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PUSĖ RUSŲ KOMUNISTŲ 
ESA KRIKŠČIONYS. 

- , 

Taip sako vienas Rusijos 
šventikas. 

RYGĄ, vas. 2.J. — Penkias
dešimtis nuošimčiu Rusijos ko 
nranistų yra krikščionimis 
Širdyje ir šiandie Rusijoj y&v 
daųgiaus religiniu žmoni,ų, 
dauginus religijos, negu kuo-
met nors pinniaus. 

Ta p tvirtina rusų pravosla
vų naujos cerkvės šventikas, 
Odessos arkivyskupas ^r 
"šventojo sinodo" presiden-
tas Jevdokim, su kuriuo ame-

Į 
grikoniškas korespondentas 

kalbėjosi pirm apleisiant Ma 
s kva. 

Premjeras Poincare ; 
, Laimėjo Parlamente 

, DAR NEBEŽINIA, KĄ JIS ATSIEKS SENATE 
BET PREMIERĄ LAUKIA KITAS KRIZIS 

GAL CLEVIUNOE IŠKILS B E ^ P S S 0 R Y ' 
NA0JAPARTUA 

PROGRESYVIAI PASIREN-
G | AKCIJON. 

Grasinama parlamento 
paleidimu. 

~ — 7 
ijoje eis smarki 
kova. 

Jevdokim prašė koresjvon-
dento, kad šis rnsu pravosla
vų cerkvės vardu pasveikinto 
anglikonu, bažnyčią. Ypač 
darni, reiškė noro, kad episko-
palų bažnyčia padaryty ryšiu 
su pravoslavu cerkve arba ir 

apačią uniją. \ c s , anot to 
šventiko, stačiatiky lw ir epis-
kopalų bažnyčia turinčios ma 
žai skirtumu. 

PARYŽIUS, vas. 24. — 
Premieras Poincare pagalinus 
laimėjo parlamente. J o visą 
taksu ir ekonominį projektą 
parlamentas pravedė. U i pro 
jektą balsavo 3f)4 atstovai; 
prieš 218. 

Bet premieras turėjo nepa
prastai sunkią kovą. Fer die
ną, paskui per naktį parlamen 
tas 1K« pertraukos debatavo. 
]r visas laikas rūmuose išbu 
vo premieras. 
Po pusiaunakčio daugelis at 

stovu reikalavo debatus pert 
raukti. Teciaus premieras ir 
jo šalininkai stovėjo n/ <loba 
tų vedimą, kaip il<cai visi prp 
jekto posmai nebus perebsku 
s imt i. 

kuriuomi norima padidinti,gy 
ventojams) taksas ir tuo bu 
du pabranginti gyvenimą. 

Bet premierą laukia nau
jas, kitas krivis. Tas krizis 
Kali pakilti del žinomo oksper 
tų komiteto raporto. 

Kaip žinoma, ekspertai 
sprendžia, idant franeuzai su 
belgais visuose okupuotuose 
Vokietijos plotuose visus ge
ležinkelius grąžintų vok:e-
čiams. Nes be geležinkeliu ko 
ntrolės vokiečiai ten negali 
atsigaivinti ekonominiai ir to 
del uogali mokėti reparacijų. 

Francuzai milita*istai, ku
rie kontroliuoja tuos vokiečių 
geležinkelius, nenori jų grožin 
ti vokiečiams. Premieras Po 

K?« jis pervienas. 
Jevdokim i>er šešiolika me-

ravoslavų į J>abar premieras su 
•s rėkto- l(v.ix projektu kreipsis ? 

Taip ir įvyko. Apie 6:00 incare skaitosi svarbiausias 

ors senatas prieš ji nnsis-
.tVsT TJH; spėjaina, kad ir 

ten pabaigoje jis laimės. 
Tiek tai su jo tuo projektu. 

FRANCUA NIEKO NEDARO 
Iš PROTESTŲ. 

rvta po visos nakties debatų 
premieras atsiekė rezultatus, 

tų Maskvoje buvo pravoslavui Jfehar premieras su tuo pa 
toologinės akademijos rėkto- f̂ ;u I ) r o jektu kreipsis senatan. 
ritini. Bet už savo liberales 
pažvalga: caro valdžiom iš
tremtas iŠ Busi jos. Paskui 
jis paliko pravoslavų arkivy
skupu Suv. Valstybėse. Po 
pirmosios revoliucijos gryžo 
Rusijon ir ]>aliko Nižnio Nov
gorodo arkivyskupu. J i s vie-
nas pirmutinių pripažino bol
ševikų valdžią. Perniai jis iš 
rinktas cerkvės sinodo virši
ninku. 

Jo valdomą sinodą daugelis 
pravoslavę arkivyskupo ne- i 
pripažįsta. Nes jis stovį už! 
bolševiku valdžia, už refor-' 
muotą cerkvę. Tečiaus Jev
dokim darbuojasi savo " rau
dono jon'* cerkvėn patraukti 
visus. 

militaristų šulas. Tad ir jis 
priešingas geležinkelių grąži
nimui. Bet franeuzų senatas • 
r.usistatės už gražinimą. 

Dėlto, jei senatas stipriai 
taikysis to savo nusistatymo, 
premjero valdžią palies na n-
jas. krizis. (\ 

Kas jam rupi. * 
Pats Jevdokim sakosi jis 

kovojąs už pravoslavų tikėji
mą ir savo tikėjimo neparda-
vęs bolševikų valdžiai. Sako
si jis palankus valdžiai tik to
dėl, kad jam, kaipo šventikui, 
neturėtų rūpėti, kokia valdžia 
yra, kokia ji bus, bį tik cerk
vė turėtų laisvę platinti krik 
ščionybę. 

Anot jo, šiandie laikai Ru
sijoje keičiasi, nes jis jau at-
viriai kovojąs ateizmą. Pa
čios valdžios vyresnieji va 
dai šiandie apgaili savo žy
giu.'*, dar nesenai keliamus 
prieš krikščionybe. šiandie 
jaunų komunistų organizaci
jos jau nedaro jokių ateisti
nių vaikštynių miestų gatvė
mis. Tai visa uždrausta. , 

Bolševikų komisaras. 
J i s paklaustas, jei šiandie 

Rusįoje jau nesama taip blo
ga, tai kodėl bolševikų vald
žia laiko ir kankina kalėjimuo 

BERLYNAS, vas. 24. — 
Vokietijos vyriausybė pasiun
tė Francijai aštrų protestą 
del įvykiu Palatinaie. Vok i e-
čių valdžia tvirtina, kad jei 
franeuzai viešai paskelbtų, 
kad jie neremia separatistų 
ir to paskelbimo laikytųsi, tuo 
jaus išnyktų visoks separatiz 
mas ir žmonių žudynės. 

Ifraneijos vyriausybė te
čiaus tos r(ųšies protestus ig
noruoja. Tai dėlto, kad j i j au 
čiasi perdaug stipri militaris
tiniai. 

DIDELIS. PARADAS MA
NILOJE 

HKRRIN, ILL. vas. 24. — 
"VYilliamson apskrities gyven 
tojai jau tiek aprimo, kad čia 
palikta tik viena kompanija 
valstybes kareiviu. 

ROMA, vas. 24. — Italijos 
karalius ir sosto įpėdinis su
sirgę influenza. i 

s 

muose jų neperdaugiausia ir 
tuos rūpinamasi paliuosuoti. 

Tuotarpu tie visi žmonės 

MANILA, vas. 24. — AVa-
siiingtono dienoje čionai sure 
ngtas didelis utilitarinis pa
radas, kuriame dalyvavo S. 
V. kareiviai, jurininkai ir da
ugybe universitetų i r kolegi
jų kadetų- Gen. AVood, salų 
gubernatorius, peržiurėjo pa
radą. 

Iv o panašaus čia nebūta 
per 15 metų. 

MADRIDAS, vas. 24. — 
Čionai planuojamas orlaiviais 
nuolatinis susisiekimas su Ka 
naru salomis. 

MADRIDAS, vas. 24. — 
Šiaurinėj Ispanijoj siaučia V 
žiauri žiema. Labai daug pri-
snigta. Del kilusiu pūgų per 
traukta komunikacija. 

WASHING|TON, vas. 2 L -
Oevolaude šįmet ropublikonų 
partija turės savo naeionale 
konvenciją. Pramatoma ne
paprasta politinė kova. 

Progresyvės Politinės Ak
cijos Konferencija andai tu
rėjo suvažiavimą mieste St. 
Louis. Tos Konferencijos 
delegatai po suvažiavimo drą 
siau pradėjo žiūrėti ateitim 
Keturi mėnesiai belieka ligi 
nacionalės konvencijos,, ku
rion jau ruošiamasi. 

Niekas negali iškalno jmsa-
kyti, kas gali įvykti toje kon
vencijoje. Bet galimas daik
t a i kad tenai gali iškilti nau
ja politine partija. 

Nes gerai žinoma, kad &-
bidvi senosios didžiosios *par-
t i jos — republikonų h demo
kratų, nedaro jokios pažan
gos. Jos neatsižvelgia į lai
ką, nei į visuomenės reikala
vimus. Su mažomis išimti
nus jos yra tokios, kokios bu
vo pirm keleto* dešimties me-
tų. Dėlto, nauja politinė pa
rtija but(ų labai paranki. 

Teapot Dome. 
* Ropublikonų konvencijoje 

bus išjceltas Teapot Dome ži
balo klausimas. Nes tas ži
balas begalo daug sutepė re 
publikomis politikus, -kurie 
perdaug susisėbravo su dFd-
žiaisiais "bizniais ' ' su nuos
kauda pačiai valstyvei. To 
neturėtų but. 

St. Louis suvažiavime sus
tatyta politinė programa. Ta 
programa yra tos rųšies, kad 
abi senosios partijos jai bus 
priešingos taip, kaip j i susta
tyta. 

I r jei Clevelando konvenci
ja tai programai stipriai pa
sipriešintų, naujos politinės 
partijos iškilimas neišvengia
mas. 

NAUJAS "DŽIABAS" LAISVAMANIUI 

VIENNAu Austriją, vas. 
24. — Viename teatre užsilie 
psnojo filmos. Kilus panikai 
12 asmenų sužeista. 

WASHINOTOX, vas. 24.— 
kalėjimuose randasi tik todėl, Pinigyno sekretorius jau ke

lintu kartu praneša, kad ka
ro veteranams bonusų negali 
ma pripažinti. 

kad jie atsisako prisidėti prie 
Jevdokimo "raudonosios" 
cerkvės ir paties Jevdokimo 
nenorį pripažinti' viršininku. 
Nes Jevdokimas skaitosi kai- j BERLYNAS, , vas. 24. 
pi r bolševikų valdžios komisą Vokietijos kabinetas išspren-
rfts. J o pareiga rusų' liaudį dė paleisti parlamentą, jei šis 
versti paklusnybėn bolševikų' priešintųsi prailginti valdžiai 
valdžiai. 

Bet Jevdokim tvirtina, kad 
jis yra tikras pravoslavų eer-

se daugybe pravoslavų arki- kvės atstovas ir kad pravos-
vyskupų, vyskupų ir šiaip jau. lavų cerkvei reikalingos mo-
šventikų, atsakė, kad kalėji- derninės reformos. 

diktatūrą. 

X A H 0 R E , Britanijos Indi
ja, vas. 24. — Kai-kuriose 

vietose prasideda gyventojų 
nerimavimai ir sukilimai. 

BERLYNAS, vasar. 23. — 
Vokietijos parlamente pakilo 
triukšmas, kuomet vokiečių 
vyriausybe pareikalavo prail
ginti jai diktatorystę ligi at
einančių rinkime, kurie turės 
įvykti biržei)-. 

Už tą diktatorystę stovi 
dešinieji parlamento atstovai 
ir centro partijos. Jos stovi 
už kandi orį. 

Bet demokratai, socialde
mokratai ir komunistai griež
tai priešinasi diktatorystės 
prailginimui. Be to, dar rei
kalauja perkratyti visą eilę 
naujų nepaprastų valdžios 
parėdynųj ir jų didžiumą pa
naikinti. 

