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RELIGINĖ PADĖTIS VO
KIETIJOJE 

NUMATOMA, VOKIEČIAI 
GRYžTA KATALIKYSTĖN. 

Bet Dr. Schubert įspėja per
daug nesidžiaugti. 

VTENNA, kovo J7. — Kas 
tiesa, žymi dalis Vokietijos 
protes tantu draugingiaus at
sineša į Kataliku Bažnyčia,, 
negu butą senians. Bet tikė
ti, kad vokiečiai masėmis tu
rėtu pereiti tikrojon Bažny
čion, tai butu apsivylimas. 

Tiesa, vokiečiu šviesuome
nėje vis daugiaus pradedama 
interesuotis Kataliku Bažny-

- čia. Tečiaus nebereikia per-
daug džiaugtis, kad greitai iš 
to butų kokios tikėjimui nau
dos. 

Reikia atsiminti, kad šian
die katalikiškoje Bavarijoje 
protes tanta i neį pabhulę puo
la Kardinolą Faulhaber ir ka
talikus. O juk rodos tame 
kraš te protestantai turėtu ra
iniai laikytis. \ 

Nebeuzilgo eina politinė 
par lamentan rinkimų kampa
nija. l»e al)ejonės, ton kam-
panijon bus žymiai Įvelta ir 
religija. Protestantai visur 
mėgins įžeisti katalikus. 

Pastoralės Teologijos pro
fesorius Breslau universitete, 
Dr. Fianz Sehubert, vietos 

f viename laikrašty štai ką ra
šo apie katalikybės stovyhą 
Vokietijoje: 

" Revoliucija Vokietijoje 
paliko labai dideliu religiniuo 
se jausmuose nuostoliu vokie
čiu tautai . Protestantu d a-
lis, suprantama, labiaus nu
kentėjo, negu katalikai. 'Pe
čiaus katalikybė irgi žymiai 
nukentėjo, kuomet Vokietijos 
imperija nebeteko žymių savo 
teritorijų, kuriose gyvena di
džiumoje katalikai. Ir kuo
met Vokietijos valstybė ap
karpyta , reikia laukti paky
lant naujų religiniu kontro
versijų, kokių ilgus metus ne
būta. 

"Re ik ia pastebėti, kad pro
testantų laikraščiai nemalo
n ia i , i r nepalankiai atsineša į 
kiekvieną iškylančią naują ka
taliku įstaigą, arba organiza
ciją. Bijo Romos dominuotės: 
Tečiaus tos visos protestan
tų prieš katal ikus manifestaci
jos nėra reiškiamos taip 
daug viešai, kai kad butą 
p i rm dvidešimts penkerių me
tų. Reikia pripažinti faktas, 
kad simpatinė kataliku su 
protes tanta is kooperuotė šian 
die vis da r labai menkai ga
lima. 

" P u o l u s imperijai, protes
tant izmas nukentėjo. J>et ne
reikia manyti , kad protestan
tai masėmis gryžtų Kataliku 
Bažnyčion. Aiškus daiktas, 

•r ' 

protestant izmas vokiečiuose 
nyksta ir griųva. Bet da r 
nemažai laiko ims j am pilnai 
sugriųti . 

"Genera lė padėtis Vokieti
joje neatsimainiusi. Čionai 
katalikų bažnyčia, tenai pro
testantų bažnyčia . ' ' 

Lenkai Apgaili Klaipėdą Ir Nemuną 
1 1 * • * * 

Vilniaus Klausimu Jie Bijo 
Ir 

PAŽYMI, VILNIUS ESANTI NEATSKIRIAMA LENKI-
JOS DALIS 

DAUG LIETUVIU NORI 
KĖLIMUI AMERIKON, 

BET LIETUVA IR PASAULIS YRA KITOKIOS 
N U O M O N Ė S . , < 

— ' 

GKNEVA, Šveicarija, kovo 
18. — Čia suvažiavę visi po
litikai ir diplomatai tvirt ina, 
kad Tautu Sąjunga šiandie 
pergyvena didžiai svarbu mo
mentą ir švenčia triumfą, kuo 
met jai pavyko baigti santar
vės valstybių su Lietuva gin
čus Klaipei los klausimu. Pa
sirodo, T. Sąjunga kaskar t 
darosi vis naudingesnė Rūro-
pos reikalams ir taikai. 

Vilniaus klausimas. 
Baigęs kalbėti apie Klaipė

dą, p . Galvanauskas prisimi
nė Vilniaus klausimą,, kurs y-
ra šiandie vienas gyviausia 
klausimų rytinėj Europoj . 

Tečiaus lenkų delegatas 
Skirmunt tuojaus atsakė. J i s 
pranešė, kad esą Vilniaus 
klausimas jau senai baigtas, 
kad Vilnius, girdi, esąs neat 

KAUNAS, kovo 18. —Vie
tos Amerikos konsulate užsi
registravo f pasų vizavimui 
toks skaičiitš lietuviu, kad jų 
gali užtekti septynerių metų 
kvotai. 

Šaliniais konsulato žmonių 
būriai tur i nusisamdę pasto
ges i r per naktis lukeriuoja 
eilės, kuomet pasai bus vizuo
jami. 

Kiekvienas jų tikisi pasiek
ti Ameriką pirm liepos 1 die-
nos. 

C H I C A G O J E 
VANDENS SAIKRODŽIŲ 

KLAUSIMAS. 

BLOGA PADĖTIS 
VVASHINGTONE. 

Pranešta , kad politikieriai, 
kaip ir tikėtasi, progresuoja 
vandens saikrodžių 'klausime. 

Miesto tarybos finansinis 
komitetas sutiko, kad j'i skirs 
tam reikalui pinigų, jei tais 
saik rodžiai s nebus paliesti 
maži namai* 

Miesto valdyba tad pasiža
dėjo saikrodžius įtaisyti tik, 
tuose namuose, kurie turi 
daugiaus šešių pagyvenimų 
(flatų). 

Rusijos Bolševikams Grasia 
Revoliucija 

KALĖJIMAI UŽKIMŠTI ĮTARIAMAIS NEIŠTIKI
MAISIAIS 

Daugiaus girtų areštuota, 
kaip kitur. 

K l a i k i o s klausimas buvo "t i r iamoji Lenkijos dal ią kad 
di.lJ.iai opu , klausimas, kuo- '« k a u s i m ą Amluisadorių Ta-

met prie to uosto mėgino pri 
sikabinti lenkai. 

Amerikonui Davisui ir jo 
vedamai komisijai pagaminta 

[čia daug didelių ova<-*jų, už 
tai, kad jis sumaniai atliko 
savo darbus Klaipėdos reika-
le. į 
Kompromisas . 

Lietuvos užsienių reikalų. 
ministeris CWIvanauske* k o - L ^ i S s p W .n<ii i r M ) . 
ris Lietuvos vardu gynė Klai
pėdos reikalus, kalbėdamas 
pareiškė* kad Lietuva, pri
imdama Klaipėdos išsprendi
mą, iš savo pusės daro didelį 
nusileidimą. Tai pirmiausia 
todėl, kad lietuviai remia iT. 
Sąjungos darbus, gi ant ra , j 

ryba išsprendusi ir, kad pa-
galiaus nei pati Amerika tą 
išsprendimą patvirt inusi. 

Lenka; susipras. 
Teėians "Lietuvos delegatas 

pdreiškė, jog ta ip nėra, kaip 
lenkai mano. Ateis laikas, 
kuomet lenkai įsitikins, kad 
Vilniaus klausimas tikrai ne
baigtas ir patys lenkai no-

Tuo būdu lenkai įrodo, kad 
jie apie Vilnių • bijo ir prisi
minti. Yerčiaus jiems nesi
naudoti Klaipėdos uostu ir 
Nemuno tranzitu, negu kalbė
ti Vilniaus klausiniu. 

Lenkai labai apbail l nebe-

WANHfXGTON, kovo 18.— 
Kongreso atstovas Tinkham 
iš Mass. valstybės paskelbta
me pareiškime pažymi', kad 
Columbia distr iktas y r a «'J00 
nuošimčių girtesnis, negu Pa
ryžius ,ir 2,0000 nuošimčių 
žmogžndingesnis, negu Lon
donas. 

Londonas skaito 8 milionus 
gyventojų. Tenai 1922 me
tais įvyko 28 žmogžudystės, 
(ii Columbia distr iktas skaito 
vos pusę miliono gyventojų ir 
eta buvo .>8 žmogžudystės. 

Paryžiuje, kurs skaito 3 mi
lionus gyventojų, tais pačiais 
metais areštuota 10,000 girtų. 
Oi Columbia distrikte — 8,-
000. 

Anot atstovo1, tai esą todėl, 
kad mušu' šiandieniniai koiv 

IŠNEŠTA GELEŽINĖ 
SPINTA. 

Keletas plėšikų vakar kaip 
9:00 rytų užpuolė avalinių 
krautuvę—Newark Shoe Sto
re, 4731 VY. 47tb s t 

Krautuvės manadžerį su
braklino, išvilko geležinį " s a 
ro*," Įkėlė trokan ir nuvažia
vo. 

Pranešta , spintoj buvę 300 
dolerių. 

K KR L YNA S, kovo J 8. 
Per keletu metų brutalė bol
ševikų valdžia žudė gyvento
jus ir jų lavonais padarė už
tvanką, kad sulaikyti minias 
nuo veržimosi laisvėn ir sau
lės švieson. 

Bet pasirodo, kad ta užtva
nka šiandie, nors palengva 
bet sistematiniai jau griauna
ma. Ištroškę laisvės minios 
žmonių veržiasi jrfrmyn. Nie
kas negali atlaikyti jų to be
galinio spaudimo. 

/Tai matydami bolševikai at 
naujina savo brutalius dar
bus. E ina žmonių skerdynės. 
Kalėjimai kupini. Bet tuomi 

tomas naujas badas. Tai vis 
ženklai, kad bolševikams ei
na revoliucija. 

Pras idėję skaitlingi begali
niai į tariamų areštavimai. Vi
si kalėjimai kupini. Dešim
tys tūkstančių žmonių kanki
nama įvairios Tųšies urvuose. 

Iš pačios raudonosios armi
jos keletas tūkstančių komu
nistų pašalinta i r uždaryta ' 
kalėjimus už kalbas, a tk re ip i 
t as prieš Maskvos valdžią. 

Nežiūrint tos negirdėtos 
priespaudos minios valstiečių 
ir darbininkų vis labiaus šau
kia laisvės i r demokratijos. 
Šaukia, kad bolševikai savo 

jau nebegali sulaikyti žmonių žadėjimais j a s apgave. 

PERANKSTI, PAUKŠTELIAI 

Praneša , Cliieagos apylin
kėse kai kur gryžę pavasario 
paukšteliai. Bet oro biuras 
dar neužtikrina, kad greitai 
butų p,avasaris. 

PAMESTA BOMBA. 

kad kompromisui planus pa-]tekę Klaipėdos. Apgailest*- |grosai nebeteko pasitikėjimo 

[ramino amerikonas. vimą reiškia protestais . 

AMERIKOS PRELATAI 
AUDIENCIJOJE PAS PAPĄ 

LEIDOSI APLINK 
PASAULI 

KOMA, kovo 18. — Cibnai 
atvyko Amerikos prela tu 
C'lueago ir New Yorko Arki
vyskupu, Kardinolu-nominatu. 

