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PROTESTANTAI INDIJOJ 
IŠSIGEMA. 

JŲ MISIONIERIUS APNY 
KUSI NHTIKYBA. 

Apie tai praneša Britų Bibli 
nės dr-jos sekretorius. 

r 

CALCUTTA (pasta). — 
Tarpe protestantų misionie
rių darbuotojų Indijoje plin
ta ypatinga netikybos dvasia, 
anot Britų Biblinės draugijos 
sekretoriaus pranešimo. 

"Tikėjimo kritika, ' ' sako
ma pranešime, "pl inta nei 
koksai mirtinas maras Indi-
joj protestantų tarpe. Gi ne-

Poincare Nori Paleisti 
Parlamentą 

, 

Nori Autokratiniai Veikti 
Ruhro Teritorijoj 

ŠALINASI PARLAMENTE KELTI PASITIKĖJIMO 
K L A U S I M Ą 

VOKIEČIŲ VYSKUFAI VI 
<4 ZITUOŠ RO 

— y(p^ . i 
Personaliai raportuos Papai 

apie vyskupų padėtį. 

JTOUZAI MILITARIS-
KENKIA ŠVEICARIJAI 

BASEL, Šveicarija, ^eg. 
13. -r- Francuzai okupavę 
Ruhro 

ATMESTAS LIETUVIŲ PASIŪLYMAS DEL TAUTŲ 
SĄJUNGOS NUTARIMU 

Ct)LOGN#, gcg. ]£. j - Vo-' Šveicarijos reikalams. 

PARYŽIUS, £?o<?. 13. —! paleisiant parlamentą reika-
Preniieras Poincare patsai lauja nuo premjero duoti už-

tikybos propaganda apima vis darbuojasi ir per savo šaliniu- tikrinimų Franci jos apsaugai, 
platesnius laukus. Protestan- kus deda pastangų įtikinti 
tų misijų vedamose aukštes-1 prezidentą Millerandą kuovei 
nėse mokyklose ir kolegijose, kiaus paleisti parlamentą ir 
dauguma vyrų ir moterų mo- nešaukti go sesijon iki atei-

Irietijos Hierarchijoj jųirial 
šjme^Napta.ikys Romą, p.asire-
miant kanoniniuose, įstaty
muose padėta pastabą,, idant 
Vyskupai regulariais laikotar
piais personaliai atvyktų Ro
mon ir konsistorinei kongre
gacijai praneštų apie savo 
valdomų vyskupijų .padėtį. 

Nuo 1911 metų, kuomet Pa
pą Pius tą parėdymą paskel
bė, Vyskupai paskirtais lai
kotarpiais vyksta Romon. 

Italijos Vyskupai su savo 
raportais buvo 1911 m. . Se-

GENEVA. Eltos privatinio korespondento ' praneši-
tentoriją pakenkė m u , Belgų atstovas Hymansas pareiškęs Tautų Sąjungos 

1» vardu balandžio 21 d. posėdy, kad Lietuvių-Lenkų ginčas 
.> Ruhro traukiniais Šveicarijon nebegalės būti keliamas, nes Tautų Sąjunga š. m. kovo 15 

atrykdavo daugybė turistų, d. galutinai nustačiusi sieną tarp Lietuvos ir Lenkijos. Be 
Prancūzai sustabdė tais ke- to, p. Hymansas atmetęs pasiųlyma. apeliuoti tarptautiniam 
Kais; traukinius ir šiandie iš teismui, del Tautų Sąjungos Tarybos nutarimų teisėtumo, 
tos pusės nieko nesulaukiama. Lįetuvos atstovas griežtai protestavęs prieš elgimąsi. Tary

bos, kuri buvo pažadėjusi išspręsti ginčą, abiem pusėm su
sitarus, o dabar lenkiantis Ambasadorių Konferencijai ir 
reikalavęs, kad dalykas butų svarstomas ateinančiame Tau
tų Sąjun.gos posėdy. . • 

GENEVA. Mūsų delegacija praneša, kad Tautų Sa

kytojų netiki Biblijai." 
Pažymima pagal i aus. kad 

Bet premieras to negali atlik- j , v 

ti. Nes kokius gi užtikrinimus i, . . 
lanke Ispanijos, Portugalijos, 

nančių rinkimų kitais metais. 
Patirta, kad premieras Po-

jei naminės krikščionių baž- ineare nenori pasitraukti iš 
nyčios (kurios tas protestan- premiero vietos, kol nebus ga-
tų misijas išlaiko) nepavartos tutinai išspręsta kontribucijos 

-

aštrių priemonių, tuomet mi
sijų darbas Indijoje niekais 
nueis. Bus atlikta (langiaus 
bloga, negu £era. 

Tarpe protestantų misio
nierių tas turėjo įvykti. Se
nai buvo pramatomį toki da
lykai. Degeneracija jų tar
pe prasidėjo pirm pinu kele 

problema. 
Žadėdamas okupuoti Ruhro 

^teritoriją, jis parlamentą įti
kino, kad tenai francuzai daug 
]>elnysif. Tuotarpu vieton pel 
no, tenai susidurta tik su nuo
stoliais. 

Dėlto šiandie parlamentai 

jis gali duoti. 
Tuotarpu parlamente kilęs 

DARBAS SKELBIA PRO
TESTĄ. 

LONDONAS, geg. 13. į i 
Anglijos darbo partija bend-
rai su opozicijos partijomis ' J u , « o s T a r > ' b ? a t s i s a k ( ' ^rduoū *Mt™* P a k e l t , w " ? * " : 
protestuoja, kad vy/iausyte " m s T a u t , J S « u » ^ s pJennman. > , 
pasiuntė ultimatumą !Rusijai.'- PRAGA. Balandžio 23 d. į Pragą atvyko Lietuvos at-
Ateinantį antradienį tas klau- stovas Dr. Zaunius su ČekosloVakų atstovu Lietuvai p. Ga-

iais 1912 metais Romą simas bus parlamente gvars- •lia prekybos sutarties reikalu. 
-, 

Franeijos, Belgijos, (Olandi
jos, Anglijos, Škotijos ir Ai-

fermentas prieš Poincare at- r i j o s y V gk ų p a į . 
kreiptas. Norima kelti inter- 1 9 I 3 ^ J a n k o s i V o k i e t i j o s 

peliajeijų Ruhro klausimo ir įr ]<įtu Europos šalių Vysku-
])askui balsuoti pasitikėjimo p a j . 1914 metais buvo pa-

tomas. 

klausimu. 
Tečiaus Poincare per savo 

šalininkus painformavo par
lamentą nekelti jokių interpe-

kviesti Suv. Valstybių Vysku
pai. Bet ne visi jie galėjo 
nuvažiuoti del kilusio karo. 
191 o metais buvo Vyskupai iš j 

MIRĖ MONSIGNORAS 
DINEEN. 

BONUSį) KLAUSIMAS 
BUS ATNAUJINTAS. 

LENKIJA SIUNČIA NOTĄ 
BOLŠEVIKAMS. 

NEW YORK, geg. 13. — 
Mirė vietos diocezijos kąnc-
lieris kun. monsign. Joseph 
Dineen. 

• — - ' • •. c s ^ r 

PREZIDENTO VfTt) BUS 
SUGRIAUTAS. 

YRA DARBO. 

I jam nesigaili epitetų ir jį ata-
tos metų, kuomet jie pradėjo k u ( ) j a K j u J ^ t a i j a m n o 

kovą Katalikų Bažnyčiai. 

liacijų. Nes jis į tai neatsa- Afrikos, Azijos ir Australi-
kysiąs. Taipat nebalsuoti pa- jos. 
sitikėjimo jo valdžiai, nes jus 
to nenorįs. 

Clemcneeau partija parla
mente pripažino obalsj: Vai-
džia kiekviename reikale turi 

Daugelis vokiečių Vyskupų 
jau turi sudarę toms vi z i tom s 
planus. Kardinolas Schulte, 
Uologne Arkivyskupas, neke
liaus Romon ta ip ilgai, kaip 

Illinois darbo suieškojimo 
agentūros skelbia, kad per-
niai šiuo laiku į vieiiją šimtą 
darbų atsišaukdavo 141 dar-

Kongresc reiškiamas pasitikė
jimai. 

Reikalauja pildyti savo 
pasižadėjimus. 

risi nedėkingi parlamentą pa-
Protestantai savo toms ata- J l e i s t i h . n o r g v i e n o r i u s m o t u s 

koms išsėmė visus piktus ž o - | p a ( v i a m v į e n a m diktatoriauti. v . 
džius ir biauriausius melus, j S u p r o i n i o r o v o d a m a ^ ^ I n , s pertengialąa. 
Tad galų-gale pradėjo ir save k a o k l l p l l o t U O S e Vokietijos j Pasirodo, kad militaristas 
patys išjuokti del žegnojimą- p U ) t l l 0 S 0 i r kitokiais reikalais j Poincare Ruhro teritorijoj ti-
si. Pareiškė, kad krySiana' n e s u t i n k a p r o z idenaas Mille- įkėjosi rasti sau liaurų vaini-
ženklas arba žegnojimasis, r a m l T a d į i s n o s u t i n k a nei ką. .Vieton to jis rado tik dy-
tai "visatinas apostazijos rei- t p a r l a m 0 T l t a p a i 0 i s t i . glius. Tas pagreitins sngriau 
škinys." Tas pat, girdi, yra ^ „ r i d e n t a s Millerand pirm ' ti jo karingą valdžią 
pas katalikus ir pas protes
tantus. \ 

Jei taip, tai jau gana aiški 
protestantų tarpe degeneraci
ja. Kasdami duobę katali
kams, patys pagaminton duo
bėn drimba. 

klausti parlamento pasitikoji- į l S a i P«P°» atotova., »?*** 
.no. N'os kitaip konstitirija , , o r a s T o s t * ' n e b a i « s s a v o *>'• 

rinėjimų Rimro teritorijoj. 
Kardinolas von Fanlhaber 

šiandit- yra Suv. Valstybėse. 

—c 

RUHRO OKUPUOTI 
BRANGIAI ATSIEINA. 

Maskvoje Demonstracijos Prieš 
Anglijos Ultimatumą 

DAUGIAU NIEKO, TIK KARU GRASINA 

WĄSHINGTON, g^. 2. — 
Sužinota, kad Amerikos Le
gionas jau padėjo kertinį ak-

bininkas. Šįmet balandžio mė ™™1 bonusams. Padare pra
nešiu į kiekvieną šimtą darbų ! d&fc kad susirinkusiame 
atsišaukė vos 85. 

Pasirodo tad, kad trųksta 

Kongrese bonusų klausimas 
bus atnaujintas ir bus pra-

darbininkų., Daugelis firmų ! v o s t a s ' nežiūrint priešų veiki 
net aukština užmokesnins. 

Bet kas iš to. Kad tų už-

mo. Abejuose Kongreso rū
muose atskiriai bus įduotas 

darbiu gyvenimui neužtenka. I b o n u s l > b i U u s i r l>0 t r "" d >™3 
Jis y ra Mun^ho Arkivysku- ž y r a i a s d a l i s nMiivhlų darbi J r e i k a ] a s b u s « t " m i a ™ a s P i r" 
pas. Monsiguoras Borne- D i n k a į t u r i atiduoti už sam-* m y n -
vvasser, Triero Vyskupas,) ža-j das. Likusiąją dalinu negali-
oV-jo artimiausiomis tbenomis m a prasimaitinti. 

