
* * 

ĮMMMMMMMMMMMM** 
M 

I 
U 

DRAUQAS"*^1 
Published rafly Exctpt Smi(Uyi 

°»» *«*•• • 16.00 
Sis Montlit |8,oo 

AT NEWS - STAMBI Be A COPT 
DRAUGAS PTJBLISHIHG 0On Inc. 
2834 So. Oakley A?e, Ciicago, QL 

Tet Roosevrlt 77tl 
S 

M 

1**%** !!»-e»B-^»^»iMM!-»»»q< 

. (LITHUANIAN DAILY FRIEND) 

Centai 
Cents 

= 

No. 11 CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, SAUSIO (JAN.) 13 D., 1923 M. 
ENTEHED A8 SECOND-CLA8S 1IATTER MARCH 51, 1911, AT CHICAGO, ILLINOIS UHBEB THE OF AOT OP MARH S. 187t 

— " " • • • ' • ' • ' ' - ' ' 

=ffs 
METAI-VOL. VHI 

=3= 
.Jk 

• n r 

Užgina Lietuvos Armijos Akciją Klaipė • ! • 

< • 

Sukilo Patys Klaipėdos 
Lietuviai Gyventojai 

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ SU TUO NIEKO 
BENDRA NETURI. ' 

• ' i1 • 

FRANCIJA PROTESTUOJA; ANGLIJA PASIUNTĖ 
VIENĄ SKRAIDUOLĮ. 

PRANEŠTA, 6AL BUS PASIUSTA DAUGIAU LAIVU. 

Paskiau pranešta, jog stip-| KORESPONDENTAI APIE 
rios lietuvių spėkos prisiarti- KLAIPĖDA IR LIETUVIUS. 
no prie pat Klaipėdos miesto. 

Franeuzai aiškina, kad su
daryti lietuviu planai suba
lansavimui padėties. Sako, 
kad jei lenkai užėmė Vilnių, 
tai Klaipėda turi tekti Lietu
vai. 

KJaidingi aiškinimai. 
Galutina Klaipėdos dispozi

cija pavesta santarvės amba
sadorių tarybos diskusijoms. 
Iki šiolei dar neišspręstas tas 
klausimas. 

.Originalia santarvės spren-
\\ AS11IN<JT0N, šausią 13. — Vietos Lietuvos pasiun- ,. , . .: .. . 

. '. [aunas buvo toje teritorijoje 
tinybė vakar iš Kauno nuo savo vyriausybės gavo žinių, jog 
Lietuvos kariuomenė nesįbriauja Klaipėdos teritorijom Tad 
ankščiau paduotos žinios yra gyyas prasimanymas su tiks
lu pakenkti kokiu nors budri Lietuvos respublikos intere
sams. 

Vakar rytmetį l ietuves pasiuntinybė gavo radiogramą 
iš Kauno. Pažymėta, jo? nei regulariai nei ncregnlariai 
Lietuvos kareiviai neinėjo Klaipėdon. 

Iš Kauno, be to, pažymima, jog Klaipėdos gyventojai 
sukilę prieš 'Tautų Sąjungos (?) sumanymą tą teritoriją 
padaryti laisva valstybe. Tuotarpu gyventojai nori prigu
lėti Lietuvos respublikai. 

Naujausiame radiograme pažymima: 
"Lietuvos vyriausybė imasi visų priemonių sustabdyti 

savanorių perėjimą iš Lietuvos Klaipėdon. Kitos visos ži
nios neturi jokio pagr indo/ ' 

Suprantama, jie ima infor
macijų nuo lenkų. 

RYGA, sausio 12 (Chicagos 
Tribūne korespondentas). — 
Lietuvių kariuomenė, apsitai
siusi civiliais drabužiais, su 
žaliais ženklais parištais ant 
rankovių, vakar okupavo visą 
Klaipėdos teritoriją, kuri y-
ra Tautų sąjungos kontrolė
je. Šiandie 8,000 vyrų, inė-
mus daug burių su kulkasvai-
džiais, priešais save turi 200 
franeuzų kareivių, kurių eilės 

pravesti gyventojų plebiscitai sustiprintos vienu šimtu Klai-
klausimu, ar jie nori prigulėti! pėdos policijos. 
Lenkijai (f) ar Lietuvai. 

(Netiesa. Originalis spren
dimas buvo tą teritoriją grą
žinti Lietuvai sustiprėjus Lie
tuvos valstybei). 

PRANEŠA, LENKAI GALI 
PULTI LIETUVĄ, 

BERLYNAS, sausio 13. — 
Bolševistinės Rusijos svar
biausieji interesai Europoje, 
tai jos išėjimai' (pertakos) 
pasaulin. Nes šiandie, gali
ma sakyti, ji visais šonais už
daryta. 

ANGLAI PRAMATO FRAN-
euzy su VOKIEČIAIS 

SUSIRĖMIMUS. 

riuos vokiečiai iš Ruhro išve
žė. Sakoma, franeuzai dąj* 
reikalausią gryžti ir tų dirb
tuvių ir kasyklų vedėjams. 

Tuomet, sako anglai, prasi
dės riaušės ir organizuotas 
vokiečių pasipriešinimas. 

Anglai tvirtina, kad Franci-
ja Ruhro plotams turi pagar-
minusi apie 250,000 lenkų 
darbininkų. Turbūt, noringa. 

kafp 

Klaipėdos staigus puolimas 
prasidėjo užvakar, kuomet iš
sisklaidę civilių būviai perėjo ATŠAUKTAS AMBASAD0 
Klaipėdos teritorijos sieną ir ; RIUS IŠ ROMOS. 
okupavo Pogegen. 

LONDONAS sausio 13. — 
Anglijos kabinetas sausio 11 
dieną turėjo susirinkimą. Pre-
mieras Bonar La\v pranešė a-
pie nevvkusią premiem kon-

Tečiaus neturima daug vii- * • » « • Paryžiuje. Disku- lenkus ten kolionizuoti, _ 
ties, idant Rusija į šiandieni-Įduota kilusi situacija francu- kad lenku daroma Lietuvos 
nius Europoje sumišimus tu-į™™* okupavus Ruhro plotus, 
retų įsimaišyti ^linisterių kabinetas nuta-

Anot bolševikų atstovų, Ru-j 1 ' ^ kad Anglija nepakels jo
si ja, turi nebaigtų ginčų su k i f > s a r i j o s . Lauks, kas to-
Lenkija. I r jei kart*ia į e n - j 1 ^ 1 ^ t o n ****« įvykti, 
kai pultų Lietuvą, tuomet ga-; Anglų kariuomenė kol-kas 

nebus atšaukta iš Vokietijos 
oknpuotės 
zu 

užgrobtuose plotuose. 

MAJORAS NURODĖ 4 U £ 
PUOLIKUS. 

lėtų atsimainyti situacija. 

RENGIASI SIŲSTI KARO 
LAIVUS. 

Ireivių, pasiųstų ten 1919 m., 
kuomet pasirašyta Versaille-
so taikos sutartis. 

PARYŽIUS, sausio 13. -
.»\» neuzu ir an.?n vvrattay-

* v— k • 

)KV* ruošiasi DO-s'.usti karo lai-
vus i Klaipėdos pakraščius, 
kad tenai palaikyti tvarką. 

Lietuviu didžiuma. 
Pačiame mieste dauguma 

[gyventojų yra vokiečiai. Bet 
provincijoje lietuvių gyvento
jų didžiuma. Tad čia reiš-

Francuzų užsienių reikalų k i a m a baimės, kad lietuviai 
ofise gauta depešų, kuriose g a H j v o i k t i f r a ncuzų silpną 
pažymima, jog neregulariai 
lietuviai, penėję tomis dieno
mis sieną, jau pasiekė miesto 
Klaipėdos apylinkes ir apsi-
saudė su vokiečių sargyba. 

ičonai aiškinama, jog Klai
pėdos teritorija visas laikas 
militariniai neapsaugota. Yra 

garnizoną, užimti miestą ir 
sukelti sunkią situaciją. 

Franeuzai ir anglai pasiun
tė Kaunan Lietuvos vyriau-
syl>ei diplomatinį protestą. 
(Jautas atsakymas, jog Lietu
vos vyriausybė deda visas 
pastangas nepraleisti per sie-

apie pora šimtų francuzų ka-! ną neregularių. 

Bolševizmas Grūmoja 
Vokietijai 

RAUDONOJI ARMIJA SUTRAUKIAMA 
j LENKIJOS PASIENĮ. 

LONDONAS, sausio 13. —linijai Ruhro plotuose, pažy-
Vokietijos kanclieris Cuno mėjo, buk franeuzai nesi-

— Mažosios Lietuvos Centrali-
FRANCUZAI DRAUGAUJA, nė Taryba pasiskelbi jau val-

SI SU VOKIEČIAIS. |dąs visą Klaipėdos teritoriją. 
. I pak le idė ppoklamaeiją, ku-

LONDONAS, sausio 13. —Irioje teritorijos piejieeiai šaų-
Argi ne keista atrodo. Siaur- kiami prisijnagti prie Lietu* 
vakarinėj ..Vokietijoj -šiandie vos. . *• * 
franeuzai n vokiečiais yra KmnQ * h j » M j i į u ž s i g i i u l ; 

aitriausi priešai. Kad tuo
tarpu Klaipėdos teritorijoje 
tie ir* kiti skaitosi kaipir bro
liai. Bendromis jėgomis 
Klaipėdos miestą gina nuo su
kilusių lietuvių. 

Klaipėdos policija sudaryta 
daugumoje iš vokiečių. Tie 
vokiečiai bendrai su francuzų 
kareiviais apsikasę aplink 
įmestą. Anot gautų cia žinių, 
franeuzai su vokiečiais žada 

kad Ji turėta ,ką nors bend
ra su tuo Klaipėdoje sukili
mu, ^.neskelbė, jokių pa
rėdymų, ji- nesiuntė ten savo 
kariuomenės. . Bet tikima; 
kad tas puolimas yra panašus 
Želigovskio žygiams Vilniaus 
sntv. 

m 

P . . . V 
Franeuzai ginsis. 

i Naujausios žinios iš Klai
pėdos liudija, jog franeuzai 

BASTROP, La., sausio 13-
— Miestelio Mer Rouge majo
ras R. L Dade čia teisme j K 

Bet jei Crauėn- ) , a ž i "° - k a ( l s , ' I , i a u j i ? i r P g 
akcija sukels kova arba k o - 1 ^ 0 K u K l u x k I a , , ° o r ^ " 

kJU.-T.ors didesnius ten sumi> a * i J°J e - - l l s I l u r o d ė 4 " * 
nistus. kurie kituomet su kaut-

BERLYNAS, sausio 13. — 
Vokietijos vyriausybė atšau-
laė savo ambasadorių ir iš 
Romos. j , f« 

JTečiaus francuzų, i tani ir 
belgų ambasadoriams leista 
pasilikti Berlyne. Tik ne
žinia kaip ilgam. 

Italija nedalyvauja;. liulmi [ franeuzai pareikalaus vokie 

šnnus, Anglijos kariuomenė 
bus atšaukta. 

Anglijos valdininkai labai 
pesimistiniai atsineša į visą 
situaciją. J ie sako, jog tru
mpu laiku vokiečiai nepakel-
sią pasipriešinimo franeu-
zanis. Bet aktivis pasiprie
šinimas turės įvykti, kuomet 

kėmis apsitaisę užpuolė kele
tą žmonių. Tarp užpultu 
buvo ir nužudytų. Bet anriį 
du nužudytu paskiaus. 

