi

rinko apie 50 žmonių į pra
kalbas. Kalbėjo kun. Bumšas 

Kun. }Povilas Daniunas . . $50 
Jonas Krotkus $50 
Jonas Cinikas 25 
Juozas Kulikauskas 25 
Dr. Syl vest ras Brenza 25 

Po $10: Adele Marozaitė, O. 
Tumušaitt), 5n t . Krotkaitė, J . 
Valonis, Ant. J . Valonis, Adv. 
Jonas B. Brenza, Myk. Paliliu-
nas, Jonas Runkiala, Jonas 
Naisutis; 

Po $5 :A. a. kmi. F. B. Sera
finas, P. Baltuškaitė, Ang. 
Kraujalaitė, A. a. Pet. Mažei
ka, Pet. Gritėnas, Kaz. Pira-
gis, Jonas Jasiunas, Zig. Ver
tei ka, Jonas Jaškunas, Just . 
Mackevičius, Jonas Grigaliū
nas, Dr. A. P . Gurskis, Aug. 
Pūkis, Pet. Narsutis, Jonas 
Žvibas, Ad. Puikis; 

Po $2: VI. Kiela, pe t . M. Ci
bulskis, St. Varanauskas, M. 
Peleckas; • 

Po $1: Mot. Ignatavičius, 
Pet. Skintis, Juoz. Mikalajū
nas, Jonas Simanavičius, Jo
nas Mikolėnas, A. Kraujalis, 
Ant.Pukis, Myk. Palionis, L. 
Kundrotas, A. Tubutis, Juoz. 
Marozas, Kaz. Kučis; 

V. Sabaliauskas 25c. 
Viso $360.25. ] 

Pasiųsta 25,000 auksinų Ka-
mygalos Progimnazijos Namo 
Komitetui. 

Bai. 28 d. 1921 išsiųsta $400. 
Komitetas. 

809 W. 35th St., Chicago 
TeL Boulevard 9611 ir 9774 

PADAROM PIRKIMO IR PAJŲ 
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

<mw 
31 

Natūra Gura Institute 
• 

DR. S. A. V K L O i n S 
Osteopatbas, Obiropratas 

K aturopathas 
Gydau įvairias l igas, o ypatin
gai užsisėdėjusias, be vaistų ir 

operacijų, — naujausiais bn 
y data. 

4334 Archer A v. Brlghtoa Park 
Theater Bldg. , 2-ros labos . 
Valandos: nuo 8 iki 13 diena. 

N u o 6 iki 8 vai . vak. .• 
NedėldieniaiB nuo 8 iki 18. 

Tel. Lafayette 6698 
3 ' • • • • • • • • ' • • • • ' 31 

fZ m , r Į • 
l e l . Yards 0332 

Dr. F . A. MANELIS 
N A P B A P A T H 

Vai. nuo 9 Išryto iki 8 vai. vak 
K«t. ir Ked. nuo 8 iki 1 vai. po 
pietų. 
3247 Emerafd Ave. Cls'cago. 

Valent ine Dressmaking College 
3407 W . Madison Street 
Telefonas Seeley 1U43 

Moko Siuvimo, Patternų kir-j 
[pimo, Des igning bizniui ir 
fmams. Vietos duodama dykai. 
[Diplomai, Mokslas lengvais at-
Imokėjimals. Klesos dienomis Ir] 
[vakaraia. Reikalaukit knygeles. 
{Biznio h* Naminiai kursai Skrybe-

Talsyme. Norint informacijų] 
rkite a r telefonuokite. 

S A R A P A T E K , pirm. 

llų 

Varne į iM 
STANLEY P. 

iConcord, N. R — Valstijos 
atstovu butas 228 balsais prieš 
163 perleido 48 valandų dar-

apie spauda gražiai, nurody- ])9 savaitėje moterims ir vai-
lamas, kodėl katalikiškoj i \ ^al,LS« 

spauda nerašo apie visokius 
skandalus, kodėl ^nesako vi
sos tiesos", kaip užmetinėja 
bedieviai^ 