Bet pasta-1 

MASKVA, geg. 13. — Va- gins ginklu, prireikus 
kar Maskvoje uždarytos vi- karan. 

stos 

PARYŽIUS, geg. 12. —Ar-J sos dirbtinas ir visos bolše- Anglijai gaminamas atsa-
timiausiomis dienomis ' Frau- ' vistinės įstaigos. Leista dar- kymas. Kuoveikiaus jis bus 
ei jos ryriausyhe pareikalaus bininkams dalyvauti demon- j pasiųstas, kaip tik bolševis-
parlamento 'asignuoti 231,- gracijose prieš Anglijos uiti- kų valdžios viršininkai pasi-
•ainmn fmnlm Rnhrn nkumio-! niatumą. tars tuo klausimu. 500,000 f rankij Ruhro okupuo-! matnrną 
tės lėšas padengti už laikotar- Iš pat ryto gatvėse jau ma- Apie Vorowskyo nužudymą 
pį nuo sausio 12 iki gegužės tesi komunistų būriai. Paskui ( Šveicarijoj eia kilę įvairų kal-
31# pradėjo rinktis 

keliauti Romon. 
ruoju laiku svarbus reikalai SUSEKTA NAUJA NEBULA 
jį sidaiko namie. ( 

Kiekvienas Vyskupas, lan-' Toli-toli į yakarus plataus 
kydamas Romą ir Papą, pri- ( Pasaulio erdwje susekta nau 
valomas aplankyti ir Šv. Pet- ! J a ™»ula. Ta nebula, tai ne 
ro ir Šv. Pauliaus Apaštalų' Paprasta nebula. J i apsiausta 
bazilikas,;• Ši vizitacija y r a ' ypatinga migla. Be abejonės, 
tradicinė i mLS kokia tai sauty, aplink 

j kurią tveriasi nauja . saulinė 
Peter Cudo, 8 m., 7239 So. sistema. Taip sako astrono-

Union ave., automobili aus su-
važii|ėtas. 

SKAITYKIT IR PLATiNKlT 
DRAUGĄ. 

'PARYŽIUS, geg. 13. 
Lenkų vyriausybė Rusijos 
bolševistinei valdžiai Maskvoj 
pasiuntė aštrią notą, anot ži
nių iš Varšavos. Lenkai rei
kalauja, kad bolševikai pildy
tų savo pasižadėjimus. 

Lenkams daugiausia apei
na auksiniai rubliai, kurių 
Jjolševikai žadėjo Varšavai iš
moksti apie 30 milionų rublių. 
Iš tos sumos atmokėjo tik da
lį. Su kitos dalies mokėjimu 
bolševikai užtrunka. Tuotar
pu lenkams reikalingas auk
sas. Nupuolusį valhita veda 
salį pragaištin." • 

Bolševikai tą/ lenkų atsine-
šimą afškina tuo,-kad pasta

tai t9 

mai. 

Kriminaliam teisme teisia
mas Foster užsigina, kad jis 
butų nužudęs Mrs. Trostell. 

Bursum ir Johnson. 

Senate senatorius Bursum, raišiais laikais Lenkiją lan-
republikonas iš New Mexico, kęs maršalas Foch ir šis pa-
pensijų komiteto pirmininkas,' raginęs lenkus, kad jie imtų 
vadovaus kovai bonusų reika-' spausti Rusiją taip, kad šian-
le. I die francuzai spaudžia Vokie-

Zehiesniuose rūmuose l>o-' ^įją. 
misų reikalą ves kongresma-
nas Royal Johnson, republi
konas iš South Dakota, karo 
veteranas. 

Abudu pasitiki, kad bonusų 
bilius bus nevien pravestas, 

DIDINA UŽMOKESNĮ. 

vis didesni DlJ- ^ e t ^ niano veikti, taip 
vadinama, pati valdžia, nie
ko tikra nežinoma. Tuotarpu 

Iš tos sumos didesnė dalis būriai ir augo minios, 
išpuola išlaidoms, surištoms Demonstracija buvo taikin
au geležinkelių užėmimu ir o-1 ga. Bet ji padai|ė įspūdžio į | a P i e t a i oficialiai iki vakar 
peraleijomis Rhinelande ir Anglijos atstovą. 
Ruhi*oJ teritorijoj. I Užsienių reikalų komisaro 

MlKtarinėms išlaidoms atsi- asistentas Ganetzky Maskvos 
eina 97 milionai frankų. Se- amatninkų unijų tarybos, su-
niaus franeuzus tos išlaidos sirinkime pažymėjo, kad nors 
nepalietė. Vokietija apmokė- sovietinė Rusija sutinka ves-'Vokiečių vyriausybei fcaltina 
jo franeuzų armiją Rhinelan- ti derybas su Anglija kai-ku- franeuzus, kad tie kiastuoja 
do okupuotėje. Bet francu- rių reikalų klausimais, bet j i vokiškas markes, ty. jas dir
žai įsibriovė Ruhro teritori- jokiu būdu nepripažins lordo bdina ir leidžia apyvarton o-
jon. Tuomet vokiečiai ver- Curzono ultimatumo, kaipo kupuotose teritorijose, 
traukė mokėjimą franeuzų ar- tokio, kuriuomi norima Rusi-

Taicbuvui i vokiečių kaiJdilaivy 
no įtvirtovė. l 

dar nieko nauja ^nepaskelbta. 

FRANCUŽAI~KLASTUOJA 
MARKES. rhvH\ • f 

BERLYNAS, geg^/13. — 

HELIOOLAND SALA GRIM-, kinti. Taip ir įvyko. Dide-
S!TA JŪRON. lės ekspliozijos visą salą iš

judino pamatuose. Griuvo 
visos tvirtumos. 

Heligoland ne sala, bet sa-
laite. Ilgio 1,700 metrų, fgi 

MBĘRLYNAS, gė£JM3. j ' - - ' pločio — 600 metrų. Į pus-
Heligoland sala Šiauitii^ I juro- valandį galima apeiti aplink 
je eina mažyn — grims^a 311-1 ją> v i s ^ imsta 

mijos užlaikymui. jai diktuoti. 
Francija išlaidoms nesigai-j Tas pat Ganetzky toliaus 

Ii. J i tikisi išleistus pinigus! pareiškė, kad boiševistinė Ru 

Iki šio laiko, sako, francu
zai išleidę 235 milionus klas-
tuotų markių. 

atgauti is Vokietijos. sija savo "nepriklausomybę 

ron. J.< 1 1 A i | Jl^niovege ji buvo ke^turis ar 
i-Tai sena, garsi ir. listorinė' penkis kartus didesne. Tu-
saht; Garsi kaipo pdsilįnks- v rėjo~tris miestelius. Šiandie 

iįyvuoja vos vienas. Gyve-
wa apie 3,000 žmonių. 

Heligoland per ilgus -šimt
mečius sunaikino juros ban
gos, smarkus lietus, miglos ir 
abelnai, visokia drėgnuma. 

Garsias mandynes juros 
bangos baigia griauti. Ateis 

giaus. 

minimų ir sveikumon retortas. 
Istorinė, nes ji ilgus metus 
«kaitėsi neprieinama ir nepa
imama Vokietijos karo laivy
no tvirtovė. 

Buvusio karo laiku ta sa
la lošė svarbią rolę. Ties ją-
ja vokiečių karo laivynas, tu
rėjo bazę. Po karo santar- ] laikas, kuomet gyventojai iš 

Standard Oil Co. of India
na paskelbė, kad savo 22,000 
darbininkų paįidina užmokės-

bet dar sugriautas ir p rez i - | n i — 5 centus valandoje dau 
den-to veto, jei prezidentas 
atsisakys bilių patvirtinti. 

Buvęs senatorius McCum-
ber iš North Dakota, kuris 

I 

perniai už bonusus vedė kovą 
pareiškia jis pasitikįs, kad. 
Kongresas praves bilių ir su
griaus veto. 

Bonusai turi palankumo. 

Žemesniupse Konįrreso rū
muose bonusų priefcų visai ne
daug. Šie rūmai lengvai pra
ves bilių. Senate gi prje-
šų yra daugiaus. Ten bfiius 
sutiks daugiaus pasipriešini
mo. 

Tečiaus žinovai tvirtina, 
kad priešininkai bus nugalėti 
ir buvusio pastarojo karo ve
teranai gaus prigulintį atlygi
nimą už kareiviavimą. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.G5 
Franeijos 100 fr. 6.56 
Italijos 100 lirų * 4.94 
Vokietijos 100 mark. .0029 
Lenkijos 100 mark. .0020 

T 

35,000 rubsiuvių Chicagoje 

DRAUGO PINIGŲ SIUN 
TIMO SKYRIUS j 

Atdaras kasdieną (išskyrusi 
Šventadienius) nuo 9 vai. 

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

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais* per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Tai didžiai svarbus kaltini-! vės valstybės nusprendė ta "ten bus priversti persikelti j padidinta užmokesnis nuo 1 0 . ' j N ^ U w 4 TOIMIAM! «?*£* 
mas. tvirtovę apgriauti ir panai- j Europos sausžemy. iki 16 nuoš. brangiau mokėti. 

»^ • • > • • » • • » » » • • • • • • * 
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VI yraamtratą mokai ttkalno. Lai
bas ataifto* amo tinferst tiaaa* 
i i aao Njutfu ICrtą. Rorint ptraai-
VII Mfrttą flMil Tfikia prisie
it ir itnaa adraaa* Pinkai gerin
ate aiasti ttpazkaat kzaaajs ar «s> 

"Moaey Ortfv" arta įd«-
| 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South OaJdey Avenua 

Ghioajre niiaois 

TOL ( M p e n U T n i 

DAUGIAU ŽitfIŲ. 

%fetyv\Froslii!rg«.> JbU^ia^Ti-^ie^otiiėš^apgailestauja, kad ' 

DRAUGAS 
• n f f^ f f^yf i fin r.ii'Mi= Į l l l ' I I I 5= -***• . • • • — T NM^ik III l»lll ss 

Pirmadieais Gegužio 14, 1923 

durti, kad už ta- piktadarybę [Kristaus mokslas paminta*, 

.Vartotojai, sako vienas ko
respondentas katalikų laikraš-
čio "America", kurie sudaro 
96 visų gyventojų nuošimčius, 
pradeda vis daugįaus intere
suotis industrijos darbininko 
apystovomis. Vienas iš atsiti-
mų kurs suįdomino publiką 
su darbininkais pastaraisiais 
laikais buvo angliakasių strei
kas, nes anglių pritruko ir jų 
kaina nežmoniškai pakilo. 

Federalė Amerikos valdžia 
pravedi rimtą anketą, kuri da
linai supažindino su Suv. Val
stybių anglių kasyklų truku
mais. Kadangi ši anketos ko-

tmisija kviečia visus pagelbon, 
ir mielai pasinaudoja rimtomis 
publikos informacijomis, la
bai žymus amerikiečių skai
čius tiesioginiai susidomėjo 
anglių pramone ir ieško prie
žasties ir priemonių kaip pa
šalinti šios pramonės netikslu
mu*, darbininkų ir vartotojų 
išnaudojimą. 

Kad mes galėtume suprasti 

uieko neareštuota. Jeigu (u-
vis butų buvęs neleistas iš 
streikininkų pusės, areštų ne
bebūtų galima išvengti. 

Kitoje kasyklų apylinkėje, 
angliakasiai yra išmesti iš na
mų, kasyklų nuosavybės. Ne 
dėlto jie išmetami kad neapsi
mokėtų nuomos (samdos), bet 
dėlto kad jfe yra darbinin
kiškų Unijų nariai. 

Po aių ir panašių faktų, vi
suomenė -mažiaus stebėsis iš 
griežtų angliakasių reikalavi
mų; ji vis geriąus gali supra
sti jų nepasitenkinimus, jų 
vargus, jų streikus. Ir taip, 
vartotojai — visuomen), kuri 
galų gale visas išlaidas apmo
ka, geriaus žino kodėl jai ši
limui vis brangesnė. 

SOCIALISTŲ DIEVOTU 
MAS. 

Aplamai lietuvių visuomenė 
yra katalikiška. Dėlto nepigu 
įvairios rųšies socialistams be-
dieviams ir laisvamaniams jų 
prieiti. Jie tuomet griebiasi 
gudrumo, veidmainiavimo, pri-
gavystės. Šis kelias yra nedo
ras, visų, fiet ir piktadarių, 
^merkiamas. Bet ką daryti 
kuomet tiesiu keliu negali pa
siekti katalikiškos visuomo-
nės? 