PRAMATO KARĄ 
EUROPOJE. 

miestą ginti iki paskutiniųjų, kareiviai miesto apylinkės* 
Anglijos vyriausybė į Klai

pėdos pakraščius pasivmtė 
vieną skraiduolį.. 

• 

URBAN A, UI., saus. 13. 
IUJhois universiteto istorijos 

okupuotėje^ išėmus buri tech-!fių grąžinti visas knyga* . i | J^p |eaai ' ius Lvfeyer nusako 
nikalių inžinieriį, .drangaujan-,dokumentus, p r i g u l u s kaukarą ffiiropoje' k a r ą sukels 
čių franeuzams inžinieriam*, sykloms ir dirbtuvėms, gi ku-| francuzų akcija. 

Bet Italijos delegatas atpil- Jessassssssi i , . . i • • . 
dymo komisijoje bendrai su B8E~ 
francuzų ir belgų delegatais 
balsavo prieš Vokietiją, buk 
ši nepildžiusi sutarties sąlygų i 
anglių ir medžio pristatyme. į 

MUSSOUNI — AVIACIJOS 
K0MISI0NIERIUS. 

KLAIPĖDOS PREZI
DENTAS? 

COPENIiAGEN, sausio 13. 
— Klaipėdos laikraštis "Me-
meler Dampfboot" rašo, jog 
Klaipėdos teritorijoj "Mažo-

apsika^ė ir laukia ateinančių 
lietuvių. Francuzų komen
dantas, kapitonas Petine, lie
tuvius painformavo, jog fran-
euzai iki paskutinio savo vy
ro gins miestą. Be to, jis 
paskelbė apgulimo padėti. 

Diplomatinėse sferose (ma
tyt, lenkų sferose) Rygoje ti-^ 
kima, jog Kauno vyriausybė 
seka Maskvos nurodymais. 
Maskvos valdžia nesenai pas-

< ROMA, sausio 13. — Pre-
mieras Mussolini pats pasis
kelbė aviacijos komisionieriu-
mi, kuomet pulk. Picolo atsi
sakė užimti tą vietą. 

PLANETOS VENUS 
UŽTEMIMAS. 

šios Lietuvos Apsaugos Ko
mitetas" paskelbė proklama- kelte, j o g Klaipėda Rusijai 
ciją. Proklamacijoje sako
ma, yog teritorijai paskirtas 

prigulinti. Iš tarpo Pabal-
tijos valstybių Lietuva viena 

prezidentas. J i s yra Simo- gįandie tiiri draugingų sąry-
naitis, sakoma, buvęs Lietu-
vos rninisteris. 

paskelbė, jog Vokietijai gru briausią Vokietijos gilumon 

KOVA KLAIPĖDOJE. 

LONDONAS, sausio 13. 
moja bolševizmas, kuomet fra- taip ilgai, kaip ilgai Vokietija Anot Central News depešos is 
neuzai įsibriovė Ruhro terito-
rijon. 

" neprovokuosianti' 
jos. 

A'okietijos vyriausybė, sakoj M C - į . ~ . . 
' ,. . . i LSSEN, sausio 1J. -t- \ įsoj 

kanclieris, pavartojo visas sa- . . . . • ' . 1 Kuhro teritorijoj iraneuzai 
vo galimas morales pastangas . 

. .. . . . . . . . paskelbė karo padetj. 
sulaikyti francuzų jsibnovi-
mą. 
. Tečiaus tas nevyko. Šian
die ant Vokietijos kibo bolše
vizmo šmėkla. 

Te
čiaus Vokietijos įstatymai 
bus palaikomi. 

Franci- Berlyno, Klaipėdoje nakt| 
f prieš sausio 12 d. įvyko kova 
lietuvių su vokiečiais ir fran-
enzais. 

Nukauta vienas vokietis. 

LONDONAS, sausio 13. — 
Iš Rygos pranešta, jog bolše-

Ivistinė Rusija sutraukia skai-
LONDONAS, sausio 13. — tlingą armiją Lenkijos pasie 

WASHINGTON, sausio 13. 
— 1922 ra. Suv. Valstybėse 

I š Essų depeŠoje pažymima, ny. Bolševikai pasirengę! nuo nuodingų raugalų varto-

CAMBRIDGE, Mass. saus. 
13. — Šiandie vakare apie 5 
vai. Mėnulis uztemdins 
planetą Venus. Bus atliktos 
observacijos. 

Lietuvių nuostolių nežinoma. 

1,000 ZAUNIU ŽUVO NUO 
SVAIGALŲ. 

kad francuzų gen. Degoutte, 
kurs vadovauja francuzų ar-Įvietiją. 

veikti, jei Lenkija pultų Vo- į jimo žuvo 1,000 asmenų. Be 

ši,iĮ su sovietų valdžia, kuri 
atkartotinaį užtikrino Lietu
vai pagelbą kovoje su Lenki
ja. 

Kuoaiškiausiai pasirodo, 
kad korespondentas vaduo
jasi išimtinai tik vienomis 

lenkų informacijomis. Gir
di giedant, bet nežino kas ir 
kur. Nestebėtina, jei toki; 
korespondentai nebežino, kas 
užgrobė Vilnių, gi kas iš len
kų kėlė sumišimus Aukštojoj 
Silezijoj, Anot kor^sp., Hal-
ler paėmęs Vilnių, gi Želigo
vski veikęs Aukštojoj Sile
zijoj. 

< Mobilizuojama dvi armiji. 
iVokietijos valdžia bijo, jog 

tarpe Klaipėdos puolimo ir 

'*.*. 
to, mažiausia 600 kitų apako, franousų p«**ngų įvelti į mi« 

litarinę Vokietijos okupuotę 
Čekoslovakiją ir Lenkiją, ga
li but daug bendro sąryšio. 

Žinomas lenkų sukilėlių va
das Silezijoje Korfaaty savo 
žmones koncentruoja Ankšto
joj Silezijoj. O juk Korfan
ty visais laikais turi artimų 
ryšių su francuzų užsienių 
reikalų ofisu. 

VokiečiiJ gen. Selbschutz, 
kurs daug kartų supliekė Ko-
rfanty sukilėlių būrius, šian
die Aukštojoj Silezijoj peror
ganizuoja ir stiprina "reich-
swehrą.' \ Vokiečiai sutrau-1 

kiami į pasienį su tikslu su
laikyti lenkus, jei tie mėgins 
briautis Vokietijos pusėn. 

" 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras ; maža 
atmaina temperatūroje. 

LABDARINGOS SĄJUNGOS 
3-čis SEIMAS 

Įvyki sekmadieny, sausio 14 d., Aušros Var
tų parapijos salėje, (2323 W. 23rd Place), 
Chicago, III. 

.-:- —f- -:- • 
10:30 vai. r* Aušros Vartų parap. baž

nyčioje iškilmingos pamaldos. Pamokslą sa
ko, ktniu <Jr. Ign. Šašaitis. 

12 vai. parap. salėje pietus labdariams 
ir svečiams. 

2 vai. Seimo pradžia. 
S e i m o d i e n o t v a r k ė . 
Seimo atidarymas. 
Komisijų rinkimas. 
Protokolo skaitymas. 
Centro Pirmininko raportas. 
Centro Raštininko raportas. 
Centro Iždininko raportas. 
Referatas kun. B. Bumšo. 
Architekto M. Žaldoko raportas apie 
našlaičių prieglaudos namus. 
Dr. S. Brenzos raportas apie lietuviu 
ligonbutį. 
Kapitalo sukėlimo referatas. 
Korespondencijų ir prisiųstų aukų 
skaitymas. 
Jnesimai ir sumanymai. 

9 8 

1 
ii 

* 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6: 
7. 
8. 

9. 

10. 
II. 

12. 
+ 

6 vai. vak. skani vakarienė Seimo at
stovams ir svečiams. 

7. vaK vakaras. Vaidinama *Teta iš 
Kalifornijos," muzikalę dalį išpildo pp. Sa
boniai, kiti pamarginimai. 

Kviečiame visus kurie užjaučia našlai
čių, senelių ir Kganiu vargams atsilankyti į šį 
Gailestingumo pokylį — Labd. S-gos Seimą. 

Seimo Reng. Komisija. 
> ^ * * 

i >i ^s **—* 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 

D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
• 

fiina kasdiena išskyrus nedėldlenlna. 
FE£^UmiEATOS KASTA: 
Pus«i Matų 13.00 

Prenumeratom mokasi iškalno. Lai
ka* skaitosi nuo uiSirašymo dieaoa 
a* noo Naują Meto. Norint penu ai
žyti adre?% visada Teikia priaiijafci 
Ir senas adresas. Pinigai geriausia 
«'^sti išperkant krasoje ar expre» 
"Money Order" arba jdedaut pmi-
fua į registruotą laišką. 

•DRAUGAS" PUBL. CO. 
1334 So. Oakley A ve., Chicaga 

Tel. Roosevelt 7791 
miiimimiiiinmiiiiiiiiiiiimii «mmiuiH 

NAUJAS INTERNACIO
NALAS. 

Visiems žinomas Internacio-
nalas, kurio krikšto vardas 
socialistas, "Buvo "[Tarptautine 
darbininkų Sąjunga". 

J i s pirmiausiai įsisteigė kai
po sąjunga kuri tarėjo ginti 
ekonominius darbininkų rei
kalus. Ilgą laiką lnternaeiona-
lo vadovaujanti siela buvo žy
delis .Marksas. Vėliaus pate
kęs rusų anarchistu Įtakon, 
Internacionalas virto politine 
orgaizacija, kuri rengė pasau
lį prie didžiosios revoliucijos 
piaunant buržujus ir proletaru 
viešpatiją steigiant. 

Vienu žodžiu, Internaeiona-
las buvo pasaulinis kumštl-
ninkus garsios bet pražūtingos 
kovos teorijos tarp kapitalo 
ir darbo. 

Mes esame liūdi ui u kai tos 
nelaimingos teorijos pasekmių 
Kusi joje: patyrimas galutinas, 
bent ticuis kurie nėra užsį. 
merkė prieš faktus. 

Leninas šiandien didysis In
ternacionalo kunigas; jis pats 
save juo paskelbė ir juo save 
skaito. J i s duoda ' 'ukazus" , 
jis įsakinėja " t a i noriu, taip 
privalo b u t i " Vokietijos, Fran-
cijoį, Italijos, Belgijos sočia-

Hiatams; jis juos valdo, ji-; 
juos iškeikia; jo perkūnai kry-
žiavojasj su slaptais Maskvos 
fondais ir sociaistiniui vergai 
klausė. v 

Bet groboniškas Maskvos 
pretensijos sutiko pasipriešini
mo; senasai Internacionalas p i 

nesutikimai skaldydami socia
listus. Nuo" karo laikų išdygo 
antrasis, o net ir trečiasis In
ternacionalas. 

Berods butų gana, bet kur 
tau. Štai įdomi socialistams 
naujiena, ilaagoje (Olandijo
je) susitvėrė naujasai — ket
virtas Internacionalas. Belgų 
socialistas M. Vaudervelde su
graibė pakrikusius bendramin
čius ir pastatė juos prieš Mas
kvos Internacionalą. Ligi šiol 
naujoji organizacija dar netu
ri savo Mozės, bet susitvėrė 
laikinas komitetas, komitetan 
i eina trvs vokiečiai, vienas ru-
^as, du anglai, vienas danas, 
vienas belgas ir vienas fran-
euzas. Ar%eįdomu? "Naujie
nose" nieko neteko skaityti 
šiuo dienos klausimu. Kodėl 
tokia šventa tyla? Gal p. K. 
Bielinis žada steigti penktąjį 
Internacionalą? O gal "N-nų" 
redaktoriui jau visi tie "na-
l a i " ligi gyvo kaulo įsiėdė? 
Šiaip ar taip. bet socialisti
niai " n a l a i " auga kaip gry
bai po Lietaus. Nesistebėsime 
sulaukę tiek ' internacionalų? ' 
kiek vra Amerikos lietuvių so-
cialistu. 