I 

Geležinkelio stotyje garbin
guoju svečiu pasitiko Kard i 
nolas Von Rosum ir Amerikos 
Kolegijos nariai Oficialio pri
ėmimo nebuvo. 

Praneš ta , šiandie Vatikano 
organe turės pasirodyti ofia-
lė žinia apie jųdviejų pasky
rimą Kardinolais . I r šiandie 
abudu prelatu eina audienei-
jon pas Papą. 

CI4OVER F I K L D , Santa 
Moniea, Cal., kovo 18. — Šeši 

Zl\ S. V. armijos lalmnai vakar 
tr imis aeroplanais pasileido 
skristi aplinkui pasaulį. 

J i e skris ant Alaskos, iš ten 
ant Japoni jos , paskui per pie
tine Aziją Europon, iš Euro 
pos pasuks šiauriuosna, gryž 
Kanadon ir pagaliaus čionai. 

Kelionė tęsis keletą mėne
siu. 

1 

MACDONALD REMIA MI-
NIMUM UŽMOKESNj. 

SEN. LA FOLLETTE 
KANDIDUOS. 

ir jų leidžiami įstatymai ne
gerbiami. 

Pati krikščioniu bažnvčia 
jau pasimetė su savo dvasi
niais idealais ir pradėjo ak-
tyvį darbą politikoje. 

Ties prohibicinio agento 
Briee Amstrong namais, 2108 
Mobawk ave., pamesta bom
ba. Nahiaį išdalies apgriaut i . 

l ' ž pinigų dirbimą areštuo
tas R. Cruz teisinasi, kad jam 
prisisapnavęs pinigų dirbi
mas, todėl jis sapną sekęs. 

SENATAS PRIEŠ MELLON A 

WASHINGTON, kovo 18.— 
Senatas vis daugiaus ima lin
kti uždėti aukštas taksas tur
čiams. Tam priešingas sek
retorius Mellon, nes jis pat
sai y ra tur t ingas . 

FIUME FORMALIAI 
ANEKSUOTAS. 

AVASHINGTON, kovov 18. 
— Senatorius La Follette 
]) ra neša, kad jei republ ikonų 
par t i ja kandidatu į preziden-

LONDONAS, kovo 18. — tus paskirs Prezidentą Coolid 
Anglijos premieras MaeDo- g 0 ; ta i jis> senatorius, kandi-
nald remia minimum užmo- įduos prezidentu iš trečiosios 
kesnį. kokio reikalauja nerim- part i jos, 
stą anglekasiai. Kad apsi
draust i jų streiko, darbo par
tijos valdžia nutarė paduoti 

F I U M E , *ovo 18*. — Šį sek
madienį miestą Fiume Ital i ja 
formaliai aneksavo. Italijos 
karalius ir Mussolini čia pa* 
sakė prakalbas. 

AV. C, AVilliamson gryžo iš 
CaMfornijos atostogų ir a t ra
do apiplėštus savo namus, 
1518 Juno\vav terrace. 

M r s. F r e d Witt , 18 metų, 
už "boo t l ege rys t ę " išgelbėta 
nuo kalėjimo. Teisėjas O'-
Connell susimylėjo, atsižvelg
damas į jos senatvę. 

ėjimo progresam 
^Oficialiais iš Maskvos pra

nešimais arba telegramomis 
nereikia pasitikėti. Nes vi
sos bolševikų cenzūros pralei
stos žinios yra melagingos. 

Kaip gauta žinių. 
Kad gauti iš Rusijos tikrų 

žinių, ton pasiųstas vienas 
darbininkas su bolševiku val-

-

Idžios viza. Tas žmogus a 
pie porą savaičių buvo Mask
voje, kur kalbėjosi ne vien su 
bolševikų valdžios nariais , bet 
ir su dirbtuvių darbininkais. 

Iš. tenai j is pasileido pės
čias ir apkeliavo didelius Ru
sijos plotus, eidamas per so
džius ir miestelius. Susidū
rė jis su valstiečiais ir dar
bininkais. Matė tų ir kitų 
gyvenimą. 

Už keletos mėnesių tų tyri
nėjimų tas žmogus gryžo Ber
lynan. J i s dabar paduoda 
tikrų žinių apie padėtį Rusi
joje. 

Kova už laisvę. 
Anot jo, šiandie Rusijoje 

j au pradeda įsigyventi naujas 
cbaosas. Nebeuzilgo prama-

Cbieagos sveikumo komisi-
onierius Dr. Bundeson tur i 
projektą automobiliams pa-
naikinti švilpynes. 

I m Chieagos aldermanu a-
nadien miesto tarybos salėje 
susikumščiavo, kuomet gin
čams pr i t ruko argumentų. 

Quidde, didis taikos šaliniu- j g a l v a ž l l d ž j a i ? k u r i o par t raukt i 
kas, kurs iškėlė aikštėn, kad v. .,., ,. v v , 

' ..* . . . . eia atlikti žmogžudystes, 
vokiečiai ttnhtaristai lavina jaunimą naujam karui . 

BOSTON, Mass., kovo 18. 

- Čia ras tas nužudytas S . V. 

par lamentan minimum užmo- 'armijos kapit . Deeming, kor-
kesnio projektą. puso kvatermeisteris . 

MUNICH, Bavari ja , kovo 
18. — Čia areštuotas prof. 

Chicagoje areštuoti penki į-
tar iami iš rytinių valstybių 

Bolševikų priešai slapta 
spauzdina kelis laikraščius ir 
plat ina tuos miniose. Tas 
da r labiaus varo pašėHman 
bolševikų šulus i r jie nebežino 
jau ne kaos pradėti . 

Revoliucija nebetkoli. J i jau 
eina. Nebus pasigailėjimo 
raudoniesiems teroris tams. 

t 

AMERIKAI ORLAIVIS 
UŽBAIGTAS. 

F R I E D R I C H S H F E N , Vokieti 
ja, kovo 18. — Didelis oriais, 
vis zeppelino tipo Amerikai 
j au pagamintas . Ateinantį 
pavasarį bus pr is ta ty tas A-
rrferikon. Pannk t in iaus i vo
kiečiai' orlaivininkai jau skris 
skersai Atlantiko. 

WASHINGTON, kovo 18.— 
Pramatoma, bonusų bilius le
ngvai bus pravestas . 

IT1 ' • " — t m 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10* litų 
Anglijos sterl . svarui 
Franei jos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Šveicarijos 100 fr. 

$1.00 
4.29 
4.45 
4.22 

17.24 

WASHINGTON, kovo i a ~ 
Praneš ta , kad šiandie Vokie
tijoj pustrečio miliono vaikų 
badauja. Pagelba reikalinga; 

ORAS 
1 " 'v • 

CHICAGO. — Šiandie pra
matoma daugiaus sniego, ne
didi a tmaina temperatūroje. 
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Siųskite Savo Giminėms 

LfETUVĄ 
P I N I G U S 

i^ E R 

DRAUGĄ" 
NES, 'DRAUGAS pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką —. ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" 
tina kasdieną išskyrus nedaldianiiD 

Puti Metų 13.00 
(Ji prenumeratą motasi iiiainu. Lai
tas skaitosi nao užrašymo dienos, 
ja ooo Naujų Meti}. Norint perinai 
yti sdresa fiaada reikia prisius 

si ii kanas adresas. Pinigai geriau 
čai siųsti išperšant trasoje *r ez 
vreao Money Order" arba įdedant 
nnicns i registruot* uoška, 

DRAUGAS FCTi>. CO. 
2334 South Oaiuey A^eoua 

Chicago. Tllliioia. 
TeL Roosevelt 779i 

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

LIETUVOS LAIMĖJIMAI, 

Jaunimai —"tautos ateitis. 
Kas nesirūpina jaunimu, 

nesirūpina tautos ateitimi. 
Mes norime, kad mūsų tau

tos ateitis butų skaisti, kul
tūringa, kilni. 

Padarykime užtat mūsų jau 
nimą dvasioje skaistų, kultū
ringą, pilna, aukštų troškimų. 
Tokio jaunimo — moksleivių 
— mes tūkstančius turime. 
Pagelbėkime vargingesnėms 
išeiti mokslus; pabauginkime 
mūsų Tautos vadų skaičių. 
To siekiame per Kultūros Va
jų. Kas kaip gali lai remia 
Kultūros Vajų! 

Jeigu tikėti paskutinėms iš Geifevos žinioms, Lietuva 
Klaipėdos reikale laimėjo. Ta% duoda progos pasidžiaugti. Bet 
tas mūsų džiaugsmas negali kolkas būti pilnas, — neturime 
patikrintų pranešimų iš Tautos Sąjungos, nėra paskelbta tie 
Daviso punktai, kuriuos jisai buvo naujaj perredagavęs. Gal 
jie yra Lietuvos naudai sustatyti, ypač kad ir Lenkijos Sei
mas protesto rezoliucijų pasiuntė Tautų Sąjungai, o Lenki
ja Lietuvai niekad gero nevelijo,, bet tiek 1 artų politikoje 
galingesnieji mums skriaudų yra padarę, kad sunku įtikėti, 
kad galutinai nei svetimųjų išrokavimas, nei n u : ^ nepriklau
somybės paslėptai suvaržymą*, o tikroji tiesos meilė Tautų 
Sąjungą Lietuvos pusėn pakreipė. Sulyg dabartinių žinių, 
Klaipėda pripažinta Lietuvai. Lietuva teikia Klaipėdos kraš
tui autonomiją — savivaldybę. Patsai Klaipėdos uostas bu
siąs valdomas trijų: dviejų lietuvių, — vieno iš Didž:osiot] 
Lietuvos, o svetimtautis, Tautų Sąjungos narys, negali Luti 
nei lenkas, nei rusas, nei vokietys. Jokių išimtinų priveh 
gijų Lenkija negauna į Klaipėdą, — visoms valstybėms, e 
sančioms taikoje su Lietuva, patikrinama vienodos teisės. 

Vilnius. 

Klaipėdos klausymas vėl pakėlė iš rfaujo Vilniaus klau
symą. Lenkai stengėsi versti Lietuvą per Tautų Sąjungą pa
naikinti karo stovį su Lenkija, kad ji galėtų tuč tuojau 
naudotis Nemunu. Lietuva pareikalavo sugrįsti lenkams į 
nustatytas Suvalkų sutartimi laikinas sienas, apleisti Vil
nių ir visą Švenčionių apskriti. Negalima gi daryti antros 
sutarties su tuo, kuris pirmą liuosu noru pasirašęs tuojau 
laužo. Lenkai nelaužė Suvalkų sutartį, jie iš pasalų užpuolė 
Lietuvą. Jeigu nori, kad Lietuva su jais gyventu gerumu, — 
lai sugrąžina Vilnių ir padarytas Lietuvai skriaudas. 