Į tą klausimų socialistai se
nai atsakė: užsimerk, išsiversk 
kailius, rožančių rankon pasi
imk ir eik tiesiai per vartus. 
Šių pamokų jie visi gerai iš
mokę, ir prieš rinkimus į Lie
tuvos Seimų labai uoliai nau
dojasi. Apie tai mus infor
muoja '* Laisvė M, kuomet ra
šo: 

niekinamas!! Tie žmones imasi bus, jaunas, energingas. Ji* 
tikinčiųjų salinę giati nuo su- tikisi bolševikų valdžiai daug 
darkymo! Ar bereikia didės- pasitarnauti, jos' pusėn pi

gumo. Ar begalima laidau f>a~ voslavų valstiečiu. 
sitycioti iš Kristaus ir tikin-] Ar jąm vyks atsiekti tas ti 

Viedensky. Jis Jtaitytnėjęs susipratimas platinasi. 
radikalėmis pažvaj&omis, iškal įįrIHrva, kaipj^nMltote pjpti, 

darbo labai dauff. Ir gausių 
aukų neužtenka, kad tinkamai 
viską aprūpinus. Užteks tik 

nio begėdiškumo, veidmatnin- traukdamas milionus rusų pra- paminėjus, kad prieglatkl^ vai 

čių žmonių, kaip kad socialde- jfcpj^ ateitis pasakys. Tik rei- ,>ąnjt jaų tapie blogų apsivilki 
rnokratai padarė savo p r o k l a - | ^ pafcymėti ka4 pojševikai 
macijoje. Pasirodo, ka& fj$> jjjįtjs tokiomis priemonėmis 
Markso' etika yra gerai i i n o « ! m e į 0 nelaimės. Nes nebus 
ma ir mūsų lietuvių socialde
mokratams Pleckaįcio. ir ,Rjaį-: 

rio vedamiems. **\H'F 
Lygiai, kaip sociafdenįokrįį-1 

tai, daro ir valstiečiai — liau
dininkai. Steigiamajame ir 
paprastajame Seime visą laikų 
beveik vien del tikybos su 
krikščionimis demokratai? ko
voję, valstiečiai liaudininkai 
prad?jo lieti krokoi'ylų ašaras 
del tikėjimo paniekinimo. Be
skaitydamas jų "Lief. Žinias'' 
gali žmogus pamanyti; kad 
jiems tikrai tikėjime. Bažny
čios reikalai pradeda rūpėti. 

Bet greit pastobi, kad tos 
veidmainingos asaics yra lie
jamos t\k dabar rinkimivi kom. 
j.ai.ijai prasidėjus ir polemi
zuojant su krikščio įimis de
mokratais. Tuo tai pu vaM. 
liaud. atstovai po sodžius skel
bia, kad nereikia nei krikštų 
nei šliumi". 

Ar bereikia ieškoti didesnių 
davatkų? Bent prieš Seimą jie 
prisimena tuos poterius, kurių 
juos motina ir Bažnyčia iš
mokino. "N-nos" taipat pas
kutiniu laiku nekartą klaupė
si. Dieve duok jiems protan 
ateiti! 

krikščionybės, nebus nei doros. 
Be dorOfc' valstybė negali ilgai 

1L t m 

kanis prisieina maitintis blo 
gai, beveik pusbadžiai, nekal-

l 
VILNIAUS LIETUVIAI. 

. . . , > • «-
Anaęrikos Lietuvių Visuwua-

p * ir kitą ka. 

4; Vidurinėse mokyklose yra 
didelė i stoka įvairių mokslo 
priemgialų^įraiikių ir knygų, 
įtai-kuriose gi Radinėse moky 
klose padėtis yra net taip blo 
ga, kad vaikams prisieina mo- į 
kytįs neturint stalu, ir suolų, 
rafeto darbus atlieka atsigulę 

j*ant grindų. 
wm x -*-. :. .a, y:>*<>f^ Tmknm ir dideljų klMių 

Laikinasis Vilniaus Lietuvių 
Komitetas^ kuris kaipo visų 

BOLSSVISTIN* RELIGIM 

4' Socialdemokratai laiko 
anglių kasyklų padėtį, pasi- j krikščionybę ir visa tikėjimą 
naudokime ikAmerica" kores
pondento iškeltais atsitiki- \ vadina antgamtine baklykle! 

kvailyste. (<*N'-nt>s*' tikėjimą nybei kftrą, tuo laiku sukomu-
1 I i 
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mais, kurių nebegalima užtik
ti dienas spaudoje, o kurie te-
čiaus, nušviečia nepakenčia
mus santykius tarp angliaka
sių ir kabyklų savininkų. 

Maiyiand'e, sako jis, viskas 
ramu. Angliakasiai streikuoja 
ir elgiasi k âip geri piliečiai. 
Ketkarčiais jįe organizuoja pa
rodas, vaikštjTies. Tuo būdu 

Red.). Bet reikia gauti balsų. 
Jie rašo proklamaciją, kurią 
pavadina: J jus. tikintieji. To
je proklamacijoje apgailestau
ja, kad krikščionys demokra
tai nesupranta tikro Kristau* 
mokslo, nesupranta tykaus ty-

Bolšįvistinėj Rusijoj įvyks
ta didelės reikšnvs atsitiki
mai. Kuomet oficialė bol&evis-
tinė Rusija skelbia krikščio-

nistėję Rusijos pravoslavų 
cerkvės šventikai skelbia pra
voslavų cerkves /'atnaujini
mą". Tie šventikai laimina 
raudonąją armiją ir šaukia, 
kad, girdi, "Leninas su Trotz-
kiu eina Dievo keliais". 

Tokiu būdu milionams rusų 
linčio Kristaus ir tikėjimą iš-[valstiečių norima apdumti a-

kis, kad lengviau juos pa
traukti bolševistinėn religijon, 

naudoja savo tikslams. 
Reikia tik stebėtis, koks be 

streikininkai pabu>žia, kad jie lg'vdis ir veklmainys gali būti jj kurios ^grindų yra socialis-
yra pasirįžę laimėti streiką, f žmogus. 

Tie socialistai, kurie žydų 
Marksų, Bebelių, Libkneclitų, 
Trockių, Plečkaičių lupomis iš 

organizuotų Vilniaus lietuvių 
išrinktas organas, atstovauja 
Vilniaus lietuvių visuomenę 
ir rūpinasi visais Vilniaus 
krašto lietuvių reikalais, siun
čia Amerikos lietuviams pas
veikinimą ir taria širdingą pav 
dėkos" žodį už gausias aukas, 
kurios per įvairias lietuvių 
draugijas ir organizacijas, o 
kartais ir per atskirug asme
nis patekdavo į Vilnių ir davė 
mums galimybę atlikti ne ma
žą tautinį, kultūrinį ir labda
rybės idarbą. Mūsų pačių su
dėtos ir surinktos aukos tol 
gražu nepatenkina visų reika
lų, iš vietines gi lenkų val
džios negauname nieko. 

Reikalų gi yra labai daug. 
Karo vėsulai užėjus Vilniuje 
liko'labai daug vaikų našlai
čių. Jsteigta yra dešimt* dide
lių prieglauda, "kuriose gyvena 
daugiau tukstanties vaikų. Vi
s i vyresnieji vaikai lanko mo
kyklas, šelpimo reikalais dau
giausiai rūpinasi susitvėrusi^ 

;, *iar d i l i o j o karo įpradžioį dr-
ja vardu *' Centro Komitetas 
nukentėjusiems del lcaro šelp
ti". Gaunamos iš šalies aukos, 
kaip tai draugijai, taip ir į-
vaMoms kitoms, pastaruoju 
faiku eina per Laikinąjį Vil
niaus Lietuvių Komitetą. 

Ypatinga domė kreipiama į 
švietimo darbą. Vilniaus ir 
Švenčionių "Ryto" draugijos 
beveik vien tik iš aukų laiko 
dvi dideli gimnaziji ir moky-

bino iv Vilnių lenkams priskir 
ti ir sunkias sąlygas del Klai
pėdos' padiktuoti, kad mes pa-
įrome, kad mūsų ir Seimas, ir 
valdžia sugriuvo. 

Jei mūsų valdžia butų bu-
, . . , . . . vusi stipra, Ambasadorių Ta-
laimių nelaime tai ta, kad mu- . . - % w - *. * 

. , . , , . , . , ryba butų nesiskubinusi to žy^ 
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Mūsų vargų' vargas ir ne-

e 

• 

Neper*enai jie maršavo pro 
Eckhart kasvklas. Iš Consoli-

ąr 

dated Coal Company pradėta; 
šaudyti. Šūviai buvo streik- j juokia tikėjimą taip skaudžiai, 
laužiu. Viena kulka pataikė į kaip tik begalima, kurie ske1-
petį vaikštynių dalyviui Ro- bia kiekvienai religijai mirti-
ger Jonės, kurs išgulėjo ke- ną kovą, kuriems tikėjimas 
lias savaites angliakasių ligon- baisesnis už patį kapitalizmą. 

yra žinoma labai daug, bev 
kaip matote, broliai Ameri
kiečiai, Vilniaus kraite lietu
viai gyvi. Neklausykite mūsų 
priešų skleidžiamųjų prasima
nymų, kad čionai lietuvįų visai 
nebesą. Nėra tokios jėgos, ku
ri galėtų šiame amžinai lietu-
vhi krašte mus panaikinti. 
Nors visokiais budais varžo
mos — nenustojo gyvuoti įvai
rios lietuvių draugijos. Nors 
nuolat baudžiami ir uždaromi 
— nenustoja eiti lietuvių laik
raščiai. Nors buvo susodinta 
kalėjiman ir ištremta kelios 
dešimtys žymesniųjų lie
tuvių veikėjų, — darbas 
nesustojo, — vieton vienų vei
kėjų atsiranda kiti. Būdami 
įvairių politinių pažiūrų dir
bame visi iš vien; mums nėra 
laiko ir galimybės skirstytis \ 
partijas. Vienybėje turime ga
lybę ir tikimės, kad materia
liai broliams Amerikiečiams 
mums padedant, laisvės ir kul
tūros spinduliai apšvies mu-
KU apsiniaukusią Rytų padan
gę. r . •. v 

Vilnius, il92d ui, kovo > 
m. 14 diena. 

Pirmininkas (—) 
D ras D. Alseika. 

Vice-Pirmininkas (—) 
Kun. V Zajančkauskas 

Nariai (—) 
Kun. Pr. Baliauskis 

* 

D-ras J. šlapelis 
Kun. L. Jezukevidius 
Konit. Staays 
P. Karasija 
Kun. K. Čibiras 

s*ų visokio plauko socialistai 
nebebrangiria tautos reikalų ir 
nebepajėgia jausti ir galvoti 
iš vien su Tisą tauta, ^uo jie 
griežtai skiriasi nuo kitų^ tau^ 
tų socialistų, kurie, kad ir ko
vodami už savo socialį progra
mą, tečiau sugeba mylėti savo 
kraštą ir svarbiais atsitiki
mais moka eiti iš vien su \i-
pa tauta, Štai, pavyzdžiui, mū
sų-Vilniaus klausimas. Jeigu 
mūsų socialistų kraujas nebū
tų išsigimęs, jiems skaudėtų 
lygiai, kaip ir mums visiems 
Vilniaus netekimas; jie lygiai 
kaip ir mes. visi darytų vis
ką, Ifad Vilnių atgavus. 

Bet kaipgi ištik rujų buvo 
ir yra! 

gio daryti. Jei ir butų pada
riusi, viso pasaulio sostinės 

tauta. fTuo' j ta l™" 4 "* b u , « g a v u * i o s į » * 
čią dieną arba ant rytojaus 
griežtą Lielirvop pi-otestą. Vi*: 
pasaulio spauda butų prabilusi 
apie Lietuvos pasipriešinhrą. 