MEDALIO DVI PUSĖS. 

Mes dažnai nusiskundžiami 
Lietuvos tvarka, žmonėmis. 
Paskutiniais laikais sočiai, 
laisvamaniškoji spauda ta gai
da tik groja. Jų tikslas aiškus 
— katalikiškoji Lietuva ne
verta paramos, apspiaudikime 
ją, o be amerikiečių pagi ibos 
greičiaus privėsime "klerika 
lus' prie bankroto. Prie to 
taipat prisideda ir amerikie
čiai giįžf iš Lietuvos. Nekartą 
teko pažymėti '4Drallge , , ge-
ią>ias ir silpnąsias Lietuvos 
puses, šiuo žygiu mes darome 
ištrauką iš amerikiečio laiško 
įsigyvenusio Lietuvoje. Verta 
pasiskaityti ir pagalvoti, o 
murzių raštus ir kalbas apie 
Lietuvą kritingiaus įvertinsi
me. 

"Tautos kilimas į savystovį 
gyvenimų nėra nei žaismė, nei 
pokylis, nei koncertas, nei 
Šiaip pasismaginimo reginys. 
Tas kilimas vra simkus dar-

tikėjosi' pažiūrėti gražaus re
ginio kaip tauta kyla. J i e par
važiavo ir pamatė, kaip sun
kiai, ir skaudžiai j i klampoja. 
Aš tą klampojimą taipat ma
tau, bet pasirūpinau išvysti, 
kad ji klampoja iš vergijos, ir 
žinau, kad ji klampoja į tvar
kingą tautos gyvenimą. Aš 
nelyginu Lietuvos su 1922 me
tų Amerikai Aš lyginu 
savo tėvynę su 17So 
metų Suvienvtomis Valstvbė-
mis. Dėlto oš nebėgu atgal į 
Ameriką. Aš nebijau klampoti, 
nes žinau kas buvo ir žinau 
kas bus. Aš neabejoju kad ir 
Tams ta parvažiavęs į Lietu
vą suprasi jos padėtį. Dar nėra 
pusantrų metų kaip sugrįžau, 
o kiek jau turėjau džiaugsmo! 
Maciau, kaip išklampotoje dir
voje dygsta civilizacijos vai-

cagos apskritys norėjo duoti 
katalikų visuomenei viešą ats
kaitą savo darbų ir gauti dau
giau (paramos ir sutartinos yie 
nybės ateinančiųjų metų dar
bams. Iš Seiiųo rezultatų ma
tysime kad gauta daug dau
giau negu norėta. 

Iškilmės bažnyčioje. J . E. Vys
kupo Hobano pamokslas*. 

Šv. Jurgio bažnyčia, viena 
iš gražiausių lietuvių bažny
čių Amerikoje prieš sumą bu
vo pilnutėlė amonių. Sunku 
buvo atspėti dar tuomet, kiek 
toje tūkstantinėje minioje y-
ra atstovų. Bet jautė kiekvie
nas* kad čia kažkas nepap
rasto. 

Lygiai 10:30 vai. sugaudė 
galingi vargonai, pasigirdo 
gražiai surengto eboro sutar-

si^CU ir stipri* medžiu. Kaip ^ ^ ^ ™ p r i e ^ ^ 
apie statomąją triobą būva 
primėtyta geležgalių, plytga
liu, skiedrų ir kitko, taip ir 

• 

Lietuvoje dar toli neviskas nu-
valvta, nes statoma , \ . . 

Tai pi turėtų suprasti tėvy
nę kiekvienas ją karstai my
lintis, o ne pilti ant jos savo 
nekultūringumo pamazgas. 

Chicagoje 7 sausio 1923 m. 

Neužmirštamą įspūdį paliko 
visiems dalyvavusiems tasai 
Seimas. Jo visa eiga ir nuta
rimai vakarinių Valstybių ka
talikams pridavė drąsos ir 
noro darbui. J is parodė, kad 
mes esame galingi ir skaitlin
gi. J is parodė, kad mes gali
me buti dar galingesni ir 
skaitlingesni, kuomet užsibrė-
žtus darbus atliksime. J is pa
rodė, kad lietuvių tautos gy
vybė ir vardas tegali buti iš-

to, gausiai apšviesto altoriaus 
išėjo pamaldas laikyti J . E. 
Vyskupas Hoban, gerb. kleb. 
kun. Krušas kartu su kitais 
kunigais. Skaitlingas dvasiški-
jos būrys, brangus, šviesus 
bažnytiniai rūbai, gražiausio
je tvarkoje kelios. dešimtys 

I 

nekaltų vaikei Tų aplinkui, baž
nytinės apeigos retos, smilka
lų durnai... Vargonų dangiški 
balsai, / t a i perkūnų griaus
mais, tai tyliais — giliais gar
sais pripildo Dievo namus. 
Choro giedojimai su tais var
gonų lndsais sujungti į vieną 
muziką kelią sielą kaskart 
augštyn... I r jautėme visi, kad 

LIETUVOS PILIEČIU AMERIKOJE REGISTRACIJOS 
ĮSTATYMO PROJEKTAS, 

Prisiųsta iš Lietuvos Atsto- tsienių pasams duoti taisyklė-

LABDARIŲ PMKTELIS 

vytoes. mis. 
1. Visi žmonės, kurie einant 

Laikinojo Įstatymo a#ie Lie
tuvos pilietybę (Vyr. Žinių N. 
2—3) paragrafu 1 i r jo pasta
ba yra laikomi Lietuvos pi
liečiais, bet gyvena Amerikos 
Suvienytų Valstybių teritori
joje, jeigu nėra ten naturali-
zavęsį, privalo- įsiregistruoti 
Lietuvos Atstovybėje ligi 1923 
melų birželio mėn. 1 d. 

Pastaba. Naturalizavusiu pi
liečiu laikomas asmuo, turįs 
pilnas Amerikos pilietybės po-
pieras. 
*>%. Įsiregistruojant paduoda
ma "Pilietybės Pareiškimas" 
apmokant jį 5 ūol. mokesnio. 

3. Padavusiems savo ^pi
lietybės pareiškimus" Aicto-
w b ė išduoda atitinkamus 

7. Mokesnis už užsienių; pa
sų, nustatomas Lietuvos palie
čiams Amerikoje 5 doleriai. 

8. Pasas išduodamas v i e-
niems metams^ Metams bai
giantis jis privalo buti atnau
jintas kitiems metams. Joks 
pasas negali buti atnaujina
mas tdaugiau kaip ketuiius 
kartus. 

9. Už paso atnaujinimą ima
ma 1 doleris. 

10. Pasas gali buti išduoda
mas tiktai , piliečiams kurie 
turi registracijos liudymus. 
Tie gi piliečiai, kurte^ norėtų 
neužsiregistravę gauti p tsą, 
turės be paso mokesnio užsi
mokėti dar triguba mokesnį 
už budynių ir jo pratęsimą, 
skaitant nuo 1923 m. seusio 
mėn. 1 dienos, arba jei jie at-

Liudymue ". , y y k 6 A m e r i k o n Tėiį a u , tai nuo 
4. Tie "L iudymai" galioja j u atvykimo laiko. 

vieniems metams. Prieš jiems 
išsibaigsiant kasmet pilietis 
juos Atstovybėje atnaujina su
mokėdamas už tai 4 dolerius. 

5. Kiekvienas asmuo turi tu* 
rėti atskirą * ' laidymą" išsky
rus žmonų ir vaikus iki 21 me
tų, kurie gali buti įrašomi į 
šeimynos galvos arba glo»>ėjo 
liudvma. 

w 

6. Išvažiuojant piliečiui į 

11. Neturtingieji ir negalin
tieji užsimokėti už pasą ar 
lindynių, pristačius atitinka
mus pri parodymus, Atstovo 
nuožiūra galį buti nuo mokes
nio paliuosuoti. 

12. Asmenys.. Atstovybėje 
užsiregistravę ir išsiėmę pa
sus, einant "Laikinojo įsta
tymo apie Lietuvos pilietybe 

Dr. S. A. Brenza. 

Daug pasidarbavęs Labda
ringai Sąjungai. J i s parūpino 
leidimą iš miesto " T a g Day". 
ir mūsų našlaičiams surinkta 
$1,500.00. Daktaras Brenza y-
ra iniciatorius Ligonbučio 
projekto ir patsai jo įtaisymui 
pasižadėjo paskolinti be nuo
šimčių $50,000, beto operaci
jos kabinetui aukoja $5. Šis-
me Seime jis turės daug ką 
pranešti Seimo atstovams. 

bę atima, žmonijai skriaudas 
kruvinas gimdo.Užtat ne kiek
viena vienybė yra palaiiftinta, 
bet ta tiktai, kuri Kristaus 
meilės yra vedama. Pasauli iš
gelbėti iš dabartinių nelaimi u 
ir iš ateinančių tegali tiktai 
žmonės susijungęKristaus Tei 
soje ir MeiLėje. 

papildymu" (Vyr. Žinių N. ' Lietuviai katalikai! Jųs čio-

Vyriausvbės leidžiamomis už

laikyti tik tuomet, jeigu ka 
talikybės gaivinančioji jėga k i a m ^ E s m ė j e skelbiamą 

VtAUma ir i prašymą: "Teateinie Tavo ka
ralystė". 

Iškilmingiausia vienok bu-

graži turi buti ta mūsų Tėvo l a v i l s j a m išduodamas užsie-
karalystė, kurion keliaujame, n h r p$mgf e m a n t beridromhs 
jeigu Jo žemės namuose yra 
taip džiaugsminga... Pasigir
do štai nelaukiamas galingas 
Lietuvos Operos pono Olekos 
basso. I r kuomet jis giedojo 
"fFėve mūsų" visų mūsų šir
dys atkartojo šv. Mišios reiš-

kitą šalį, arba šiaip pareika 94 I-st. N. 772) skaitomi už- nal susirinkote, kad jūsų tar-

mumyse nenumirs. Visiems, ir 
dalyvavusiems bius naudinga 
atsiminti, o ypač negalėju
siems atvykti reikalinga y r a * o Valanda, kuomet apaštalų 
žinoti, kaip ir kas tenai buvo j įpėdinis mūsų Ganytojas palai-
tarta ir nutarta. Duodame tad j mino visus šv. Sakramentu ir 
čionai santrauką tos didelėsi- paskui tarė savo augštą žo-
musų dienos. dį. Jisai sakė taip. 

Šauktas Seimas buvo tik Jėzus savo tėvams tarė: 

s įmokėję registracijos mokes
nį ligi 1925 m. sausio mėn. I 
d. 

< , ' , buvo jiems paklusnus/ ims; o paskui Tėvo jam skir-

bas. Prisieina klampoti po! vienai dienai ir trumpu laiku. "Tuose dalykuose, kurie yra 
purviną žemę. Daugelis ame- Svarbiausia priežastis buvo mano Tėvo, reikia ir man bu-

sprandą ir iškilo ginčai, rikiečių parvažiavę Lietuvon ta, kad Kat. Federacijos Chi- t i " . O sugryžes namon į Na-

Visų gyvenimą Jėzus nieko 
daugiau nedarė, Jkaip Dievo 
džarbą jo valios prisilaiky
damas. J is per tai garbina
mas yra šiandieną visam pa
saulyje, net ir netikėlių. Prieš 
Jėzaus vardą klaupia visos 
dangaus, žemės ir požemių ga
lybės. Dėlto, kad per Tėvo va
lios pildymų ir klusnumą jis 
žmoni jai suteikė ir Tiesą že
mės gyvenimui ir dangaus 
amžiną Gyvybę. Kristaus ke
lių privalo katalikai įeiti, jei 

U^ Kristaus atneštoms geiybėmis 
jie nori pasinaudoti. 