Kandieris Marx ir užsienįų 
reikalų ministeris Strese-
mann tuotarpu parlamento 
narius įspėja, kad jei jie ne
bus palankus valdžios no
rams, tai parlamentas tuo-
jaus bus paleistas. 

Tad nežinia kaip baigsis ta 
parlamento kilusi kova. 

Gauta žinių, kad žinomas buvęs Lietuvos atstovybės 
Washingtone sekretorius Vinikas paskirtas čia, Amerikoj, 
generaliu Lietuvos konsuliu. 

. Lietuvos užsienių reikalų departamentas, kuriame bo 
sauja p . Balutis, buvęs Chicagos lojeris, Amerikos lietu
vių katalikų visuomenę dažnai 4*pamylauja.*T 

Vinikas yra plikučiausias laisvamanis. Kaipo tokiam 
duota vieta sekretoriauti Lietuvos atstovybėje. Pirm ko
kio laiko jis iš tos vietos paliuosuotas ir jo vieton pastaty
tas sekretorium žydas Rabinovič, kituomet dirbęs Lietu
vos atstovybėje Anglijoje. 

Dabar gi Vinikui duodamas naujas "džiabas" — pa
keliamas j generalius konsulius. Kaip generalio konsuuo 
vieta čia Lietuvai nebereikalinga, taip Vinikas neataftnka-
mas tam "džiabui.. ' 

Bet apie tai rytoj "Drauge" bus daugiaus. 

GAL BUS SULAIKYTAS 
ATEIVYBĖS BILIUS. 

SPĖJAMA BUS PALIKTAS 
ŠIANDIENINIS ĮSTATYMAS 

Nes naujas sutinka opoziciją 

LONDONAS, vas. 24. — 
Viena moteriškė, apie 35 m., 
iš tVestininsterio katedros l>o 
ksto per langą išmetė savo 
2 vaiku ir pati šoko įš 281) 
pėdų aukštumos. 

GI ATAQl'TI, Ecuador, vas. 
23. — Čionai ir apylinkėse į-
vyko stiprus žemės drebėji
mas. Gyventojus apėmė pani
ka. 

NESMAGUMAI SU RADIO. 

Kas ineina programom 
St. Louis sustatyton pro-

gramon tarp kitko ineina šio 
posmai: 

1. Atšaukti Ecsh-Cummins 
įstatymią. Valdžia turi paim
ti geležinkelius ir demokrati
ngai juos operuoti. 

2i Panaikinti juridinę tira-
niją. Teismai neturėtų ne
pripažinti kartą pravesti) 
Kongreso ar legislaturyj įsta
tymų. 

3. Panaikinti "injunetions 
darbo disputose. 

4. Garantuoti ūkio ir indus
trijų darbininkų organizaci
joms kelti streikus ir nepalie
sti JĮU streikinių fondų. 

5. Pravesti vaiku darbo a-
mendmentą. 

6. Aukštas taksas uždėti 

u 

Oiicugos sveikumo komisi-
onierius Dr. Bnudeson nuo 
4<So. Congregational church" 
pryčerio Williams, Drexel 
boulv. ir 40 st., gavo nusi-
skundinui, kad del įtaisyto 
pašaliniuose namuose radio 
jis negalįs naktimis kartais 
ligi 2:00 miegoti. Mat, radio 
turi prietaisą, kuris paduoda 
koncertų garsus, kaip grama-
fonai. 

Tai pirmas tos rųšies nusi
skundimas Chicagoje. Ko-
misionierius pranešė attiksiąs 
tardvmus. 

DARBAS. 
— i — — — — 

Kauno Miesto Darbo Bir
žoje 1923 m. pareikalauta 
darbininkų: 2,436 žm., iš jų 
396 vyrų ir 2 040 moterų. Už
registruota bedarbių 2,297 
žm., iš jų 566 vyrai ir 1,731 
moterų. 

Sulyg darbo rūšimi; rašto 
darbininkų pareikalauta 32 
žm., amatnintyį 279 ir papra
stų darb. 2,126 žmonės. 

Užregistruota rašto darbo 
216 žm., amatninkų 374 ir pa
prastų darbininkų 1,70|8 žm. 

. , J 

Tai vieni svarbiausių pos-
tiems, kurie didelius pinigus mų. Kaip žinoma, tam prie-
pelniįa ir pravesti veteranų šinasi senųjų partijų palaiky-

bonusus. tojai. 

WASHINGTOX, vas. 23.— 
Naujas ateivybės bilius Kon
grese. Kas su tuo biliumi 
bus padaryta, tuotarpu nie
kas negali pasakyti. Tik ži
noma, kad naujam projektui 
kilusi stipri opozicija. 

Pirmiausia kas link visiško 
japonų neįleidimo į S. Vals
tybes priešinasi Valstybės se
kretorius HugFies. Sekreto
rius Hughes pažymi, idant ja
ponai b i % padėti lygiomis su 
kitais ateiviais ir jiems bu
tų paskirta lygi kai kad ki
tiems kvota. Tuotarpu biliu-
je japonai visai išskirti iš at
eivių tarpo. 

•s. 

Nepraeis. 
Kalbama ir spėjama, kad 

naujas bilius Kongreso nebus 
priimtas, kuomet ateis balsa
vimas. Keiškia, didžiuma bal
sų gis bus sugriautas. 

Kuomet valstybes sekreto
rius reiškė savo pažiuVas kas 
link joponų, biliaus autorius, 
kongresmonas Johnson, pas
kelbė pareiškimą^ kuriamo 
pažymėjo, jog amerikonai ne
leisią svetimšalių blokų tyde-
riams kontroliuoti S. Valsty
bių nusistatymą. 

Ar tas Johnsono pareiški
mas yra teisingas ar jdaidin-
gas, kas fta gali pasakyti. Te
čiaus pramatoma, kad naujas 
bilius bus sutrukdytas. Jei 
jis bus pravestas žemesniųįų 
Kongreso rūmų, tai turės už
kliūti senate. 

Reikalingi debatai. 
Senatas dabar užimtas ne

paprastais darbais. {TĮų gi 
darbų tikra galybė. Šiandie 
žibalo versmui išnuomavimo 
klausimas daug laiko suėda. 
Ilgi svarstymai bus reikalin
gi taksų biliui. Tuotarpu 
laiko nedaug. Gi ateivybės 
biliui reikalingi ilgi debatai. 
Be debatų jis negali Imt pra
leistas. 

Dėlto, sakoma, seiii*i«o ,:i 
eivybės bilių nustums į šalį ir 
paliks taip, kaip ligšiol yra. 

Neretk apsivilti. 

Biliaus opozicija tvirtina, 
kad biliaus pravesti jokiu bū
du nebegalima, nes juomi pa
žeminamos kai-kurios tautos. 
Tas sukeltų protestus diplo
matiniu keliu, jei bilius būtų 
patvirtintas. 

Nežiūrint to, reikia atminti, 
jog kartais galima apsivilti. 
Nes už biliaus pravedima ir
gi smarkiai darbuojamasi. 
Kartais gali bilius visai ne
tikėtai praeiti per abiejus rū
mus ir tik prezidentas galėtų 
sulaikyti, jei matytų, kad tas 
kenksminga diplomatiniams 
santykiams. 

Trys jauni piktadariai Ash 
land gatvėje, arti 63 gat., už 
puolė ir skaudžiai apmušė 
16-os wardos aldermaną Mo-* 
ran. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

P I N I G Ų K U R S A S . 
- • •• • • m ^ • • • 

Lietuvos 10 Utų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.29 
Franci jos 100 frankų 4.10 
Italijos 100 lirų 4.34 
Šveicarijos 100 fr. 17.39 

S S 

Litai ir Doleriai 
Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, siųskite 

per dienraštį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia ir geriau
siai patarnauja. * 

" D r a u g a s " siunčia į Lietuvę pinigus ne vien Litais, bet 
ir Doleriais. 

Jei norite patys pasiųsti, tai " D r a u g a s " išrašo čekį-draf-
tą, kurį Tamistos įdėję į laišką pasiųsite saviesiems,, o jie 
ouėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo ir be» 
atitraukimo. 

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, %i Draugą* 
pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias diena* 
išmoka. 

Taipgi " D r a u g a s " siunčia pinigus ir perlaidomis. No 
rėdami platesnių informacijų kreipkitės: 

' D R A U G O " PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 South Oakley Avenue Ohicago, niinoi* 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 

D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" 
Sina kasdieną išskyrus nedeldienliu 

Matomi 16.00 
Pusei Metų 18.00 

Oi prenumeravę malasi lakamo. Lsi* 
taa skaitosi nuo uiraiymo dienos, 
M ano Naujų Metų. Norint permai-
mjU adresą visada reikia prisiųs
ti k senas adresas. Pinigai geriau 
•lai siųsti isperkant trasoje sr ex-
preso "Money Order" arba idedant 
pinigus | registruota laišką. 

DRAUGAS PXJ*. 0 0 . 

*334 South Oafcley Avenua 
Cnicago, Illinois. 

1 ei. RooseveH 7791 

Kristaus vainpnpjąs Sirvydas. • r;kiįti 30,000 stabmeldiškų 
-diev^. į r stebėjosi žmogeliu, 

D R 4 U G 4 9 
• > - , 

BOB *r * 
; ' C * ' ^ Į " 

Pirmadienį , vasario -^< 
m 

1024 

T R U P I N I U K A I . 

Seattle Universiteto profe
soriai balsavo, kokie gyvenu
sieji žmonės gali būti skaito 
mi genijais. '^Vienybės" re 
daktorius, profesorystės nega 
vęs nei pauostyti, prie tos 
progos įkando katalikams ir 
pablevizgojo ant Kristaus. 
Bet su laisvamaniais palauki 
me ir pažiūrėkime, kokius Se 
attle universiteto profesoriai 
žmonės laiko genijais. JSu jų 
nuomone sutinka ir Sirvydas. 

Homeras savo poemose tik 
apje dievus ir kalba. Herodo-
tas rašo, kad apvažiavęs visą 
tuomet žinoma pasaulį ir nie
kur neradęs tautos, kuri i Die 
va. netikėtų. 

Plato buvo Aristoteleso mo 
kytojas ir taip pat pripaži
no, kąd turi būti vienas Die
vas. Mozė - r viso senojo įs
tatymo ir žydų tikybos tvėrė-v 

jas. 
Visi jie Kristaus nežinojo, 

nes prieš Kristų gyveno. Bet 
Dievą pripažino ir Dievą gar
bino. Beje, dar mažmožis. Lai-
svamaniukas rašo apie Mozę: 
"Maižis... (lietuviams žinoma^ 
dešimts Djevo Prisakymų au
torius") . Ir čia ne tiesa: Mo
zė žinomas visam pasauliui, 
bet nevisiems lietuviams; Sir
vydui ir laisvamaniams ji* 
su Dievo įsakymais mažai tė

ra žinomas. 
• * . 

.t 

Prieš Kristų paduodami ši
tie: Homeras — poetas> Mo
zė — įstatyme davėjas ("Vie 
nybė" vadina jį "Maižis",) 
Herodotas — istorikas, ir 
Plato — filosofas. 

Po Kristaus gimimo: Jus
tinianas — valdytojas, Gutem 
bergas — spaudos išradėjas, 
Da Vinči — dailininkas, Dan 
tė — poetas, Grotius — tei
sininkas, Shakespeare — d ra 
maturgas, Galileo — astrono 
mas, Newtonas — matemati
kas, Goethe — poetas, Beth-
oven — muzikas, Adam Sini-
th — sociologas, Bcn. Fran-
kljn — išradėjas, Darvin — 
gamtininkas, Pasteur — gam 
tininkas. 

kad krikščionys neina &avo 
Dievo garbinti tenai. Jis ne
žinojo, kad Kristui, genijų 
tvėrėjui, per žema vieta sto
vėti greta su dievais ir su ge
nijais. 