Visos tiesos negali jiasakyti 
nė vienas žmogus. Nes visą 
tiesa, pasakyti, tai reiškia su
rašyti vis$ kas visam pasau
lyje dedasi ari>a yra. Norint, 
viską, surašytį kas pasaulyje 
yra neužtektų popieriaus. Tuo
met rašoma, kas įdomu ir kas 
naudinga. Skandalai, divorsai, 
paleistu vybės, užmušinėjimai^ 
ir kitokie dalykai blogieji nau 
dos daug neneša. Žmones pa
tys sako: "Pasakyk mums, 
kaip reikia gerai. O kaip blo
gai, mes patys mokam". Už
tat katalikiškoji spauda ne-, 
talpina nė ajiigiarsinimų apie 
Įrėmus mergų ieškančius, nė 
nenaudingų skandalų aprašy
mo. O jeigu kada jau būti
nai reikia parašyti apie blo-j 
gą, tuomet katalikų spaudai 
rūpinasi pasakyti, kaip ture-J 
tų būti. Mokyti naudos — yra] 
katalikų spaudos ' darbas, o 
ne pinigą rinkti ir žmones ga
dinti. , 

Pr ie Katalikų Spaudos Dr-
jos prisirašė pora dešimtų 
žmonių. Išrinkta nauja valdy-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 

J, X. R. Y , Cicero, 111. -
Netaipinam diearaštin kores
pondencijų kurių autoriai ne-
prisiunčia kariu savo vardo 
pavardės ir.antrašo redakcijos 
žiniai. 

Tyla, Town of Lake (Chica 
go). — Korespondencija apie 
kovo 4 d. prakalbas gavome 
jau šeštadieny, kovo 3 d., per-
vėlai. 

CUiNARO 
LHETUVON PER 10 DIENU 

VionlntėUe vandenin ke l ia s Lietu
von per Soutkąmpton ant Mflžiaų 
lai vi j 
AQUITAilU MAURETANU *umm 
Apleidžia N e v r T o r k ą kas IJtarnin 
ka Greitas persėdimas S d b t b a m p -

tone: Lietuviai jrpatiSkal lydėti 

ORABORIOS I R 
Balsamuotojas 
Tūrių automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama. 
3319 Auburn 

S. M. SKUDAS 
Lietuvis Graborius 

ir BaLtamuotojas. 
Patarnauju laidotuvėse geriaa-

siai ir už prie inamas kainas. Par-
samdau automobil ius pagrabama, 
vestuvėms, krikštynoms i r tt. 

1311 CANALPOi lT A V E 
T e l Rooscvel t T532. 

«eyf^#y t ^^# / t > ^^^a^^^e^eyeyf^^f . .a : -

Telefonas Boulevard 4133 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai-i i 
dotuvėse ves-] | 
tuvėee kr lki - , , 
tynoee Ir k l tuo-# 
M raikaluore,, 
Kainos prle4n3V| j 

3307 Auburn Ava. Chicago j 
re4»e^e^e-^f>%e>»e>e'e>e>ej»eeee»ej8 

= 

sėda ant la ivo Pi l iavoj važiuojant 
į Sottthaanptona tr t e n persūdė- ant 
Milžinų ' la ivų: Savait inė tarnys tė : 

GreiCiausi la ivei pasaulyje : 
Iaferaaaejas kaallak kainas ir re i 
kal ingus dokumentus del lSkalno 
apmokamų kel iauninkų ga l i te s a u 
ti nuo bi le s u o s t o : Paareiičalankl-
te: Yra v ienas jūsų m i e s t e arba 
apie l inkėj: 
C U N A R D LINK 

140 N. D c a r b o r n , ^ 
Chicago, m. 

= Bgrrsss 

I 

Ž A L I O J I L I N I J A * 
Ant žemlapio parodo kur dabar eina mūšiai lietu

vių su lenkais. 
Pirkite žemlapį i r žiuivkite kur ^ra žalioji linija, 

Kaina, 45c. 
Adresuokite: DRAUGAS PUBL. CO. 