Išpradžių Jėzus buvo paklus

tą pareigą ėjo. Taip pat ir 
mes. Šeimynoje santaika ir 
laimė yra tuomet, kada vieni 
kitam paklusnus nariai, vieni 
kitų sunkenybes nešiodami, 
vienybės laikosi meilėje. Be 
vienybės negali buti nė kokio 
gero nei šeimynoje, nei visuo
menėje. Tuotarpu vienybė y-
ra pamatas valstybėms, yra 
jėga, kuri žemę gali iš pama
tų pakelti. Akla galybė neve
dama ir pati save pražudo ir 
kitiems nuostolių ir nelaimių 
pridaro. Akla vienybė neapy
kantos vedama gimdo kruvi
nus karus, milionaras gyvy-
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pe Dievo karalystė taptų arti
mesnė, kad jūsų tatitai, jums 
patiems ir jūsų vaikams butu 
laimės daugiau. Jūsų geru> 
norns-tpalaiminau ^fla^uTleną, 
palaimino ir patsai Viešpati 
Eikite tad svarstyti jūsų \v£-
davinių. Ką rasite naudingo 
daryti, svarstydami jūsų rei
kalus, kaipo katalikų ir lietu
vių Kristaus šviesoje, daryki
te. Bet darvkite meilės vienv-
bėję, jungdamies į tą nau
dingą ir galingą organizaciją, 
kuri jumis čionai sukvietė, t. 
y. į Liet. Katalikų Federaci-

, Taip sakė Ganytojas. 
Pastiprinti maŲos, palaimi

nimo ir Ganytojaus žodžių, su
sirinkome į posėdžių salę 2 
Vai. (Bus daugiau) 

Sulietuvino A. Matutis. 

IŠPAŽINTIES PASUPUS. 

PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 
(Tąsa) 

SCENA n . 

(Įeina Seniūnas, RaštiBinkas-, Nota
ras ir žandaras Mauris). 

KUN. ROBIAKAS (beveik ramus, 
žvelgiąs j kryžių; trumpa pauza): Gera 
vakarą, gerbiamieji! \ 

' SENIŪNAS: Gerą vakarą, klebone! 
Vėlybas, mūsų atsilankymas tamstai, ma
tyti, ne labai laukiamas. Tamsta, rodo>i, 
žinai, kas mums uždėjo nemalonią parei-

.gą trukdyti kleboną taip vėlai. 
KUN. BOBIAKAS( pažvelgęs į kry-

tikrai nežinau — man tikrai stebėti nu
matyti ponus pas save tokioje valandoje. 
Ir nejaugi tamstai neišrado tiIo*ai nopa 

RAŠTININKAS: Aš n^riu žinoti... 
SENIŪNAS: Atsiprašau! — Taigi, 

tamsta nei nejauti, ko mes norime klausti.' 
I r najaugi tamstai neišrodo tikrai nepa 

įprastas mūsų atsilankymas nelaukiamu, 
kuomet įėjome į tamstos rnrną? Aš bent 
gurėjau tokį įspūdį — o tamstos ne, pone 
mrtarai? pone valsčiaus raštininke? (Abu
du linkterėja). G m! dar viena: mums 
pranešta, kad tamsta nesveikas, klebonas 
jMčt savo tarnaitei y r įsakęs, kad šiandie

nų, vakarą tamstos daugiau netrukdytų, su kuria klebonas priimi žinią apie ponios j mūsiškėmis, kad kaip greičiau galima 
nes tamsta reikalingas ramybės. Kaip gi 
tai atsitiko, kad tamsta toip vėlybą va
landą — jau beveik pusiaunaktis — dar 
tebebudi ir esi apsirėdęs? 

KUN. ROBIAKAS: Ką gi reiškia ši 
tie klausimai? Išrodo, tarytum, aš tar
domas? ** 

(Visi trys pažiūri vienas į kitą,). 
SENIŪNAS: Kadangi klebonas nega

li arba net nenori atsiminti, kas mus ver
čia prie šito atsikoikymo, (atsikreipdamas 
i raitininką) tatai tamsta buk taip geras 
jam tai pasakyti. Juk tas labai.įimtas da 
tykas arčiausia liečia tamstą. 

RAŠTININKAS: Mano sesuo, ponia 
Liunienė, dar iki šioliai nepagrįžo namon. 
Tvirtinama, kad ji nuėjusi pas kleboną pa
siimtų iš tamstos didelės pinigų, suuos. Iš
rodo, lyg kad čia esama nelaimės a»* nu
sižengimo. ITad gi, esame priversti jos 
ieškoti. Privalome pradėti nuo tamstos, 
klebone, nes tamsta, kiek mums žinoma, 
esi paskutinis asmuo, pas kurį nelaimin
goji mano sesuo buvo užėjus. 

KUN. ROBIAKAS (lukterėjęs): Aš 
| į ų ) : Ponia Liunienė tikrai buvo pas ma
ne ši rytą. Jeigu su ja butų atsitiku* ko
kį nelaimė, tai turėčiau dvigubai gailes
tauti, nes aš įdaviau jai visą mūsų Šv. 
Juozapo Draugijos rinkliavą. 

SENIŪNAS: Aš turiu ir vėl nusis-

Iiunienės dingimą. Toji ramybė tiesiog! butų surasti dingusią. Bet, tai nepriva-
sunku išaiškinti, j<eigu tamstai jau kas 
kitas nebūtų apie tai pranešęs, nors tam
sta ir neprisipažįsti prie to. Kas gi tam
stai apie tai ką nors sakė! 

KUN. ROBLUCAS: Niekas. Ir. aš nie
ko nežinau apie šį dalyką. 

SENIŪNAS: Taigi, klebone, gal ga
lėt um užtikrinti, kits galėjo atsitikti su 
ponia Liunienė? 

KUN. ROBLUvAS: Aš tegaliu užtikT 
rinti, kad ji laimingai apleido šį rūmą. 
Man labai gaila, kad jos nepalydėjau iki 
vienuolyno vartų: aš norėjau tai pada
ryti, bet ji neleido, nes buvau truputį nu
šalęs. 

SENI UN AS: G erbiamiej i, kadangi 
klebonas negali duoti jokios žinios apie 
dingusios užtrukimą — arba net nenori — 
nors ir išrodo, kad ji dingo čia vienuo
lyne, tai privalome tuojau pradėti kratą. 
Kaip gi tamstos manote? 

RAITININKAS: Tikrai ilnkia nuo 
to pradėti. 

NOTARAS: Sutinai. 
SENIŪNAS: Ar tamsta, klebone, ne

siteiktum palydėti mųs per vienuolyno 
kambarius? 

KUN. ROBIAKAS: Meldžiu man at
leisti. Aš tikrai jaučiuos nesveikas. 

SENIUNASf Tai labai įtartina, jog 

lo mūsų trukdyti savo pareigą jnldyti, 
(Į žandarą). Paimk šitą lempą. 

KUN. ROBIAKAS: Eisiu su tamsto
mis/Visai nei ne manau tamsįų pastan
goms sunkenybių rengti. Meldžiu man at
leisti, jeigu šiurkštokas tamstų pasielgi
mas mane suerzino truputį. 

SENIŪNAS: Vienas klausimas! Ar 
tamsta, klebone, žinai apie zakristijono 
išvažiavimą? 

KUN. B E L A K Ą S : Taip. Lozeras 
manęs prašė vakar paleisti jį savaitei. 

SENIŪNAS: Ar nuo to laiką nebuvo 
jo čia? 

KUN. ROBIAKAS (svyruodamas va 
landėlę): Kiek žinau, tai ne. 
' v SENIŪNAS: Kaip keistai elgiesi tam,-
sta, klebone! Ko gi taip ilgai trakai su, 
taip paprastu atsakymu? . , 

ŽzlNDARAS (pravėręs mažesnio kam
bario duris) : Cha! O kas gi čia guli ant 
grindų ? 

(Kun. Rooiakas pakelia akis dangop 
—kiti tai patėmija. Kun. Robiakas pa
silieka studijoje). 

SENIŪNAS: Duokite man žibintuvą, 
(pengia į mažesnį kambarį ir taria Žan
darui): Atsargiai kilstelk maršką į viršų 
taip, kad niekas' nepasijudintų iš vietos. 
(Žandarais tai daro). Mano Dieve! Štai ir 

tebėti del nesuprantamos man ramybės, tamsta nenori savo pastangų sujungti su suradome, ko ieškojime! 

RAŠTININKAS: Del Dievo meilės, 
tai mano sesuo! 

SENIŪNAS: Jį yra pasmaugta! 
ŽANDARAS: J i yra nudurta j (nu

rodydamas į kraują). 
NOTARAS: Gal ji Aar tebegyva? 
ŽANDARAS: Šalta ir sustingus. 
SENIŪNAS (raštininkui): Ar tams

ta tikrai pažįsti, kad tai yra tamstos se
sers lavonas? 

RAOTININKAS: Taip! tai ji yra! 
Kas nužudė ją, turės už tai mirti, nežiū
rint kas jis butų! 

SANDARAS: Čia yr ir krepšelis. 
RAITININKAS: Nelaimingos mano 

sesers krepšelis, v 
(Seniūnas pradaro j į) . 
ŽANDARAS: O čia gi štai riekiama-

^ to •'-

sis peilis ir skepetaitė. 
SENIUKAS:, Abudu daiktu kraujuo

ti! Visai neabejotina, jog štai čia turimo 
nelemtojo darbo įrankį. \ 

NOTARAS: Kaip matyti, tai klebo
no peilis. Ant kriaunų yra raidės K. R. 
Taipat paženklinta ir skepetaitė! 

RAŠTININKAS: Nelaimingoji mano 
sesuo! O kunigai, kuriems atiduodavai vi
sus savo pinigus, štai kuomi tau atsily
gino! Jie nužudė tave! Bet, meldžiu, ui-
dengkite lavoną! Aš negaliu to regini.) 
pakęsti! 

(Jiedu tai padaro; paskui visi, išsky
rus žandaro, įeina į studiją). 
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LABDARIŲ PRIETELIS. 
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N 

A. Nausėda. 

Labd. S-gos b. pirm. Įžymus 
darbuotojas ir veikėjas. Jo 

* 

pastangomis' Labdarybė daug 
laimėjo, nes jis nesigailėda
mas neį laiko nei pinigo visa 
širdimi dirbo gailestingumo 
darbą. 

DEL CHICAGIEČIŲ MEMO
RANDUMO KLAIPĖDOS 

KLAUSIMU. 

I. 

"Wasbington, Gr. 30, 1922. 
Pone: — Dėkodamas pra

nešu Tamstai, kad esu gav<;s 
Tamstų rezoliuciją, priimtą 
Amerikos* lietuvių organizaci
jų atstovi} susirinkime Oiiica-
goj gruodžio 17 d. 1922 metų, 
o taipjau Tamstos ir kitų Ame 
rikos—Lietuvių Prekybos Ka
meros viršininkų patiektą me
morandumą, ir vieną ir antrą 
liečiančius Klaipėdos krašto 
dispozicijos klausimą. 