Dabar gi niekur nieko. Lie
tuviai tyliai. Vadinasi dar ne
gyvi. Vadinasi nėra ko dar su 
jais skaityties. Lai sau mie^a 
ramiai. Po trijų ar keturių 
savaičių ir Amerikos val.l/ia. 
nors atsargiai, betgi pareiškė 
Varšuvoje savo sankciją /del 
Vilniaus priskyrimo Lenkijai. 
Ir kodėl gi nepareikš. Juk Lie
tuvos valdžia neprotestavo. 

O kasgi protestuos? Valdžia 
Bevaldant Lietuvą soeialis- tfįrtįgį, Seimas paleistas, <Jal-

tojų seminariją, tas aukštes 
nes lietuvių mokyklas lanko. Sekretorius ( --) 
keliolika šimtų jaunikaičių ir 3* 

tų tėvo Mano mokslas. 
Paskutinėmis dienomis Ma 

skvoje sukurta savo rųšies bol | mergaičių, daugiausiai betur- Antrašas 

H 

už š<jvistinė religija. Jos vyriau čių vaikai, kurie mokėt 
šias galva yra šventikas iš Pe- I mokslą neturi iš ko. Sodžiuose 

EUROfPE POLAND 
WILNO 

trogrado Vierdensky. Jis pakel
tas į Maskvos arkivyskupus. 

Nuo sio laiko krikščionybę 
naikinti gelbės tas šventikas 

a e r •JJL'.J.JLIL-

ir miesteliuose yra įsteigta jau . Dominikanska 12 m. 23 , 
1£0 pradinių lietuvių niokyklų • (Sekretoriaus ar kito 
Kaimiečiai labai noriai lei-! Komiteto nario vardas 
džia vaikus mokytis. Šviesa ir! ir pavandė). 

to (Jriniaus kabinetui, neteko
me Vilniaus. Jų žmogus Žu
kas buvo iuomet krašto apsau
gos ministeriu ir nesugebėjd 
Vilniaus apginti, nors visa tau-
ta ^utų rėmusi kovą iš pasku
tiniųjų. ' ' 

Atėjo vėliaug Hymansa pro 
jektas. Socialistai darė spau 
dimo, kad pasiduoti alijantų 
ir Tautų Sąjungos reikalavi
mams. Katalikiškoji Lietuva 
griežtai pasipriešino. Atlaikė. 

Sį pavasarį artinosi svarbi 
valanda, kada turėjo būti Pa 
ryžiuje rišamas Vilniaus klau
simas. Jau kovo pradžioje Lie
tuvoje visi žinojo, kad!*alijan-
tai ruošiasi tarti savo žodį 
del Vilniaus. Valdžia pasakė 
tautai: stosime už Vilnių, ne-
jmduosiirte jo, tik visi iš vien 
mus remkite. Tą momentą pa
sirinko socialistai, kad smeig 
t i peilį Lietuvos krūtinėn. 

Kovo 9 jie, pareikšdami val
džiai nepasitikėjimą — išvien 
su žydais,' lenkais ir bolševi-
kais, jie privertė paleisti Sei
mą ir atsistatydinti kabinetui. 
Kovo 13 Seimas buvo paleis
tas. 

Kovo 14 Anglija, Franci ja, 
Italija ir Japonija priskynė 
Vilnių lenkams. 

Tauta liko lig be žado. 11-
gą laiką nepasigirdo nei pu>-
testo. Ir kas gi protestuos? 
Valdžia atsistatydinusi. Sei
mas paleistas. Galvanauskas iš 
sauktas \ Paryžių derėtis del 
Klaipėdos. Juk tik delio ir a-
nie neteisybių ponai pasiaktt-

-zzrrr it ••Lį.jĮgg iijjWivje8i'iu|Įiai.jfj.iui.tfrtgrJl?'ff^ izssat 1 1 1 1 1 . 1 » . i — 

vanauskas Paryžiuje. 
Tik po 19 dienų i.w?.ijudino 

mūsų senis Kaunas su protes
to demonstracija. Tarsi tik po 
19 dienų Lietuva pajuto, kad 
jai. skauda. Ne! Skausmas bu
vo visą laiką, tik jo pareikšti 
nepajėgėme, nes socialistų ju-
došiškas žygis tarsi sukaustė 
tautos sielą ir širdį. 

Mėginame čia išeivijoje or
ganizuotis, šaukti į talką sočia 
listus jau nebe vien protes
tams, bet rimtam ir ištvermin
gam pasipriešinimo darbui. 
Bet Brooklyn lietuvių bandy
mai parodė, kad ir mūsų šven-
tenylv Vilnius nebepatraukia 
socialistų širdžių. Jie reikala
vo, kad bendrai surinktos au
kos butų siunčiamos bedievių 
mokytojų šįjungai,' kad tomis 
lėšomis jie galėtų varyti bedie-
vinimo darbą. 

8tai mūsų didysis vargas. 
Nebepajėgiame susivienyti. 
Išsigimimo prakeiksmas apė
mė žymią dalį mūsų tautos ir 
dėlto mes lig ir baidomas naš
tos'didumo. O betgi, išgamas 
pamiršę ir jų likimui juos pa
likę, turėsime tą naštą pakelti, 

• 

ir, geriau savo tarpe susivie
niję, mes,' lietuviai katalikai, 
turėsimą susiorganizuoti savo 
darbais ir aukomis nuolatinį 
protestą prieš 20-jo amžiaus 
barbarų — lenkų žygius. M«€, 
lietuviai katalikai, Vilniaus 
neatsižadame. Lai lenkai žino 
tai. 

FtcL Sekr. 

:3sax«oa»; 
H se voa Stach 

JAUNASIS KANKINYS. 

Trijų veiksmų drama iš katakombų laikų. 

n i . VEIKIMAS. 

(Pabaigą) 

PET&ONIJUS: Klausyk tu, pien-' 
burni, čia fie vieta baikoms kr%ti. -Ir aa- L 
vo mįslių gali mums neuždavinėti. Nes 
tokias mįsles lygiai kaip slaptas išgamų 
žinias, pajėga geriausiai išris, o teismas 
nubaus. Sakyk man greičiau, vaikišty, ko
kį siuntinį taip slepi nuo ciesoriaus drau-

TARZICIJUS: Bet ponuliai leiskit 
man eiti. Aš turiu skuboti,.. (Tuotarpu 
kareiviai atvaro l»rį surakintų krikščio
ni n. Prieky eina Petronijaus sunūs. Tarp 
sekančios minios yra keletas krikščio
nių). 
j PETRON1JUS (pEufronijų) : Ot štai 

ir mano jaukieji gyvulėliai. O tu, vaike, 
įsidėmėk kaip einasi dievų ir ciesoriaus 
priešams !.. 

AURELIJUS: Tarzicijau, Tarzicįjau 
juk ir tu esi krikščionis. Sakyk, gal ir 
tave mano tė»vas lieps surakinus varyti 
Neroiio cirkan. (Petronijus sustabdo ei
seną ir Kreipiasi į sūnų). 

PETRONIJUS: Sūnau; ar tu tikrai 
žinai, kad šis jaunikaitis turi susinėsimų 
su nuodijančiomis katakombomis? 

, AURELIJUS: Tai jau iš jo nosies 
apylinkių galima pažinti (stabmeldžiai 
kvatoja). v 

EŲFĘONIJUS (į Petronijų): Žiu-
rėk koks gudruolis. Jis gali perviršinti 
net Graikijos išminčius. 

TARZICfjU S: Tai visai ne burtai..! rupi Kristaus gėnbės , tai metęs kruvi-
PETRONIJUS: Gana! NutHk ir 

greičiau išduok savo prakeiktąją paslap
tį. Aš noriu savo akimis pamatytį tavo 
liepiamąsias žinias ir pats perskaityti vi
sas katakombų paslaptis. {Tarzicijus, nu
sigandęs pakelia dangun akiį). Ot dabar 
jau ir aš ma4*u, kad is tavęs išeiną ne
paprastas burtininkas. Pala, aš tave nu
vesiu pas geriausius Eomos žjmms.^egu 
jie ištirs tatio -^aganlavimų paslaptis, kad 
jonas pasinaudodami nies galėtume grei
čiau nušluoti nuo žemės paviršiaus visus 
krikščionis. .1' Na, bet tu greičiaui duokš, 

PETRONIJUS (raitydamas.usą) Na, 
o ar tu nenumanai ką jis galėtų čia nešti 
taip prisispaudęs? 

AURELIJUS: t Tai bus greičiausiai 
tie paslaptingieji krikščionių burtai, ku
riais jie savo geidulius pažaboja. Kaip 
girdėt, ir jis prie tų požemės raganių pri-' 
sidlėjęsi Ir tais burtais... 

nąjį kardą prisiartink prie Jojo. 
PETRONIJUS (nerihiąstauja): <Ja-

iia jums savo burnojimais mėginti Ro
mos dievų kantrybę. Ir kol plaks bent 
viena ciesoriui ir Romos dievams atsida
vusi širdis,'patol rykštės, ugnis ir kardas 
lenks jūsų atkaklius sprandus prieš Jup
iterio ir, ciesoriaus sostą. 

TARZiCLTUS: Viešpatie, jei žus ta
vo tarnas, leisk, kad drauge su nemirtin
ga jo siela butų išgelbėtos.ir Tavo Šven-
tenvbės, nuo stabmeldžių paniekos. 

"PETRONIJUS (kareiviams). Na, o 
savo užburtąsias gėrybes. (Tarzicijus ty-L,jus ko žiopsot! Greitai parbloškit šį išga-
li^.tKą?! Tu 'manai, kad aš kelissyk savo 
į«fekymus kartosiu?! 

TARZICIJUS (dirgtelėjęs ankštyn): 
O^anna, kurs ateina... ' , . 

PETRONIJUS: Oana Uj veidmainia
vimų! Atmindamas garbingą Flavijų var 
dą dar noriu su tavim gerumu susitaikint. 
(į; kalinius). Jųs krikščionys paaiškinkit 
tam užsikiryteliui kas jo laukia, jei jis tuČ-
tuo jaus mau neatiduos savo brangenybių. 

VIENAS KRIKŠČIONIU: Jei tamstai 

vnia,savo. bizūnais bei kardais ir atimkit iš 
j ^ m a n priderančius turtus. (Sargai triu-
,|,šniingaį subėga su ietimis ir kardais, a-
pipuola Tarzicijų, kurs rankas prie kru
tinėsA prispaudęs dar bandė ilbėgti. Bet 
pagaliau- iš užpakalio nudurtas susmun
ka ti#s Petromjaus kojomis.) Angelas tuo 
t a rp^ išnyksta). 

AURELIJUS: Ot jau vienu žioplu 
pasauly bus mažiau... Tėte, gal tu nori 
dabar pasiimti savo grobi? 

PETRONIJUS: Gerai tu sakai (Jis 
lenkiasi prie lavono, atmeta Tarzicijaus 
ramias, praplėšia rūbus ir... iš Švenčiau
siojo ištrykšta skaidri akis verianti švie-
ąa. Romėnai nusigandę išlaksto, šaukda
mi: "Tai dar burtai", Tai dar krikšči
onių Dievas"^. 

KALINIAI (kaliniai vieni priklaupę 
kiti stati, sukaustytas rankas iškėlę): 0 -
zanna Aukštybių Vitšpačiui! Ozanua; o-
zanna! • 

VIENAS: Bet pasiliuosokiiue, bioliai 
(ir su džiaugsmu atriša vieni kitų pan
čius ir apsupa Tarzicijaus lavoną). 