Paskutiniu laiku Lietuvoje pakilę buvo kaip patys deši
nieji ' 'pažangiečiai, ' ' taip ir patys kairieji komunistai (bol
ševikai) pritariant soe.-demokratams savo* spaudoje prieš val
džią. Pažangiečiai su komunistais sėjo nepasitikėjimą valdžia 
tarp visuomenės, baugino -žmones. Tiesą pasakius, buvo da
bartinis metas labai svarbus ir nulemeritis momentas. Supran
tamas yra Lietuvos visuomenės susirūpinimas. Tautininkai tai 
darė iš Tėvynės meilės, bet perėjo ribas: kur tik galėjo kabi
nosi prie valdžios irSeimo, visai nepaduodami savo sumanymų, 
kaip reikėtų išeiti, jeigu pasidarytų Lietuvai politinis pa
vojus. 

Bolševikai priešingai: jie agitavo visuomenę prieš val
džią ne patriotiniais motyvais, bet kad kiltų Lietuvoje su
mišimai. Sumišimų metu raudoniems Maskvos agentams len
gviau pasipelnyti. Bet tiesioginiai ir netiesioginiai Lietuvos 
priešai turėjo nutilti. 

Mūsų Tėvynės užsienių politikoje buvo nemaža klaidų 

Žmogus — tai kūno ir pro
tingos sielos sudėtis. 
š Kas nori minai išauginti 
žmogų, tas rūpinasi jo kūno 
ir sielos sveikata. Vieną aplei 
dęs, — tikslo neatsieks: nes 
bus arba protingas ligonis, 
arba ištižęs beprotis. Tvirta 
kilni valia ir šviesus protas ' 
sveikame kūne — tai žmogaus 
asmens pilnuma. Taigi, besirū
pindami kūnu, neapleiskime' daroma, bet iš"kitos pusės ir daug laimėta. Lietuvos diplo-
musų sielos kultūros. fiavė-jmatija ^ r o d ė jau savo gabumus. Jeigu ji atgavo Klaipėdą 
nios laikas yra patogus mu*ĮJ j r a t g a u s Vilnių, _ j 0 s padarytas klaidas visuomenė pamirš 
valiai išmėginti ir sąžinę At-į h . fo^į^ Visi kartu i r sutartinai eikime mūsų Tėvynės 
gailos sakramente apiprausti. k u r i a m o d a r b o tfrtoi. 
Naudokimės proga. ; . . - • 

PIETŲ RUSIJOJ DANGUS 
NIAUKIASI. 

Dr. St. Usaris. 

LIETUVOS MOKSLEIVIJA. 

Tarp Rusijos ir Rumunijos 
yra nesusipratimų del Besa
rabijos gubernijos likimo, j 
Prie 
klau 
sina 
jos 
šalį iki pat Dniestro upei. 
Bet tuo pasisavinimu klausy
mas neišspręstas. Del Besara
bijos likimo Sovietų valdžia 
su Rumunų valdžia turės 24 
kovo Vienoje konferenciją. 
Konferencijos dalyvis, Rusi
jos ambasadorius Vokietijoje 
Kre'stenski, iškeliavo instruk
cijų gauti Maskvon. Iš bolše
vikų valdžios pusės konferen
cijoje dalyvaus: Krcstenski, 
Levieki, sovietų ministeris 
Austrijoje, Lorens, sov. minis
teris Lietuvoje ir Serebriakov. 

Kad konferencija rimčiau 
dalykus svarstytų, abi pusės 
pasiuntė į padniestrį stambių 
kariuomenės dalių. Rusai tvir
tina, kad Besarabijos gyven
tojų dauguma — rusai ir pa
darius toj šalyje plebiscitą, jio 
npriai prisidėtų prie Rusijos. 
Rumunija — gi visai priešin
go yra nusistatymo. Kas iš to 
gali išeiti nepavykus Vienos 
konferencijai? Ta padėties 
netikrumą ir dilgina mažajai 
fįntantci nervus. Lenkija taip
gi šiame ginče šiek tiek užin-
teresuota. 

Pavasaris grįsta, bet su pa
vasariu ir dangus niaukiasi į-
rairiose Europos vietose. 

j Reikia viltis, kad karo bai
senybių pamokintos šalys, ne
benorės kraujais ir ugnimi gin 
čįjamus klausymus spręsti, o 

Vilnijos moksleiviai. 

kus ir lenkus ir prieš vidaus 
priešus. Savo pavyzdžių pa
laukė į kariuomtnę daug jau

nimo ir uždegė jį patriotizmu. 
Kaikuriė už Tėvynę galvas 
padėjo, o 'ki t i tebenešioja bu
vusių žaizdų randus. Brangia 
kaina pirko Lietuvos ' nepri
klausomybę katalikiškoji mu-
>ų mokleivija, kai "cieilikiš-
koj i" daugiausiai sėdėjo ar 
kame nors šiltoje vietoje Kau
ne, arba net ir atvirai stojo 
į mūsų nepriklausomos Lietu
vos priešų eiles. 

Tautos viltis. Į 
Katalikiškoji moksleivija y-

ra mūsų tautos viĮtis. Jeigu 
mūsų inteligentija bus d'.ra, 
tikinti ir darbšti, tai ir mū
sų liaudis seks gerą jos pa
vyzdį, O kad toki inteligenti
ja tikrai atsirastų,, tai reikia 
šelpti darbščius ir dorus ka
talikų moksleivius. 

Daugelis amerikiečių parva
žiavę Lietuvon nusisl>un Ižia, 
kad mūsų valdininkai Itv • ii 
puikus, kyšių ėmėjai, šiurkš, 
lųs su žmonėmis, netikę. Mat 
jųs, amerikiečiai, daugiau ma
tę žmonių, gerai suprantate, 
kad taip neturėtų būti. Tai 
gerai suprantame ir mes; tuo 
kartais nusiskundžia net ir 
liaudis. Bet ką padarysi, jei 
nėra daug gerų inteligentų? 
Juk šiaudų kūlio vietoje val
dininko nepasotinsi. Jeigu nė
ra gero valdininko, tai turi 
sėdėti ir menkesnis. Todėl 
bendrai rūpinkimės, kad ga
vus "gerų valdininkų. Kai šel
psime ir išauklėsimc moks
leiviją, tai atsiras ir geresnių 
valdininkų. Tuomet bus pi i-
versti" anie prisigėrę rusų 
mokyklos raugo < valdininkai 
pasitraukti ir užleisti vi^ta 
geresniems. Bet ir tarp dabar
tiniu valdininkų' yra laba', 
daug sąžininga ir gerų, ir laJ 
dažniausiai tie,; kurie geresr»į 
gavo išauklėjimą. GaKnm pa 
stebėti, kad su aukštesniu 
mokslu ir geriau išauklėti 
valdininkai yra daug manda 
gesnį su žmonėmis ir prieina
mesnį. Bėda tai su tais, kurie I j r Italijos 

i 

KATALIKE f ASĄ0Į.T. 

Mokyklos neutralumas. 

Gustavas įjėrye, Isijsvama-
nys, laikraštyje" " L a Victoi-
r e " rašo: "Būtinai reikalin
ga leisti sugrįsti vienuolių 
kongregacijoms į Franciją, 
kad jie čia galėtų darbuotis, 
aišku, atsižvelgdami į civily 

ū n a i t t v Ennunsj. 0AflJ|S BEKRAPŠTANL 
Pasekmės. 

Įstatymo leidimų aktų u 
administracinės tvarkos nuta 
rimų, turinčių pasekmių į su
tarties projektų paruošimą i r ; 
nutarimus 89. 

Visokios rųšies įsiūlymų 
leidimo aktų, kurie turi pa 
sėkmių ištisai arba dalinai 
sutarties projektų dispozici-j Turtuolis galvoja: Ką 
jas ir nutarimus, kurie buvo valgysiu šiandie! 

Žemiau seka pranešimas or
ganizacijos gautų rezujtatų i 
ki 1923 m. spalių mėn. 1 d.: 

Įregistruotų ratifikacijų 86 
.Valstybių pranešusių nuo 

Konferencijos pirmos sesijos 
„ , [savo sutikimą prie Penio su-

teisę. Vyskupijų-sąjungų 8|- t a r t i e g d e l u ž d r a u d i m o w t o . 
darymas tai naujas * rancijoje j u ^ f o g f o r ^ J 2 

prie tikybines taiko* žingsnis, Į R a t i f i k a e i j u kompetentingo 
kuomet Francuos ambasad*- | a u torit6to įgaliotų, Jbet dar 
nus paskirtas yra pfte \ a t i - n e p a s k e l b t ų 2 3 . 
kano". Toliau jis įsrodinėja, Į vyriausybių rekomepduoja-
kad laikas jau grązmt, ^ - 1 r a t į f ikaci j u kompetentin-
nyčiai^ josios bažnyčias, o tai- a u t p r i t e tu i 131. 
pat uždarytas ^Oo metais se
minarijas. Kiek toliau G. Ser
ve sako: "Bet taika, tikra 
nuoširdi taika nebus galima 
tarp Bažnyčios ir Respublikos 
kol Respublika" nepakeis savo 
nuomonės apie mokyklos neų-
traluuą. '.'Žinome, kad mokyk
los neutralumas šių dietom su
pratimu viešosios mokyklos, 
kurios religiniu žvilgsniu buk 
yra bepartyvės i— neutralės 
teorijoje, bet praktikoje jos 
yra priešingos katalikų tikė
jimui. 

Šis mokykios neutralu
mas tai Franci jos mirtis..." 

Franci jos laisvamaniai jau 
pradeda suprasti, ką ta) reiš
kia mokykla be tikybos. Ji sa
vo dvidešimties suvirs skau
daus pati rimo metų pamokyta, 
šaukiasi išgelbj>jų iš dorinio 
Šalies nupuolimo vienuolių 
Kongregacijų. Valstybėje, do
rai nupuolus, t».<uta ima nyk 
ti ir jos ateiti i — tai karstas. 

Mūsų laisva maneliai tūp
čioja paskui franeuzų nuomo
nės, ypač tikybiniam klausy
me. Laikas butų ir jiems rink
čiau į dalyką pažvelgti ir be 
prietarų pasakyti: mes nori
me Lietuvai skaisčios ateities, 
o ją ji pasieks per tikybą -do
rą, ir mokslą, — tad tikyboje, 
doroje ir moksle auklėjime 
RHUJąją kartą. 

Tarp jaunųjų. 
— Panyte, 

kuria ranka 
nosi šluostai? 

• t 

— Dešinė.— 
— O aš no

si nuke. r~ 

Kinijoj, kad nepabėgtų is 
kanceliarijos raštininkai, ba
tus jiems nuauna ir neduodą, 
kol xlarbo valandcs pasibai

gia. 

Krautuvėj. 
—Kodėl pas Tamsta rau 

donas •vynas brangesnis už 
.baltą? Turėtų būti kitaip. —-

— Oi ne! Ar ponas manai 
dažai nieko nekainuoja! — 

Mažas skirtumas. 

O vargšas mąsto: Ar 
gausiu pavalgyti šiandie? 

Kartą teisėjas įžeidė žydų. 
O tas užsikarščiavęs, sako: 

— Tamsta, nekoliok. Aš 
Tamstai galiu pasakyti, ko nio 
kas nesakė. — 

— O ką, tu, skudurliauf — 
— Ponas-esi teisingas sūd

ria, atsakė nuolankiai. 