2334 South Oakley AvcBse Chicago, IUUMHR. 

KITĘ "DRAUG^,t 
jfcr*T" •~~ 

i 

J. WYANT« 
'Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
AatosnobiUal vis iems reflcalanss 

3PM W. 33-nd 83T. 1148 W. 31 B 
Tel. Oanal 6543 Tel. Ganai 01#3 

mW 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVI8 GRABORIUS 

1314 W. 23-rd PL Onieago, BĮ; 
Patarnauja laidotuvėse kuog4- | 

8|gia«e8a. Reikale meldžiu ataisaa-
Skt i , o m a n o darbą busite nžga-! 
f nėdlnU. Tel . Gansd 1371—31ff j 
imumiymimuuiiuuiMumniu3m3giw 

> m 

TeL Lafayette 4333 

PLUMB1NG 
• Metnvys, Uetuviastts 
patarnanjų kcgir ieaeH 

M. V L t K A 
3318 W. 1 8 - t b Street 

No. 28. Darbas Tiesoje ir 
Teisybėje. Šioje knygelėje ra
site labai gražių patarimų ir 
nurodymų, kaip žmogus turi 
gyventi ir elgtis. SulietuTiuo 
M. Jonis, lšlejdo Margali*. 
Kaina 65e. Knygutė turi 246 
pusi. 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

^ x Chicago, DI 
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CHICAGOJE 
NIEKO NAUJA CHICAGOJ. 1

, S J Ų V A K A R I E N E ' 

I lgas laikas buvo vedami Bridgeport. — Mūsų veikė-
* tardymai apie nemoralius jos, pp. B. Naugžemienė ir Ū. 
santykius Chicagoje, apie tai, j Freitikienė smarkiai darbuo-
kaip pati policija čia prote- jasi besirengdamos prie "Si -
įuo ja prostitucija, kaip mie-

: sto valdvba iš to nieko neda-
•r 

j o i r nesidarbuoja mdestį va
lyti. 

Grand jury tai visa kuoaiš-
įciausiai susekjė ir tai visa pa 
iymėjo savo raporte. 

l"eeiaus tie tardymai pabai 
&oje nedavjė jokiij rezultatų. 

• Grand jury prisiklausė bai
senybių, kas veikiasi Chica-
gbje ir pasekmėje neatrado 
už tai nei vieno kaltininko, 
kodėl taip vra. Todėl, kad 
Chicago jau įprato purvyne 
gyventi. Gi tie purvai dau
geliui politikierių duoda ka
rališką pelną. 

ratelių vakarienės•', kuri i-
vyks Šv. Jurgio parap. sveti
nėje kovo 6 d., antradienyje. 

Šioje vakarienėje varosi mū
sų labdariai, kad padarius 
$500 busimajai prieglaudai. 
Bridgeportiečhi gerumui nėra 
ribų. Mūsų kolonijos didžiuma 
žmonių tai tikri idealistai — -
jie nuolat remia visus gerus 
reikalus. 

KAS GIRDŽTIS WEST žasties kad yra misijos laiko- žemiau įvardytiems asmenims, ku-
SIDĖJE. mos šv. Mykolo bažnyčioj, rių dėlei adresato, persikėlimo 

laigi susirinkimas bus se- y ^ ^ t o n a r b a H t o k i l I p r i e ž a s . 
kanti antradieni, kovo 13 d. *• -x ^ * • . , . . 
Visi nariai susirinkite. 51U įSneiiotojai negalėjo surasti. 

Taipogi pranešame, kad ši L a i š k u ^ g a h m a a t 8 u m t l P™ 6 e -
draugija rengia balių lapkr. n e r a i Dehvery (iš Adams gatvės 
4 d.1923 m. Wicker Pa rk svet. įėjus po dešinėj pusėj), prie 
Prašome kitų draugijų ne- pirmo langelio, ant kurio viršaus 
rengti balių tą dieną. ! parašyta ADVERTISED. 

Janas Gedvilą, rast. 

NEMIRŠKIME RINKIMŲ. 

U I mjėnesio Cliicagoje į-
vyks miesto majoro rinkimai. 
Turime du kandidatu: demo
kratą Devcr ir republikoną 
Lueder. 

Pe r pradėjusius aštuonerius 
metus Chicago je majoravo 
republikonas. Jei jo valdy
mas piliečiams patiko, lai ren 
ka ir vėl republikoną. Gi jei 
nepatiko, tai delkogi nebūtų 
galima pamainyti republiko-
no demokratu? 