Protingi profesoriai tai su
prato. 'Bet Sirvydas negalė
jo to suprasti, nes jis yra lai
svamanis ir dar lietuviškas. 

ras žmogus. SoeiąUstai su fąi 
svamąniais rųpįnąsi kur tįk 
gali tikyja^ išvyki iš mokytų, 
o tuo pačiu ir dorinį išauįiė-
jimą. Katalikai tėvai jų su
manymams priešinasi. Įs čia 
toji už mokyklas aštri fcova 
kaip Lietuvoj, taip ir kitose 
valstybėse. Bet tiesa yra ka
talikų pusėje ir jie tų kovų 
laimės. 

Laisvamanėliai, nabagėliai! 
Kokie jus maži žmonės, bet 
kokie dideli mulkiai!... 

KATALIKŲ PASAULY. 
- — * • •w 

MOKINIMAS IR AUKLĖ
JIMAS. 

Dėlei šių dviejų žodžių daž 
nai dideliausi visuomenėje 
ginčai. Vieni kalba apie jau
nuomenės mokymų, kiti apie 
jos auklėjimą, manydami, kad 
apie tų patį dalyką ginčijasi, 
ir ginčams~nematyt tuomet ga 
lo. 

Mokinimas ką reiškia?... 

Dabar kaip su tais, kurie 
gyveno Kristui užgimus. Ju
stinianas — bažnyčias statė; 
Gutenbergas — buvo dievotas Į suteikia jaunuoliui tam tikrų 
katalikas, Da Vinči gražiau
siąjį savo paveikslų nupiešė 
pagerbimui Švenčiausio Sak
ramento; Dantė — parašė 
''Dieviškų Komedijų'' Jnlną 
tikybinės poezijos; Grotius— 
įstatymų pamatuosna dėjo 
Kristaus įstatymus; Sheaks-

peare, Galileo, Ne\vton, Goe
the, Bethoven, Smith, Franfc-
lin — buvo žmonės gilaus ti
kėjimo; Pasteur eidavo prie 
komunijos kas savaitę, o kar
tais ir kas dieną. 

mokslo kiekį, atsakantį moki
nio amžiui bei jo protinėms 
ir kūno pajėgoms. 

Tuouarpu auklėjimas, ku
rio tikslas yra vaiko dorinis 
tobulumas, mokina jį tikro gy 
veninio kaip šeimynoje, taip 
visuomenėje, suteikdamas 
bendruosius tikybinius bei do 
rinius principus, nusistaty
mus. 

Iš mokinimo jaunuolio ga 
Įima tikėtis išmokslinto ir mo 
kyto vyro, o iš auklėjimo, 
kilnaus ir doro piliečio. Štai 

kartu mokinamas ir auklėja-

Francuzų akademijos profe 
šoriai, 40 "nemirštamų" ka 
daisiai buvo nubalsavę, kad 
ngnis su vandeniu nesutinka, 
tad ir garinės mašinos išra
dėjas esąs kvailys. Šiandie
nų Seattle Universiteto pro

fesoriai,, atlikę savo balsa
vimų ir važiuodami namon ge 
ležinkeliu, garu varomu, gale 
tų atsiminti, kad profesorių 
balsavimai kartais esti kvaili. 

Bet tiek jau to, sutiksime 
tuotarpu su tuom balsavimu, 
kad ir nenoroms. 

Sakome nenorams , nes mes 
drįstame su daugeliu žmonių 
spėti, kad už Platoną galin 
gesnių bsivo Aristoteles, kad 
jeigu jau būtinai reikalinga, 
kad genijų tebūtų 18, tad pa
dėtume Tomų Akvinietį. Bet 
Aristoteles, stabmelde pate 
dasiprotėjo, jog Dievas tėra 
vienas. Kopernikas buvo ku
nigas ir dar kanaunikas. Dar
vinas beždžionžmogis ir žmog-
beždžionius išmislijo. Tomas 
gi Akvinietis buvo baisus kle 
rikalas: jis buvo vienuolis, o 
paskiri net šventuoju tapo pri 
pažintas. 

Tat, kad Sirvydui tulžė ne
pasileistų, sutiksime su jo pri 
pažintais genijais. Visgi visi 
jie buvo didelių nuopelnų žino 

Vienas tik Darvinas buvo 
netikįs. Bet jis tokį davė at
sakymą, užklaustas apie savo 
tikėjimą: 

"Tikėti nebgaliu. Per visų 
mano amžių elgiaus, kad ma
no tikybiniai gabumai išdžiu 
vo. I r sunku man. Kad ga-
fėčiau iš naujo savo gyvenimą 
pradėti, taip jį tvarkyčiau, 
kad tikėjimo nenustočiau." 

Taip pareiškė Darvinas, j somis, pakelia, sustiprina, ve-
kuomet Anglijoje buvo padą- da žmogų prie doros, prie kil 

Guatemalos katalikų vargai. 
Jau beveik 5Q metų praėjo, 

kaip Guatemalos katalikams 
atimta tikėjimo laisvė. 

Daug persekiojimų teko pa
kelti, katalikams nuo laisva-
manių. Galutinai laisvamanis-
ko j i valdžia išvijo J. E. arci-
vyskupą Munoz, S. J. iš Santi 
ago de Guatemala ir net įsa 
kė apleisti Guatemalos respu 
blikos žemę. Katalikų Bažny
čiai laisvamanių valdžia net 
juridinio asmens teisių nepri
pažįsta, kuomet masonerijai 
valstybės įstatymai teikia tei 
sėtą esimą. Katalikams užgin 
ta sąjungos, skaitlingesnės su 
eigos; neduodama daryti baž 
nytinių procesijų. Eidamas ku 
nigas pas ligonį su Švenčiau
siu turi slapstytis, — viešai 
tai atlikti draudžiama. Kuni-

li% veikim* šajpe o j ^ i z u o - - Petruk, prikišk piršta ( ŪMĮK B£KRAPŠTANT 
ig, Po tuo ^nj \o i i įku laiš- m* šito rAunipurio. į M 

ku paprašė Mąntvideo arki-j Petrukas kyštelėjo pirštą;1 

tik sprakt jam kibirkštėlė vyskupas J. E. Tragone ir 
vyakupiai; J. E. Camacho, 
Šaltos vyskupas ir J. E. Ar-
rospi^e, Me\os vyskupas. 

Datį smailumą. Vaikas krupte 
iėjo ir atšoko. Visi aiškiai nla 
tė, kaip kibirkštėlė žyptelėjo. 

Paskui Petrukui liepė Kaip visose katalikų šalyse, . . v l 4 v i _ •, . ' "atą sukti, o pats uždegęs zva taip ir cia katalikų veikimas , • .. .' . ^ , . , 
• •?• t. u r *• v kę, pasiklojęs po kojų smaluo 

siekia patobulinti žmonių ąa-f^ p ™ e r o s k l v p & j p a d e j o r a n voką bei sąžine įtraukti pa
sauliečius, katalikus į krikš 

ką ant varinio pumpuro. 
— Žiūrėkit, — sako, 

čioniško apaštalavimo darbą. , n a n o plaukus. 
Katalikų veikimas yra bažny 
tįnės valdžios prižiūrimas bei 
tvarkomas. 

Centrajinė Amerika/ ir 
Vatikanas. 

Panamos respublika išreiš
kė pageidavimų įeiti į santl-
kius su Šventuoju Sostu. Pa
teisindamas jų norus Šventa
sis Tėvas paskyrė J. E. Eot-
tą, internunciju Panamos res
publikai. Panamos Preziden
tas su didelėmis iškilmėmis 
pagerbė internunciju J. E. 
Rottą, atstovaujantį Šventąjį 
Tėvą keturiose respublikose: 
Casta-Rica, Nicaragua, Hon
dūras ir San-Salvądor. Iš sa- pasakoti 
vo pusės šios respublikos tu
ri savo atstovus prie Švento
jo Sosto Ryme. 

—Ar galima f 
— Įeik! r—at 
sakė bosas — 
viršininkas: -

Ko nori f — 
" — Aš, matot, Jonas Krim'ai 

tis, Jūsų Prakilnybe — 
— Tai kas! — 
__ Į a i vadinasi, aš Jums 

labai dėkingas, nes nuo Jūsų 
nieko blogo nepatyriau. —' 

— Na? r* 
— Nieko! Dabar až, vadi-

Pr. Mašiotas 
MOKSLO PASAKOS. 

Gi plaukai, kaip šeriai pa: 
sišįąųšė. i 

Bandė ranka suą*austi — 
kur tau, neklauso. Pa^ftašė Ju 
£ * k ^ j , m plaukus W « * ^ T ^ S j a u dytų; kai palietė, tai tikysut-,lc, vadinasi, palaidojau... 
raškėjo tarytdm butų plaul - ™ g ^ ^ ^ ^ m o . 
kai lūžt eme. Mat, ir įs plau-į. i a s \ . . \ , . : V,a i l , , -v, ? • • , , • Puinėlei, vadinasi, teks i Kaukų tnško Juzytei j ranką lu-r"*™** 2 , . iv, . ! . Ina važiuoti...-— birksteles. I * ^ . r . ^i«r^;? 

\ _ Ką-gi tu cia plepi I — 
' — Suprantama, kokis mųs 
darbas... — 

— Pinigų nori, ar ką? — 
• —Nuolankiai dėkui... Julytė, 
matot, pas Ulinską žemai gy-
,vena ,o pa^ jį, vadinasi, sar
gas... — 

— Na... — 
j — Tai ji jo duktė... — 

_- Tai ir ką! — . 
— Moka prosuoti, siūti, mė

gsti...— 
— Kas tau rupi? — 

- - Tai yra, vadinasi, išgy
vena savo darbu, o ji pas jį 

Paskui atsrtraukė nuo prie
taiso, atsistojo šalyje: plau 
kai palengva sugulė, kaip pa
prastai gulėdavo. 

— Iš kur tos kibirkštys, 
kas čia per burtai? — klau
sinėjo visi. 
Jonikas pasižadėjo viską pa 

Šios knygelės turinys 

i toks* 
1. Mokytojas ir piemens, 

na. Laisvamaniškoji valdžia'/y v. . . 
;. . .v , . A V1 \ v v ,Cia gražiai suprantamai as-

ateme is Katalikų Baznycos ; t u o n i o s e p a m o k o s o p w k o j J 1 . 
turtus ir brangenybes; daug ma kokiu būdu sudaroma ly-
kmiigii ištrėmė be teisino, gsvara; kaip leng\-esnis d^ik 

. u . . , a . r
 T ° S v i s 0 S l a i s v a m a n ^ valdo- tas atsveria sunkų ir delko.. • k ig s u s i p a ž i n t i , j^ykifa 

kodėl reikia, kad jaunuolis m b j e Guatemalos respubliko- jToliaus aiškinama kaip s«ui- knygą "Mokslo Pasakos.^ 
je katalikams daromos skriau ^ spinduliai laužosi ir at- 'Tijį ^ c kainuoja. 

Ką jis papasakojo galimą 
rasti knygoje '*Mokslo Pa

sakos.' ' 
Šioje pat knygoje yra pri

pasakota daug apie telegrafą, 
elektrinį varpelį ir kitus da-> 
lykus. j 

yra * 3. Šaltieji burtai. Saldu* 
kirvis. Kirvis kyla su kodo. 
Viela perėjo per ledą nepaf-
likus ženklo ir kit 

4. Stasiukas Burt 
5. Ar garu, ar ugnimi? K 

:iti. / 
irtininkas. ' 

inerite su tomis įdomiomis jį 

mas butų. Vienas mokinimas LĮ O S tesėsi iki paskutinių die- ^e^a* nepaprastus reginius: 
neduoda doros, — gali būti ir 
yra mokytų niekšų, vagių ir 
tt. « / 

O auklėjimas, ypač pasire
miant Katalikų Bažnyčios am 
žinais dėsniais, tomis žmo
gaus vis^ asmenį žavinančio-

nų. 
Laisvamaniai, apimti lais

vės manija, tik sau laisvę pri 
pažįsta, bet ne kitiems. Jie 
norėtų, kad visi sulyg jų gie 
smelės šoktų. Tai laisvamanis 
kas fanatizmas. įgiję valdžia, 

mis Kristaus paskelbtomis tįe j k u r i o j „0rs saly, tuojaus ka
talikams paredo savo "lais-

ryta vieša ankieta apie tikė
jimą tarp 12 didžiausiu, tuo
met Anglijoje mokslininkų. 11 
is jų tikėjo, Darvinas gailėjo-
s i . 