" D a i l y Express" patalpino 
straipsnį, buk tarp Vatikano 

valdžios prieita 

tokios jaunuomenės yra 

dėsime, bet darykite ir jus, 
kad mūsų tautiečius Vilnijc-

Jeigu grįžti prie neokupuo
tos Lietuvos moksleivijos, tai 
• triniausiai reikia šelpti dora 

... .,, . n vakar buvo piemenys, o s u u - i p n e santvkiu pagerinimo 
katalikiškąją jaunuomenę. OI * . * '„ L *. J Ų p ° U I " 

. Mien, pramokę kiek rašyti, vai Tas jau prasidėję su dabartį-
dininkauja, pučiasi, nosį lie
čia ir girtuokliauja. 

Baigdamas straipsnį pi hie
nų seną priežodį: geriau duo
ti negu prašyti. Įsidėkite tai 
į širdį, broliai ji* seserys Ji;> 

sleivijos yra labai užsitarnavę j t u v j a į __. amerikiečiai! 
Šelpkite, moksleivius !-R m i 

Be minėtos vargstančios. daugf ypač besidarbuojančios 
nio šventojo Tėvo j popiežius 
išrinkimu, o iš kitos pusės, — 
kuomet Mussolini paėmė Ita
lijos valdžią į savo rankas. 

Kiek skelbiamoji "Daily 

Tėvynei. Jie stojo savanoriais 
ic apšvietos reikaluose sušel- į Lietuvos kariuomenę, kovoja j *-jte visi kaip vienas Kultūros 
pus. prieš bolševikus, bermontinin- Vajų! (daląs) 

Expresso" yra tikra žinia, 
KOI kas nėra tikrumo, ypač 
Kad nieko nei Vatikanas nei 
Kvirinalas šiuo klausvmu ne-
1 aduoda žinių. 

pasiūlyti, bet da r galutinai 
pepriimti 74. 

Valstvbės, kurios ratifikavo 
daug sutarties projektų yra 
šios: 

Pietų Afrika, Austrija, Aus
tralija, Belgija, Bulgarija, 
Danija, laisvas miestas Dan
cigas, Ispanija, Estija, Suo
mija, Didž. Britanija, Graiki
ja Jndija, Italija, Japonija, 
Norvegija, Holandiją, L'mki. 
ja, Rumunija, Švedija, Švei
carija i r Čekoslovakija. 
Tarptautinis Darbo Biuras, 
pasaulinis^ informacijų centras 

socijaliąis klausimais 

Tarptautinis darbo biuras 
užsiima ne tik vien paruošimu 
Konferencijai darbų. . Taikos 
Sutartis jam pavedė "centra
lizuoti i r paskirstyti visas in
formacijas, kurios liečia dar 
bininkų sąlygų reglamantavi-
mą ir darbo režimą". Taip 
pat tarptautinis darbo leuras (ą tos mados galą gaus, 
palankiai sutinka prašymus* jau paskutinė. — 
duoti nurodyme ministerija 
departamentams, viešosioms; stotyje. -
tarnyboms, profesiųėms ])at-
ronalėnis ir darbininkų orga
nizacijoms ir kitien^s akme
nims, kurie! įdomauja si socia
liais klausimais. 

a> 

a* 

Gailestingas. 

Sėdi Baltrus karčiamoj ir 
klausia žydelio: 

Tai jau važuiosi Palestinon? 
— Ui, ka ponais Baltrus be 

mūsų veiktų kad mes išva
žiuotume? — 

Džiaugsmas. 

Eina Pilipaitis pro krautu
vę; žiuri, — iš kaba: 

-Pa'skfitirfė "' Mada". — A-
čiu Dievui, sako jis, bent kar-

^ 

. r i - , , . . T 

Šiij nurodymų prašymai 
kasdien didėja. Tuo būdu tar
ptautinis darbo biuras labiau
sia atatinka tų pageidavima
ms, kurie mato jame didelį 
viso pasaulio informacijų 
"clearing house". 

• • • • " • i ' - ' • • • - . , . i 

— Prašiau duoti inan laši
nukų su kiaušiniu, o čia tik 
vienas kiaušinis. —-

— Atversk, Tamsta, kiau 
šinį, — lašinukai po kiauši
niu, i— 

Mūsų vaikai. 

— Jeigu mama man neduo-
sį kendės, tai aš eisiu laukan 
ir pagausiu šalti. 

Džeromas K. Džeromas. 

Ž E M Ė S ROJUS. 

Iš rusų kalbos vertė Matilda Žilinskaitė. 

(Tąsa). , \ 

Mums beeinant gatvėmis, aš nepastebė
jau atskirų namų, buvo tiktai trobesiai, lyg 
ir didžiuliai netikusiai pastatyti barakai ir, 
be to, dar visi vienodi, be jokio skirtumo. 
Kampus puošė irgi toki pat trobesiai, bet 
daug mažesni ir su parašais: "Muzejus",# 
"Ligoninė", "Disputų salė", " P i r t i s " , "Gim 
nazija", "Moksl. Akademija", "Pramonės , 
dalykų paroda", 'Iškalbingumo mokykla" in§ 

e>1 šitame mieste ndgyvena1 
f. t. 

— Ar 
pasiteiravau. 

— Acb, kokie nuostabus klausimai! — 
ir vėl sušuko mano palydovas. — Kame gi, 
tamstos išmanymu, gyvena mūsų piliečiai, 
jei ne mieste f 

• i . — Tai argi jie gyvena šitame " mies
t e " i— stebėjausi — Juk čia visai nėra gy
venamų namų. 

— Tokių namų, kokie buvo tūkstantis 
metų atgal aišku, čia nėra, bet mes jų ir ne
reikalingi, nes gyvename brolybėj ir lygybėj 
— tęsė toliau senis. — 

— Mes gyvename štai šituose pačiuose 
trobesiuos, arba teisingiau — trobesių blo
kuose. Kiekviename bloke talpinama l,QO0 

SeptTrJomis ryte, varpui suskambėjus, 
visi keliasi ir patys kloja savo lovas. Pu
siau aštuntos eina į vanos ir apsirėdymo kam
barius, kame juos prausia,\skuta, kerpa ir ap
rėdo... t. y. leidžia jiems patiems apsirėdyti 
vienodais kostiumais. Aštuoniomis eina į 
valgomąjį pusryčiauti. Pusryčiai — pinta avi
žiniu kruopų ir pusė pintos šilto pieno kiek
vienam, ^les griežtai laikomės vegetarioniz-
mo, kuris paskutinių šimtmečių bėgyje įgi
jo toki nepaprastai didelį skaičių šalininkų, 
kad iš jų nuolat susidaro rinkimuose dau
guma. 

Pirmą valandą dieną, varpas sušaukia 
pietų, kurie susideda iš pupų ir virtų vai
sių; du kartu ' savaitėje duodama pudingas 
su virintomis uogomis, o sekmadieniais — 
pyragas su.slyvomis. Penkiomis, antru kart 

žmonių. Kiekvienam kambary 100 lovų. Be-
gisistengs surasti taikos, dery I miegamųjų kiekviename bloke yra griežtai 
ty keliu tuos klausymus su- h- tiksliai išmieruoto didžio, valgomieji, 
tvarkyti. prausiamieji, rengiamieji ir virtuvės. 

nusiprausus, geriame arbatą, o dešimtą va
landą gesiname žiburius i r einame gulti._ 

Būdami lygus, mes visi gyvename visiš
k a i vienodai, ir mūsų tarpe nėra nė aukštes
nių nė žemesnių. Vyriškiai ir moteriškės turi 
lygias teises, tiktai skyrium gyvena; vy
riškiai — vienoj miesto daly, o.moteriškės — 
kitoj. 

— Argi jųs neturite šeimų? 
• — Ne, šeiminis instinktas panaikintas j 

jau pora šimtų metų atgal, šeiminė tvarka.; 
mums netiko, nes jinai pasirodė anti visuo
meninė. Šeimų galvos daugiau mąstė apie 
savo žmonas ir vaikus, nekaip apie valstybę. 
Jie dirbo svarbiausiai savo atskirų ratelių . 
naudai, o ne visuomenei, ir rūpinosi nepaly
ginamai daugiau savo vaikų ateitimi, nekaip 
visos žmonijos likimu. 

Meilės ir kraujo ryšiai jujigė žmonės į 
mažus ankštas grupes vieton -to, kad neskiria
mai susilietų į vieną didžiulę bendrą grupę. 

Pirmiausią, vieton mąstyti apie žmonijos pa
žangą, jie mąstė apie savo giminių pasise-
kimą; vieton to, kad pasirūpinus padidinti 
visų savo piliečių laimę, jie rūpinosi savo 
širdies ir kraujo artimųjų laime. Del to, kad 
galėtų suteikti šitiems artymiesiemsN ypa
tingų patogumų, jie dirbo virš jėgų, patys 
sau gamindavo kentėjimų ir asmeniniai sau 
kraudavo turto. Meilė gimdė žmonių širdyse 
karierizmo ydą. Del to, kad užsitarnavus 
mylimos moteriškės šypseną ir savo vaikams 
palikus be turto dar garsų vardą, žmonės 
iš kailio nerdavosi, kad tik pasikėlus virš 
bendro lygio, kad padarius ką nors tokio, 
kuo butų galima atkreipti į save pasaulio 
domesio ir užsitarnauti ypatingos pagarbos. 
Kiek viens norėjo palikti' ant dulkėto buvu
sios žmonijos kelio gilesnių pėdsakų, nekaip 
palieką kiti. Visa to.dėka pagrindiniai socia
listinės tvarkos principai kasdien buvo griau 
narni ir net buvo pavojaus visai juos išnai
kinti. Kiekviens namas, kuriame gyveno 'at
skiros šeimos, patapo7 asmenybės įdėjos pro-
pogandos centrais. Iš kiekvieno židinio gel
mių kilo echidniškos "draugi jos" ir "ne
priklausomybės" nuodinti žmonių protus ir 
gelti visuomenę į pat širdį. 

Prasįcįėjo vieši ginčai del lygybės ir ne
lygybės. Vieni (mažuma) buvo už pirma, 
kiti (dauguma) uz antra. Vyrai, kurie my
lėjo savo žmonas, sakė jos geriausios esan
čios pasaulyje ir SU panieka bei pasigailė-
jimUj vos slėpdamį tuos savo jausmus, žįurė-
jo į kitas moteris. Mylinčios žmonos, vėl, 
manė, kad jiį vyrai protingesni veiklesni ir 
visais atžvilgiais geresni už kitus. Mk)tinoms 
atrodė, kad geresniiį už jų vaikus ir būti ne
gali, t. y. lflcJcyiena motina taip manė apie 
savo vaikus/žiūrėdama į svetimute, kaip į 

neišmatuojamai žemesnes esybes. Vaikai nuo 
pat gimimo taip pat buvo persigėrę eretiš
kais įsitikinimais, buk tik jų tėvai ir motinds 
geriausi už visus kitus gimdytojus pasauly. 

Bendrai, iš visų matymo punktų šeima 
'pasirodę esanti mūsų priešu. Viens, iš tik
rųjų, turėjo puikią žmoną i r dvejetą gerų 
dorų vaikų, o jo kaimynui teko biauri, pikta 
moteriškė kaipo žmona ir vienuolika išdy
kusių piktų dykaduonių vaikų! Kame gi cia 
buvo lygybė? 