VIENAS KR1K&: Tai žiuMkit kai 
šis didvyriškasai bernelis greičiau už mus 
užsitarnavo nevystantį kaukimo vainiką. 
Per jo mirtį Kristus ir mus paliuosavo 
iš liūto nasrų. Kilni jo siela jau nurimo 
Viešpatyje o palaimintos lupos gal šnabž
da Išganytojui "Ozanną"... Dabar gi mes 
skubotai turime nešti jo kūną palaimintų
jų kankinių tarpam (Du vaikinai paima 
jo kūną ir neša katakombosna). 

(Uždanga nusileidžia) 
Sulietuvino J. Paukšiys. ^į 

• i 

r 

„g-̂ aRaft .»«&fc.*A^.ir £ .. ^ ^ ^ 

* I 
,.-*.: 



^ " * p s 
DRAUGAS 

J^^2B^SSSSBIBS«21 • I I 2S£ 
Pirmadienis Gegužio 14, ^923 

• • • • »<• 

MOTERYS IŠGELBĖJO 
PARAPIJĄ. 

X 

Klebono darbštumas, parapi-
jonų duosnumas. 

i 

Utica, N. Y. — Miesto turi 
150,000 gyventojų. Lietuvių 
išviso, :>u priemiesčiais, tra 
500 šeimynų. Turi savo balny? 
čia ir muro klebonijų. Para
pijai £i\\sė žlugimo pavojus 
i!elei skolų nuošimčių neišmo-

• w 

Lietoviai Daktarai 

r 
Amerikos lietuvių Daktarę 

Draugijos nariai. 

v TcL l l lvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

\ 4712 isO. A S H L A N D A V E M E 
arti 47-to> Gatvėm 

1 Valandas: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
i Seredomia nuo 4 iki 9 vakare. 

D r . M . Stupnicki 
3107 So. Morgan Street ! 

CHICAGO, I L L n i O I I 
T e l e f o n u Vardą B0J3 

• eJando* — I iki 11 i i ryto f 
»o pietų I tkl • va*. Nedėllomla Į 
oOaua uidarytaa. 

» Tel. Boulevard S-lSO 
DR. A. J. KARALIU8 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Street 

CbJcago. IU. 

DR. A, L. YUŠKA 
1900 So. Halsted 8tr 

f ei. Ganai B U S 
Ofiso vai.: l * ryto iki II popie t . 

S iki 7 ral vakaro. 
•a i . : 2 iki 4 po plato. 
41 SS Archer A ve. 
Tel. Lafayette MBS 

j Tai. Ganai 167, Vak. Ganai S U S į 

DR. P. Z. ZAUTORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ghimrgas 
1SSI soutfc Halsted Street 

f Valandos: l s Iki l t ryto: 1 I U 4 ) 
po platų: I Iki I 

atėjimo, bet nuo to pavojaus 
išgelbėjo Širdies Jėzaus- Mote
rų Draugija, kuri iš gavo- ka
sos paaukojo reikalinga, ir 

| gausia sumą pinigu ir išgelbė 
jo parapijos žlugimų, o jau bu
vo statoma pardavimui. Gar
bė katalikėms moterims. 

Treti metai čia UQliai dar
buojas kun. P. Zabiela (Debei-
kiškis). Jo triūsu ir parapijo-
nų duosnumjLi išmokėta dau§ 
skolos, įvesta elektros šviesa 
bažnyčioje, supirkta gražių 
bažnyčios rūbų, atgaivinta ir 
naujų sutverta katalikiškų dr-
jų. Išsiblaškę parapijonai grj. 
žta parapijos vienybėn ir prie 
tikėjimo užlaikymo. 

Daug energijos ir turto pra
rija begalvis slibinas girtuok
lystė, nuo seniaus čia įsigalė
jusi, bet galima tikėtis, kad ir 
prieš tą priedą susiorganizuos 

* 

Įtinkama kariuomenė ir uoliai 
gelbės tavo tautiečius, skestan-
čius girtuoklystės bangose. 
Gerb. kleb. kun. Žalai la, nors 
po daug vargų ir sename am-

a 

žiuje liko kunigu, bet jaunai 
dvasia, uolus iv duosnus rėmė
jas Lietuvos reikalų. Ryme 
šelpia beturtį studentą, savie
ji reikalai antroje, o Liet. ir 
Bažnyčios pirmoje vietoje žiu-
nim. 

Štai 24 d. bal. gerb. kun. 
Vr. Zabiela pirmas įsirašė am
žinuoju nariu Sv. F âs. Dr-jo* 
ir įmokėjo $35, ragino ir savo 
parapijoifus Įsirašyti, paklausė 
ir jsirašė amžinaisiais nariais 
2) Teklė Luneviėieiv $35, 3) 
Vikt. Masiuliunaitė $35, 4) M. 
Bereckienė $50 boną su visais 
%, 5) Adomas Budrys $50 bo-
nų su visais c/cy b') S. Skirmon-
tas pasižadėjo $35 ir 7) Ona 
Janušienė pasižadėjo $35. Meti 

Tai. Blrd. 5052. Nakt . Canal 211* 

i Dr. V. A. ŠIMKUS 
3261 So. Halsted St., ChJcago 

I Valandos: N u o 10 iki 12 dieną, 
nuo 1—3 po pietų, nuo 6—9 vak. 

Nedal iomis 10 iki 12 dieną. 

UETUVIAI ADVOKATAI 

S. W. B A N E S 
/ 

ADVOKATAS 
7» W . Monroe Street 

J l t o o m S04 - Telcf. Haiidolpb 2900 
Vai: N u o 9 ryto iki 5 po pietų 

I Vakarais: S203 So. Halsted Stf. 
Tele l . Yards 1015 .• 

Chlcago. i 
• • • • » » i » * » » • » • » • • m ą i i • m m m WĮ 

DR, MAURICE KAHN ? 
OYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

t e n «* Aakland Ave, 

f a \ 
OFISO VAJU: 

S — i i y. ryto. 1—t Ir T—t • . o. 
Ifedėlloml*: nuo 1S t, ryto iki 
1 vaa. po plOtq. 

^ • • • • • • • » » » » » > » « » « « « » » » « » | Į į 

! OR. A. K. RUTKAUSKAS 11 
GYDYTOJAS I B CHIRURGAS 

4441 So. Westera A v e * * * 
Telef. Lafayette 414* 

l 
VaaaAoe: l - l l rytate, 1-1 po 

I pietų Ir 7-1 vakarais. Nedėidie- • 
atais tiktai po plotų I Iki I vai. • 

nių 12 nar. Įsteigta -skyrius: 
garb. pirm. gerb. klebonas Za
biela, pirm. B. Poška, vicę-
pirm. T. Lunevioieirė, sekr. S. 
Skinuonta*, ižd. Žebris; ikata-f 
K kiškos spaudos agitatoriai: 
O. Janušienė, V. Planeįunienė 
ir M. Gribackas. **ofi 

Utikos ir apylinkės- lietuviai'| 

i kant, visas namas dirba. Norsj 
rendos žemos bet į mėnesį nuo 
mos atneša daugiau kaip tūk
stantį dol Skolos .yra jau ma
žinama antra -paskola. Dabar) 
pasirįšiiuas, kad šia, vasara at
baigti mokėt antra paskola; 
tuo tikslu dar yra pardavinė
jama šėrai, kad nereiktų lietu
vių pinigus išmokot žydams] 
dideĮįbms nuošimčiams, o pasi
liktų, lietuvių rankose. Šiandie 

l n a ^ ^ i n i n k ų . Tai labai ma-, 
iajs nuošimtis. Turėtų visi lie-

norį įsirašyti- į Šv.-teaz.' BUVf1** P^'P"*4'1 Serų Ir tap-
ja, malonėte kreiptis i Banri^ ; t a i p F r a ž a »M' turtingo w-Ą jų, maiori'Ktte kreiptis Į pama 
nėtų skyrių. Jis patarnaus Ta1 

bristoms. 
Gerb. kun. Zabielai ir visie

ms nariams tariu didžios pa-j 
dėkos ir pagarbos žodžius. 

' Kun. {P. Raščiukas. 

VAKAEAS. — UBTUVIŲ 
SVSTAIN*. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė eavo ofisą, po n u m ė t a i 

S73S 6 0 . AnHLAJirD AVEMVaf 

SPECIJALISTAS 
Dilovn, Motera Ir Vyra ligų * į 

Vai.: ryto nuo 1* — l t : n u o S—S 
po piety: nuo 7 — 8 : l e vakare. 
Medėliomis: 1* Iki 1. 

Telefonas Dreze l SS80 

TTcl . D e a r b o m 0057 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumlestyja 
CHICAGO T E M P L E B l l L D I N G 

77 W e s t Woshiii |ftoii Street 
l ioora 1726 

Valandos t ryto Iki I po ploty 
N a m g Tel . Hyda Park SI96 

1 r~-a p 
f J. P: WA1TCHES 

La w jer 
LDLTUTIS A D VOKAT AS 

Dk>n.: R. 514-51 S-127 H. Dear-
botn Str. Tel . Rando lph 55S4 

t 1S7SS 8. Waba«k A T O . 
Tol Pul lnjan *S77 

' 

f i born 
Vaka 
Roee 

PRANEŠIMAS 
SERGANTIEM; 

Sveikata, stiprybė ir energijaj 
brangesni už auksą. Jeigu esi ser
gantis eik ir pasitark su DEt. VANI 
SPAING. N e i m k patentavu vaut t i | 
Įaes j ie negelbsti. 

Pasitark su specialistu, kuris tu
ri ilgu metų prityrimą chronišku| 
ir "\iduriniu iigu 

• p u o k s t i r t i savo liga ir iSeg-
• z a m i n u o t i kraują, š lapumo ir Kx-| 
Bray. Gydau lytiškas l igas ir krau

jo užnuodijima, su serum ir elek
tra. 

DR. VAN PAING 
OFISAS IR LABORATORIJA 

3101 South Halsted St. 
|Valandos : nuo 10 iki 4 po pietuj 

nuo 7 iki 9 ral . v a k j 

iNedėlioniis: 10 <v\ 12. 

Telefonas Yards 1119 

Detroit, Mich. — Bal. 22 d. 
Detroito Lietuvių Svetainės 
B-vė sureng> milžinišką vaka
rų, ienoje statė net du juo
kingiausiu veikalu: /'Audra 
giedroje' ir "Gabus dakta^ 
ras . 

•I^rmiausiai vakaro veil>ja.% 
J. Balnis, perstatė vakaro tik
slų ir pakvietė režisierių kun. 
Ig. Boreišį kurs paaiškino vel 
kalo "Audra giedroje,, turi
nį-

Vniilinime dalyvavo' sk*: Tvu-
petis — Jg. Aukštuolis, Agne 
— O. Kutkauskienė, Katrė — 
Jv. Banseviėiut>, Kaulas — M. 
Oi r i kas, Bertošius Jonas — J. 
Kilikauskas, Jonas — J. Barl-
šas, Barbė — O. Šliumpiutė, 
Magdalena — M. Andrileniutė, 
(Jrigaitis — K. Piragis. Visi 
savo užduotis atliko pusėtinai 
gerai. Oia turiu pažymėti, kad 
ig. Aukštuolis ir j . Kitfkaus-
kas yra gabus vaidilos. Taip 
ilgas ir svarbias roles atliko 
gerai ir publiką prijuokino la
bai, ls jų pu*}is buvo didelis? 
pasišventimas, į trumpa laiką 
taip gerai prisirengti. , 

Ant rojo veikalo, ' * G abus 
daktaras" rdles turėjo: Dak
taras — J. Balnius, jo sunūs 
— M. Oirikas, jauna moteriš
kė — K. Bansevičiutė, jos vy
ras — J. Bartkus, vyro drau
gas ,— Ig. Aukštuolis, Kon-Į » 
duktorius ~ J. Borisas. 

Monologų atliko T. Silaikis; 
eiles, "Mergaitėms perspėji
mas" — J. Yannokiutė, "Kai-
kurioms mergelėms" — F. 
Jarmokas. Visi save užduotis 
atliko gerai ir publiką prijuo-j 
kiųo iki soties. Po programos 
sekė šokiai ir žaislai abiejose 
svetainėse, aukštai ir žemai. 