Profesoriai neįdėjo Kris
taus į 18 genijų skaičįų. Ir 
gerai padarė. 

(Vienas . Romos imperato
rius, norėdamas pasirodyti li
beralas, pastatė Jėzaus sto-
vylą į Panteoną, kur buvo su-

nių darbų, prie pasišventimo. ves. >> 

Žmogaus asmens auklėjime ti Catalikų veikimas Urugvajuj, 
kėjimo tiesos nieku nėra pa- Organizmo sistema, kurios 
mainomos, nei negali būti. Be laikosi. Italija organizuodama I mašinėlę. 

kaip atliekama fotografavi
mas. Įtekme karščio ir šalčio 
j visokius.daiktus ir kaip jie 
nuo to mainosi ir ką mainy-
'įamiesi atlieka, kaip tas daik 
tų besi mainymas sunaudoja
mas praktikoje. 

2. Gintaras — elektra. Čia 
parodomą, kur yra elektra, 
kaip ją galima iššaukti. Daug 
elektros yra žmogaus plaukuo 
se. 

Štai vaizdelis. 
Gimnazistas Jonas pasidarė 

. '.'J)RAlTGJ^:V 
2334 So. Oaklev Ave. 

sargas...-^ 

ChįcągOj 111. 

tikėjimo auklėjimas, tai visųo 
menei žalingų asmenų rengi
mas. 

Katalikai tėvai visuomet 
stengiasi savo vaikučius netik 
išmokslinti, bet ir išauklėti. 

sė. Jie nori, kad jų vaikas 
butų ir mokytas ir geras, do-

katalikįų veikimą, visame pa
saulyje kaskart randa dau
giau pasekėjų kaip darbinin
kų, taip kunigų ir vyskupų 
tarpe. 

Uruguajaus respublikos vy-
fame jų šventa pareiga ir teiĮskupai išleido bendrą ganyto

jiškąjį laišką tikintiesiems, su 
nurodymais kaip reikia kata-

Vieną šventadienį jis susik
vietę daug žmonių iš kaimol 
paro.de visiems savo mašinė
lę, rtaug įdomių dalykų jis a-
Pie jų pripasakojo. 

Besikalbant sutemo. Jonas 
dabar paėmė i darbą savo ma-1 kalelį vertėtų visiems rJers 
y ' i i i . . . . ainėlę. 

Pasuko, pasuko ratą ir sa
ko: 

SKAITYTOJU BAISAI 
Gerbiamoji "Draugo" Redak
cija:— 

Aš negaliu atsigėrėti talpi
namų "Drauge" "Karalienės 
pažadu." Taip pat sako ir"vi
sos mano draugės, kurių tik 
klausiau. Taigi šiuo dėkoju 
" D . " Redakcijai už taip malo 
nų,vsmagų, žmogaus sielą pa
keliantį veikalėlį. Mes čia 
Spriųgfielde kalbamės, ar ne
būtų gerą išleisti "Karalienės 
Pažadą" atskira knygute. Da
bar daug kas praleido nepas
tebėjęs, neperskaitęs, o šį vei 

— Kokių galų nuo jos no
ri? — 

— Vadinasi, apsiženyti. — 
— Tai ir ženikis. — 
— Taigi, taigi. Aš jūsų ma

lonei atėjau tai pranešti. — 
Skandalas. 

— O ką, martule, vakar bu
vai koncerte, gerai padaina
vo? r -

— Gerai tai gerai, nėr ką « 
sakyti, tik pasidarė skanda
las. — 

— Na, na! — 
— Padainavo tai padai na 

co ,bet turbūt, negerai padai
navo; tris kartus pablika pri
vertė pakartoti, — net gėda 
į>asidarė. — • 

kaityti. 

— Et, kad Tamsta ir vati-
i 

nį išsipurvinęs! Tik pažiū
rėk, ir šonai ir kupra.... 

— Ponas, jis įkrito pur
vam — 

— Tai tu galėjai jį pames
ti. «-r-

i 

— Ne, ponai. Aš buvau j j 
užsisegiojęs gerai. — 

J i trigubai supyko ant jo, 
nes ji^fpirmu kart perdrąsiai 
pažvelgė akysna, antra uz % 

Priimkite mano gilios pa šnairavimą, o trečia, kad vi 
garbos žodžius. Qnųtė L. »sai nustojo žiūrėjęs į ją. 

. - » . - r - L 

Mary "T. Vaggaman. 

KARALIENĖS PRIŽADAS. 
• ; 

\ 

Vertė JONAS TARVIDAS. 
Sito veikalo angliškojo, originalo savininkai, 
Benzinger Brothers, suteikė leidimą J| išversti 
Spaliu 26 d. 1923. 

XIV. Katrytė atranda Dėdę Joną. 

ties v i i f # f < 

Niekados, o niekados, nei ,įis nei Katry
tė, neužmirš tqs baisios nakties po. cedarų 
medžiais. Visas dangus buvo raudona gais
rų pašvaistę apsiaustas, o įniršusios minios 
balsai vis didėjo; juodu — gi saugojo mirš
tantį, dejuojantį seneli, didelių dirbtuvių val
dytoją, kurio žodžio prieš valandą visi klau
sė. 

Padėjęs galvą ant minkštos priegalvės, 
kurią Katrytė jam atnešė, Dėdė Jonas gu
lėjo aukštininkas ir stulpu pastatytomis a-
kimis žiurėjo į raudonąjį dangų. Ką jis ma
tė, ką girdėjė, ką jautė, dų jjaunuoliu nežino
jo. Timotiejus su šurųmis pasislėpė medžių 
šešėliuose, o Katrytė klūpojo prie Dėdės Jo
no, tai vilgė jo sudžiūvusias lupas, tai surau 
kšlėtą kaktą, kalbėdsamo. meilius žodžius. 

— "Kripienė nuėjo gąutt pagelbos... pa-
gelbos, Dėde Jonai. Neužilgo ji atves gydy-

Hirvydas pastebėjo, kad ta-
x me geųijų skaičiuje neįdėtas 
. Kristus. Ir mums už Kristau? 

gerbimą sako: "kur protas?". 
Kadangi Sirvydas nėra nei 
profesorius, nei genijus, o taip 
sau tuzininis bedievukas, tai 
pasiklausykime jo pripažintų 
genijų. 

Jie vis'ai kitaip kaJba api" 
dievybę, negu iš užkampio ant toją; Dėde Jonai, kad tamsta galėtumei su 

kalbėti ppterėlj prieš mirtį! Dėdė Jonai, ,— 
vieną trumpą poterėlį!" — 

— "J is nemoka poterių!" — atsiliepi 
berniukas. 

— "Manai jis visai nemoka?" — dre
bančiu balsu paklausė Katrytė. Toji mintis 
dar labiau nuliūdino jauną mergaitės sielą." 
— Kad jis nors galėtų sukalbėti gailesčio ak
tą"... — 

— "Jis? Niekas čionai kalnuose, be mu
dviejų nežino ką reiškia gailestis". — 

— " 0 jeigu aš atkalbėčiau, jis supras
tų". — Pasilenkus prie Dėdės Jono, ji paėm(v 

jo kietas rankas į savo, ir kalbėjo i nusidįjė-
\įo ausį gailesčio žodžius, kuriuos kiekvienas 
katalikų kųdįkis moka. 

Minios balsai kaskart didėjo darėsi gar
sesni, ir žiauresni, bet Katrytė to nepaisė. 
Pasigirdo svetimi balsai, balsai kamąndavp-
jo minias. Timotiejus pasikėlė ir nųšlubavo 
prie vartų, bet Katrytė pasiliko toli nuo to 
viso: ji klūpojo vargšė ir meldėsi už Dėdę 
Joną, meldėsi už savo tėvo broli. 

&unys nesiliovė šokinėję ir loję. Tik 
štai Timotiejus nepaprastu balsu sušužo: 

— "Specialis, Specialis! Visas vagoną* 
kareivių ir ugniagesių! Ačiū Dievui! Vyrai, 
jus tikrai i laiką!" — 

Tamsoje suskambėjo pažįstamas balsas 
balsas garsesnis už visus. 

— "Kųr mano mergaitė, vaike! sakyk 
greitai! sakyk, kur mano mergaitė, :— mano 
mažoji mergaitė!" — 

XV. Gyvenimas ir Meilė. 

Taip, tai buvo tėvelis! tėvelis! Jisai įsi
laužė pro mirties Vartus išgelbėti savo mažąją 
našlaitę. 

Bet ne, — jis tikrai gyvas štai pribėgo prie 
medžių, suėmė Katrytę ir spaudė prie Šir
dies. Tikrai jisai nėra miręs; jis ją spaudė 
dukrelę, bučiavo ją, taine mirtis, bet gyve
nimas ir meilė, taip gyvenimas ir meilė. 

—L "Kątryt! Kątryt! Alano brangioji! 
Ačiū Dievui, kad vėl galiu tave priglausi i 
prie širdies! Alano dukrele! Mano... " i r 
karštos ašaros iš tėvo akių birėjo Katrytei 
ant veido. 

—"Tėveli, mano brangusis tėveli, lai
kyk mane, nes aš iš džiaugsmo mirsiu! Tė
veli!.. — 

Drebantis Katrytės balselis nutilo, ji 
.sudejavo ir viskas, rodos,, jai išnyko — vis
kas tiktai rankos, kurios ištraukė ją iš a-
šarų ir vargų, spaudė ją. 

—"M^no Dieve, ji mirštą! —( sušuko 
tėvas. '-— ".Gydytojau!" — 

— "Tai, tai! Tiktai apalpo," — ramiai 
atsiliepė gydytojas, atvažiavusis gelbėti Dė
dės Jono. — "Sėsk ją į vidų, kapitone; te
prižiūri. Buvo jai perdidelis" džiaugsmo smu 
gis, bet •tai niekis! Aš turi vi nūnai gelbėti 
tavo broli," -— * 

— "Daryk ką gali" — tarė kapitonas: 
"Ai turiu rtipintis apie Katrytę." 

Ir jo tėvo priežiūra Katrytė veikiai 
atsigavo. Kas tai pylė jai per lupas šilto 
vyąąj aplinkui buvo šviesu jos akvse gy
vybė spindėjo ją supo malonus veidai gir
dėjosi draugiški žodžiai. Bet tie visi daly
kai Katrytei nerūpėjo. J i buvo tėvelio ran
kose, ji glaudėsi prie jo krutinės, o malo 
mis balsas, kurio ji nebesitikėjo girdėti, ra
mino ją. 

—/ ' |Kątryt mano brangioji! viskas jau 
pasibaigė, brangioji, praėjo pavojus, perėjo 
baime, l u es, sveika, manp mieloji, sveika 
mano rankose. Aš atvažiavau tave pasiimti 
prie savęs; tave mylėti, del tavęs gyven-

i>~ '^f9 '1 ' *SMMfl - "šnibždėjo Kit-
ryte. — Ar mes numirę ir — įr dan-uio 
esame, tėveli." _ . ° ^ 

- '•Xumii;ę? Xe!" - linksmai atsak* 
tėvas: _ "bet kaslink dapguus, mes taip 
arti )o esame, luul ar.-iau, gyvendami že-
meje, ir negalime dasigauti. Tai tu Katrvt. 
sužinojai, kad aš atvažiuoju.' Tai tu ne 
gB«u mano telegran,,,. nei .laiškų, kūrins 
as siun«au , vienuolyną? Motina Paulą 
man vakar Kakė, jog ji tau eionai pasiun
tus mano laiškus." — 

- "Aš nežinojau, tėvelį! Laiškų nega-
vau" - atsakė Katrytė, suprasdama ge^ i . 
k«< nsus la-škus iš šv. Uršulės vienutlvno 
Uede Jonas neskaitęs numesdavo gurbaii. 