Be to, vienoj šeimoj dejavo ir liūdėjo, o 
kitoj — džiaugėsi. Vienoj trobelėj graudžiai 
verkia prie mažo karstelio apleisti vyras ir 
žmona — kitoj, greta, — vedusiųjų pora lin
ksmai juokiasi žiūrėdami kaip raukosi jų kū
dikis, stengdamasis įsikišti į bumą savo ko
ją.. Kokia gi tai lygybė? Ar gali visuomenė, 
kurioje buvo panašios priešginybės skaitv-
tis normalia. • 

# 
Toki, šaukiantieji atkeršijimo, netikslu 

mai, negalėjo būti ilgiau kenčiami. Mes su
pratome kad šeimos meilė kliudė mums kiek
viename žingsnyje, kad būtent jinai ir buvo 
mūsų stipriausias priešas. Tasai kvailas jau
smas darė negalimu įvesti žmonių Ivg'vbe. 
Jisai, tas jausmas, vedėsi paskui margame 
mišinyje džiaugsmą i r liūdėsi, ramybe ir nč-
r^mumą. Jisai griovė tokiu didžiu vargu į-
skiepytus naujus žmonių įsitikinimus ir stū
mė į baisų pavojų visą žmoniją. Del visa tat 
mes radome reikialinga panaikinti meilę. 

Dabar mes neturime šeimų i r todėl nėra 
šeiminių rupesčįų bei neramumų, nėra meilės 
l s t?r i j ų

3 V"T n 6 r a i r m e i l < ^ kentėjimų; nėra 
meiles džiaugsmų — nėra i r pavydo kančių; 
nėra pabučiavimų — nėra ir ašarų 

(Bus daugiau) 

' 

/ 
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Iš Labdarių veikimo. 

Kovo 16 tl. įvyko Labtl. 
Saigos 3 kuopos susi rinkimas. 

Pirmininkui atidarius susi
rinkimą, peršaukta valdyba. 
Atsilankė visa. Pers kairius ir 

darni iš Centro raportai. I i a - ' ^ 

kambario. 3 kuopa visad pa- ba kviečiama 4&lyva'ltįį. 
rinkdavo gausių aukų kapi- Patais*. .— Nesenai tilpo 
nių dienoje, kuomet kitos "Drauge*' tūlo M S . įį." kpre? 
kuopos to nepajėgė padaryti. poncįencįją, kurtoj pasakyta 
Centras; nepriskirdamas 3 kp. kad S, £ . B. K. Ą. kuopa Tęjl-
sunkų darbą prie tos tukstan- gė vakarę,, o programą; j4Wč 
tįnės, kuri butų galima šiam. L. y . 11 įuopa, B. &. R. &• 
atvejy padvigubinti, mūsų kp. ' <V. 38 kuopa rengė {r pfldį 
daro nuoskaudą. Išimtis, ko• j programa. Taipąt pįį&ffkyta 

priėmus protokolą, buvo i luo- į k i a i s b u d a i s k u o s l i r įnks kad L. V. 11 kuopa vaidins 
| sui-ią,' nereikėjo daryti. 

portuojant buvo žymima, kad 
statymo darbas dar nepradė
ta, bet reikia tikėtis, kad at
ėjus Seimo skirtam laikui, 
darbas bus pradėta. 

Kuopa reiškė nepasitenkini
mo dėlei Centro nutarimo 

A D V O K A T A I 
S W. B A N S S 

K u u pa rengia vakarą balan
džio :>7 d. — pel- atvelykį. Bus 
išpildyta labai įdomi progra
ma. Aišku, turės pasisekimo ir 
n eužiaidniai. 

ADVOKATAS 
l t W. Mooroe Strart 

atx.cn *o4 — Telef. Randolph ItOV 
Vai: N u o 9 ryto iki 6 po p!«tŲ 
Vakarai*. 8201 So. Halstori 8€r 

Telef. Yaitla lOlfi 
Cnlcaa*o. 

9i\i 

JONNI. BAGDZiUNAS 
A D V O K A T A S 

'«*W byt** vi«u«se Trl«mu«»e. Kew»n»* 
•u«ja AbetraktuM. I'mluro pirkimo Ir 
p*r4avim« Dekumratiiri Ir (nUioj 

7 South Dearborn Street 
KOOM 1Ū38 TRIfeVHfS HLDG. 

Telefonas Randolph 8261 
iVakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Canal 16*7 

Atstovė nuo Moterų Sij-gos 
i kp. p-ni B. Česienė prida
vė kuopai $33.00 su centais, 
pusę pelno nuo ' 'Bunco" . Kp. 
ištarė aėiu Moterų Sa-gos 2 
kp. valdybai: p-niai Srubicnei 
ir kitoms kuopos narėms už 
tokį gražų pasidarbavimą, La
bdariams. 

Nutarta duoti pašalpą 2 naš
lėms, vienai $10.00, kitai $5.00 
j mėnesį. 

Ligonių komisija pasižadė
jo ir toliau lankyti ligonius. 

Koresp. 

veikalą "Sįbiro Žvaigždę/ 
vasarįp 24 d. Turėjo būti ko-
vo 2 <1. Toliaųs pasakyta kud 
L. V. 11 kuopa priguli prie 
ietinio Federacijos skyriaus. 

Taip, priguli bet kp, atsto
vai nesilanko ant Federacijos 
susirinkimų jau trys, keturi, o 
cal ir daugiaus mėnesių. 

Plaktukas. 
Nuo Redak. — Korespondcn 

tų prašome paduoti teisingas 
žinias. 

HOMESTEAO, PA. 

1 c. V. C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State Ranko Name 
2201 W, 22nd St. Tel. Canal 6099 

T • • •» mm » » » • • • • M | 

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

Ofisas DldmlestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambarls 530 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vldurmiestyje 
CHICAGO T E M P L E BLILDING 

77 West Washlngton Street 
R o o m 1726 Tel. Dearborn 9057 
N a m u Tel. Hyde Park 3395 

JOSEPH C. SOBOL 
A D V O K A T A S 

Veda bylas visuose Teismuose. 
Examinuoja Abstraktus. Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

155 North Clark Street 
K o o m 1518 Ashland Btocfc 
Telefonas Dearborn 4766 

Vakarais : 2341 IV. 23-rd P l a c e 
Telefonas Canal 3589 

Central 6800 

A. F, 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vtdtirmlestlj Ofisas 
(oom 1703 Cliieago Temple Bldg. 
7 W. Washington St. 

ICICEKO Ofisas: Panedė l io vak. 
[1114 S. Ciecro Av. Tel. Cicero 5036 
B f U D G E P O R T Ofisas: Kita is vak. 
3236 S. Halsted St. Tel . BouL 6737 

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

LIKTU VIS ADVOKATAS 
Dien. : D. 514—516—127 JT. Dear
born St. Tel. Randolph 5584—5585 
Vakarais 
Roseland 

10717 Indiana Avc. 
Tel. P n l l m a a 6S77 

Paskutiniam Federacijos su
sirinkime atstovų nuo draugi
jų buvo nemažai. Darinkta pil 
na valdyba. Tautos Fondo ir 
federacijos skyriaus seniau 
nutarta rinkti tik vieną val-
dvba. Iš to kilo nemažai dis-

* a 

kusi j ii nekurie norėjo kad vėl 
atskirti, bet kun. ČVpananiui 
paaiškinus, kad Tautos Fon
das i r Federacija sujungta į 
k m va. ir kad tam pačiam tiks
lui renka aukas ir mokesčius, 
visi sutiko. Nutarta pavaryti 
didesne agitacija kad gauti 
daugiau nariu, be to nutarta 
kad atstovai savo draugijose 
prirašytu daugiau norių ir JŲ 
pinigus atneštų ant susirinki
mo. Del geresnio Kultūros Va 
jaus pasisekimo, reikėtų su a-
pielinkės kolonijoms susitarti 
ir geresne agitacijų iš anksto 
pavaryti, bet kadangi dar ne
turima iš Centro oficialio pra
šymo, tai palikta ant toliaus. 

S. L. R K. A. Pittsburgo 
apskritys. 

S-mo 38 kuopos organizaty-
vė komisija smarkiai darbuo- I 
jasi, kad suvažiavimas butu 
pasekmingas. Tvėrimui aps
kričio šioj apielinkėj suvažia
vimas įvyks kovo 23 d. 2 vai. 
po pietų po bažnytinėj svetai
nėj, Homestead, Pa. 

Visos S. L. R. K. A. kuopo.s 
šios apielinkės kviečiamos at
siųsti atstovus, kad aptarus 
organizacijos ir Tautos rei
kalus. Kuopos, kurių susirinki 

KENOSHA, WIS. 
, 

Peiktini darbai. 

Kaip paduoda, įš 10 kovo 
vietos anglų laikraštis " K > 
noslia Evening News" čia pa-
vieną laisvų meilę mylinčią 
lietuvę moterį buvo susirinkęs 
būrys munšainierių, kurių tar 
pe kovo 9 įvyko muštynės. 
Pasekmės, vienam tapo spran 
uas ir pilvas perpjautas peiliu 
ir vargiai bepagys. 

O antram galas nosies nu 
pi auta. 

Vėliaus pribuvo du daktaru 
ir šeši "dėdės" . Susodinę 
kaip kokius " p o n u s " vienus 
nuvežė ligonbutin, kitus gį ka 
Įėji man. 

Tokis elgimasis žmonių tar
pe savęs yru peiktinas, nes 
daro gėda patys sau, o kartu 
ir visiems lietuviams. Vis tai 
namie dirbtos degtinėlės vai
siai. 

Senelis \š Eglyno. 

' 
— • * • 

Pinigus Lietuvon 
NUSIUNCIAME. 

Per mūsų tiesioginį susisie
kimą su Lietuvos Bankais. 

CENTRAI MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

1112 W. 85-th St. Ohi<MC». 
Turtai Tiri 17,000,000.00 

* • * • « ' 

LIETUVIAI 0BABORJAJ 

Čionai yra aktorės iš Dievo Ąpveizdos parapijos; tai pirmosios lietuvaitės, kurioms 
teko vaidinti rolės krutumuose paveiksluose, sudarytuose iš vienų tik lietuvių aktorių. 

Iškilminga kolonijas organizacijų paradą., jos istorijų, jos uždavinius, ir gražia komedi
jų galima dar Dievo Ąpveizdos par. šį vakarų pamatyti. 

Paskaityti prašome ant ketvirto puslapio. 

... » . * . . . . « . * • . 

S. D. LACHAWICZ 
m n, 

t e t u r i t Graborltu 
U U W. SSrd PI. 

Clcafo, U I 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigtaiuia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, X> mano 
4axbu b u t l U užga
nėdinti. 

Tel. Oa»»l tsti 
91 — 
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ŠVENTO KAZIMIERO SE 
SERŲ KOPLYČIAI 

AUKOS. 

D A K T A R A I 
NAPRAPATH 

Telef. Bo&ievard 031S 

Dr. Natalii 
\ N A P R A P A T H 

3219 S. Morgan St. CkAoago. 
Valandos Paned. Bered. Ir 8u-

batom nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
4652 South Ashland A t e n u e 

Vai. Utajr, Ketvr. ir Petn . nuo 
Z iki S vai. vakare. 