Publikos buvo virš 700. Vi
si gėrėjos vakaro prirengimu 

Į ir buvo patenkinti. Tai turbūt 
nepavyksta nei vienai organi
zacijai sutraukti tiek publikom 
kaip svetaines Bendrovei. Mat 
Detroito lietuviai myli savo-
svetainę ir ją remia vakaras 
skaitlingai lankytfami. Tikiu 
kad pelno liks pusėtinai. 

Minėtas namas gražiai gy
vuoja jau antrus metus. Žino> 
ma, praeitieji metai buvo la
bai simkųs, reikėjo 'fvairių 

.rakandų namui ir taiįy :išmo-
įkėjimai. O krautuvės Dtfvo tu-
šėios. Bet šie metai liktir-kas 

Į geresni. 
H Visos krautuvas ir* ofisai iš

nuomoti. Svetainė paprastais 
vakarais išnuomota šokių mo-

ijkyklai, o šeštadieniais ir sek
madieniais yra nuomojamos 
draugijoms, kliabams: jų va
karams ir šokiams. Žodžiu sa-

I 

nespėjo Drisiruošti kaip Jmvo 903 Jonaa Bertani^i 
JSadfcjęs, bet žinodami, sv. Af- 964—Jusfai Antonina . 
niete« ehoro genis norus ir **** *•—*JL— **-—* * 
pasišventimą tautos hei Baž
nyčios labui dėkojame ui pri
žadėjimą ir tikimės kad kitą! 
kartą mus palinksmins. Taij>-| 
gi aciu jaunai deklamatorei S. j 
Statkiutei. ^ p 

Reikta reikšti padėkos žo 
<jis visiems kalbėtojams kurie J 
savo karštomistėvynainiškouii* 
kalboms žadino tėvyn»?š mei-
le/ .mwų širdyse, k. t. kua. J. 
Šauliiiskas, kun. A. Briška, 
kun. >ūr. 1 .̂ Oesaitis ir Dr. A. 

dal)Hrrfuti prakalbuose bet dė
lei svaAiu priežasėių negalė
jusio dalyvauti. Taipgi širdin
gai aetu visiem* aukotojams) 
t>radedant. Dr. A. Rutkausku 

mp savininkais ir imti sau ge- tok .auk?J? ^ JF. baimaiit 
'i Aiitu J a mcni'-j:' smulkiausiais aukotojais kata-

ro| (Rrfdendo, o ne Žyd8ftains]fikižkai Lietuvai. Suaukojo 
išmokėti nuošimefus už pasko
lą ;šėrai dar parduodami^ po] 
$10[i-vienas. Galima jų,-pirkti 
kiekviename susirinkime, kas 
mėnesį antrame sekmadieny, 
arba ir pas įgaliotus pardavė 
jus. O įsigijęs fšėrą niekados Į 
nesigailėsi. Senelis. 

C H I C A G O J E . 
VIEŠA PADĖKA. 

BRIGHTON PARK. — Vie-1 
ša padėka visiems kuomi nors 
prisidėjusiems prie surengimo 
gražios programos kuri įvyko 
sekmadieny, balv 15 d. 1923 
m. N. Pras. P. Sv. par. svet. 
3 vai. po p. krikščioniškos Lie
tuvos . naudai. 

Pirmutinis padikos žodis 
tenka vietiniam klebonui už 
svetainę kuria naudojomės vel
tui. 

Toli aus reikia dėkoti vartr. 
p. St. Žiliui už jo visas pastan
gas pri ruošime choro narių 
prie išpildymo taip gražios 
programos" kurioj ir jis pats 
ome dalyvumą,; visiems choro | 
nariams kurie pildė programą, 
k. t. solistams: p-lėms A. Jur-
gutaitei, O. Šimaitei J Lin-j 949—(leezas Gorgis 
kaitei sobstains: A. Jokubai-I 953_Griciunas Francis 
tim, 1: Žiliui ir St, Žiliui. La- 955—Grigaitiene Marcele 
bai gaila kad visas choras 956—Grakauskite Ona 

virš $į40. Vardai ir aukos 
tilps "Drause" kiek vėliau.' 

Rengėju komisija, 
J. K, BnČeris. pirm., 
J. Klimas, rast. 

Nariai: E. Statkienė, Z. Ju-
nokienė, B. Nenartonis, J. Pu-
(ižvelis, V. Paukštis, R. Andre-
liunas. 

CHICAGIECIAI. A! 
TE LAIKUS. 

l t / I « 

Chicâ os paSto (ndumiesty) 
prio Adams ir Dcsrborn gatvių 
randasi atėję ii Lietuvos laiškai 
Sėmiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių iSnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvei 
|ėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršau* 
parašyta ADVERTISED. 

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

• ^r 
I • ' • < ! • » ' 

902—Abi kas Antanas 
9<U—Balaite Monika 
909—Barzda Anne 
917—Rlatakis Mike 
937—Erlauskene Veroninka 
941—Fanaskos Jonas 

/ 

1,1 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTA PER "DRAUGĄ" SIE ASMENIS: 

.Miecevicius (Stanislovas 
Sudimtas Juozapas (Cicero, 111.) v 
Bukauskas Ladislovas (Cicero, 111.) • 
Žvirždinas Stanislovas 
Sobutas Pranas 

. Grubliauskaitė Pranciška 
Stočkus Petras 4 

Ražinskas Petras 
Dokšus A. (Racine, Wis.), 
Kumšlitis Antanas 
Rupslaukib Juozas (Racine, Wis.) 
Stalilionienė Rozalija 
Raudonius Simanas (Cicero, 111.) . 
Jasutaitė Aniolė 
Trumpickas P. 
Kazlauskis Jonas 
Rupjis J. 
Kėfbėdaitė Bronislavą 
Dvarionas Adomas 
Levgaudas Antanas (Tretininkų Dr-jos) 
Stankienė Marcijona 
Labzentienė Ona 
Urbanavičius Ildefonsas (Cradley, 111). 
Daugirdas Mykalojus (Joimston Cky, 11L) 
Gricaitė Alena (Cicero, 111.) 
Šitai te Veronika į 
Gestautas Antanas 
Gerbenčaitė Petronėlė (Cicero, III) 

. Paumantas Mikas (Niagra Falls, N. Y.) 
Grybas Juozapas (Clinton, Ind.) 
Nikšienė. Marijona 

i Navickas PevUas 
Kižauskas Bromus (Goodmam \Vis.) 
Gestautienė gatbora (t)onora, Pa.) 
Juškiene Alena *• .j, 
Yišįn«kie»^ Zotija .-<$< * 
Vaitkus Alex (St: ('Jefiepb, Mo.) 
Rimkus J^esas (Wg»tvilie, Dl.) 
Galkus Juozas 
Petraitienė Ona > i» 
Daknis Petras (Harvey, 111.) 

* Aleliunienė Ona 
Brasokienė Agota (Sheboygan, Wis.) 
Tumiai te Ona (Cieere> 111.) 

DRAUGO KSIūV SIUNTIMO SKYMUS 
2334 So. Oakley Ave. TeL Roosev«lt 7791 
Atdaras kasdieną, iiskyrus Šventadienius iki 8 v. v. 

) ffį\ ' : 

'i 

bi: 

96?—Juzaiteno Rezatei 
97o—ICarjmvicis Kazkniras 
974—Kemis Kazemeras 
976-KiSus Mrs. Vincoutas 
97f—Kiselius Jnozapas 
984—Kūlis Jan — 
988—LelisJ. 
989—Ljtueino Adame š 
993—Machikunas Juozapas 
996—Maskoliunenei A. 
&?7—>iasilunes Walter 
KKKJMikalujunas P. 
1003—Miknų Jonu 
1<X)5—Moekus Juzapes 
1009-^Narut N. 
1011—Navakui Jonui 
1017-paulikonis: Paul 
1020—Rfcczeliunas Peter 
1023—Petrauskaite Manio 
1030—Rokaitis Jonas 
1031—Rokog Anna 
1036—Rutkauskis AJeksadri 
1037—Sakutis Jozupas 
1040—Sczmaksnis Jonas 
1043-^nkusL. 
1044—Servedas J. i 
104f^Skinkis V. 
1047—^Šimkus Î eon 
1050—Soroko Ii. 
1051,—Sziubas Jochu 
1053—Slepetis Juozopus 
1055—Stonkus Frank 
1056—Stankus Johan 
1058—Szataiko Franciska 
1059—Suis.ule Tamasuna* 
1064—^Uî anavici Petras 
1066—Varacinskas O. 
1067 Vaskis Paul 
1069—Wafckie Anton 
1073—Weklis Ut. 
\07Ci—Vincenta Tereskeni 
1077—Zebrauekas Petras 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adrese; ir porų ad
resų savo pažįstamų; ir pač
ios markių už 2 centu, — tas 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

Tų knygutę gražiai parašė lie 
tuviams gerai žinomas Dr. Al 
M. Račkus. Ta knygutė sučė 
dys jums turto. 

Kreipkitės šiuo adreeu: 
DR. AL. M. RAčKUS 
Medicinai Laboratories 

1411 So. 50-th Ave. 
Cicere, IR. 

NORĖDAMI 
SHHCH, PARDUOTI AE MAT-

m Y1SAD08 KRĘĮ?KITftS| 
PĄS MUS. fkaf JtTMS f 

809 W. 351h SL, CMcap 
Tel. Boaievard 0611 h- «7T4 

P A D A R O M PIRKIMO I t PAR-
. DAVIMO R A Š T U S . 

Pasekmin&ai sbmčiaft i a a i f « s ir 
« ParctooeaBi Laivakottaa. % 

a > t » » » i « « » « » » « > » « » I » I » » » •M«»«jg 
T t ) -ro RAČKACS IaRAI>IMAfi. 
f Ilaa laiką Dr. Ra^ku« gatvojo, tru- ' 
J >*, flkado tr-lflbaaaa aariaaaUM valaUM 

Tta Valatal tai a*ra k«kl« smtmtmo- I 
tl bomlmkal. bet daromi RO priellora* 
D-ro Račkaua Ir Ji* veikiai ant piau-
ka Atai kaipi 

1J -Užmuša mikrobus, kurie ėda j 
p laukų šaknis . 

| 3) -Sust iprina p laukų šaknis. 
į 3 ) l š j a d i a a kraują gnlvoe skalpojc 

ir priduoda p laukams dau«r gy 
vumo ir f i e g s . v 

4) -Sustabdo p lauku alink imą, 
a )~ Augina piaatktas. 

Kurie nori ra ui i tą vaistą; tai tu
ri priaigati au laiaka: — savo amiių. 
kateta noalinltUBių plauką ir palyart 
tf ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 

l riebgs, ir ar yra plaišiaia> Oią ral' 
stą aptiekose ngą-asaU. Kraii 
sies pris muai FIBMO& M 

KAINA IS.at •« vaiste* Ir ai 
tarimas kaip užlaikyti plaukus. Dao* 1 
žmonių mums. dėkavoja. Piniaus stą-
aklta iiuo adresu: 
DR. UACKL'S afedkaaal Laberststr. 
1411 So. 50th Ave. , Cicero, IU. 

1 } • • » o ^ » » w ^ — • M I » ^ » » » ^ I > « i » mm' 

ipkltiss tle-

' * * * » mtm » • Į » « « « » I 

Tel. Lafayette 4223 

PLUMIIM1 
Kaipo Hetavys, Uetuviasas v isa
dos patarnauju kuogeriausia. 