(Bus dąųjitiu^ 
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stiprėja tautybės dvasioj, nes 
jis moka į jaunimo širdis lie
tuvybę įdiegti. 

Vyčiai dabar subruzdo prie 
siu. metų Vyčių Seimo, kurk 
įvyks pas mus — Homesteade. 
Geresniam prisirengimui yra 

HBUI njiminm mi»iwi • 
Apskritį, o tas jau reikštų Žy
mią, pajęgę. ir mes tuomet ga-
iofume iš dalies lygintis su 
Chicago. 
Vakaras 

D B A U G A S 
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Karo L. Vyčiai suvaidino juo
kingą komedija " Gyvieji na-
lašninkfįi'. Vakarą surengė 
S. L. B. K. A. vietinė kuopa. 
Vaidylog savo užduotis labai 

i HOMESTEAD, PA. 
Jaunimo darbuotė. — Ruo

šiamos prie seimo. 
• 

Sausio 27 d. įvyko L. Vy
čių 11 kuopos metinis susi
rinkimas, kurs buvo skaitlin
gas ir dalykai svarstyta gy-! sija, kuri rupesitngai savo dainelįu išpildė dvi jaunos se 
yai. Jaunimas beveik visas j darbą vykina. Vietiniai anglų šutės M. ir V. Kimuciutės, 
yra čion augęs, bet dvasio- J laikraščiai ant pirmų pusk- viet. vargom dukterys. 
je yra leituviai ir savo p r i - j p j u a p r ^ o busimą įvykį, jog j Vakaro vedėju buvo p. A. 
gimtą kalbą gražiai vartoja. ; ̂ .ion | ^ i g m e t ą į susilauksime•' žąliaduoRįs. Savo įžanginėje 

Apkalbėjus savus reikalus' L< vyčių Organizacijos Seimo.' kalboje jis nurodė svarbą Su-
buvo rinkta nauja valdyba į j Ym g i o j a p y l i n k ė j i r dau-jsiv. L. K K. A. ir reikalą 
kurią pateko darbštus im-!.giau l i e t u v i § k ų parapijų, kur'prie jo prisidėti. Vakaro įs-

0. Gieevi&enė, P. Černienė, 
V. Laučienė, A. Luisįeaė, K. 

Gartckauseldenė, S. Liekavi-
cienė, M. Muntvilienė, M. Dai 
kauckienė, P. Jezdauskienė, M. 

Tį"pat dien* sulaukus v*- Morkūnienė. Per šiuos du mė-
nesiu prisirašę prie 26 kuopos 
Jasinskienė, O.Lisaųskiene; M. 
52 naujos narės; prisirasusios 
1923 jau buvo paskelbtos lai
krašty. Viso šimtinę, tai nė-

išrinkta Seimo rengimo komi- gražiai atliko. Eiles ir keletą r a n e i k j J k a l b ė ^ ; b e t k u r d * 

nai. Jų tat dėka, kuopa t l . i a u n i m o g a l b u t nemažiaus y-
ra kaip pas mus. Bet kur jie? kiši šiais metais daug ką nu? 

veikti, plačiau 
išplėsti. O kada 

savo veikim.-^ A r g į t o g e k o l o n i j o s e 

langi vietoj! l u v i a i -m g a y o 
mūsų lie-

angina savo jaunąjį 
L. Vyčių kuopa yra K. F e d e U ; , ^ v i e n t i k t a l n k a d j i e 

racijos narė, tai savo gyvu' l a p t u L i e t u v a i s v e t i m a i s . Mo-
mo žymiai meša ir Į vietmiy ^ ^ č i o n j u s t J ^ ^ 
katalikų tarpą. 

Jaunimo, kiek jo čion yra 
visas yra susibūręs po L. Vy 
čių vėliava. Visiems jos lai 
kantės, kuopa yra pastovi ir 
toji tautybės dvasia, meili* 
tėvynės nuolat jų tarpe augate 
bujoja. Ypač mums turi ii t 
savo tarpe brangų, darbštų' 
dvasios vadą gerb. kur.. Oe-\ 
panionio 

[įsirūpinti kad jūsų vaikai 
eitų jūsų pačių pėdomis: kad 

rjiems DieVas ir Tėvynė nebū
tų svetimi. Juk ir be pastūmė-
jimo nuo lietuvybės mes iš-
lengvo nuo jos šąlame ir tir-
pstame yt pavasario .sniegas. 

Jei ir kitose čionykštėse pa
rapijose butų suorganizuota Ii. 
Vyčių kuopos, tuomet lengvai 

asmeny n\x:sų jėgos Imtų galima sudaryti Vyčių 
^= — • — • • - - • i.V ; • J I » 
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Telefonas Hoalevard 1939 

Dr, S, A, Brenza 
4«0S 8o. AshJamd Aveuae 

Cblcago. 111. 
• a i . : » ryto tk! 1? plat: 1 po 
piet lkl I po plet: 1:1* »ak. iki 
» : l t /ak 

Reztd. Tel. 
Ofiso Tel. 

Vao Buren 0294 
LkHilcvanl 96P3 

Dr . A . A. R O T H 
RUSAS GYDYTOJAS ITt 

Cl l lRlI tGAS 
tyeclalLstas Moterišką, Vyriškų 

Vaiky Ir visu chroniškų Ugų. 

= * (Ofisas 3 3 3 5 S, Halsted St 
Tel. Roalevard 0637 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 lkl 12 dieną, nuo f 
lkl I • • ) . vak. Nedėlloraia nuo 8 

Iki 2 Tai. po piety. 

Telefonas Seelej 74S9 

Dr, I. M.Feinberg 
Gydo specialiai Tlsoklaa ryrų ir 

motery lytiškas tisas. 
1401 Madlson Street 

I&mp. We»tern Ave. — CpJcago 
Valandos: 1—4 po piety 1—9 rak. 

Tel. Bouli vard 3160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chlcago, 111. 

Vai.: 10—11 ryto: 1—8 po piet. 
7—8 rak. Ned. 10—12 d. 

Re*. 1180 Independeore Blvd. 
Chlcago 

Dr. CHARLES S E G A l 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Are 
SPECIJALISTAS 

Džiovy. Motery Ir Vyry I-igry 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—I 
po piety: nuo 7—8.80 rakare 
Nedėllomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 
jm • • an*mtm+ • » » • • • • —— • » • • Į— Q 

pudžiai įgauta grąžus, tai liu
dija atsilankusioji publika. 

Dabar Vyčiai jau ba,igia 
rengtis prie labai didelio ir 
gražaus veikalo " Sibiro Žvai 
gždė", kuri bus vaidinama 
vasario 24 d. Sį veikalą vertė
tų visiems pamatyti. Tat ne
pamirškite atsilankyti vaka
ran. 

Darbai. 
Su darbais čion džiaugtis 

perdaug nėra galima. Bet be
darbės visiškos nėra. ŽĮmonc-
liai daugiausia dirba geležinė
se už labai mažą atlyginime, 
nors darbas ir labai sunkus. 
(Jai išreikalautų daugiaus mo-
kesties, jei tarp darbininku, 
butų didesnė vienybė. Dau
giausia čion yra slavų ir pas
kui šiaip įvairių tautų. Gan 
piktas nuošimtis ir vokiečių 
>ra. 

Plieno "karalius" (jary pa
skelbė statysiąs dar vieną dir
btuvę Homesteade už 6 mili
jonus dol. Mums bus iŠ to 
daugiau darbo, o jam — dau
giau milijonų. S. S. 

galas Vajaus. Nėra abejonės 
kad jau niekas nepergalės 

Clevelando šaunių Sąjungte- ; 
eių veikimą. Nauja pirm. (V 
Stapulionienė kaip tik uže- j 
mė vietą, tuojau ir pasirodė' 
savo gabumą; ji su visa šir
dimi atsidavus visokiam Są
jungos pagerinimui; pati vei
kia ir kitas ragina.. Negaliu Moterys, neapvylkime savęs, 
pamiršti pereitų metų pirm. ateitis kaip veiclrpdis stovi 

- y.m i N »ji % 

Jusi] Buvęs Senas 
Prietelis Patarėjau 

i 

H. LEIB0W1TZ 
Sugrįžo iŠ New Yorko 

Valandos nup 10 ryto iki 8 
vai. vakare kasdien. 
1152 West 12-th Street 

Olhicago, BĮ. 
Valo, prosina vyrų ir mo

terų drabužius. 
— < • « • 

m m IŠ CLEVELANDO, 

O. Durauskienės, kuri yra pa 
Įėjus daug triūso.kuopos pa 
gerinimui ir taip sumaniai 
rėdė susirinkimus; kiekviena
me susi linkime agitaciją va
rė, kad kodaugiausiai narių 
prirašyti prie Mot. Sąjungos, 
•r- kogerįausiai sutvarkyti Są
jungos kuopą. M. Muraškienč 
nors dar pati rodos nėra me
tų kaip priklauso prie Mo 
terų Sąjungos 26 kp., bet pa
turėkite kiek gerų darbų nu
veikus, ypaį pasižymėjo nau-
}ų n'arių prirašinėjime. Jau 
prirašė 26 naujas nares, bet 
ji savo žodžio laikosi ir va< i 
rosi iki šimtinės. Agota Na
vickienė irgi darbšti veikėja. 
Ji pareiškė, kad kaip pradė
sianti, tai pralenksianti visas 
prirašyme naujų narių. Link-
.sma yra turėti tokios veikė
jos. Butų didelis džiaugsmas, 
kad visos veikėjos, organi-

zatorkos per šį vajų prirašytų 
kodaugiąusią narių, nes jau 
tas turėjo būti senai atlikta 
bėgy 8 metų 26 kp. gyvavimo. 
Dabar laikas organizuotis, ka 
da yra proga, naudokimės. 

prieš mūsų akis. Jeigu mes 
susiorganizuosime tvirtai ir 
mylėsime savo didelę Sąjun
gą daug prie patobulinimo sa 
vcs prisitĮėsinie. 

P. Glu—nė. 

R M A I ! RINKIMAI! 

• " ^ 
Tel. Blvd. 1401 

Dr. V. A. Š I M K U S 
3315 So. Halsted Street 

Valandos; Nuo 9 iki 3 dieną. Nuo 
7 — 9 vakare. 

Nedėlloinis 9 iki 12 dieną. 

—•% 

l 

Dr* Maur ice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 8. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Valandci • 
Nuo K 2n 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D — B e mariniu)*, 
t )—B« peilio ir b« skausaa*. 
3)—Be kraujo, 
*i—B« Jokio imvojaiu sTeikatal, 
R)—Pacljentul nereikia »irrti, ««-

U tuoj T<U*yti, ir s»tl eiti 
i darbą. 

Taardo 'GaJi-ftAones* (akmenis tulžyje) 
ir akmenis šlapumo pūslėje be o-
poracijoa, su tam tikromis moka-
lUkomis priemenėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems suarrąžina fflrdėjlma. 
<jtyd*> visokias liras pasekmingai. Ir Jei 

jrra reikalas daro operacijas. -
PiaisaŲ—slĮ patarnavimą teikia savo 

ofiso: 

1411 So. 50 Ave. Cicearo, IU. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S vai. 

po plet lkl s vai. vakarą 
NeaeUomls ir seredomls ofisas ulda-

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Mprgan St 

CHICAGO ILLINOIS 
Telelooas Yards 5032 

Valandos — 8 lkl 11 ii ryto po 
pietį* S iki 8 vak. NedėllomUi ofi
sas uždarytas. 

» 

Dr. M. Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRITtGAS 
4601 So. Ashland Avenue 

Tel. Boulevard 7S20 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 lkl 9 

Ned. 10 iki 12 
Namai: 6641 So. Albanr Av°*me 

Tel. Prospect 1990 
Vai., pagal sutarti . 