" Į duotus tuose dokumen
tuose pareiškimus atkreipta 
rūpestingo domesio. 

"Liekuos Tamstos palankus 
tarnas, (pasirašo) Cbarles E. 
Hughes''. 

TT. 

MENAS IR "NEKLERI-
KALAI". 

"Washington, gr. 28, 1922 
"Malonus p. Elias: — Pra-

ir kartu pranešu Tamstai 
. šau Tamstos mano vardu pra-

I memorandumą Klaipėdos nešti kitiems, kad chicagiškės 
Amerikos l ietuvių Prekybos 
Kameros memorandumą esu 
sravės. 

krašto klausimu, kurį Chiea-
gos lietuvių delegacija įteikė 
Suv. Valstvbių Sekretoriui 

*Ihigbes\iį ir Illinois valstijos 
senatoriui Medill MeCornii-
ck'ui, delegacijos pirmininkas 
J . J . Elias gavo atsakvma: 

"Tamstos nuoširdų si s (pa
sirašo) 

Medill McCtormick". 

NES KVIEČIAME TAMSTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke. 

Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausias 
investmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė. 

Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

CICERO BANK 
48-th Avenue and 25-th Place CICERO, fr.L. 

i • 
D • 

1 • 
I • • • • 
• 
I • • 
: 

P. KVORKA & SONS i 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

Rakandai, Pečiai, Kar-
petai, Pianaiu^VictroIos, 
Siuvamos Majjnos, Plau
namos MaH^os ctc. 

Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
Telefonas Monroe 3683 

I • • 
I • 
I 
I 
I • 
I 
I • 
I 
I • 
I 

.J 
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$175,000.00 DOVANŲ 
ši menes j mes išmokėsime $175,000.00 dovanu mū

sų 35,000 depozitoriu, kurie taupyno pinigus, formoje 
nuošimčio. 

Ar ir tu gausi dalį šių pinigų? 
Taupimo account'as yra tai siena prieš nelaimes, 

ligas, blogus laikus ir tt. 
Atidaryk aeoount'ą šiandien 

"CHICAGOS DIDŽIAUSIOJ BUIKOJ 
IŠIMANT DIDMIESTI" 

NORTHVVESTERN TRUST & 
SAVIN6S BANK 

Milwaukee Ave. ir Division Str. 
Narys Federal Reserve Systemos — Po Valdžios 

Priežiūra — Taipat narys Chicago Clearing House 
Association. 
Ant visų depozitų padarytų ant ar prieš Sausio 15, 
1923, nuošimtis bus skaitomas nuo Sausio 1 dienos. 

Lątekite man papasakoti ko
lete ne visiems žinomų faktų. 
Atvykstant Lietuvos Operos 
artistams "Bi ru tės ' ' šulai su
šaukė vis\} srovių žmonės į 
Graičiuno katedrų, Raymond 
Chapel, pasitarai apie suren
gimų koncerto. Nors į tų dur
nų vietų katalikui eiti nepato
gu, bet nuėjau. Radau "visa 
srovių" žmonių apie 20 ir ta
me skaičiuje pustrečio katali
ko. Olis pagrasino, pirminin
kaujantis Micevičius pasirū
pino viešai užgaulioti "Drau
gų", kurį aš atstovavau. Na, 
ir sutarėme rengti. Išrinkome 
"bendrų" komitetų iš penkių, 
kurių tarpe aš buvau. Į se
kantį susirinkimų aš visai ne
bebuvau pakviestas. Bet ir be 
manės buvo " D r a u g u i " pa
vesta artistus ir koncertų gar 
sinti. Nė kokio rašto redakci
jai nebuvo nuo komisijos pri
siųsta. " D r a u g a s " nuo save^ 
per 8 numerius kasdieną tal
pino straipsnius, fotografijas, 
pastabas, garsinimus. "Nau
j ienos" darė taip pat. Kon
certas pasisekė, ir artistų pa
čių žodžiai man sakyti yra. 
kad didžiausia padėkų už kon
certo pasisekimų priklauso 
dienraščiams, vienam ir ki-
tam. 
Tie artistai atvykę Amerikon 

atrodė esą " j ų " . " N - n o s " 
garsino užtat šiek tiek dau
giau, nors ant paskutinių pu
slapių. " D r a u g a s " garsino 
dėlto, kad jie yra menininkai, 
nors prie "savųjų" jų nepris-
kaitė- Tuotarpu pasirodė jie 
Chicagoje visai nesu iš "kuni
gų ėdikų". Vienas apsigyve
no pas kunigų, kitas pagrie-
žė bažnyčioje. Taigi ' 'N-nos" 
skelbia, kad visame koncer
te Lietuvai buvo tų artistų 
viešai "daroma didelė gėda". 

Bet paskui patys susigėdinę, 
parašė, kad nedidelė gėda te
buvo daroma. Visgi, girdi, e-
sų tai menininkai. "N-nos" 
jau senai pasisakė nrržinan-
Čios, kų savo korespondencijo
se rašančios. Netrukus tad 
tilpo editorialas, kuriame pa
rašyta apie artistus neblogiau
sia, tik Leškevičius, girdi, lie
kam tįkęs. Nė tono nesu, nė 
jausmo, tik trupučiukų tecb-
nikos. Jei kas norėtų paslap
tis .rištit tas apsimoka suži
noti, kad tuo pačiu laiku p. 
Byra ir p. Oleka atsisakė da
lyvauti Katalikų Seimo vaka
re; Leškevičius sutiko. Kaip 
gi nepaglostysi gerų žmonių, 
kurie su "kler ikala is" nesusi
deda? Kaip neįkųsi žmogui, 
jeigu jis nesusipranta, kad tik 
pas bedievius yra dangaus ka-
ralvstė? 

GUNARO 
Lietuvos Valdžios Privilegija. 

2,310 LIETUVIŲ 
; 

guli atvažiuoti į Ameriką prade
dant ateinantį Liepos mėnesį. Cu-
nard patarnavimas yra greičiau
sias tavo giminėms atvažiuoti į 
Ameriką. Žmonės turėdami Cu-
nard bilietus gali ant syk išva
žiuoti, nes Cunard laivas plaukia 
i i Europos beveik kasdieną. Iš
važiuojančius iŠ Lietuvos per Cu-
nard Liniją lydi kompanijos Lie-
tuvys atstovas, kuris palengvina 
-'-us išeivio vargus. . 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštu 

Del tolesnių informacijų kreip
kitės vrie laivų kompanijos agento 

savo mieste, arba 
prie arčiausio. A 

.»»,. . » - • » » » » » « « » & 

Ant galo Micevičius komisi
jos neįgaliotas, niekeno nepa
siklausęs, skelbia "N-nose", 
komisijos vardu, kad "Drau
g a s " koncerto nerėmes* tik 
rodos "vienų straipsneli pa
talkinęs"... Taip tai su tuo 
koncertu. 

O dabar kitas. Katalikų Sei
mo rengėjai pakvietė dalyvau
ti koncertinėje vakaro dalyje 
visus. Tame skaičiuje ponias: 
Bručienę, Gugienę, p-lę Ra
kauskaite, ir p. Bijanskų. P. 
Bručienė tikrai susirgo gerk
lės uždegimu dar savaitė prieš 
tai*. Nuo širdies visi linkėjome 
sveikatos. O apie kitus prisei-
na pakalbėti. 

P. Gugienė pranešė, kad ser
ganti, prieš pat koncertų. P-lė 
Rakauskaitė nieko nepranešė. 
Koncertui besibaigiant p. 
Bijanskas praneša, kad jo3 
nebus. Aš nemanau spėti, kad 
artistai butų, norėję tyčia pa
daryti katalikų visuomenei gė
da ir sugadinti koncertų. Aš 
tikrai žinau, kad jie patys to 
nenorėjo. Bet aš taip pat tik
rai žinau, kad už kulisų sto
vintieji to būtinai norėjo. I r 
pavardes jų žinau. 

Rengėjų komisija kvietė į 
koncertų ir nesaviškius, laiky
damos įsitikinimo, kad menas 
yra virš visų ginčų, kad jis 
yra t iktai Grožės reiškėjas. 
Katalikų visuomenėje visuo
met buvo įsitikinimas, kad 
menų reikia remti nerakinė -
jant menininkų sųžinės.. Bet 
"sąžinės laisvės apgynėjai" 
pasirodei kitaip. Pasityčioję 
"N-nose" iš Katalikų Seimo 
Vakaro Rengėjų pastangų su
jungti menininkus visus, pa
talpino recenzijų ir apiS tai, 
ką man pačiam prisiėjo tą va
karų publikai pranešti. 

Aš., sakes, kad p-lė, Marijo
na Rakauskaitė "a«anti be
dievė"; O j>nia Marijona Ta-
nušauskienė esanti katalikė. 

Salėje tų vakarų buvo virš 
800 žmonių ir jie1 atsimena, 
kų aš sakiau. Pranešęs, kml 
p-lė Rakauskaitė ir kiti neat-

•vyko, pastebėjau, kad gal jie 
pabijojo katalikų. Apie kie
no nore "bedievybę". n?sa'-
kiau. Tiek apie p-lės Rakaus
kaitės "bedievybę", tiek apie 
p-nios Janušauskienės "kata
likybe". Bet ne syki matės ja 
katalikų rengiamuose vaka-

i 

ruose pavadinau jų "savo ži.io 
gumi", o ne "kata l ike" . Savo 
žmogumi katalikų visuomenė 
gali laikyti tų, kurį riesvkį 
turėdami savo tarpe, turėjo 
progos pažinti j 

O už kulisų prieš koncertą 
darėsi tokie dalykai. Kiekvie
name susėjime atkalbinėjimai, 
telefonais BUO nežinomų asme
nų * grasinimai, bauginimai, 
kad laikraščiuose bus už tų da 
lyvavimą išdergti, kad boiko
tuosią, neneremsią... Matyt ge
rai buvo nabagė p-iė Rakaus
kaitė įbauginta, kad nei tik
ros motino* senutės, specialiai 
atvykusio* iš "VVaukegan, pra
šymas negalėjo pagelbėti... G ai 
La man tų artistų, kurie tokiai 
chamiškai presijai neturėjo 
jėgų pasipriešinti. I r katalikai 
jų už tai nepasmerks. Bet jei
gu jie katalikams^, bijo* dai
nuoti, apsieisime ir mes be jų. 

Gi apie "laisvojo meno" ir 
"laisvos sąžinės'7 garbintojus 
prisieina išvadas padaryti. 

Lietuvos Artistų koncertas 
parodo, kad jie arba iš kalno 
yra pasiryžę " k a r t i " kiekvie 
ną menininkų, kurs šiek tiek 
yra tikintis žmogus, arba jie i 

DAR NEVĖLU 
Perkelk savo pinigus į Lietuvių Pirmutinį ir Stipriausi Vabtijinį Banką — 

METROPOLITAN STATE BANK, kur gausi geresnį patarnavimą negru kitur. 
Dabar geriausias laikas perkelti nesu gadinus nuošimčių. 
Atneškite mums bile kokio banko knygutę, o męs perkelsim Tamistų pinigus su 

visaip priklausančiais nuošimčiais^ Lietuvių Pirmutinį Valstijinį Bankų — be jokių 
iškasčių. 

Doleris banko je padėtas bus Tamistos geri ausis draugas nelaimei ištikus. 
Už pinigus padėtus a r perkeltus iki Sausio 15 tai dienai, mokėsime procentą 

nuo PIRMOS DIENOS Sausio. 