Tai pačių piliečių uždavi
nys. 

Štai ir "Skutelių Vakarie
n ė ^ ' jau girdėjau, kad p. 
Juoz. Černauskas rengiasi eiti 
nešinas $100 boną! —Jisai yra 
dailininkas, kurs kiekvieną 
savo centą sunkiai uždirba, 
bet jis ten aukoja šimtais, 
kur kiti duoda .doleriais. Va, 
tik du mėnesiai atgal p. Juoz. 
Černauskas paklojo $105 "Se
serų Vakarienėje"; Štai jis vėl . . 

, . . , . ivvks bal. 8 .d. l a i g i kurie vra 
rengia gražią auką si rateliams:' f • , . . v . 
n, , \ v . v. , x. • paėmė pardavinėti rasamosios 
l o k i u žmonių nei užtektinai v 

. *. . . . . . . . masinrlės tikietus, butu gera. 
pagirs i, nei ganėtinai jiems . . 

..*,., . .., ,. kaid pasistengtume t mos par 
atidėkosi — rupi tik su di- * n J". *^ 
,v. . , i w duoti. Pipiras, 

džiausią pagarba nulenkti • 
galvą prieš juos... Jei daugiau 
lokiu Černausku turėtume mu-
sų Vienuolynai ir našlaičių 

| prieglaudos Imtų senai pasta
tytos be skolų. Lai gyvuoja p. 
J . Černauskas ilgiausius mete
lius 5avo naudingo gyvenimo! 

Vakaras. — L. Vyčių 24 kp' 
visu smarkumu rengiasi prie 
vakaro kuris įvyks kovo 18 d. 
Meldažio svet. Buvo kviesti oi-
cerieciai Vyčiai atvaidinti 
"Šv. Akvilinos kankinės mir
t i s " , bet del kai-kurių prie
žasčių ciceriečiai negalėjo ap
siimti, tai mūsų pati kuopa 
vaidins " Į laisvę žengiant". 
Tai šių dienų veikalas. Jame 
perstato lenkų kareivių žiau
rumą, i r parodo, kaip lietuviai 
kareiviai lenkams kailį išperia, 
Beto dar dainuos p. Sabonis f 
ir Sabonių mokinės: Bagdo-
niutė, Dočiuliutė, Bagdžiuniu-
tė ir Šauliutė. 
Vakaro pelnas skiriamas var 

gonų naudai. 
Pagerbimas-. — Aušros Var

tų par. choras pagerbimui p. 
F.. Sabonien^s įteikė du auksi
niu po $10. P-lės Zauriutė ir 
Petrauskaitė vardu choro įteik 
damos dovanas palinkėjo p. 
Sabonienei greitai pasveikti 
ir laimingai užauginti jauną 
dukrelę. 

Kitas vakaras*. — Katalikų 
Spaudos Dr-jos 14 kp. vakaras 

CHICAGIECIAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

Chicagos paŽte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearbom gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

6—Berzinckie Pranos 
14—ButkiasizcLs Jozapas 
15—Butkus Uršule 
21—Daukas Antanas 

PASIŽADA DUOTI PRELEK 
CIJAS APIE SVEI

KATĄ. 

INSULL ĮSTAIGOSE DAR 
BININKAI AMERIKONI-

ZUOJAMI. 

Šešiose visuomenės naudin 
gumo bendrovėse, kurių prie
šaky stovi žinomas Chicagoje 
Samuel Insull, dirba ^imti
nai vieni amerikonai ėiagi-
miai arba naturalizuoti. Ka
dangi darbininkų tarpe veda
mas sistematinis amerikoni-
zavimas. 

Tų bendrovių 99 nuoš. dar
bininkų yra piliečiai ir tie, 
kurie jau padavę pilietybės 
aplikacijas. 

Keikia žinoti, kad tų ben
drovių įstaigose dirba 24,214 
žmonių. Bendroves savo įs
taigas turi 15-oj valstybių. 