Tel. Canal 0257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Etreet 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 
po pietų: * iki 9 vakare 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Tcief. Lafayette 4146 
p ^ — • o ^ ^ — • • • • • S S * 

: 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Street 

Tel. Canal 2118 
Ofiso va!.: 10 ryto iki 12 po piet 

5 Iki 7 vai. vakare. 
Res. vai.: 2 iki 4 po piety 

4123 Archer Avenue 
Tel. Lafryctte 0028 

Sąjunijietės šauniai Veikia. 
Vasario 5 d. laikė mėnesi

nį susirinkimą, kurį atidarė 
pirm. O.Stapulionienė malda ir 
pakvietė visas sąjungietes vei 
kėjas užregistruoti naujas na 
res, kuri kiek prikalbino prie 
Sąjungos 26 kp. Trumpa kai 
bele kvietė visas prie dar
bo, ypae Vajaus laiku, kad 
nelikt" nei viena moteris kar 
talikė bei padori šeimynikė 
ne sąjungietė. 

Gerb. pirmininkė O. Stapu
lionienė užregistravo 19 nau
jų narių, viso — 20 n.: M. 
Muraškienė, 8, viso — 2G, o 
fval ir, daugiau, A. Navickienė 
— 6? O. Daresevieienė — 7, 
A. Kancienė — 3, T. Glugo-
ciienė T - 3, M. Zankuuskįenė-cero, ilh 
- 2, V. Šukienė •— 1. Praė-' 
jusį sausio mėn. susirinkimą, 
prisirašė žios naujos nares: 

A. Savickienė, T. Urp^ai'tė, 
E. Daškevičienė, L. Vitįenė, 
A. Žilinskienė, A. Gribauskįc-
nė, O. Kllprevicienė, S. Bur
neikienė, E. Lukšienė, O. Sun 
cienė, A. Fukaiėiutė, Z. Bal
trušaitienė, L. Misevičienė, 
A. Žirnienė, M. Maksimau(^ie 
nė, E. Dumekus, O. Gelienė, T. 
Raponkienė, A. Kucinskienė, 
O. Navickienė, M. Jasinskie
nė, O, Bagužinskienėp vasario 
mėnesį jau prisirašė: M. Ka-
lakauskienė, E. Misevičienė, 
B. Pikulienė, I. Salesevičienė, 
M. Stankauskienė, "M/ Alabur 
dienė, N. Mamįnckienė, M. 
Dumbrauskienė, V. Misevifie 
pė, O. Janulaitienė, O. Morke-
viėienė, A. Akeliunienė, IT. 
M.įteiiell, Jtt Nąverauckienė, 
E. Židonienė, K. Pecaitienė, 

.- ' jų- -

BALSUOKITE UŽ 
(X) ANTANAS GARMUS 

/ 

Republikonų Kandidatas arit 

Kolektoriaus Cicero Mieste 

Meldžiu lietuviii ir visų gy
ventojų neužmiršti kaipo ge
rai įinomą visiems ir kaipo 
sen#s gyventojas Lietuvys Ci 

Primary Balsavimas 

Yaearįo 26, 1924. 

CUNAR.D 
UETUVOtt PER 10 DIENU 

Vlonhitėlla vandeniu kelias Lietu
von pef Soutbamiitou ant Milžinu 

AOUITAMU MAURETANIA 
" BEREN8ARIA 

Apleldžtn New Yorką kas Subato 
naia. Greitas persėdimas South-, 
am p tone. Lietuviai yp-»tiakai ly 

tiesiai i 
dimi. 

Reguliariai išplaukia 
Hamburgą 

, „ . (I PtUova I14M.50) Karė* Tnksai 
, i M # . 4 f Hamburgt* 103.5O) $6.00 

& K L E 1 V 1 A I I š M E T U V O S 
•ėda Uivan PiliavoJ valiuojant { So-
uthamptona ir ten persėda ant Mil
tinu laivu. Plaukta kas savaitė. 

Greičiausi laivai pasaulyje. 
Informacijų del kalny Ir reikalingu 

dokumentu atvažiuojantiems keletvia-
J c M galite gauti nuo bite agento. Rei

kalaukit. Ju yra Jusu mleate arba a-
pielinkėj. 

Cunard IJp^ j ^ 
140 N. Dearbon» 

**«f i& 

f 
u_ 

$&$^0^<^«^>9^^^^^^«( 

Utarninke, Vasario 26 d., 
bus Ciceroje pirmiejr rinkimai, 
per kuriuos bus nominuoti a-
bieįu p*irtijii Kepublikonų ir 
Demokratų kandidatai. Eina 
lenktynėsna abi partįji; kiek
viena stato savo kandidatus. 
Demokratu kandidatu surašė 
matoma daug vardų tokių as
menų, kurie nauiai apsigyve
no Cicero ir neužtektinai yra 
apsipažine su miesto reikalais, 
su praeities sų lygomis ir su 
daugeliu problemų, kurios Ci* 
cero gyventojus laukia. Kepu 
blikonų komitetas vienbalsiai 
stato kandidatais dabar esan
čius Cicero's administracijoje, 
nes mato, kad jie neabejotinai 
padarę daug gero ir kad Cice
ro'^ progresas ]>asirodė dėkui 
jų veikimui. 

Daug pagerinimų- padaryta 
per paskutinius ketverius me
tus: miestas geriau suregu
liuotas ir užlaikytas geresnė 
je tvarkoje, kaip prie pirmos 
nės administracijos. 

Grant Works gyventojai da 
atmena kaip, buvo pasielgta 
FU užmetimais prieš Glass 
Factory ir Barrett Varai st 
AVorks. Jų truksmai tuojaus 
buvo sustabdyti, kaip tik tab 
pareikšta. 

Žinoma, kad gatvės Crant 
Work'e buvo purvinos ir pil 
nos dulkių per vasara, buvo 
visos pataisytos ir dabar yra 
tokioje padėtyje, kaip ir kiek 
viena kita gatvė mieste ir tai 
'atlikta pinigais iš mokesčių už 
važinėjimų, pinigai sutaupinti 
nuo automobilių laisnių. 

Tai nauda Grant ' Vvprk o 
gyventojams be jokių extra 
mokesčių. Alleys bifvd palaike 
mos geresnėje padėtyje, o mo 
kesčiai buvo visuomet prieina 
mi, žemi. Lietuviai buvo vi
suomet tinkamai pagerbti ii 
daugelis jų turėjo darbo mie 
sto darbuose. 

Rupesniu atstovo iš Grant 
Works dabar esančio miesto 
Taryboje, republikonų komi
tetas stato kandidato j knygy 
no valdybos narius p. M. Vai
čiūnienę. 

Tai pirmas įvykis, kad lie
tuvė- gayo sutartinų parėmimą 
nuo politinii) organizacijų Ci 
ceroje. J i bus nominuota pe,i 
pirmuosius rinkimus, ir tikrai 
bus išrinkta Balandžio 1 d. 
Po išrinkimo ji kidą pasietar 
buoti pagerint Knygyno pa 
dėtį ir dės pastangas/kad bu
tų atidaryta knygyno sk yri u.* 
Grant Worke, kur tas reiku 
las labai atjaučiamas. 

Lietuviai turėtų didžiuotis 
kad ta vienbalsį parėmimą, 
padarė Republikonai: . 

Nęrint balsuoti už p. M- Vai 
čiunienę, reikįa r^ifeal&ųti re 
publikonų ballotų, nes tik ja
me viename ji yra. Abelnai 
didžiūną lietuvių, 'yni pasi
tenkinusi dabartine Cicero'* 
Republikonine administracija 
ir jos pasidarbavimu. 

Lietuviai kviečiami balsuo
ti už juos. Štai ir iu surašąs: 

JOSEPH Z. KLENHA. 
Prez ' 

FRANK HOTJOEK.. Clerk 
TIMOTHY J. BTJCKLEY, 

Čollector 
PET. F. GIELD^NSKI 

SunĄrvisor 
ANTON VENDLEY, Ašsessor . 

I. KUCHBRA. Tru^ 'e . 
FEĄKJC J. V O » l | H , 
MARY VAICU1TAS, 

Direct. Public Library Eoard. 

Jeigu nori čebątų kuriems nereikia pu 
spadžių dėti, užtad kad jie nudėvės net 
ir plienines vinis ant 5kuriniu čevery-
ku «-- tąi reikalauk ^Hi-Press" Kasik-
linių Čebatų — Žiūrėk kad butų Rau-

ę * 

donas Brūkšnys aplink viršų. 

THE B. F. GOODRICH RUBBER GOMPANY 

AKRON,- OHIO. 
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NEUŽMIRŠK BALSUOTI UŽ 

SVARIĄ GERĄ IR TEISINGĄ 

ATIDAVIMAS BALSĄ UŽ 
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/ 

PRIMARY BALSAVIMAI 
VASARIO 26, 1924 

DĘM^SBĄTŲ KANDIDATAS 
ant 

KOLEKTORIAUS 
CICĘEO MIESTE 
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NIEKO NĖRA APIE POŽE
MINIUS GELEŽINKELIUS. 

Anądien su dideliu entuzi
azmu miesto taryboje pakel
tas požeminiu £t>ležink»lįų 
klausimas Chieagoj. susidūrė 
su miesto majoro pasiprieši
nimu* :': 

Ta klausima iškėlė viršuti
ni*) geležinkelių bendrovės 
viršininkas Insull. J i s padavė 
planus prakasti geležinkelius 
ir pažadėjo tuo pačiu laiku 
kai-kuriose miesto dalyse pra 
ilginti savo valdomus viršuti
nius geležinkelius. 

Kaip žinoma, miesto majo
ras darbuojasi gatvekarius ir 
viršutinius gelež. sumiestin-
ti. Bet jei sutiktfl su Insull'o 
planu, tuomet su sumiestini-
mo idėja turėtų skirtis. 

Cbieagoje trafikos klausi
mas nesprendžiamas kaip rei 
kia. Perdaug politikos, bet la 
bai mažai realio darbo. Pra
dėjus 1J)K> metais gatveka^ 
rių bendrovė neprailgina ga-
tvekariu. Tuo tarpu miestas 
jfteeiasi. Daugelis žmonių Įsi-
gi,ję nuosavus namus ten, kur, 
pagal planų, turėtų but pra
vesti gatvekariai. Apsigyve-» 
nus negalima pasiekti gatve-
karįij, kad nuvažiuoti į da r 
bą. 

jTno tarpu ponas majoras 
su savo valdyba politikuoja 
apie gatvokarių ir viršutinių 
geležinkelių sumiestinimą. Del 
tos politikos bendrovė nei bė 
gių niekur neprailgina. Nes 
kamgi, sako, jei artimoj atei
ty miestas išpirks gatveka-
rius ir viršutinius geležinke
lius. 

Renkant šiandieninę miesto 
valdybą, visi tikėjosi sulauk
ti bent kokių palengvinimu. 
Pasirodo, kad demokratai ve
rti repnblikonų, gi republiko 
nai demokratų. Nei vieni, 
nei kiti nes i taiko prie gyven
toju norų. 

Laikas butų piliečiams į-
kurti nauja politinę partijų ir 
ant visados |X*rsiskirti su de 
mokratais ir republikonais. 
Nes pastaraisiais metais de
mokratai ir republikonai go
riausia rūpinasi tik savo par 
tijiniais reikalais. 

NORTH SIDE. 

NENORI MOKĖTI, EINA 
K A L E J I M A N . 

Už nuomuojamo flato neap-
šilclyrru} Birt. Ė. Kersihaw, 
5644 Maryland ave., teismo 
nubausta 100 dolerių pebau- j klansomybės paskelbimo dck-

Lietuvos Nepriklausomybė 
gražiai paminėta. 

Vasario 17 d. šv. Mykolo 
bažnyčia buvo išpuošta vėlia 
vomis. Federacijos vietinis sk. 
užprašė šv. Mišias už žuvu
sius del Lietuvos laisvės. Šv. 
Mišias atlaikė svečias kuni
gas. Mūsų klebonas, gerb. 
kun. A. Baltutis 8 vai. ryto 
ir po sumqs sakė pamokslus 
(tai šventei pritaikintus. 

Vakare 8 vai. prisirinko pil 
na par. svet. žmonių. Svetai
nė buvo išpuošta gražiai A-
merikos ir Lietuvos vėliavo
mis. 