Banko Kapitalas 
ir Perviršis 

$275,000.00 

DOLERIAIS ARBA LITAIS 
Siunčiame pinigus Lietuvon ir į kitas šalis pigiau, saugiau ir greičiau negu kiti 
Kreipkitės vpatiškai arba laišku. 

METROPOLITAN STATE BANK 
Seniausias ir Stipriausias Lietuvių Valstijinis Bankas. 

2201W. 22nd R E R t % CHICAGO 
Bankos Valand: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak. 

Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. Vakare. 

apie menų tiek patys nusima
no, kiek, atsiprašant, kiaulė 
apie pipirus. 

Visa istorija su Katalikų 
Seimo vakaro artistais, kad 
jie apie sųžinės ir meno laisvę 
nė tiek nenusimano... 

O kuomet eina kalba apie 
koki nors> katalikiška darbą, 
lai ji;» meluot nesidrovi tūks
tantinės minios akyvaizdoje.' 

Labai gerai. Supras gi galų 
gale žmonės jų netiesų. I r pa
siliks su jais tik melo platin
tojai ir melo mylėtojai. Labai 

genai. 
Dabar mes lauksime, kų be

įsirašys "X-nos" apie p. Ole
kų, kurs Katalikų Seimo pa
maldose bažnyčioje giedojo 
Vanagaičio "Tėve mūsų 

Kun. B. Bumšas. 

pusantro meto poilsio, žada Dauguma žada dirbti nuo šir-
smarkiai keltis. Tikiuos jog dies. Petras Gelgaudas sako 
visai Chicagai teks jos naujai turįs daug energijos ir norįs 
prisikėlusio gyvenimo darbus ' jų sunaudoti Giedrininkų la-
pamatyti. Vikt. Balanda jau bui. Malonu girdėt i Tuomi 
rengiasi prie prikėlimo. Tad-1 kviečiame jį ateiti anksti į 
gi sausio 21 d., turbūt, 3 vai. susirinkimų. Mes jam turime 
IK) pietų bus didelis Giedri
ninkų, Bridgeporto kuopos, 
susirinkimas. Žadama kviesti 
kun. A. Linkų į sus-mų. Be a-

garbingą vietų valdyboj. 
Svarbiausia kuopos užduotis 

bus užrišti artimus ryšius tar
pe savos kp. Giedrininkų. Su-

bėjo bus ir kitų organizacijos s l inkimai bus laikomi su piro-
£ol — te. 

t 
šulų. 

Veikimo dvasia pas visus 
Bridgeportiečius yra stipri.! 

• I 

UETCVTS GRABORIL8 

gramą. 

jy 

C H I C A G O J E . 
GIEDRININKAI PRADEDA 

JUDĖTI. 

Bridgeport. — Senai mirusi 
ir jfclflįdota Giedrininkų 1S 
kuopa kartų buvo prisikėlusi. 
Tečiau, trims nariams jų val
dant, vėl mirė. Dabar gi, po 

M, E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

rel. Off. Humboldt 4 l t t 
Rea. Humboldt S39S 

1263 N. Paulina St. 
•junp. Mihvankep Are. 

ObAemmt* * 

Patarnauju laidotuvėse koptglauala. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

S. D. LACHAVVICZ 
Telefonas Canal 1271—2199 
2314 \V. 23rd Place Chtoajco. I1L 

I P R A N E Š I M A S 
20 metų prityri-g! 
mas plačiai pagar-e1 

sėjęs fotografas A. 
Voitkerleius pagrj-
U> iš Lietuvos ir 
«tvo name 639 W. 
18th St., Chicago, 
ni. atidarė pikčer-
nę, pagal naujau
sios mados. 

Nepamirškit sa
viškio. 

L I T A I - DOLERIA I -L IETUVON 
Būnant man Lietuvoje, teko patirti kaip yra išmokami pinigai, siunčiant per 

įvairias įstaigas, doleriais arba litais. 
Todėl, kas nori kad pinigai, — litui, ar doleriai, greitai pasiektu paskirtą vie-

s pas manę pasikalbėti. 
Litai ar doleriai yra išmokami Lietuvoje laike 24 dienų; per telegrafą laike 4 

arba 6 dienų, jšulyg pareikalavimu, pinigus dastatome tiesiog į namus, ar 1 
yra paliepiama. 

Teisingos informacijos del atvažiuoj ančių iš Lietuvos ir į Lietuvą, — kas gali 
atvažiuoti ir kas negali — nes pats tyrinėjau būdamas Lietuvoje. 

Laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
įgaliojimai, pardavimo aktai, visi yra padaromi greitai ir taisykliškai. 
Išpildome užsiregistravimui Lietuvos Pilietystės blankas. 
Apdraudžiame nuo ugnies ir visų kitų nelaimių. ? 
Registruotas notaras Lietuvos Atstovybėje. 
Visais reikalais kreipkitės pas: 

PAUL P. BALTUTIS & COMPANY. 
901 West 33-rd Street ... Du Ofisai: 4600 South Wood Street 

Chicago, 111. Chicago, Dl. 
Tel: Yards 4669 t TeL: Lafayette 6256 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
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Cicero, UI. — Sausio 2 d. 
Nek Pras. Jaunų Mergaičių 
Dr-ja laikė metinį susirinki
mą. Šis sus mąs buvo gan 
skaitlingas. Dalykus svarsti? 

Spring VaUey, BL - Sausio d. I , Vyčių 12 kuopa, vado-[ l i m t a i ^ ^ ^ ^ ^ 

LABDARIŲ SUS-MAS. 
VAKARAS. 

* 

New York. N. Y. — ."ausio 7 

RCKOU VAKAR*. - VAL. 
DYBA C H I C A G O J E 

MIKO PETRAUSKO KON
CERTAS. 

20 d. vakare A. L. R. K. Labd. 
Sąjungos 14 kuopa turėjo ex-
tra susirinkimą, dėtoj siuntimo 

- s 
atstovo į seimą. Pasirodžius S0™' a t l iko> " >'P»« »ol° b u v o 

negalima atstovo nnsiųsti, * e r a i P * * " * * -
kuopa vienbalsiai nutarė pa- X a s t u t < i s ro1? t u ^ ° A- P e * 
siusti laišk* su $10. auka. Dar k i u*> B r a u k i e n ^ ~ * AM-

vaujant A. Stansuuskuj, scenoj 
statė operete "Nastutė". Pui
kiai pavyko. Visi savo roles 

buvo nutarta rengti balių prieš 
užgavėnes, kad kiek daugiau 
padarius pinigų Labdarybei, 
nes ši kuopa mano šiais me
tais padalyti šimtine. 

Kuopa nors yra neskaitlin
ga, bet gyva, tik nežinia ko
dėl pas mus mažai vyrų pri
klauso kuopai. Reikėtų jų bū
ti daugiau. Kuopos iždas sto
vi gerai. Butų labaį gerai kad 
pas mus atsilankytų kalbėto-
jiM, ag i tac i jos dėlei pa>didiiii-
imii nariu skaičiaus. 

Narys. 

laieiutė, Petro — J. Simonai
tis, Jono — J. Judicką, Stri-
pavičiaus — A. Stanšauskas, 
Drimbos — J. Kulikaitis. 

Po to dar dvi mergaits at
vaidino veikalėlį "Dvi sesu
tės", apie powderį. Žmones la
bai prijuokino. 
Choras, vadovaujant A. Stan-

šauskui, sudainavo "Gerkim, 
broliai", "Kad aš jojau'' 
"Užgaudė trimito balsas" ir 
Lietuvos himną. • 

Užbaigė vakarę . s«ii šok ia i s . 

visas nares taip rįmtai susido
mėjusias savo dr-jos reikalais 
ir gražiai išvien dirbančias. 

Nutarė surengti "Valentine 
Party" — balių, vasari© 4 d 
Visas to vakaro pelnas skiria
mas parapijai. 

Kitus reikalus apsvarsčius 
rinko valdyba. Išrinko: pirm. 
— Ona Jonsonaitę, pag. — B. 
Jurgėlaitę, nut. rast. — O. Va* 
laitę, fin. ras" t. — Pearl Cai-
las, ižd. — A. Rautis, maršal
ka — Bukauskaitę. 

Linkime valdybai laimingo 
sekimosi darbuotėj. 

Red. prierašas. — Prašome 
dažnai rašyti apie draugijos 
darbuotę. Tik korespondentė 

'* Įvyks sekmadienio vakare, 
sausio 21 d. 1923 m., Huil 
Housė Mret. (Owen Hali), prie 
Halsted ir Poik gatvių, įeina* 
ma iš Polk gatvės. 

M. Petrauskas savo koncer
tui ims veikalus sių kompozi
torių; Wagnerio, Čaikauskio, 
Meyerbeer'o. Is savo veikalų; 
stat$*;: "Vargoninko vestu-

Zmonįų atsilankė labai daug. malonės su korespondencija 
Ten buvęs. , paduoti ir savo tikrąja pavar

dę redakcijos žiniai. 

vės , "Pirmosios gegužės, 
"Vaikas ar mergaitė" ir "Žal 
čių Karalienė". 

&is .bns berods paskutinis M. 
Petrausko koncertas Chteagie-
Siams, nes pavasaryje kompo-
zitorius apleidžia Ameriką 
"for good", vyksta Lietuvon, 
kur jam siūloma Muiikos Di
rektoriaus vieta. 

R<Į>. 

Mes mokėsime pilną nuošimti nuo 1 d. Sausio 
už visus depozitus padėtus iki 15d. Sausio 

$20.000.00 
DOVANU 

Mes išmokėsime gj mėnesį Savo Depozitoriams kaipo užaugusį nuošimti. 

AR TAMISTA IŠ TO PASINAUDOSI? 
Atidaryk Šiandie arba Rytoj taupimo sąskaita 

IUNIVERSAL STĄTE BANKE, arba kitaip sakant padėk į šį Banką :iors keletą 
dolerių pradžiai, a^ba * 

PERKELK j ŠI BANKĄ SAVO 

S A L U T A E A S * • 

Kas tas "Salutaraa" Bite-
QQ r i s" per vienas? Yra tai gy

duolė suteisyta per specialls-
PH tus — chemikus, kuri su-

drutfna nervus, pagelbl ligo
ne s« skilvio, vidurių ir žarnų. 

tr t. t. Pasekmingai išvalo vl-
*^ dūrius, prašalina visus gesus 
r- . ir išmatas nereikalingas žmo 
~ gaus systemai ir priduoda 
py stiprų, drutinanti veiksmą 

" kūno dalims, kas veda prie 
*** t iaros atgavimo sveikatos. 

Mes esame išimtinai vieni 
visoj Amerikoj ką rekomen-

QD duoja iu savo šaknis — lie 
ka rs ta i kaipo geriausias gy-

<\ duoles. Tai drystame atsaky-
ti kad mes esame Šaltines 

fm sveikatos. 

• ^ K a p o pat i r ta gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A-
^ merikoj , bet taipgi ir Europoj . Taipgi Tamistos nepadarysite klai

dos reikalaudami šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios. H3 ! 
įD Reikalaukite savo aptiekoriaus, o jeigu negausite tai reikalauki-
j te tesiai iš mueų. 

WE&TVILLE, m , . 

Sausio 15 ir 16 dd. Vlado 
Gcrybos "sove", L. Teatro B-
vė rodys krutamuosius pa
veikslus: vėliausius paveiks
lus iš Lietuvos ir labai įdomų 

tveikalą "Pragaras". Kiekvie
nas lietuvis turėtų pamatyti 
juos. 

Anitsuj Prak. 

*4 SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., Inc. 
m 1707 So. Halsted Street Chicago, Ulinois. 