A. f A. 
PET. GRIGALIŪNAS 

mirė Kovo 2d. 1923, 8:30 
vai. vakare, gimęs Gegu
žės 3, 1886. Paėjo iš Pane
vėžio apskr. Dudonių kai
mo. . Kūnas pašarvotas po 
num. 2252 W. 22nd Str., 
Laidotuvės įvyks Utarai-
ke, Kovo 6 d. į Aušros 
Vartų bažnyčią, 9 vai. ry
te. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero ka
pines. Giminės i r pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami 

Bet nemanykit, kad " Si rate
lių Vakarienė' ' nebus puošni. 
O kaipgi. Štai mūsų parapi
jos jaunas biznierius grabo-
rius p. Statys Mažeika žada 
savomis lršomis išpuošti gėlė
mis Visus vakarienės stalus. 
Be to p. Stasys Mažeika nors 
ir jaunas ir dar neprasigyve
nęs biznierius, bet jau įstojo 
į Labdaringos Sąjungos Am
žinus narius į nešdamas $20 
Sūnui nesiduoda pralenkti sa
vęs p. |Povilas Mažeika — 
jisai supirks valgių dalį va
karienei. 

Taipgi žada šiame vakare 
pabaigti mokėti savo šimtines 
p. Mon. Krineekienė ir p. B. 
Sekteckis, žinomas visuomenės 
darbuotojas. 

Tai tokios tokelės iš mūsų 
busimos " Si ratelių Vakarie
nes". Bridgeportiečiai valio! 
Neužleiskime savo pirmosios 
vietos nei vienai kolonijai! 
Truks ar plyš, bet mes savo 
turime laikytis. Nutarėme 
$500 kovo 6 d. sudaryt Prie
glaudai — išpildykime nuta
rimą, 

Rep. 

Xetlketai man teko susipa
žinti su Medical College prof. 
I)r. I. M. Feinbergu, kuris 
pasirodė esąs lietuviams labai 
prielankus. J is sako, jeigu 
lietuviai jį kviestų į kuria ko
lonija su paskaita apie svei
kata, tai jis su mielu noru pa
tarnausiąs veltui. Taipgi 
jis išsitarė, kad neturtingiems 
ligoniams taipgi veltui patar
nausiąs. J o ofisas yra 2401 W. 
Madison St. kampas Western 
Ave. 

Dr. Feinbergas turi nftnaž?} 
būrį ir lietuvių studentų Me
dical Kolegijoje. K. 

P R A N E Š I M A I . 
LABD. SĄ-(JOS direktorių 

susirinkimas įvyksta trečiadie
ny kovo 7 d. Aušros Vartų 
par. svet. 8 vai vakare, 

Valdyba. 
DIEVO APVEIZDOS PAR. 

— L. D. 8. 25 kuopos svarbus 
susirinkimas įvyks kovo 7 d. 
Dievo Apveizdos mokykloj, 
7:30 vaL vakare. Visi nariai-
ės i r tie kurie prisirašėte per 
prakalbas malonėkite atsilan
kyti. ^Turime svarbių reikalų 
aptarimui. Atsiveskite, naujų 
narių prirašymui. 

Valdyba. 

NORTH SIDE. — Liet. Gies. 
Dram. Dr-ja po globa šv. Ce
cilijos neturės susirinkimo šį 
antradienįv kovo 6 d. iš prie-

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

Jankauskas Alex. (E. Chieago, Ind.) 
Seriunas Povilas 
Vezelaitė Kotrina • 
Dabravolskiene Julijona 
Cibulskis Petras 

Martin Jonas 
Mockus Antanas (Port AVashington, Wis.) 
Senavaitis Petras 
Žaloga Helen (Sycamore, 111.) 
Butkiene Valerija į 
Petrauskas Liudvikas 
Chapas Ralph 
Talakauskis Boleslovas (Indiana 1 Tarnor,Tnd) 
Janauskas Antanas 
Šležas F . (Port AVashington, AVis.) 
Alekna Jonas 
Markūnas Jonas 
Martinaitis Kastantas 
M alekauskas Povi las 
Verigienė Elzbieta * , 
Valiutas Antanas (Pliila. Pa.) 
Žvirždins Stanislovas 
Pampi kas Pranas (Braddock, Pa.) 
Prialgauskis Povilas 
Tiškevičius Ignacas 
Slavinskas Jonas 
Juška Vilimas 
Mitkus Jonas (Cicero, 111.) 
Domėniute Barbora 
Rinkevičius Stasys (Hartford, Conn.) 
Šilingas Jonas 
Janušauskas B. , 
Kiela Juozapas 