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

Tclefona.s Lafayettc B02* 
Priėmimo valandos: Jiuo 9 ryto iki 9 vai. vakare 

Praneš imas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai , kad a i gydau . 
tokias l igas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują eer-

Bmačių gydymui būdą: nesi lpninu l igonių vaistais, nei operacijomis nevar-
inu. o gydau — N A P R A P A T I J O S būdu. Gydymas i iuo būdu yra asj-gua 
s dar s m a g u m ą teikia. 

Jeigu jau apfaakial net keletą g y d y t o j a paa kurtuos pagelboa Ir gi 
Bebusi/adai. o sergi širdies, nervų, ramatų, paralyžiumi, inkstų, ausų ne* 
girdėj imo, naktiniais susHlapinimais, ar kitokia seną liga, ateik, o a i noria-
patarnaus iu . . 

Prisiųstos pirmą, kavos mėne
sio savaitę. 

Nekalto Prasidėjimo Drau
gija (Aušros Vartų parap. 
Uokyklos) mergaičių $100, 

D, L. K. Vytauto Raitelių 
Draugija (Šv. Kryžiaus par. 
eįhicągo) $100. 

Šv. Kaz. Akedėmijos Rėmė
jos ir Fed. Skyrius iš Visų 
feventų par. Cliicago, vakaro 
pebias $100. 
: N. N. Cliicago, $55.00. 

Marijona Arlauskaitė, (žada 
$100) aukojo $20.00. 

Barbora Tamošaitienė $10. 
Švento Jono Draugija, &v 

Kryžiaus par. Chicago $10.00. 
Kek. Prasid. P. Švenčiausioj 

mokyklos mergaičių Dr-ja, 
Cicero j , $100 

Šv. Mykolo par. Rėmėjų va
karo pelnas $156.00. i 

Moteni Sąjungos 24 kp. 
Brooklyn, N. Y. $10.00. 

Šv. Antano Draugija, Šv. 
Kryžiaus par. Chicago $20.00. 

Šv. Kryžiaus par. bažnyčioj 
kolekla ir vakaro pelnas (var 
dai jau pagarsinti) $637.30, 

Šv. Antano parapijos, Cico 
ro, (vardai bus pagarsinti vė
liau) $900.70. 

H. Zaloga, Chicago $5.00. 
Ivatarina Didžiulinė $2.0l\ 

Šv. Petro ir Povilo parapi
joje surinkta aukų sekančiai 

8v. Juozapo Draugija auko
jo L. Paskolos Boną $100. 

Teodoras Žutautas aukojo 
L. Paskolos Boną $50.00. 

Juozapas Zubė $10.00. 
A. Vainauskas $10.00 

K. Draugelis $10.00. 
Kazimieras Zubė $10.00. 
Po $5 aukojo: A. Malakaus 

kienė, A. Zubė, K. Alvirskis, 
J. Barkauskas, J . Čiutia, K. 
Ambroza, D. Drungelienr, S. 
šlepavičius, A. Zitkienė, K. 
Senkeviče; 

Po $2 aukojo: I. Strazdas, 
M, Karečkįenė, I. Katoniškie-
nė, A. Vasiliauskienė, S. Zu-
bienė, AJoizas Jucevičių.-, O. 
Zufbiutė, J . Meteišis, J . Leka
vičius. O, Matlienė ir Žylio-
nienė aukojo po $1.50. 

Po $1 aukojo: K. Raila. T. 
Lįuleika, A. Metrikis, I. Z u 
bė, V. Martišauskas, A. Bru-
/.a, Z. Vaina viėius, Genai lis. 
Jogminas, D. Damukait ;s, Jvra 
jauskis, Bfelcišienė, Norkienė, 
Ruika, Judeikienė, K. Kuke-
ii$s, Narmontas, A. Poška, S. 
Telnionis, T. Adomaitis, I. Ka
počius, K. Šimkus, J . Galini-
n$s, I. Kiauvakis, I. Baka.šius, 
At. Rebitavienė, K. Kaliečius, 
K. Bačius, P. Paleliunas l\i. 
Kačiunienė, Bušienė, Kuliašie-
nė, J . Kilas, G. Valikonis, ^fa-
lųliauskiehė, Vilutienė, F . 
Birbulaitė, Vosiliatiskas, Kor-
bųtienė, O. Vaitkienė, Kulienė, 
K. Pučkorius, P. Savičienė, Ė. 
Cicenienė, J . Kapočius, K. 

—— 
Ši g dienų baudžiava tai spau

dos verguvė. Pražūtis tąį vi 
suomenei, kuriai stinga jėgų 
sukurti nepriklausoma spauda 
Užsigrįsti nuo jos įkurtuvių 
dabar, tai išniekinti mūsų po 
litinę nepriklausomybę. į 

1 •» - J i. •• i M . •> 

Žmogus norjs gyventi be 
dvasinės vadovystės panašus 
į laukuose stovinti visiems 
vėjams išstatyta medį: kas ei
na pro šalį, — skina jo Vai
sius, nors jie neišnoke. Siela, 

Grigaitis, B. Rimutiene, K. Sc- / ! 7 T - ~ ,. 
i -v. . * -n ,, , T> I kuri pati viena norėtų eiti slaviciene. A. liatkauskas, B. _ . . . Z .T 

. ' - i - r n v n . s m s tfvvprump t n i n z s i o f i -
tfimutaitė, S. Baravikas, J. 

Rimkus, J . Paliuliuuas, J . Pe-
eravičia, J . Cicsiunas, l?'. Suu: 
kevičia, K. Olišauskas, V. 
Radavičienė, L. Krasauskienė, 
J. Janušauskas, V. Mičelis, 
A. Baravikienė, M. Valiko 
aiutė, M. Sereikienė, F. Cie-
siunienė, J . Kulršinkskis, ^1. 
Papierienė, J . Mečius, I. Ven-
skus, S. Ciešiunas, N. N., Ne
žinomas, V. Timinskis, V. 
Periednis, P. Radavičia, J . 
Kanstantinavieia, A. Urbonas, 
D. Gudžiūnas, K. Grigaitis, 
,] . Andriuška, V. Saučius, V. 
Temas, N. N., V. Poškienė, R. 
Vainauskienė, M. Kiupelis, J 
Jankauskas, J . Radzevičius, J. 
Uselienė, B. Kripienė, B. Vai 
ikevičaitė, P. Kraupienė, A. 
Liberaitienė, O. Venskienė, Ii . 
Zaromkauskienė, A. Berga-
nas, R. Kastantinavičienė, V. 
Damnkaitis. Smulkiais $89. 

mus. Nedegina ir nepusltja. 
S m l ' / i n i -uAu ' Kelauk ilgai su krumj Veik 

tupjaus! Nusipirk Trpo šiandien nuo 
savo aptėkariaus. Nebūk be Turpen-

UerO S e s e r $• t i n e > 0 i n U n e n t savo namuose. 
Turpo turi savyje eMntrol it Cam 

phor, — kaina 35c. ir 7dc. dėžutė, 
. . . . The Glcssner Company . 

Ftndlay, Oliio. 

Terpetinas Su
stabdo Kfupą 

• 
uKomet tąs bsisus k r u p i s prade

da tave Mniaugli, nelauk ilgai. Nes 
tas gali būti labai pavojinga tau ir 
tavo k ū d i k i u i — jis* tųojaua paleng-
ivns tau, g a l ė s i ' d a u g lengviuas kve-
puoU. 

Naujus Turpo išradimas y f a ' s t a i -
sytas s visais Tnrpentine gydančiais 
vaistais, kurie tuojaus palengvins 
pasitrinys skaudamą vietai. 

Tgrpo gretai sustabdo akaudij imą 
gerklėj , rumatizmų, bronchitis ir toe-

'•urąlijos. I'alengvina koji^ s*kaudėjl-
mą, pleurlsy, lumbago, ir išsisuki-

I 
i 

1 • • •'• u i • m 

Tola#Mi— Bonle^aM 41M 

A. Masalskis 
Graboriua 

ra tarnaajq UU-
dotu?*s« vea-

nėe> Iv kMsoM ; 
F«4kaluose. Kai- i 
• M prieinamos. 

3307 Aoburn Avt. Obicągo. 

ORĖDAMI 
KTI, PARDUOTI Ag MAI-
I VISADOS KRElPKiTtS 

MUS. TAS JUMS ĘVS 
ANT NAUDOS. \ •• 

FABIONAS CO. 

B09 «. 351h SI . Gbi tu i 
Tel. Bcnlerg*d 0611 ir 0774 

V 

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

Pasekmingai siunčiam pinigus ir | 
Parduodam Laivakortes. Į 

•— 

— 
• r 

Karndzevskig, 1>. Šimkus, E. 
Ąkstinienė, A. Pučkorius,' U 

dvasios gyvenime tai užside 
gusi pavieni anglis: vietoje 
degti šventąja ugnimi, ji nuo-

(Jaldikas, .'Plopa, S. Urbonas, j l a t o s g ą s t a * 
4. Šiužąs, J . Jankeliūnas, M. Mintis šv. Jono de la Croix. 
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IŠ VOKIETIJOS 

Ką tik esame gavę iš Vokietijos gralių maldaknygių. 

"Balsas Balandėlio" minkštais apdarais $2.50 

" kietais apdarais 1.50 
4 'Aukso Altorius" gražiais kauliniais apd. 

Mišių maldos su paveiks-

• " lais . ,\ $1.50 

Minkštais skuros apda-91 u 

lt 

11 

11 

11 

rais $2.23 
paprastai apdarais 75c. 
minkštais apdarais $1.75 

Šaltinis labai gražiais kaulo apdarais . . $3.50 
Aniolas Sargas rausvos skuros apd. . . $2.00 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

=e i . " i m 

KudikHd mėgsta jį! 
M& net (trąša daugiaus! 

• B»t Ucrri.^ .jie yra Umi i»«rtl it 4ar n»-
caH k«Th«a, tuottrt J^ ąkyt kniba ui 

PartolMiTvit jų pirifiinpag neirti <Kf» «ka-

lojoni^t i>o s !>•. vr> {la.lflrv:!)^ "r \\t yr* 
Unjrvjjusįs, yieiok Mir-a \«*ft)rif\£««ų.-
nrai • Sėtinoj—ji>l wiilno*« ta «Vi jgume 
i*ui*i maioprm.i, ji.uftiliojimi If .*iiįci-
iT n̂<14ir.lm!Į, :<jf j>̂ i »> f̂;.l<5pf»K BJIIJIUJ.'O, 
kuomet kūdiki* p^aiuaro neramia, WJ*T-
«inta. y<ktH-*tPi >-m fWr\ w+\ virjtMi 
tiMic&ijimo. Miegok iiiinakt ramiai, n«s «u 
•uSjancJu rytu į.w«tiki« v«ta bui lfnkjftwt 
kai xi*\<m<*. RAMBiifO atliks ta*d darbą 
ir atl^a gvivj. 

P. AD. R3CHTSR & C0. 
> H I H t*. 4tk lt. B^oktff. N. Y. 

Te l^ooąa Canal 7218 
PETRAS CIBULSKIS 

D A Ž U 

POPIEROS 
KHAUTUVE 

Nepaprastas 
munų bunio 

augrimaa reiš

kia sailnlSka 

Kostu merlam* 

patarnavimą, 

2338 80, Leavitt Street 
^ « ^ 

>«.^i» • • • » « > < M l » i , » » » ^ ' a a • » m i ' *M 
Tel. Lafnyctte 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo Uctevys, lietavia*as vt»». 

tios patarnanjo knogeriaosBa 
M. TCSKA 

5228 West S8-th Street 
m 11 m m • • 

T 

Telefonas Canal 5395 

N 6. MEZLA1SK1S 
Oen r̂alia K^traktoriiit, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 34-th Street 

Chicago, m 

-rrr- 'E\*'. 