B I T T E E S S A L U T A R A S 

Geologijos ir mineralogijos 
1-3 J vadovėlis su kristalografijom 

prįedu. Parašė J. Kriščiūnas. 
Kaina 50c. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
2334 South Oakley Avenue 

f Chicago, Illinois 

H 
ui 

Ant Visu Depozitų Padėty 
Nuo Dabar Iki 20-tai Sausio 

Gausite Nuošimti Nuo 
Nauju Mėty 

• 

N 
V 

• 

Jeigu del kokių nors priežasčių nori perkelti 
» 

savo pinigus iš kitos bankos į mūsų, tai atsinešk sa-

vo bankinę knygutę, o mes padarysime* kas reikia. 

Perkelk dabar jeigu, nori gauti nuošimtį nuo Naujų 

Metu. 
*• 

-

i 

PE0PLES STOGK YARD 
State BANK 

DIDYSIS BANK 4S ANT 
Kampu 47 ?r Ashland Ave 

\ Chicago. 
\ 

ŠIS - TAS £• LABDARYBĖS 
• • 

BPowii of Lake. —- Gruodžio 
31 d, įvyk© Labd. Saj. 1 kuo
pos susirinkimas, skaitlingas, 
pilnas gyvumo. 

^Trumpai parbėgo bėgamąjį 
kuopoj judėjimą. Kklausė ra 
portų iš Centro, kurį patiekė 
nenuvargstaneioji mūsų vei 
kėjų, p. M. Mikšaitė. 

Kaipo priešmetiniam susi
rinkimui buvo nemaža daly 
kų būtinai reikalingų aptari
mo, rinkimai įvairių komisijų 

| knygų peržiūrėjimo komi 
siją įėjo I. Panavas, Z. G e 
caitė ir M. Mikšaitė; 

Į ligonių komisijų: M. Pauk
šta, A. Radavičrus, N. Sokaitė; 

Kuopų atstovauti Centre: 
M. Mikšaitė, A. Butkevičius, 
M. Pfcfokšta, A. Radavieius, P. 
Veryga. 

Raštininkei perskaičius laiš
kų kviečiantį dalyvauti A. L. 
R. Katalikų "Federacijos Sei
me, jį priėmė ir išrinko žiuo* 
delegatais: P. Verygų. I. Pa
navą, R. RadaviČių, V. A. Gal-
naitę, J*. Kardelį. 

Nepamiršo ir savojo Seimo 
būtent Labd. Saj. Sekantieji 
atstovaus kuo'pa: P. Veryga, 
J. Kardelis, A. Laurinskaitė, 
E. Benevičienė. O. Poeaitė. 

Galų gale išrinko valdyba 
kurion įėjo: garbės pirm. — 
kun. klebonas Alex. Skrypkns> 
dvasios vadu — kun. A. C. 
Martinkus, pirm. — P. Very
ga — pirm. pag. — I. Pana
vas >— užrašų rast. ir koresp. 
* - V. A. Galnaitė, turto rast. 
— M. Svai^auskas, iždo glob. 
'— Z. Gečaitė, A. Butkevičius, 
ižd. — V. PetSevičus. Nepy
siu pasakius, kad valdybon į-
ėjo energingi ir pasišventę 
darbuotojai. Daug is jų tiki
mės Šiais metais. , 

Sus-mas nutarė surengti ba 
žarų Labdarybės naudai visiš
kai trumpoje ateityje. Komi
sijų sudaro: -P. Veryga, M. 
Paukšta, A. Radavičius, V. 
ftatauskienė, M. švaiKauskas,. 
E. Benevičienė. 

Tyla. 

IPINIGUS Iš KITU BANKU 
Kitų pusmetį jau ir Tamsta pasinaudosi pelnu. Gana mums Lietuviams remti sve

timtaučius ir auginti jiems turtų. Pradėkime nors dabar susiprasti ir REMKIME 
vis i S A V O I Š T A I G A S , dek ime p in igus t i k t a i į s avo g r y n a i 

LIETUVIU VALSTYBINI BANKĄ -
UNIVERSAL STATE BANK 

Priduokite tik savo bankinę knygelę b? le kurio banko — mes dykai sukolektuosim*-
ir perkelsime į Sį Bankų visus pinigus su nuošimčiais. 

TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ, ŠIMITAI DRAUGIJŲ, BAŽNYTINĖS PARAPIJOS. 
[DIDŽIOSIOS ORGANIZACIJOS ir VALDŽIOS ĮSTAIGOS laiko savo pinigus Siamo 
f banke, širdingai kviečiame ir /Tamstų čion prisidėti. 

ŠIO BANKO TURTAS VIRS $2,560,000.00 _ 

, , B A N K O V A L D Y B A : 
>Jost>Į>Ji J. Elkis, Prez. 

:)f. Mddūlls, Vice Prez. 
)Vm. M. Antoniseih, vCashier 

S. V. Valovuchaitskas, Ass't. Ca^hier. 

UNIVERSAL ""* BANK 
3252 So. Halsted St, Chicągo, III. 

Bankas atdaras Utarninko vakarais ir Subatomis visų dienų iki 8:30 vakare. 

GEA2Ų VEIKALĄ VAIDINS 

Bri^bton Park. — Neužiair-
Skit, -kad sekmadiecy, sausio 
T-J A parapijos salėj, bus vai
dinta iąbai* gražus veikalas, 
"Ar esi čia, mano Jėzau", 
pirnių kartų Brighto^i Parice. 
Veikalas yra Įabai pagnoki-
nantis, ir, be abejo, Moterų 
Sąjungos kuopa atvaidins *} 

Į veikalų gerai. Taigi, sausio 

m i*»' 

Stat—^nė. 

SUDEG* rOTOGRAFYSMS 
STUDIO. 

Sausio 7 d. 11 vaL naktį gai
sras siautė ant Halsted g-vės, 
ties 62-ra. {Tarp kitų sudegė ir 
Englewood Studio, fotografys-
tės, 6 2 0 0 ^ . Halsted st., ant
rame aukšte. Tai buvo Juoz. 
Barkausko nuosavybė, v«rt»s 
apie $1,000. Beveik viskas 
sudegė, mažai kas išgelbėta. 

Išnaajo tų studio atidarys 
tik apie vas. 1 d. 

14 d. 7 vai. vakare visi trau- y . . . , . . , . . . , , . . » . , . ^ __, > • > , • , , , , , ^ , 
kime į Jpampijos salę. 

~ » 

GREIČIAU ir PIGIAU 
NEGU PER KITUR 

Kas norits sužinoti apie pa 
fcaiga, tai Nusipirkite knygutę: 
4>Ka mokslas gali pasakyti 
apie pasaulio pabaigų". Kan 
na tik 15c. 

Draucas, 2334 8 Oakley Ave. 
CHICAGO, ILL. 

! 

Pinigai nueina Lisetuvon, kurie- siunčia per LIE
TUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ. Pinigus siunčiame 

| -DOLERIAIS ir LITAIS. 

f kas kitas negali greičiau ir pigiau pinigas pa-
ieiuvori, kaip LIETUVIŲ PREKYBOS BEND-

fzAltĄKORTES į Lietuva ir/ii Lietuvos ant visų 
linijų paiyraodam. 

pASPORTŪS, kontraktus, doviernastis ir visokius 
legalius popierius padarom pigiai ir greitai. Inšiari-
nam namus, rakandus ir automobilius nuo ugnies ir 
kitų nelaimių. 

Visokius j>atarimus suteikiame dykai. Visais reika
lais kreipkities į mūsų agentą savo kolonijoj, atba pas 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3313 K Halsted St. Chicago, III. 

Telephone Yards 6062. - > 

\ 

IK*/ 

'-'-4. 'J ^ 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Ghicagoj 

PEARL QtTtDBH KONCERTIHA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautavė—viena iš didliSHiaių Ohloa^ojt 
Parduodame oi žemiauiią kabią, kur kitur taiy negaun 

liaiinėliij hrifikumi drukw)tJ it ofiM darbama ym naujau 
iloa madot. Uflaikom riaokia» laikrodžiua, žiedua Sliubl 
aiva ir deimantiniua; gramafonua lietuviikaii rakordaia ir 
koncertiniŲ geriausių, armonikų ruaiSkų ir pnudlkų ifidlr-
byaclų. Balalaikų, gitarų tr amuikų, kokių tik reikia. lHr> 
bame viaokiua ženklui draugystėms, taisome laikrodžiu* ir 
aansikftlilkmf inatrumenroa ataakanėlai 

Taipgi ul la ikaa iiUms eilę optiški.i da l jkp . 

Steponas P Kazlavvski 
4632 S a ASHLAND AVE., CHICAGO. ILL 

Telefonas BOULEVARD 7309 
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PiĄūCAS Seltacli įems >ausio 13 m 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
eTOYTOJAB IR CfflRlTtGA* 

•44* So. Weetem Avenne 
Tclcf. Lafayette 4149 

Yaandos: » - i l rytais, 1-1 po 
[Ipietų tr 7-8 r a k i r a i * Nedėldie-
Įniais> tiktai po plotų t iki B Tai 

» • ' • * • • 1 » ^ • H».»l* ĮMfc«»— • • « • 

i CHICAGOJE. 
K » < W > — • • • • • • • • > C » U t « l « » t | l » • • • • I • • • » • 

Ii 
I' 

i 
OR. MAIJRICE KAHN 

GYDYTOJAS IR C1URIKGAS 
4431 Sa agnia nd Ava. 

Yardrt 0 M 4 
$AL.: 

M 
OFISO 

•—10 v. ryto. 1—1 Ir 7—» v. r. 
Nedėliomls; nuo l t r. ryto lkl 
1 Tai. po piety. 

Reald. tol. Yaa Buren 0294 
Ofiso tai. Boulevard MII 

Dr. A. A. ROTH 
RT8A8 GYDYTOJAS Iv 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišką, Tyrftšku 
Valkų Ir Tisų chronišku; ligų. 

Ofisas: SSS5 S. Halsted St. 
Vai.: l t — i i ryto: 1—t po 
plot. 7—8vak. Ned l« 11 d. 
Ras l l t t IndopoDdanoa Blvd. 

y Chlcago. 

UNIVERSAL STATE BAK- pagerbimui draugijos garbės 
KAS GERAI AUGA narių. Svečių atsilankė nema-

Nuošimčiai 970.21 
lig viso įplaukų .. $11,971.21 
'Klaidų 560.34 

lieka iš 1^22 .. $11,410.87 
Liko iŠ 1921 . . . . 34,767.14 

: DR. A. L. YUŠKA | 
1900 So. Halsted Str 

TeL Ganai 1118 
Ofiso vai.: 10 ryto lkl 12 po plet. 

5 iki 7 vai vakaro. 
Rea. vai.: 2 iki 4 po pietų 

» 4193 Archer Ave. ic 
*J Tel. Lafayette 0098 B 
«»r»y& T**r?ib&***8rT5?sira-»'?r5 o * 

: 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe. 

relna | rankas Dr. Chas. Sagai, 
iento Ir partnerio. Ylai senleje 
pažįstami Ir draugai aplalkye 
ipžiur«\Jtmą Ir gydymą kaly Ir 
nuo paties Dr. G. M. Glasar. 

1119 8o. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 19 ryto 

iki t po pietų, nuo i lkl 7 rak. 
Ned nuo 19 iki f po platų. 

Telefonas Yards 987 

Iš paskutiniųjų oficialių sta-
[ tementų matyt, kad Univers&l 
State Banko turtas pereitais 

[metais priaugo virš $400,000.-
00. 