Klutinis U. (St. Louis, Mo.) 
Ludkevicius Bronislovas 
Modestaviėius Juozapas 

K Baubkienė Teodora 
Zgrumla Kazim. (Kenoslia, Wis.) 
Žalymienė Veronika , 
Visbaras Jonas (Rochester, N. Y.) 
Kiela Ignacas 
Aukštuolis Ignas 
Dambrauskas Juozapas 
Žebrvs Mateušas 

w 

Jazgevičius Stanislovas 
Bugaris I^adislovas 
Rimkus Mykolas (Burnliam, Iii.) 
Paulikonis Baltr. 
Dambrauskas Tadas (Donorą, Pa.) ' 

• Srubas Jonas 
Kawiliauskas Vladislovas 
Daužvardis Petras (Wąshington, D. C.) 
Knrstautas .Jonas 
Gliftskis Limdvikas (Micliigan City, Ind.) 
Žalymas Vladislovas 
Orinis Vincentas (Wasliington Park, 111.) 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Rooseveit 7791 

, Atdaras kasdieną^ išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

22—Dudonis Adorn 
23—Dudas Deues 
26—JCidrigaitė Klemuse 
48—Jurėnas Antanos . 
49—^Karputis Motiejus 
50—Kazimierui P. 
52—Kenderis George 
53—Klimru Barbiscei 
58—Kregzdys Antanas 
61—^Kuduliute Maryti 
62—Kukutis A. Z. 
71—Matchulis Antonas 
75—Mikalauskis Martinas 
82—Nyprikas Ana 
90—Ridomakirs Jurgerii 
95—Sakene M. 
102—Skipelis Stanislovas 
lp3—Skipitis Augustinas 
104—Slabes Jozapas 
106—Chaplienei Agotai 
109—Usajte Karuse 
118—Zasilam Dapis 
119—Zolis Prank J . 
120—Zvirzdis John 

PAIEŠKAI! Joną Juškos daug mė
ly gyveno Copper mainos Akmeek, 
IVJich.. tūrių svarbu reikalą meldžiu 
jo paties a r kas žino pranešti už ka 
busiu dėkingas. 

P E T E K RAŽINSKAS 

LielDviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai 
;.sašažgsagggads8 
kt» Birt. 1UM Į|Į 

Dr. C. Z. Vezelis Ę 
LIETUVIS DEHTIBTA41 » 

6713 SO. AJ^HLAKD ATKVUB Įį) 
ARTI 47-tos Gatrėa 

Valando«: ouo 9 ryto Iki • rak. 
8eredomis nuo 4 Iki 9 vškan. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

GHICAGO, ILIiniOIl 
Telefonas Tardą 60S1 

•alandoa — f Iki 11 U rjtc\ 
po pietų 6 lkl t Tak. Medėliomu 
of ls&a užda-ryta*. 

i » i 

3121 .1a<-kx>ii Blvd. Chioagpj m . | f 

MOTERYS I R MERGINOS 
Reikalingos prie lengvaus fabriko 

,' darbot Darbas nuo štukiu — gera 
mokestis. Geros darbo sąlygos. Te-
lcfonuokite norint sužinoti apie algą, 
transportaoija ir t. t. 

I.TBRY, MC K E I L I J & M B B Y 
BIuo Island. III. 

Telefonas Blvie Island 620 

ANT PARDAVIMO medinis namas 
2141 \V. 22 Place ^ kambariai pa
gyvenimui Ir 2 ant augšto. Viskas 
moderniškai jtaisyta, parduosiu pi
giai. Atsišaukite pas savininką 
1952 AVest 21-st PIocc Chieago. 

BARGENAS Brighton Pa rke Par 
siduoda bučernė, namas ir lotas; 
paradžius dviem mašinom, elektra, 
prazas, parsiduos labai pigiai. Pa r 
davimo priežastis važiuoju Lietuvon. 