Ar turite "DRAUGO" Knygyno 
KATALOGĄ? 

Joi nuturite, tai reikalaukite, o nics tuojau prUiy>i-

me. 

/f. 
m~ 

t iii 2334 So. ii 1 
PftAUGAS PUBL. CO. 

Oakley Avenue CUicago, lUiaoii. 

http://atx.cn
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D R A U G A S 

r ' II r 
Antradienis, kovo 18/1324 

» . . • • • » • < 

CWC4 GO/E 
Josios dirba iasijuosusios, 
kad įvykdinti planų. Look 
out vyrai! Moterys jas byti 
na! 

P02ELA BIJO RISTIS SU Tel. Boulevard 2160 
KATAUSKU. P R A N E Š I M A S 

D A K T A R A I 

! • • * » » • • • • • » • » » ^ » » < 

ŠIANDIE PILItčlU REGIS
TRAVIMASIS. 

BRIDGEPORT. 

Šiandien kovo 18 d. iy2 vai. 
vakare šv. Jurgio parapijos 
svetainėje bus antroji kun. Dr. 

šiandie Chicagoje piliečiu | K Rėklaičio paskaita: "Ro 
registravimosi diena prieš ri
nkimas, kurie įvyks balandžio 
8 diena. 

'jVisi tie, kurie nuo praeitos 
registracijos persikėlė kitur 
gyventi, turi išnaujo regist
ruotis, jei norį dalyvauti bu
simuose rinkimuose. 

(Tiicagos poliemonams ir 
gaisrininkams pripažinta pa
didinti algas. 

mos Bazilikos ir Vatikanas". 
Paskaita bus iliustruojama švi 
esos paveikslais ir įvairinama 
"moving pictures". 

Visų Bridgeportie&ų atvyk 
ti i šią Įdomią paskaitą kvie 
čia širdingai. 

Rengimo komisija. 

Aušros Vartų par. choras 
rengiasi prie bažnytinio kon
certo. Mat, neužilgo bus at
vežti nauji milžiniški vargo
nai. Kėik»a pastebėti, kad 
choras nori pats tuos vargo
nus įsisteigti nepridedant pa
rapijai. Jau jis turi surinkęs 
kelius, tūkstančius doleriu. 
V?alio choras ir jo vedėjas 
Kastas Sabonis. 

Paspartutas. 

TOWN OF LAKE. 
-

DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJA. 

Lietuviški "moving pictures" 
\ * "fci ip pasaulis pasauliu yra, 
dar tu lietuviu tarpe nebuvo. 
Padaryti tapo pirmieji kruta-
mi paveikslai, kuriuose visi 
aktoriai yra lietuviai. 

F . Rothengas, CatedraJ 
Film Co., sudarė pirmuosius 
tokius paveikslus su aštuo-
niolikiečiais, ir yra kuom pa
sidžiaugti. 

Apsilankiau, pamačiau ir 
nesigailiu pamatęs. 

Lietuviški artistai, lietuviš
ki parašai ir lietuvių koloni
jos gyvenimas nuimtas. (Tie 

i 

paveikslai mušu išeivijos is
torijoje bus Įdomus dokumen
tas. Bet ir šiandienę visais 
žvilgsniais apsimoka juos 
pamatyti kiekvienam. Įdomu 
y ra pamatyti aštuoniolikie-
ieams save maršuojant iškil
mingame parade, Įdomu yra 
pamatyti savo pažystamus, 
lygiai įdomi yra komedija, už 
vardyta ' ' K a s kal tas?" 

Pasirodo, kad lietuviai, 
kuomet pasiryžta. gali net 
sau nepatikėtum dalykų atlik
ti. Visi artistai, p. Rothen-
gaso išmiklinti, savo roles at 
lieka puikiai. Labiausiai man 
patiko mamytės rolėje p-nia 
Šaulienė. Savo amžiuje ji 
nesvajojo tapti krutamu pa
veikslų artistė. Nors pirmų 
kartų jai tenka vaidinti, bet 
vaidina taip natūraliai, kad 
tik stebėkis. Jei netikite, nu
eikite ir patys pamatykite. 

Dar šį vakarų galima pa
matyti tuos paveikslus Dievo 
Apvcizdos par. svetainėje. 

J a u buvo tris vakarus ro
doma ir žmonių netrūksta, 
nes ir iš kitų kolonijų, ypač 
seniaus gyvenusieji šioje apy
linkėje, atvyksta pamatyti 
kaip gražiai atrodo ir paveik
sluose ir gyvenimo sumanin-
gumu. 

Paveikslai yra pamargina
mi dar dainų programų ir 
mnzika. Visas pelnas eina 
naujos bažnyčios pastatymui, 
kurių manoma turėti už metų, 
kuomet sueis :_Y> metai nuo pa 
rapijos įsikūrimo. Kun. Al-
bavičiui, nenuilstančiam dar
bininkui priklauso didžiausias 
nuopelnas už sumanymų. O 
žmonėms yra garl>o uč susi-
klausynmą ir vienybę. Gali
ma tikėtis, kad taip sutartinai 
dirbant ši kolonija ištikro sa
vo jubilėjaus švęsti išeis į nau 
ja bažnyčią. Koresp 

L. Vyčių 16 kuopos susirin
kimas įvyksta šiandie, kovo 1S 
± Nariai ir norintieji prisi
rašyti prašomi atsilankyti. 

Valdyba. 

NORTH SIDE. 

Atlaidai. 

Šv. Mykolo bažnyčioj šio-
mis dienomis yra nepaprastos 
iškilmės — 40 vai. atlaidai. 
Prasidėjo nedėlioj, kovo 16 d. 
ir baigiasi šiandien vakare. 
Pamokslą šį vakarų sakys kun. 
Oužnuskas (nuo To\vn of La
ke). 

Šie atlaidai yra tai ypatin
gas Dievo malonių laikas, y 
pač gavėnioj, kuomet visi ti
kintieji daro atgailą. Pasis
tengime visi tomis Dievo ma
lonėmis sustiprinti savo sielas. 

Rapv 

WEST SIDES SKLIAU 
TUOSE. 

Sekmadieny, kovo H> d. Au
šros Vartų par. svet. įvyko 
Kataliku Spaudos Dr-jos su
sirinkimas. Susirinkime buvo 
•apkalbėta daug dalykų, bet 
pirmiausiai tai nutarta su
rengti dideli " R a d i o " vakarų 
apie kurį, kitų syki bus pla
kiau parašyta. Šis rengiamas 
vakaras tai bus savo rūšies 
vakaras, kokio dar Chicagoje 
nėra buvę. 
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Komisija išdavė raportą, 
kad parapijos naudai vakaras 
įvyks | ar. svetainėje kovo 30 
•A. Butu gera, kad kuodau 
ginusiai žmonių atsilankytu ir 
paremtų šį vakarą, nes pel 
nas skiriamas pastatymui so-
*eru namo. 

Sekmadieny, kovo 1(> d. par. 
svetainėje. A. L. R. K. S. 1(K) 
kuopa buvo surengusi prakal
bas ir krutamuosius paveiks
lus. Kalbėjo kun. Dr. K. Ma
tulaitis ir kun. B. Bumšas. 
Pasekmės geros. Prisirašė dvy 
lika naujų narių, šimtinėje 
kuopoje prasidės dabar tikras 
veikimas. 

Jau netoli metai kaip gyvo
jo šv. Kryžiaus parapijinėj 
svetainėje mokykla, š ioj mo
kykloj mokinama rašyti, skai
tyti ir pilietybės. Mokytojų 
duoda valdžia, anglų M r. Mo-
ore. Butų labai gera, kad koks 
Lietuvis atsirastų nes daug 
yra visai nemokančių angliš
kai kalbėti žmonių. Jiems la
bai sunku, mokintis. Jeigu 
butų Lietuvis mokytojas, tai 
toks keblumas butų išvengtas. 

Jau keletas mokinių, kurie 
nuo prasidėjimo mokyklos 
pradėjo mokytis tai jau pra
moko angliškai skaityti ir ra
šyti ir keletas jau gavo ame 
rikoniškas popieras. 

Mokytojas mokinių yra la
bai gerbiamas. Per šv. Kalė 
das mokiniai nupirko jam 
dovanelę aukso laikrodėlį. No
rinti mokytis, naudokitės pro-
ga. 

Zofija Gečaitė. 

Pagerbimo vakarienė, ren
giama gerb. kun. J . Pužaus
kui jo varduvių dienoj įvyks 
nedėlioj, kovo 23 d. 

Seserų Kazimieriečių kop
lyčios reikalams iš mūsų kolo
nijos jau paklota tūkstantinė. 
Bet ant to dar ncsustojamn. 
Stengiamos dar vienų kitą 
šimtų surasti. Butų gera, kad 
tas tūkstantis pasidvigubintų. 

m. i . 

IS VYČIŲ APSKRIČIO 
CHORO. 

Į mano paklausimų Požėlai 
ir jo įgaliotiniams dar ir. šian
die neatsakyta. Požėla, vienų 
kartų paguldęs sergantį Ka
tausku, dabar, tur but, mano, 
kad to pilnai pakanka — jį 
nieks nepagiitdė i r nepagiil- ^ 
dvs. » * 

w 

Veikiausia taipat mano ir 
jo įgaliotiniai. Anų dieų turė
jau ilgų pasikalbėjimų su vie
nu Požėlos įgaliotiniu. Tarė
mės apie porų valandų ir jo
kiu būdu nesusitarėme! Da
viau visokių propozicijų — 
visos atmesta. 

Bet štai, "Naujienų" nr. 
52 vienas raporteris rašo, kad 
Požėla esąs pasipiktinęs Ra-
tausku! Katauskas esųs ne-
džentelmonas, Katauskas toks 
ir dar kitoks... Bet kad Katau 
skas norys — Požėla risis 
su juo Kerreti kliube, kuriame 
jis, Požėla,- treniruojasi. 
Dėlei to galiu pasakyti tiek: 

Požėla ir tame kliube bijo 
ristis su Katausku. Tuo reika
lu buvo tartasi su Požėlos i-

• 
įgaliotiniu. Kada jis visus ma
no siūlymus (propozicijas) 
atmetė, pasiūliau kad Požėla 
ir Katauskas ristus kalbamam 
kliube, tik reikalavau, kad 
ristynių pamatyti butų įlei
džiama mūsų spaudos raporte 
riai. Tada man atsakyta, kad 
tokia propozicija Požėlai ne
priimtina. O tai juk reiškia, 
kad Požėla vienaip kalba, bet 
kitaip daro: pats sutiko ristis 
kliube, ir vėl nebenori, bijo. 