BC V I &KA 
8228 Wcst 88-tb Street 

Nuvyk tkaua-
mą šaliniu 

RoiaupOt^ /aasT 
lungifikas t ^ u k y . 
mas muakttl\j, H-
norytas B^riam--
visuometvra drau
gais didalio Skaa. 
aat. Takiau patr/-
n a a t r u p u į 

PAIN-EXH 
aat skauiamoa vietoi 
greitai pasaiinUs. faar-

aai ahassl. 
jo bonka Šiandien « 

pas aavo apliakori 
kaina tik 35 ir 70c. r*er 
aitiaoinkita, kad butiį 
anV pakelio mušu Iškars 
vaisaažanklii. Kaimkit 
p&megzdžiojiraų. 
9. A». MCnTER AV C0. 

104.J14.SouthN4Ui *«, 
• • ' .J .T.V • „•"i'l.'JJą' 

'h t • '• 

mtxį* 
LIETUVON PER 10 DIENU 

VleninteMs vaedea iu fcOttas M e t u -
von per SouUMmpton mat UTItlpa 
laivu 
APTAM mmm 

BtRENIARIs 
Aplaidžia N o w T o r k » kaa Utarnia 
k a Oroitaa persėdimas Beutbamp-

Lietuvlal ypatJskai lydėti 

I 

au ia t j (*6*a kJ. loa.SO> fal ea ira 
"i* < 2 r a U . »H>Qj0O)karėatak-

* l̂f7i i IAII*^w* o i Is\ LII7IXrVOa 
ooda ant la ivo PMavoj važiuojant 

J | Soutbamptoną ir t e n persėda a u t 
Milžinų la ivų: BavarUnė U r s s a i p 

Greičiausi laivai pasaulyjs: 
Informacjaa kasUak kalnas Ir rei
kal ingus dokumentus dol lžkalao I 
a p mo k a mų keliauninkų gal i te g a n * 
ti nuo U l e agento* P a s k a l a u k i 
te: Tra vienas Juaų mieste arba 
apiet inkėj: 

Ounard Line, 
140 N . Deairborn r * 
St. Chicago. F d 

I 

20 metu prityrimo 
Akinių piltaasysoo aneae 

SIMPTOMAI PARlOaaUA 
Akių l i g o s 

Ar Jums akauda galvą? 
A r Jūsų akys ašaroja? 
A r yra uždegtoO? 
Deg ina ar niežt i? 
Ar skaitant a k y s greit pavarg

s t a ? . 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip Ir plukančlua 

taškus ? 
Ar atmint is po truput} m a ž ė j a t 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is aky

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų T 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akla? 

f JOHN J. SMETANA 
AKINTU SPECIALISTAS 
1801 So. ArfUand Ave . 

Kampaay 1* gatvės 
Ant trečio augato vir i Platto a p -
tiekos, kambariai 14, 15, 1* Ir 17. 
Valandos nuo » r y t o i k i 9 vakare. 
Septintadieniaia 9 r. iki I I diaaoa 

» • * « » » ' 

( L liCaUiievicz-Vidikiefle 
KUSERKA 

101 8 . H a l s t o d S t 

Smpaa 3 1 gatvo 
hone Y a r d s 11191 
ienamo ofise sn | 

Dr. J. F . Van 
aing. 

Sąžiniškas PS-
I tarnavimas • prie 
įr-gioadymo.Vhfokl pa I 

patarimai d y k a i 
\ Valandos: nuo 7 ryto, iki U , nuo 

* iki • vai. 

•407 M 
Telefonas t eoa tg 1041 

Moko Survimo, Pattarnų kir
pimo, Designing bisnlui ta* š a 
mams. Vietos duodama dykai.] 
Diplomai, Mokslas lengraia at-j 
mokujtmals. ITlOOOS dienomla ii I 

Ralksiaukit 
Bisnlo Ir Naminiai kursai Skrybė 
llų T a i s y m ą Norint informaeljvj 

SARA m 

A.Mtttklrisi 
Oiavborini 

Patarnaajų la i -

•Sa» v ™ e \s*aNa«sVa*ISJBBBB^^ i 

mm*m*m*mm J 
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m*m ± 
Pirmadienis Gegužio 14, 192;i 

CHICAGOJE 
įvykįp.' Mūš į darbšti veikėja eius reikalus. 

VIENAS REIKALAVIMAS 
PANAIKINTAS. 

VISI KALBA. 

Visi ohieagief-iai dabar kal-
Gatvekarių darbininkų nni-jtoa apie Babravičiaus Koncer-

ja vieną reikalavimą pmluotą įtą, kuris įvyks ateinantį W&-
bendroveį panaikino. Tas rei- nyeios vakarą, Orchestra sve-
kalavimas, tai pašalinti visus tain-jė. Visi. kurie tik išgali 
gatvekarins su vienu patar- nusipirkti tikietą, o tikietai 

• nautoyu. nebrangus, žada kas gyvas eiti 
' Pasirodę, kad bendrovė tuos 
gatvekarins Įveda valstybės 
komisijos nurodymais, kad 
sumažinti bendrovei išlaidas. 

Dėlto, unija reikalavimą pa 
naikino. 

Bet ta pati unija stovi už 
kitu du: 10c daugiau užmokės 
nio valandoje ir 6 dienas dar
bo savaitėje su septintąja 
liuosa ir apmokama. 

Nežinia kaip ilgai tesis tos 
derybos. 

(PAGROBĖ SALIUNINKA. 

Balnininkas Tony Bodea, 
4759 So. Hoyne ave., iš ban-
kos parsivęŽė pinigu čekiams 
keisti. 

Vos jis spėjo su pinigais 
išeiti savo saliunan, ties sa
li unu sustojo automobilius su 
plėšikais. 

Kelį plėšikai inėjo vidun, 
patylomis su revolveriais iš 
saliuno automobiliun įvarė sa 
linninką ir su guom patylomis 
nežinia kur nuvažiavo. 

IR CHICAGOJ SUSTOJA 
DARBAI. 

ant to koncerto. Jo dainos, jo 
balsas dilgina kiekvieno klau
sančio šindį. O, kaip jis žavė-
ja lietuvio širdį dainuodamas 
"Tykiai Nemunėlis teka"! 
Kaip graudu darosi girdint 
Babravičių kuomet jis su visa 
savo siela dainuoja " K u r ba
kūžė samanota kurioje gi
miau". vTas abi daineles gir
dėjau jo pirmame koncerte ir 
prisipažinsiu kad nebuvau <l*u* 
taip jausmu, paimtas nei per 
vieną dainininką. 30 metą at
gal mačiau krantus tykiai te
kančio Nemuno, 30 metu atgal 
apleidau savo tėvą samanotą 
bakūžę ir todėl jau esų gero
kai apie Lietuvą pamiršęs, bet 
minėtos daineles Babravičiui 
daįnuojant pasijutau rodosi 
dar vakar apleidau savo gim
tini kraštą. 

Koncerte buvęs. 

IŠ LABDARIŲ DARBUO
TĖS. 

Rengiasi prie pikniku, vaka
ru ir aukoja. 

North Side. — Gegužio 6 
d. įvyko l/al*laringos Są-gos 
(> kp. susirinkimas kurs buvo 

p. Andriušk,evi(Uettė pranešė, 
kad neuįilgo įvyks komisijos 
sus-mas ir susitvarkysią prie 
puikaus^oncer to i r baliaus. 

&v. Juozapo dr-ja užsimokė
jo savo metinę duoklę $15. 

Galime pasidžiaugti kad lai-
mėjame daug garbės itehrių. 
Vinc. ir Roz. Nausėdai, Juoz. 
Berkelis ir pp. Dauginiai pa-
sižadėjo tapti garfcfcį^;jj$įl$fe> 
užsimokėti $100. \ivt* 

Kadangi kelintas t mėnuo 
Jtaip dr-ja segančią narių ne* 
tųti tai jos iždaskaip ant mė
lių l $ a . Taipogi narių skai
čius vis draugėja. B. Seklec-
kis kas susirinkime vis atsive
da po vieną naują narį- I r ki
ti nenori jam pasiduoti, jie 
taipgi atsiveda naujų narių. Į 
kitę* susirinkimą,, kurs 

Ęirž[J?3į., v*s* nar^a^ 
4ėj6°fc4sfcve,*ti po vtenaS 
- i "t t u i t n > • JS , Nausėdai pernai įVt^jp, į g a i H į į j miltit Raštininkai 

bės narių skaieiį"*r~fmoIceJb 
$50. 

Taipgi per sus-mą pirm. ši
to įstojo į kuopą trys, nauji 
nariai, tarp kurių buvo vienas 

tarė kitą susirinkimą kviesti 
su atvirutėmis kaipo, prieš pu
smetinį susirinkimą nVs turi 
svarbių dalykų aptarti. 

ISferyg. 

PRANEŠIMAS. 

BRIDGEPORT. — fiy. Kazi
miero Akad. B^mėjų Dr-jos 
2 skyriaus susirinkimas įvyks 
pirmadieny, gegužės 14 d. Šv. 

f Jurgio pairap. svet. 7 vai. va
kare v Vil^ ; /,njtrės nuoširdžiai 
kviečiam j>K|itsį^tikyti. 

Maziliauskietiė. rast. 

įas.kad turėsią daug darbo, 
|— ̂ Caip-priežodis sako, ka4-k-

pėmis. Taip ir Visį. Šventų dr-
Ijai p r i g l au d u s i a i prie Šv. 

biznierius, p . KaTeckas. Tilvi ' jurgib^parap. į e r a i *$ftf£ 
masi, kad jis įstos ir į gArbes' KurioS išbėgiojo iš flv. Jufglo 

^ ^ ^ • • K f ^ M . fl. Ta* B ^ ^ 
Merginos ir Moterys prie ! 

lengvaus faibriko darbo. Valan-' 
dos nuo 7:45 iki .12 prieš piet-
po pietų nuo 12:30 iki 5 vai. 
lengvas švarus darbas. Gera 
mokestis. 
Friedlander-Brady Knitting 

Mills 
511 South' Green St. 

! 

Leiberiai I>iena ir Naktį su j 
paprastą dienos alga ir bonus. J te-»-«•--•- L""~ 
Atsišaukite superintendent 

A. M. CAOTLE & Ca. 
1300 N. Branch Str. 

Nr. Division Str. 

Ofioo tat BOU1OT*T<S t t t t 

Dr. A. A R0TH 
BFBA8 GYDYTOJAI iv 

CHIRURGAI 
SperialUtM Moterišką, • r r i * * l 
Valko, i i rt«q ckroalški 1%% 

OftMu: SStt 8. Halsted U. 
VaU II—11 ryto; I—I po 
plot, T—trak. Rod. I I I I d. 
R**, 1111 lDdop«nd«t>Oa BlTd. 

Cfcioafo. ^ ^ L 

Dr. O, VAITUSH, O. D. 
LrrrcvM A D Ų spf>ciALiOTAa 

narių skaičių. 
Jei tik komisijos pasidarbuo 

tų tai nereikėtų pirkti nei niai 
sto nei gėrimo. Galėtų surink
ti iš geraširdžių žmonių. Jau 
taip Ant. Nausėda 5 paaukojo 
baksus alaus. Taipgi ir p. Ka
l i k a s tą patį pažadėjo. Atsi
rastų ir kitų geraširdžių žmo
nių. Visiems jėgas ir aukas 
suglaudus, sudėjus j daiktą tai 
greit galėtume pastatyti sene
liams ir našlaičiams prieglau
da-

A. Nausėda, k p. pirm. 

par. svetainėj šiandieną brida-
vojas kad kasa" mažėja, nariai 
nesirašo. Visų Šventų dr-ja nu-

N A M A I 

DIEVO APVEIZDOS KOLO 
NIJOS ŽINELĖS. 

Par. mokyklą, baigia 40. 

Mokyklos mokiniai jau ren
giasi prie savo užbaigimo va-
karo, kuris įvyks kitą mėne
si 
' i' 

Bus didelė, turininga pro-
gramą. J ą sudarys visi moky
klos mokiniai. Oerb. seserįs la 
bai daug tam dalykui dirba. 