Pradedant programą, šv. 
Mykolo parapijos eboras, va
dovaujant varg. J . Brazaičiui, 
Midainavo Lietuvos himnų ir 
da keletą patriotišku daine
lių, kas atgaivino visų dva
sią. Taipgi sudainavo kvarte
tų vyrai, Northsidės pasižy
mėję dainininkai: Pr. Masko-
laitis, A. Rugienius, A. Ka
minskas ir J . Kišonas, vad. J . 
Brazaičiui. Jų dainos publi
kai labai patiko, ypatingai 
(Geležinio Vilko maršas; kele
te sykių buvo iššaukti pub
likos atkartoti. Po dainų sekė 
kalbos. Pirmiausia kalbėjo 
gerb. kun. T)r. Rėklaitis. J is 
labai vaizdžiai apsakė tuos 
lietuvių sunkius žingsnius žen 
iriant į nepriklausomybę. Po 
jo kalbėjo P. Kišonas, nese
nai grįžęs iš Lietuvos. Iš pra 
.lžios jis žmones prajuokino, 
j paskui gana rimtai apsakė 
apie Lietuvą ir Lietuvos ka
riuomenę ir ragino amerikie
čius labiausia rūpintis Lietu
vos kariuomene ir jos ap&vie 
ta, pasiunėiant jiems geru lai 
krašėių, knygų. 

Trečias kalbėjo gerb. kle
bonas, kun. A. Baltutis. J is 
aiškino apie Vilniaus našiai 
eius ir mokyklas; kaip jie ton 
nedoru lenkų yra persekioja 
mi ir ragino visus, prisidėti 
aukomis ir eiti jiems į pagei-
bų. Parinkus auk u, buvo iš
nešta rezoliucijos prieš len
ku*? už jų žiaurumus Vilniuje, 
ir prieš suvaržymą ateivių 
šion šalin. Rezoliucijos buvo 
vienbalsiai priimtos. 

Galop kalbėjo adv. Česnu-
lis, žymėdamas 'apie įsteigimą 
VVashingtone Lietuv. Informa
cijos Biuro, apie sunkius žy
gius išgauti Lietuvos pripaži 
nimą nuo Amerikos valdžios, 
ir kartu reiškė džiaugsmo, 
kad Lietuva yra laisva ir pri 
pažinta nuo visų tautų ir kad 
VVashingtone turime gerb. Lie 
tuvos atstovą Bizauską, kuris 
1918 metais, 1G vasario via 
pasirašęs po Lietuvos Nepri-

! M. Kareėkienė, A. Bacavicius, 
A. Sutkus, M. Sutkienė, J . 
Gerdžiunas, V. Dovidaitis, P. 
Simanavičienė, V. Unikamkas 
E. Liaudanskas, K. Butkevi
čius, V. Dubauskas, K. Jese-
vičiutė, M. Lukoševičienė, K. 
Brazaitienė, J . Kriminckaitė, 
A. Raamanskis, A. Nausėda, 
0 . Sluoksnaitienė, J . Bamoš-
ka, J . Petraitis, J . Rėkus, E. 
Pošką, A. Deksnis, P. Sutkus, 
V. Dumbliauskas. 

Viso su smulkiomis $130.30. 
Reporteris. 

zoliuciją, tada pirmininkas ša
ukė, kad kam nepatinka ,gali 
sau eiti laukan, nes.esą ir tfe 
jų bus galima perbalsuoti. Re
zoliucijos gamintojai tuojaus 
šoko prie darbo ir iš kelių 
balsuotojų priskaldė vežimą 
balsų. Aišku, patys ir balsa
vo ir patys balsus skaitė. 
Lengva buvo jų d a u g 
priskaityti. Čion mažne visi še |bar Sąjungietės tikrai vėl suju 

WEST PULLMAN. 

dos. Nenorint jai užmokėti 
pabaudos, paimta kalėj i man. 

Pirm 47 metų Ohicagoj bu
vo vos 4 telefonai. Šiandie 
vra 700,000. 

Vienas motoristas Lake 
Forest policijai pranešė, kad 
išilgai Sheridan road jį vijo
si 6 vilkai. 

Jaunimas Veikia. 
Senai laukiamas L. Vyčių 

35-tos kp" šokis įvyko vasa
rio 10 d.,*pTai buvo bent šo
kis! Svetainė graži, muzika 
geriausia, o apie jaunimą, tai 
nėra ko kalbėti. Nors jo ir 
buvo neperdaugiausiai, bet vi
sgi westpullmaniečiai gali tuo 
•ui didžiuotis, kad atsilankė 
Obieagos geroji dalis. 

il)el nekuriu priežasčių, va
karėlis pinigiškai neatnešė 
naudot, bet moralis pasiseki
mas mus labai džiugina. Kaip 
girdėjau, tai kuopa greitu lai-
ku žada rengti kitą šokį, ir 
tada pasekmės bus dvigubos, 
aes kada nestpullmaniečiai pa 
prryžta ką nuveikti, tai nė jo
kios kliųtys jįų nesustabdo. 

Aėiu mūsų veikliai rengimo 
komisijai: V. Kelečiui ir A. 
Žiogąitei. jTas vakarėlis tik
tai buvo jums paskatinimas 
prio didesnio veikimo. 

Kada L. Vyčių 35-ta kp. 
rengs kitą šokį, aš gerai ži
nau, kad visas Chica&os jau-
uiinas atsilankys, nes vakariu 
nžsibaigus visi atsilankiusieji 
pareiškė savo dėkingumą, mu 
su draugiškumui, ir pažadėjo 
mūsų vakarus visados lanky
ti. Gerai, pamatysime! 

Kortspondtnti. 

rininkai sukilo eiti laukan iš 
svetainės, o pirmininkas p. J . 
J . Elijošius tai pastebėjęs 
uždaro susirinkimą sakyda
mas, kad susirinkimas bus su 
šauktas kitą sykį, neminėda
mas kada, kokią dieną. 

Praslinkus kelioms dienoms 
tūlas šėrininkas rašo " Var
pe " no. G, kad esą pirmiiyn-
kas p. J . J . Elijošius po pri
ėmimui p. C. Valančiaus re
zoliucijos apie direktorių skai 
tliaus sumažinimą iki devynių 
direktorių, rinkimus atidėjo i-

si d'ulei į perstatymą ' 'Juodo
ji Suomytė" Scliool Hali. Pel 
no padarė $300.00. Kiek Ži
nau, svarbiausias roles turė
jo pačios Sąjungietės. I r kiek 
tų visokių t ' intertainments , , 

įrengdavo, " O h boy!" Dabar 
tės per nekurį laiką tai pat 
nutilo, kad niekur nė girdė
tis,' nė matytis. I r del ko taip? 
«Well" del to, kad..., bet <!a-

ki pėtnyeios, vasario 1 d., toj L Sacillo raportavo, kad M 

do. Minėtame susirinkime nu
tarė surengti "Buneo Par'ty", 
kur ir kuomet nežinau. Išrin 
ko komisiją: A. Baltutienė, 
L. Tirunaitė, J . Sacillo, B. 
^usiuk'aitė, M. Hedienė. 

Valdybą šiems metams pali 
ko tą pačią — pirm. A. Bal
tutienė — vice-pirm., J . Sa
cillo i— f. rast...— I I rast. L. i 
Tirunaitė — ižd. J . Kaminskie 
nė — iždo globėjos M. Šedie-
nė, K. Paulienė. 

Nors parapijos bazaras jau 
senai užsibaigė, tečiaus p-nia 

Telefonas Canal 7288 
PETRAS CIBULSKIS 

Malfarojlmo Kon traktorius 

0 A 2 Ų 
IR 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprasta*, 
mūsų biznio 
augimas reiš

kia sąžiniška 

Kostumeriams-

patarnavimą. 

2338 So. Leavitt Street 

D E N T I S T A I . 
g — » » • • • • • • • • • • • • » » » - - a 

Dr. P. G. Luomons 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

3291 W. 23-nd * So. Iieavitt Sts. 
Tel. Canal 6223 Chicago, 111. 

8.8» VAL.. 9 iki I I ryto ir 1-
•akare. Ned. pagal sutartį. 

i 

> » * — 

paėioj svet., 2 vai. po pietvi. 
Oi tuo tarpu buve^ svetainėje 
dauginus šimto šėrininkii nė 
vienas tokio pareiškimo ne&ir 
dėjo. 

Nuostabu, kam imamo; to
lau triksy. Yra ėion kas nors 
tokio apie kg. reikia susi.Io. 
mėti visiems šėrininkas«s. 

šėrininkas. 

TOWN OP LAKE. 

SaJ. 21-ma kp. parapijai pelno 
padarė, ko nė viena draugija 
nepadarė — $530.0o. — C1 i a 
ypatingai reik»a sakyti aeiu 
p.nioms: J . Soeillo, A. Bal
tutienei, M. Sedienei ir ki
toms. 

Valio! Sąjungietės, įstokite 
į praeities vėžias! Tyla. 

ŽODIS. KITAS • 

Iš "Mildos" Bendrovės meti
nio Susirinkimo. 

. . . 

Sausio 28 d., 1924, 8 vai. 
vakaro įvyko metinis " Mil
dos' ' Teatro Bendrovės akci
ninkų susirinkimas, knr del 
įneštos p. C. Valančiaus rezo
liucijos apie direktorių skait-
liaus sumažinimą iki devynių, 
kaip tik perskaitė rezoliuciją, 
kilo protestas! ir visi mažno 
vienbalsiai šaukė rezoliuciją 
atmesti, išskyrus mažą dalį 
Bridgeporto tinansinikij re*al 
estate agentų, kurie jau tą 
rezoliuciją turėjo iškalno pa
gaminę ir planus jau sutaisę, 
kad ją ar šiokiu ar tokiu bū
du perbalsavus. Kada didžiu
ma šėrininkų kėlė didžiausj 

laraeija. 
Vakaras baigta tautos him

nu. 
i Vilniaus našlaičiams surink
ta aukų $130.30. Aukavo Šie 
asmenys: 
K. Krivickas, L. L. bonų $55. 

Po $2.: kun. A. Baltutis, V. 
Kavaliauskas, V. Stroga, J . 
Keliukius, J . Lebežinskas", $1.-
50c. 

Po $1: B. Nausėda, A. Je-
nušauskas, K. Adomonis, J , 
Karalius, B. Naujokienė, V. 
Pocienė, V. Mačiukonis, O. 
Kizelevičienė, V. Šniaukšta, 
A. Kumštelis, J . Naujokas, J . 
Valaitis, J . Kupčiūnas, J . Pra 
naitis, P. Masis, K. Ignatavi-
če, K. Lukošius, O. Labanauc-

Apartamentimų namų fla- k a i t ė > j B l a ? i u t ė > j B e r k e ] . S j 

te policija rado nužudytą g< Bujoidaa, A. Šakis, A. 
Mrs. Duffy. Jos vyras rastas Kriaučiūnienė, J . Kirstukas, 
nužudytas ties 7100 West 63 M # Stankevičius, 
s t r* V.Daugirdienė, A.Rugienis, A. 

REIKALINGA. 

Trys girti (ači,ų probibicir 
jai) vaikėzai užpuolė ir sumų 
šė gatvėje Mrs. Anna Hurley, 
5521 So. Loomis st. Paimta ' 
ligoninėn. 

REIKALINGOS. 
Slaugrytojos (nursčs) 2 metų kursas 
valgis, kambarys, uniformos, ir kny
gos veltui ir dar $5.00 į mėnesi mo
kama. 

Noilnt (langiaus informacijų at
sišaukite ypatiikai: 

St. Paul 's Hospital 
TRAINING SCHOOL 

828 West SSth Place 
Dr. Y. M. Doodokyan, M. D. 

Sąjungietės Sujudo. 
Vasario 1 d. Mot. Saj. 2L 

kp. turėjo susirinkimą šv. Kry 
žiatt* ]>arap. svet.. Narių sir 
sirinko neperchiugiausiai, bot 
žinoma, pačios veikliosios. 

Pirmininkaujant p-niai A. 
Baltutingi su^iaaiitbiivo tvar
kus. 