J . GEDCUS 
4034 Archer Ave. Chieapo, n i . 

= 
TeL Boolerard 2160 

H DR. A. J. KARALIU8 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chieago, EB. 

4 

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

Tel. Oanal 1118 
i Ofiao ral.: 16 ryto lkl 12 po plot. 
' f lkl 7 ral vakaro. 
. Rea. ral.: 2 lkl 4 po piety 

419S Archer Ave. 
4 Tol. Lafayetto 6098 
<>y¥7rgg»a¥oTry»oxyoirryrygy^ 

PAIN-EXPEUERIS 
JUMS PAGELBĖS! 

Kuomet Šaukiamasi Pain-Ezpellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— p r a n y k s t a . fcJu 
pirmu žnyptelejimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios ne ura! gijos, kan
kinančio ir riečian-
čio j krūvą strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Ejcpelleris turi uiusiį INKARO 
vaisbaženklj. Visi kiti yra pa-
niėgzdžiojimai8. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba iš 

F. AD. R1CHTCR & CO., 
104-114 South 4tk S t , BrooUyn, N. T. 

CeL Oanal 887, Tak . Ganai 1111 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 soath Halsted Street 

/alandoa: 18 lkl 18 ryta: 1 lkl 4 
po pietų: 8 lkl 8 
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$ L Vidikiene=-Miknevicz 

AKUSERKA 
3101 S. Halsted St 

ampas 31 gatvfc 
hone Yaxds 1119 

Viename ofisč su 
Dr. J. F. Vau 
Paig. 

Sąžiniškas pa-1 
tarnavimas viso-i 

kiosc reikaluose. 
Kreipkitės visokiame laike. 

• » • • • • • » • • • • • •> • • y 

Net ir kūdikiai pastebi! 
I r j - r a t a i p l egva v is iškai i š g a l v o s p a š a -
h u t i p l e i s k a a u s . T i k keUs k a r t u s p a n a u 
do ju s 

Ryffles 

i 

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jušn; 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Rttįfles pagelbės juras visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskauos tuojaus sunaikina juos. 
N'nsipirkite boiilcą Pnfffss savo aptiekoje šiandie už 65c., arba prisiųskito 75c. 
pafito ženkleliais tiesiai i lubaratorija. 

F. AD. RIČHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y . 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyros 
šventadienius) nuo 9 vai. 

ryto iki 8 vaL vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

(Kampas 23-rd Place) 
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VALIO! VISI IBRIDGEPORTO VAKARIENE! 
m Našlaičių Naudai 

Rengia 

Labdaringos Sąjungos 5ta Kuopa 
Antradieny Kovo 6 d. 7:30 vak. 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET. 
Siame vakare dainuos mūsų mylima dainininkė pn. M. Janušauskienė. Apart to dar ketina būti įvairius 

programas kalbos ir pamarginimai. Išdalinimas diplomų Amžiniems Nariams. Aftie pačia vakariene nėra nei ka 
kalbėti tik reikia pačiam atsilankyti ir paragauti. ^~ 

Kviečia visus Seimininkės ir Rengimo Komisija. 

l^••^^?l,ul^' ^ a 

•m 'O£BOTUO 

VKU& DJgg M 106 
§ 

s u n n v a . ' d i a v d 
• • 'SIBJBAS sreiuaiAcd ai luicponpjej '^prepnu dump 
-onp fuBAS Q| diB5Į snciSnnp suiaiiue^aj *nqXj§ fi] 
-uiAoizp saisnj soumd 5qA n̂Bp soAnidri si 3inoAnn 

i v a A a D 
— 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiuf 

II KAUNAS!! n 
!? 

Kauno Albumas 
"KAUNAS"' ' J ame galima pamatyti visą Kauna 

kaip ant delno. Jame yra Valstybės Prezidento ra

inai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau

tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų Lietuvos kar

žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios i r t.t. 

| | Taigi labai ve/ta tokį albumą įsigyti. Kaina tik 75 c. 

DRAUGAS PUBLISHINa OOMPANY 
2334 So. Oakley Avenue Chieago, Blinda. 
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