New Yorke sustabdyta dar
bai prie statymų namų ir bu-, _ . . . ... 

i skaitlingas ir gausus ui moji- AI , . I . :« ;«: ;^«.; 4^ l*«V2« \Xa 
tų. Brangi mod/Laga, brangus |, h •' Mokiniai irgi .]o laukia. Mo 

m a , s - kyklą baigs apie 40'mokinių. 
Iš Toniio raportas buvo pri 

AXT PARDAVIMO naujas dviejų 
fintų narnas po 1 ir 6 kambarius, 
8tymų šildomas arti 68-čios ir Sacra-
mento Ave. Atsišaukite pas savininką 

JOS. KR AL 
2444 AV (B7 Cit. TeJ. PK»Rpect l » t 4 

darbininkai. Tenai 100 milio-
nų dol. verties darbai prie sta 
tymo sustabdyti. 

Dabar praneša, kad tas pat 
bus ir Cbieagoje. Medžiaga 
.tiesiog neįperkama. Kai-ku-
riems darbininkams grąžinta 
karo laikais užmokėsiu s. 

Tai ir gerbūvis, apie kuri 
liaudie iš AVasbingtono taip 
daug šaukiama. 

imtas su pasitikėjimu, kad mi
niai bus greitai pradedami sta-
tvti. 

» 
Svarsto kaip prisirengus 

prie Vainikų Dieno* (gegužio 
)*>()(!.). Sus-mas nutarė, -kad 
kai]) pereitais metais, turėti u'. 
kandžių prie kapinių, ftupin 

J<is, kad kuodaugiausia valgio 
ir gorimo gavus dykai, kad 

GAISRININKAS SUŽEIS- mažiausia tereikčtų pirkti. Ži-
TAS. inoma, tas priklausys nuo kr. 

misijos darbštumo. 
Gailras sunaikino keturių, . .. 

. . , Komisija merginu ir mote-aukštu muro butą, kuri buvo . . . ° 7 v . „ . rų parupinimui \ ainiku Die-uzomusios iirmos: American . k 

_. . ,TT , , nai praneš > kad tegavusios 
Supplv Co. ir A\ oodworkers . . . . . . . 
• , ' __, . . ~ dar tik tris merginas rinulia-
Harchvore Manutaeturmg Co.. . . . • 

;_ _ 1 vai, o mažiausiai reikalinga v-
1413 Davton st. i • . ._.. . . , *, 

• . . . . , ^ I ra 10 merginų. Tikimasi, kad 
Gesinant gaisrininkas r5ur- .. , . . . . . . 

. . . . gaus tiek kiek reikia merginu 
ko sužeistas. .Nuostoliai sie-; .v . . . . . . , , . 

pasišvęsti kilniam darbui. 

kia 10aCW dol. 

SVARBUS SUSIRINKIMAS. 

Svarstė apie Centro pikni* 
kg, kurs įvyks birž. 10 d, Ti
kietai yra pardavinėja.i!: visu 

Ant pardavimo medinis, 4 kamba
riu vieno pagyvenimo, namas aukStas 
basementas su gara<l£lumi del dvie
jų kary arti Lietuviškos bažnyčios, 
kaina labai pigi. 

Ant pardavimo penkių kambarių 
namas, neto'i naujai statomos mo
kyklos Klectrn, Rasas ir vani kaina 

f $3,500.00. 

Ant pardavimo medinis namas dvle 
jų • pagyvenimų po » kambaHus ce-
menjUo. fondamentas,, electra ir gasas 
prieput if.tuviSkof-. bažnyčios n£ piyik 
kaina. 

Ant pardavimo 2 S»»VM«. »nuro na
mas € ir 6 kambarių; viskas pagal 
naujos mados; namas randasi netoli 
ftv. Ka-«rniero vienuolyno; kaina $15,-
200. $7,500 mortgage balancas ant 
išmokešrio. 

Pardavimui penkių kambariu vieno 
aukšto namas; aukštas basementas \l 
kurio gralimft padaryti pagyvenimą; 
vana, elektra Ir gasns. Namas ran
dami nrighton Parkft: netoli nuo I.le-
tuviškos bažnyčios; kaina $5,T09. 

i ^ 1 ? ^ . ^ v i e t 0 S , ? P a u ^ | l ^ ! ! B REIKALINGI 
j^yrai, prityrimas nereikahn-

f as prie operavimo mašinij 
_ur uždedama gumas ant dra-
tu, geros algos. 

BELDEN MFG. CO. 
2300 South Western Ave. 

Chica^o, 111. 
REIKALAUJAMA DAKTARO. 

Geras sąžiningas lietuvys daktarus, 
su valdiškomis teis/*mls, yra reika
laujamas už asistentą prie l)-ro Rač-
kaus. Sąlygos geros. Kreipkitės lais-

f ku prikergdami savo Curleullum 
Vitae. 

DR. AL. M. RACKU8 . 
1411 So. 50-th Ave. Cloero. JU. 

V Y R A 1 
Reikalingi, prityrimas nerei

kalingas prie operavimo masi
nu kurios iiždoida guma ant 
drato, algos geros. 

Atsišaukite 

BELDEN MFG. CO. 

2300 So. Western Ave. 

-JLJ 

O nelaime!' Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti 

pleiskana mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal« 
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojau s pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budn užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina G.">c. aptiekose, arba prisius-
kitę 75c. tiesiai į labaratorijn. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So . 4th St. 

Brooklyn, N. Y. 

PaienfTlns visa 
akių tempimą 
kas yra priežaa 

_.. _ timt skaudėjimo 
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo* 
tuma, skaudančius Ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos aky* katerak-
to, nemiecio; netikras aklsį Indedam 
Daroma egxam,inas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri-
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk^ 
lon. Valandos: nuo 10 Iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki S vai. vakare. 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

MII TONSILUS 
Toballmloaij mkili prltiiarait: 

1,—be peilio, 
9, -be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4.—oe skausmo, 
B,—be Jokio pavojaus sv« 

Po op^^acijos, pacijentas sali tuo]] 
eiti 1 darbą, gali tuo] valgyti; dai-j 
njnlnkų balsas tampa malonesnis,] 
visa sve'kata geresnė. Kuriems iš
ėmiau tonsllus, yra pilnai užganė
dinu. 

Ligonius va jvalriomls Ilgomis 
prijimu:— 

Kasdien nuo 1 vai. po plotą Iki 
0 vai. vakare. j 

Nedaliomis Ir seredomls ofisas] 
uždaryta*. 

DR. AL. M. RAČKTJ8, 
GYDYTOJAS, CHTĮUROAH IR 

OB8TETROLA8, 
Ik), SOth Ave, Cicero, IU.į 

Dau^una žada siekti aukštes
nio mokslo. 

Par piknikas. 

Atffiiu.s gamtai, orui pasi
darius šiltesniam ir žmogus] 
jau nenori taip huti namie pri<> WC! :ft ' r: 
ptM- iaUs-ka ip Ziem«Į. INOnm \A- m U i A r be.fm»toH Uetuvin bn>.riyčlo 
/ . i l lOti k u r ] l a n k t i s p a Ž n i s f l , ^R^Khton ^a*^* Parsiduoda labai pi

giai. 
pasilinksminti, pakvėpuot Lt y-
. ' ' 
ru oru. ^tai ir pasitaiko proga. Mu-
sii kleb. kun. Albavieius .visa
da piknikui daržą, paima die
ną ankstybame pavasary. Pi 
knikas įvyksta geg. 27 <d., Nat
ional darže. 

Visi tažinokime pakvėpuoti 
geresniu oru, ir palikime mies
tą nors vienam sekmadieniui. 

Alfa. 

Pardavimui 2 ankštu mūrinis na
mas po 6 kambarius, vanos, elektra 
ir gasas. šildomas furnace Šiluma. 
aukštas basementas. Kaina $ll,i,00. 
$3,000 mortgage namas randasi «ant 
54-tos netoli Ked/ie ave. 

Pardavimui biznluvas medinis na
mas; geras sahinn^ H»I sveroMic'>. ran-
dos neAa $100.00 ) nu'ne.s}, kaina 

DRAUGIJA AUGA. 

Panedėlyje, geg. 14 d., 8:30 ; smarkumu. Visi nortluaidie-
val. vakare Eltoje 3251 So. 'ėiai turėtų atjausti sį kilnu 
Halsted st., įvyks p. Babra- darbjj ir parodyti savo atjau-
viėiaus koncerto rengimo ko- tima skaitlingai atsilankyda-
miteto susirinkimas. Įnri į pikniką. 

Visi nariai malonėkite susi- Vakaro rengin.o komisija \ neperdaugiausiai susirinka, vie 
rinkti. Dr. Draugelis. Į pranešė, kad vakarą.* dar ne-nok rimtai svarstė savo bėgan 

Baid^eportas. — Gegužio G 
d. Šv. Jurgio par. svet. Visų 
ifiventujPa.šelp. dr-ja laikė mėn. 
susirinkimą, kuris buvo neper-
skaitlingiausias, nes orui atši- | 
lus, iš po žiemos, nariai issi 
važinėja ant tyro oro. Kacį ir \ 

Pardavimui mūrinis 2 aukštu na
mas po 6 kambarius, basementas, fur 
naee .šiluma, lotas 33.xl.">0 ft. kulną 
$13,500.00 mortga&e #5,000.00 namas 
randasi ant 14-tos ir 6l«st ave. Cice
ro* iii . • 

Fardavimui 2 ankfftu niurlnls na
mas \m 6 kambarių ant Campbell 

[ave. netoli vienuolyno $14.600, mort
gage $7,000 balanoe katp pirkėjui 
tiks, eash ar išmokėjimu. 

Pardavimui 12 aukštų namas po *4 
kambarius pečiai Šildomi; namas ran 
dasi Brigbton Parke netoli Western 
ave. kaina $7,800. Atsišaukite pas 

JONAS KLIMAS 
4414 South Califomla Ave. 

Telef. I.araycttt- 5976 
/ -
Bučernės biznis antBridseporto lfe-

b'vials apgyveni oj vietoj parsiduoda 
Už $2,500. 

iiiimiiiaiiiiiiiiiiiaiiifltiira^ 

Pirkit Sau Plumbingus ir Apšildymo 
Įrengimus iš A t sakom ingos Firmos 

g Viską ką mes parduodame yra garantuota. Jaiu pinigai visuo-
g met grąžiname jei jus nesate patenkinti arba materijolas apmai

nomai. Mes skoliname ir permainome įrankius. 

Y 

r 

L O T A I 
Ant. pardavimo 2 lotai ant Mozart 

tSt. po 25x125 lab,alLŽema kaina. 

Ant liaidavimo ioWs 25-125 ayt 'ca-
lifornia, bulvaro priešais baįn^^ipr. 
daržo, lotas neša $96.00 Jeignj pž'r me-' 
tus užkabai žema kaina. 

Atsišaukite pas 
•'• 'UIk* J '̂.UOlirA KIIMA 
4414" So." Califomia Ave. 
(.: PiW ml > 
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Duokit mums pa
bandyti ir persi-
tikrinkit patys. 

Jei 
pirksite nuo mū
sų visada pirkai
te Čia. 

vieną 

Pabandyk mūsų išdirbinius, o persitikrinsi 

M> L*vy & C°mpany 
Kampas 22-ros ir State Str. 

* m. 

• i i : ( j * 
Chleaco. 

Te!. Calumet ^(92 ;«^ 
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MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
IIS»llliIIIIIII[SllllHIIIUlS]IiflHlllHIISHIIilUlltl|[SlttllllUllllHi[̂ :illfHlllUIÎ 3tUi 

Širdies Jėzaus ir Širdies Marijos 

Labai gražus paveikslai 
Rankomis išsiūta. 

"Dieviškoji Jėzaus širdies, susimilk ant mūsų'' 
Šie paveikriai ką itk gauti iš Vokietijos. 

Po vieną perkant po $1.00 Abu paveikslų perkant ant 
syk, atiduodame už $1.80 

DRAUGAS Ptffe. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicagv, Illinois. 