Me« atsimename^Mot. SQJ. 
21-mos kuojx)s garbingus lai
kus, kuomet ji pajėgė nustebiu 
ti Moterų Sąj. kuopas visais 
žvilgsniais. Narių skaitlius bu 
vo pasiekrs gan augSta skai
tline — 130. Buvo surengu-

PARDAVIMUi. 

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
Kas norite paskolinti pini 

gus $4,(KK) ar $5,000 ant pir
mo morgičio; mokėsiu 6%. At
smaukite iki Kovo 15 d. 1924 
ant sekanėio adreso, gausite 
pilnas informacijas. 

JUOZ. SAKALAUSKA*S, 
4829 W. Nevada Str. 

Telef. Spaulding 2500 

PERKAME ŠERUS 
Vaišiją Litliuanian agency 

and Loan Coiporatiou. 
Atsi«a\ikit po numeriu: 

2259 W. 22nd St. 

į » » w w » » M » » » m*A 

Telefonas' Canal 53^. 

JOHN G, MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chlcago, 111. 
• » » • • • • • • • ' » • ! • • » • !• 1 !>• • • • • j 

Dr. M. ŽILVITIS 
DENTISTA3 

419S Archer Avenue 
Tai.: • iki 9 v*k- kaadlcn. Nedė 
UoJ 9 lkl 12. 

Tel. Lafayette 6061 

r- Tel. Blvd. 7042 

DR. G. Z, VEZELIS 
LH^rcms DENTISTAS 

47*2 SO. ASHLAlfD AVENCE, 
Arti 47-tos Gatvės 

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Saredom_» nuo 4 fki 9 vakare. 

f Tel. Lafayette 4229 

P L U M B I N G 
Kaipo lletuvys, lletaviafns vtea. 

dos patarnauju kuogerlaomla 
M. Y U f i K A 

8 2 2 6 W « t 3 8 - U i 8 t r e e t 
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NAMAI IK ŽEMĖ 
PUIKI PROGA KONTRAK-

TORIAMS - NAMU 
. STATYTOJAMS 
Bouthsidt'j, vieta labai #ra-

ži pilnai impruvinta ir restri-
ktyta ir apniokota prie labai 
geros tnuisportacijos. 

Žemė nekuomet seniaus pa
saulio istorijoj nebuvo taip 
vertinama kaip dabar ir nie
kad Amerikoj nereikiejo tiek 
namų kiek dabar. Namų sta
tymas Chieagoj yra reikalin 
giausias. 

Panaudokite šiandien savo 
įtekmę nes vėliaus tokių vietų 
ir už tokia kainą, nebus. Pa
siskubinkite, mes duosime ant 
labai lengvi) išlygų. 

ADAM ^ MARKŪNAS, 
800 First Nat ' l Bk. Bldg. 

68 W. Monroe Str4., Chicago. 
T^ef. Randolph 7400 

NORĖDAMI 
URKTI, PAftDUGTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BU8 

ANT NAUD0S. 

S. L. FABIONAS CO. 

Akli \ prltalsymo mene 
20 metų prityrimo 

SIMPTOMAI PA R KIMI A 
Akiv Llgaa 

kx jums skauda gaivą t 
Ar Juau. akys ašaroja? 
Ar yra uždėsrtoa? 
uefflna ar niežti? 
Ar skaitant akys crelt parars 

• ta t 
Ar kvaišta f ai ra? 
Ar matote kaip Ir plukančlo* 

taikus T 
Ar atmintis po truput) mažė)*'' 
ar aky* opios ivleaai? 
Ar Jaučiat* kaip Ir smiltis »Jry 

sa? 
Ar yra balta dėmė ant roku? 
Ar turit kataraktą? 
*r turi žvairas akla? 

Or. Jan J, Smetana 
ASIHIU SPECIALISTAS 
t*Ol So. Ashland AT«. 
.. .Kampas 18 gatvės 

Ant trečio auKftto virt Platto ap 
tlskos, kambariai 14, IK. K ir 1? 
Valandos nuo » ryto Iki • vakarf 

L 
A D V O K A T A I 

" , S. W. B A N K S 
\ ADVOKATAS 

99 W. Monroe Street 
Room 904 — Telef. Randolph 9»Ot) 
Vai: Nuo 9 ryto lkl S po pietų 
Vakarais: 820S So. Hal«t««<t fitr 

Telef. Vards l t l f 
Cblcago. 

i ' • 
! • - , - - - - - — — _ _ _ _ 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

VeA* byl<u» T1«O«S« Trhma«M>. Bmuunl-
m««ja Abstraktaa Padaro pirkimo Ir 
rf*rdavimo Dokumeatos Ir Iraliojimos. 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG. 

Telefonas Randolph S261 
vaJcarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Canal 1667 
* 

C, V. G H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. 22nd St. Tel. Canal 6699 

-a 

f V. W. RUTKAUSKAS ! 
A D V O K A T A S 

809 H. m St , Giitesgo 
TeJ. Beulevard 0611 ir, 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. 

M »jmmmmmmmmammmm • • i ^ r — • 

B I Z N I S 
PARSIDUODA bučernė ir 

^rocemė labai geroj vietoj, 
visų tautų apgyventa biznis 
geras parduosiu arba mainy
siu ant namo, |oto, automobi-
liaus ar kito kokio biznio. 

Atsišaukite: 
722 W. 35th Str. 

Telef. Bonlevard 3249 

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LISIBIENTAS* 

Naudojama* n,uo die«iani?iŲ snnariy 
ir muakulg. 

Nno skausmų krutinfije !r pe£ino»?. 
Kuomet reumatianaa jūsų inuaUultu 

sutraukia i mazgą. 
Nuraminimui dreban#iy. durancių 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo tfnarinimy ir numu*iTOAl. 

Nuo dieglių ir skausmų. 
PatHnkit juomi — Pravys skausmą. 

Salin. 
Visuomet laikykit* bonką po ™nka 

niekuomet negalit tinoti. kada jw 
jums bua reikalingas. 

S5c. ir 70c u2 bouką aptiekose. F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th S U Brooklya, N. T, 

OR. 0, VAITUSH, 0 . 0 . 
Pal«mr*1n« n a 
aklų terapim 
kas »ra prleSa* 
timl nkaudAlltn 

galvos, evalgoillo. aptemimo, nervo 
fnmą, 'kaudancluo Ir užatdegualu* 
karSčlo akių kreivos akyr katerak 
ta. nemlegio: netikra* akla Indedar 
Daroma egzaminas elektra parodao 
tla mažlauslaa klaldaa. Akiniai pr' 
taikomi teisingai, toli Ir eiti matan 
tlema pagelbėta. Sergėkite savo re 
gėjlrno ir vaftua einančius mokyk 
lon. ValąBdoa: ntlo 19 lkt S vakar* 
Nedėllomls nuo 10 lkl 19. 
1546 W. 47 St. ir Ashland A* 

Ofisas Didmiesty!: 
29 South t a Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Tards 4681 

f|* • • • • « • •• — » » » » » » » » • • » » » » • » 

A. A. S l a k i s 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidnrmlėstyje 
OHICAGO TEMPLE nl I1JU.V, 

11 West Washington Strikt 
Room 1726 Tel. Dearborn 9057 
Namu Tel. Hyde Para S39& 

T3TSZ Z*"" 

l e l . Central 6800 

STASULANI 
ADVOKATAS 

VidurniicstlJ Orisaa 
I Room 1703 Chlcago Temple Dldg 
77 W. Washington St. 
(1ICEKO OfLsas: Paitedėlio vak 
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero 50361 

ĮURIDGEPORT Ofisas: Kitais vak 
1236 S. Halsted St. Tel. Boul. 673?! 

Y 

f — — — 

D A K T A R A I 
NAPRAPATH 

,, ,||, Jb ĮfV, ^ w l W j k ^ S 

I t«SH»S»» — S 
Tele f . B o u - c v a r d OS1S 

I 

m»» m m«g 

Dr, Natalii Žukauskas 
NAPUAPATB 

3249 6. Morgan St. Cbicago. 
Valandos Paned. Sered. ir Su-

batom nuo 2 iki 9 vAl. vakare, 
4652 South Ashland A«ouue 

Vai. Utar, Ketvr. ir Petn. nuo 
2 Iki 8 vai. vakare. 

J. P. W A I T C H E S 
L a w y e r 

O E T C A T S A D V O K A T A S 
D i e n . : D . 5 t 4 — 5 1 6 — 1 2 7 N. D e a r 
b o r u St . T e l . R a n d o l p h 5 5 8 4 — 5 5 8 3 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Roseland Tel. Pullman 637: 

Ji*: 

ii 
. ^ K 

MOTERIMS IR MERGINOMS! 
Gal Jįjt turit Gdtonus plaukus! O gal jųs plaukai yra juodi! 

Ar Kaitanloiai Rudi, ar Auksinės parvos; Rausvi plaukai ar Vi-rii-
kai Raudonį! Vienok nežiūrint kokio9 spalroa jie nebūtu, neleisk 
pleiskanoma sunaikinti jų graaunio! . 
VT *,l¥,lm9 atiik* ***< i«« i l s tik laika nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jųa savo plaukus dar tebedflvit supintus į kasų, ar su
suktus j maxgų ar gal jau esat trumpai misikirpe, vienok jųa negra-
ttte daleisti, kad neivarioa, iškrikę pleiskanos aūfadrtų jusu isVais. 
dą! Jums nereikės kentėti nesmasrumo dėlei nieMjimo ir "besilupiino 
gaivos odos, jei naudosite RuffU: ^ 

Netikėkit mu«ų iodiiui. Nusipirkit 66c. bonką ir paklot per
sitikrinkite, kad Ru/Tlci yra mirtinu prieiu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plaku tonikų, kokį tik kada esate naudoje i Galima 
gauti aptiekeac. 

F. AD. RICHTER A CO. 
104-114 So. 4tk Stras* Brooklrn. N . Y . 

^ S £ 

Dr. M. S t a p u l i o n i s 
4201 South Roekwcll Street 

Telefonas Lafayette 8026 
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto lkl 9 vai. vakare 

Pranešimas sergantiems. Turiu gartas pranešt Tamstai, kad as gydau 
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauja ser
gančių gydymui būdą: nesllpnlnu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargus, 
jis dar smagumą teikia. • 

Jeigu jau aplankiai net keletą gydytojų, pas kuriuos pagalbos Ir gi 
nesuslradal, o sergi širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi, Inkstų, ausų ne* 
girdėjimo, naktiniais susKlaplnlmals, ar kitokia sena liga, ateik, o aš noria* 
patarnausiu. ' 

PRANEŠIMAS SERGANTIEMS: Pasekmingai gydau NaprapaUjos 
būdu stalgias ir ehroniškas ligas be vaistų Ir operaeijų. Jeigu Tams
ta pats ar kas 15 prietelių serga širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi 
inkstų, ausų. naktiniais susišlapini mals ar kitokia sena Ilga, ateikite 
aš noriai patarnausiu. DR. J. JAKUBAUSKAS 
Valandos: nuo 9 iki 12 diena Ir nuo 8 iki 9 vakare; Ned. t iki 13. 

Telefonas Bonlevard 4774 
J 1 6 4 7 ^ - HALSTED ST., KAMPAS 47th. ST. 
VALANDOS: nuo 2 iki 7 vakare. Telefonas Pullman 5147 

11132 S0. MIOHIOAN AV E. ROSELAND, TT.TU 
— * ~ - ~ — ^ - — • — - — • 

IalETlTVIAI ORABORIAT 

S. D. LACHAVVIGZ 
Lietuvis Grabortii-
2314 W. 23rd Pi. 

Cicago. 111. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausla 
aelkale meldžiu at
sišaukti, o mane 
darbu busite užga
nėdintu 

TfcL Oanal 1271 
l l t t 

relefonas Bonlevard 41S9 

k Masalskis 
Graborius 

Patarnanjų lai J 
dotovėse ves- j 
tnvėse, krikšty ; 
aėe ir *\tw* \ 
reikaluose. K*1* f 

prieinamos 

(3307 Antram Ave. Chicago. 
i ^ ^ ^ - — — _ . - — - - , ,,, „ —-^»^»^sssi ar 