Ko jisai galėtu bijoti f Ko 
galėtų bijoti jo įgaliotiniai f 
Juk jie sako, kad ristynės, 
kurias jie rengė (ir dabar gal 
rengia) buvusios "fair and 
skver". Gerai, nieko daugiau 
ir aš nereikalauju. Noriu tik, 
kad Požėla dar kartų persi
imtų su Katausku" kuomet šis 
pasveiks. Katauskas jau svei
ksta, po pirmųjų ristynių jam 
buvo daryta operacija. Bet 
jis sutinka ristis su Požėla. 
J is daug menkesnis už Požėlą. 
T;ii ko Požėla bijot Kodėl jo 

• ą » m »»»•»» ^m <mvmmm » » » » — » » » » H f 
Telefonas Boulevard 1»3> 

Dr, S. A. Brenza 
4«08 Bo. Ashland Arena* 

Obioago. UI. 
Vai.: f ryto Iki 1? plet: 1 po 
plet lkl S po plet: • :!• vak. tkl 
§:!! rak. 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Westorn Ave. 
Lafayette 41M Telef. 

DR. JONAS P, POŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Jo laikinasis ofisas randasi 

po num. 3303 S. Morgan St. 
VALANDOS: 9—12 iš ryto 
Nuo I vai. po piet iki 9 vak. 

Tel . B o n l e v a r d 0 5 8 7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 Iki 12 diena, nno C 
Iki 8 vai. vak. Nedėllomis nno 8 

Iki 2 ral. po pietų. 

Telefonas Seeley 7439 

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

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madison Street 

l a m p , Western Ave. — Chinago 
Valandos: S—4 po pietų 7—9 rak. 

I 

O f i s o T e l . B o o l e v m r d » « » S 
R e z l d . T e l . V a n B a r e n 0 2 » 4 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. VyriSka 

Vaiką Ir visų chroniškų ligru-

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. 

Vai.: 10—11 ryto: l—t PO plet 
7—g vak. Ned. 19—12 d. f 

rr 

WEST PULLMAN. 

Šeštadieny, kovo 16 d. L. 
Vyčių 24 kp. įvyko "Bunco 
Party". Kadangi labai trum
pu laiku šis vakarėlis buvo su
rengtas, nebuvo kada gerai iš
karšinti, tai neperdaugiausiai 
nusirinko publikos. Bet, visgi 
liks Siek-tiek pelno. 

Tyla prieš audrą. 
Kovo 30 d. nepertoliausia. 

;> iš Vyčių Apskričio choro 
maž-kas terašoma. Na, kaip 
^i, pagalios, su "Klaipėdos 
Julfk'% kuri bus vaidinama 
Aryan Orotto teatre! 

Aną dieną teko atsilankyti 
Vrvčių chore. Vvreli mano, 
choristų devynios galybės — 
su solistais arti šimtinės. Gi 
dainuoja tikrai^ vytiškai! Ne
nuostabu, elioro vedėjas p. A. 
Pocius "d r i l i na" chorą tris 
kartus savaitėje. Režisieries 
p. J . Balsis neužsileidžia. Tr 
pačiu choristą pasirįžimas ne
paprastas. Aišku, "Klaipėdos 

įgaliotiniai išsisukinėja, kodėl 
nesutinka? Visas jų propozi
cijas Katauskas priima. O jie 
— ne ir ne... 

Atsakymas tegali but tiktai 
vienas: Požėla bijo ristis in 
Katausku. Jisai sutinka pagul 
dyti Katauską ligonį, bet Ka 
tausko ne-Hgonio jisai vengia. 

Mano siūlymas Požėlai dar 
atdaras. J isai dar gali pasi
sakyt: eis ristis su Katausku. 
ar ne T 

Bancevičiaus iššaukimą Ka
tauskas priima. Bet jisai nori 
pirmiausia patiesti savo opo
nentą; Požėlą. Taigi, kad tų 
pastarųjų ristynių nesutrugd-
žius, Požėla ar jo įgaliotiniai 
gal teiksis duoti man pasku
tini ir aiškų atsakymą. Tuo-

•Kovo 9 d. šv. Veronikos dr 
jos įvyko metinis susirinki 
mas. Priėfflus protokolą, buvo 
pakviesta nauja valdyba m 
imti vietas. Šiems metam-
valdyba susideda iš sekančiu 
asmenų: Pr. Cišunienė — 
pirm., B. Žitkevičienė — vice-
pirm., K. Šalkauskienė — 
rast., O. Ališauskaitė — fin. 
įašt., Ar. Mataulaūskiepė -
ižd., Kiupelienė. Sluzienė ii 
Kiaupienė — ižd. globėjos. 
Reikia tikėtis, kad prie nau-
įos valdybos draugijos dar
buotė eis sėkmingai. Geriau*ri« 
pasisekimo naujai valdybai! 

Narė. 

P A R D A V I M U I 
I»LAVi:R 1'IANO UAllfiENAS. 
Piayer Pianus sti BUOICIIIJ, 100 

muzikos rolių, piano lampa ir mu
zikos roK-ms kabinetas. Talikta sto-
rage turi būti parduotag u-/ $ 145.00. 

Atsišaukte: 
1S89 MBHfl įUi Avinui? 

1-moa lui)os. 

— — 

B I Z N I S 
PA nSIDT'ODA bučerne ir 

s^rocernė; vieta gera, krautuvė 
Lrraži, t'ixticriai nauji. Parduo
siu pigia!. Atsišaukite: 

623 West 69-th St. 
K e p y k l a ( b a k e r y .shop) a n t p u i -

c luvimo kur tu su n a m u , an t 2 p a g y 
v e n i m ų , a r b a d UOSIO "I .<asc ." Biz
nis g^-ru.s ir Keroj v i r t o j . N a r n a s m u -
«ini« s u "s tea iu heat.'* 

Ats i f tauki te : 
5523 So. Kedzie Ave. 

Prospect 5525 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, 111. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 S. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Valandom • 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nno 2 iki 3 po piet 

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

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė ^avo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave 
SPBCIJALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų LlPQ 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo i—i 
po pietų: nuo 7—8.10 TrJuure 
Nedėliomis: 10 lkl 1. 

Telefonas Drezel 3880 
i _ 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)— B« mariium*, 
I)—B« peilio ir b« skaiuaM, 
>>—B« kraujo, 
4)—Be joki* parojans orelkatal, 
R)—i'arijeuttii nereikia sirrti, ra-

U tuoj Talt'jti, Ir rali eiti 
| darbą. 

Parydo 'Gatl-stoneV (akmenis tulžyje) 
ir akmenis šlapumo pūslėje be o-
peracljos, su' tam tikromis moks-
Ulkomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtintiems sugrąžina girdėjimą. 
Gydą visokias Ura* pasekmingai, Ir Jei 

yra reikalas daro operacijas. 
Profe».ijonaU patarnavimą teikia aavo 

ofise: 
1411 So. 50 Ave. Cicero. IU. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S vai. 

po piet iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir •eredomis afisaa uida-

rytae. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO ILLINOIS 
Telefonas Tardą 505* 

Valandos — 8 lkl 11 i i ryto pt 
pietų 5 iki 8 vak. Nadėllomui ofi 
^ae uždaryta*. 

Dr, M. Strikol'is 
Lietuvis 

GYDTTOJAS ir CHIRURGAIS 
4001 So. Ashland Avenue 

Tol. Boulevard 7890 
Vai.: 2 iki 4 ir € iki • 

Ned. 10 iki 12 
Namai; 8841 So. Albany A venų e 

Tel. Prospect 1930 
Vai . pagal sutart} • 

» » » < • » » » » » » » • 
Tel. Ganai 0257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Eireet 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 lkl f 
po pietų; C iki 8 vakare j 

11EMKITE TUOS BIZNIERIUS, KURIE GARSINASI. 

DIENA RA S TV " DRA UGE. >' 

J u l ė " bus vienas geriausių met ir Katausku! ir visuome-

Ateinanti sekmadieni, kovo 
23 d. Aušros Vartų par. svet. 
įvyks Moterų Są-gos Ckicagos 
Apskr. puiki vakarienė. Šio
je vakarienėje bus gražus ir 
programas. Dalyvaus pp. Sa
boniai ir p-nia Rakauskienė. 
Visi vra kvieeiami kuoskait-
Tingiausiai atsilankyti. 

Vyčių vakarų. O visa kita -
ta i tik tyla prieš audra... 

Oamatem. 

nei bus aišku, kas ir ku r sto-

R A K A N D A I 
ANT PARDAVIMO rakau J 

dai virtuvės pečius ir šildoma į 
sis pečius. Atsišaukite: 

1908 West Division St. 
Chicag-o, 111. 

NUSIPIRKITE LIETUVOS 
Ž E M L A P Į 

l 

Turėdami Lietuvos ŽEMLAPĮ matysite Lietuvą kaip 
ant delno. Iš Žemlapio pamatysit kiek Lietuva turi dabar 
geležinkelių, plentų, Apskrities mietų, kiek lenkai "p ra 
šu p a n e " turi okupavę Lietuvos plotų. Žodžiu sakant — 
pamatysite visą Lietuvą, taip aiškiai, kad patys būtu
mėte pervažiavę skersai ir išilgai. 

Kaina tik 45c. 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Ave. CMcago, DL 

• 

vi. 
Juozas Juškevičius. 

Įiiiifiiiiiiiiiiiiimm 

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo. J Riverside. Ne
toli Cicero. Vieta pastovi 

Prašome atsišaukti: 
JUSTLN MOCKIEVICH, 

2342 So. Leavitt Str. 

Balandžio 6 d. West Sides 
jaunosios moterys rengia la
bai šaunią vakarienę parapi-

/t~0f r9p I jos naudai. Vakarienė įvyks 
Meldažio svetainėje. Tai vaka
rienei vra labai smarkiai dir-

• 

baina, mat rengėjos yra nu
sistačiusios padaryti gryno 
pelno $1,000.00. I r matyti, kad 
jų nusistatymas ne tuščias. 

Si 

s" 
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KAUNAS!! 
KAUNAS!! 

Kauno Albumas 
" K A U N A S " " J a m e galima pamatyti visą Kauna, 

kaip ant delno. Jame yra Valstybės Prezidento rū

mai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau

tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų Lietuvos kar

žygių paminklas, puiKiausios Kauno bažnyčios ir t.t. 

Taigi labai verta tokį albumą įsigyti. Kaina tik 75 c, 

DRAUG4S PUBLISHINO COMPANY , 
2334 So. Oakley Avenue Ghicago, Illinois. 
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N A U J į l j y A M Ž I Ų 

I S T O R I J A 
Paražė 

Dr. Jonas Totoraitis, Marijampolės Valstybinės Rygiškių Jono Gimnazijos Is
torijos Mokytojas. 

Istorija padalyta į tris dalis: 

PIRMA DALIS. 
Atradimų ir reformacijos la ikas. 

(Nuo Amerikos atradimo 1492 m. iki 1648) 

ANTRA DALIS. 
Neaprėžtos valdovų valdžios arba absoliutizmo laikas. 

(Nuo Vestfalijos taikos iki prancūzų veroliucijai 1648 — 1789) 

TREČIA DALIS. 
Konstutįnių kovu ir ekonojinio progreso laikas. 

Ši istorija begalo interesinga. Kiekvienam reikėtų, įsigyti. 
Kaina tik $1.50 (Nuo 1789 — 1914 m.) 

2334 South Oakley Avenue 
Ghicago, niinoia. 

DRAUGAS PUB. CO. 
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