Ta« rodo didelį Banko pro
gresą ir vedėjų suinaniiiguiiia, 
ypač Bankas pradėjo aparčiau 
augtį sugrįžus senajam pirmi
ninkui, p. J. J. Eliasui. 

Pereitais metais Bankas pa
darė gerų pelną; šėrininkan^ 
išmokėjo 8 nuošimčius divi
dendo ir Banko tarnautojams 
5% bonuso. Taipgi ant $20,-
000.00 padidino Banko pervlr-
Sį. 

Dabar Universal State Ban
ko kapitalas ir perviršis yra 
$290,00<foO, o Banko turtas 
virš $2,500,000.00. 

Jis yra Valstybės prie&iuro-
je, neto Bankas priklauso ir| 
prie Chieagos miesto Bankų 
Draugijos (Chicago Clearing 
Hoase Assoeiation). Pereitą 
metą, laupo atsakantis Ban
kas, liko priimtas į tą Dra i-
jjfi.ją. Report. 

žas būrelis. Tikimės, kad ir 
pasekmės bus nepras&ausios. 
Tariame ačin visiems atsilan-
kusiems. 

Taipgi dėkojame North Si-
dės artistų — yaidilių rate
liui, kuris labai gertai atvai
dino porą gražių veikalėlių. 

Rast. J. R. 

L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS ATSKAI

TA 1922 M. 

1 kp. Garbės Narių mo
kestis $850.00 
Decoration Day rink
liava 102.35 
Šv. Antano dien. rink
liava 139.36 

Iš viso randasi kas. $46,178.01 
Komisija^ 

MISIJOS TOWN OF LAKE. 

Antradieny, sausio 16 d., 
7:30 vai. vak. Sv. Kryžiaus 
bažnyčioje, 46-ta ir Hermitage 
Ave., prasidės misijos, knrios 
tęsis dvi savaiti. Pirmoji sa
vaitė skiriama moterims ir 
merginoms; antroji, vyrams. 
Misijas duos Tėvai Marijonai, 
P. Andziulis- ir A. Cikoto, a-
budu nesenai atvykusiu iš Lie
tuvos-, uolus ir patyrę pamok
slininkai. Net ir didžiausi be
dieviai su noru ir atsidėjimu 
klauso jų pamokslų. 

Tikiu, kad nebus tokio lie

tuvio Town of Lake ir apielin 
kėj kuris nepasinaudos šiomis 
ypatingomis' Dievo malonėmis. 

Devocijonalų, k. a. rožančių, 
škaplierių,, kryželių, maldak
nygių ir kitų visokių knygų 
pasiskaitymui bus galima gau
ti bažnytinės svetainės kam 
baryje. 

Tvarka pamokslų ir pamal
dų btis paskelbta pirmame mi
sijos vakare. 

Kun. A. Skrypko. 
Sv! Kryžiaus parap. kleb. 

įNature Gure Institute! 
DR. J. A. VKLONIS 

Osteopatha.s, Ghiropratas 
Naturopatha9 

Gydau {vairias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be vaistų Ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dalą. 

4224 Archer Av. Brighton Park 
Theator Bldg., 2-ros lubos. 
Valandos; nuo 9 iki 12 diena. 

Nuo 4 iki S vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 lkl l t . 

Tel. Lafayette 5698 , 

»**r .*.**^« *a 
A. E. STASU1ANI 

a 

A D V O K A T A S 
Abstraktai examinuojasai, pinigai 

ant roal estate skoliname. 
OFISAS DIDMIESTY 

KAMBARYS 1104 
Chamber of Commerce Bldg. 

138 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4845 

VAKARAHS 
t 1236 So. Halsted Street. 

(Eagrle Muši c Co.) 
Tclef. Boulevard 6737 

Vcl. liuiidoiph ~475S , ^ ^ ^ ^ 
A. A, S L A I I S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidamtestyje 

ASSOCIATION BLOG. 
l t South La Safle Street 

Room ĮSOS 
balandos 9 ryto iki 6 po pietų 

Namų Tel. Hyde Park 8396 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesioginį Susisiekyma 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

HGENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK 

1112 W. 354h St Chieago. 
Turtas vįrš $7,000,000.00 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
R. 411-191 m. Dearborn 

Street Tel. Dearborn StSS 
Vakarais: 107SS & Wabash Ave. 
Roseland Tel Pullman SSTT 

LABDARYBEI AUKA.— 
PAGERBĖ NARIUS. 

Blvd. 7042 

įįj LIETI VIS DENTISTAS 
&712 SO. ASflLAND AVEKCE 

ARTI 47 -tos Gatves 
Valandos: nuo 8 ryto lkl 8 vak. 
Seredomis nuo 4 Iki 9 vakare 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo oflsn po nnm. 
8241 — 43 So. Halsted Street 

BTanjame Jaclaas Ręst. 2 lubą 
Priima Ligonins uno 8-12 A. M. 

•-S P. M. 
Tel. Boulevard 7178) 
Rezidencijas Tel. Falrfaz S574 

7 

Dr. Ma Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. I L L D f O l S 
Telefonas Tnrds &0S2 

Valandos — S Iki 11 Ii ryt< 
po pietų 6 iki 8 vak. NedėltomU 
ofisas uždarytas. 

Dievo Apveisdos Parap. — 
Gruodžio 31 d. &v. Jono Evan
gelisto Lh'-jos metiniame susi- m 
rinkime buvo pakeltas kiausi-1 
mis kaip siusime atstovus j 
Labci. Sî jv seimų. Vienbalsiai 
nutarė siųsti su auka. Tam 
tikslui sus-me parinkta au
kos. Aukojo %*o dolerį: Joną? 
Grisius, A. Grisius, Ad. Vili
mas, St. Dakanavieius, Jonas 
Budrevieius, Jonas Jovaišų. 
Juoz. Drevenskas. Smulkių av 
kų surinkta $4.io, viso $11.45 

ių anki> draugijos atstovai 
ji eikš Lalxl. Sųj. seimui. 

Is viso $1,091.71 
2 kp. Už atvirutes . . . . $18.25 

Decoration Day rink
liava 2L.U6 
{Tag Day rinkliava .. 330.80 

Iš viso $371.01 
3 kp. Garbės Narių mo

kestis $395.00 
Decoration Dav rink- i 
liava 483.3GI 
Tag Dav rinkliava 350.00 
Aukos .". 54.50 
Už atvirutės 21.95 

i nu . r Į — — 

Iš viso $1,304.81 
4 kp. Garbės Narių mo

kestis $216.00 
Decoration Day rink-
11 a > a . . . . . . . . . . . . . . . o i . . > *• 
Tag Day rinkliava ... 110.00 
Šv. Antano d. rink-
HaVa . . . • '80.00 
Vakaras 37.25 
Įplaukos Įvairios 50.00 
Aukos 42.25 

Sausio T d. jvvko vakaru* 

i)R. CHARLES SEGAL 
fPerkėlė savo o/lsa po numeriu] 

4729 SO. ASHLAND AVE3CIE 

SPECLJALISTAS 
Džiovu, Motery ir Vyru Ugų 

Vai.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—o j 
po ' pietų: nuo 7—8:30 vakare.] 
Nedėliomls: 10 lkl 1. 

Telefonas Drexel 2S80 

NAUJI ŽEMLAPIAI 16 
LIEJF UVOS. 

Dideli, aiškus, gražus 
Nurodyti Lietuvos gelžke 
liai (platieji ir siaurieji) \ 
plentai, miesteliai ir bažnyt-
kiemiai. 
žemlapio kaina 45c. 
Su prisiuntimu . . . . . . 50e. 
Reikalaukite Draugo Kny 

gynė 
2334 South Oakley Avcnue 

Chicago, 111. 

Iš viso $6t7.43 
\ kp. thrrbės Narių-mo

kestis $100.00 
Decoration Day rink
liava 111.77 
Tag Day rinkliava .. 372.62 
8v. Antano d. rinkliava 83.00 
Vakaro pelnas 402.00 
Vakarienės pelnas .. 51.15 
Aukos - . . . . 2,163.00 
Draugijų mokestis .. 10.00 
Už atvirutės 13.00 
Įvairios įplaukos .. 36.50 

Iš viso $3,343.04 
|B 1*p. Garbės Narių mo

kestis v $100.00 
Decoration Day rink
liava 211.04 
Tag Day rinkliava 306.23 
Draugijų metinė mo
kestis 75.00 
Aukos 10.00 

1= Dr. I. E. MAKARAS 
Lieta v j s Gydytojas ir Chirurgas 

10900 8. Michigan Avenne 
Telef. Pullman 342 b? 849 
ELEKTRA GYDYMAS 

lel . Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chkago, m> 

Dr. 0 . VA1TUSH, 0 . D. 
UETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS Ą 

Palengvina vlss 
aktų tempim* 
kas yra prtežas 
tluil aka ud ėjime 

(aivos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma. skaudančius ir užaldegusiu* 
karščiu akių kreivos akys katerak 
to. Bemiegio; netikras akis lndedana 
Daroma egzaminas elektra parodau- Į 
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri 
taikomi teisingai, toli ir eiti mat&n 
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re 
gėjimo ir vaikus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakare 
Nedėliomls nuo 10 iki 8 vai. vakare 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av 

Iš viso $702.27 
7 kp. Garbės Narių mo

kestis i . . . . $10O.(X) 
vI>ecoration Dav rink
liava 75.02 
ITag Day rinkliava .. 26T>.59 
Įvairių vakari] inei-
gos 161.25 
Aukos 35.00 

Pieno Kelione, Kuri Užima 
3,000,000 Ketvirtainiu Mylių 

Parapinti ir pristatyti didesnę šalies 
pieno dalį nėra menkas darbas. Borde-
no Pieno keliautė eina didžiuliais safies 
gelžkeliais nuo vieno pakraščio iki ki
tam, nuo ežerų iki įlankos, i kiekvieną 
miestą, kaimą ir kasyklinę stovyklą, kur 
tik randasi valgomų daiktų krautuvė. . 

Iš gausių pienininkystės apylinkių, kur 
randas Bordeno gamyklos ir dirbtuvės, 
Bordeno Garuodintasis pienas pasiekia 
jus per vietos valgomų daiktų krautu
ve. Aštrus inspektavimas ir atsargu
mas kiekvienam žingsny Bordeno pa
kuotės eigoj užtikrina absoliutą tyrumą. 
Bordeno Tarnautė pasiekia mažne kiek-

vieną lietuvių šeimyną ačiū puikiai jo 
visų pien:nių gaminių kokybei. 

Bordeno Garuodintasis Pienas yra tyras 
kaipo pienas su paliktais jame pavir
šiais. Patirsite, kad jis yra gausus ko
kybe, geras namų reikalams ir puikus 
pakeitalas paviršiams. 

Jūsų krautuvininkas laika dideli sande-
tą po ranka, nes žino/ kad jis duoda 
pieną, kuris visiems Amerikoje patinka 
kaipo puikus ir tyras Garuodintasis Pie
nas. V*; 

Paprašyk pas savo krautuvininką Bor
deno Garuodintojo Pieno šiandien. 

- v * * ? ^ * 
— #•*-) » • * - 49V * 
m*>~—«d». • ! » * • • , — ~ * «JI i i i ^ ' 
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siiniiiifHiiiiniiHiiiuiiiiuHiiî nuiHiim 
Rea. Tel. Cicero 8854 

Ofiso Tel. Cicero 49 

1 OR. J. SHINGLMAN ! 
1S2B So. 49 Oourt i 

N. E. Cor. 49 Court Ir 11 Str. S 
j ant viršaus valstynyčtos. 

...iiiuiitliilltllttllilliillllIlJlllllllIlltiUi ^ 

Remkite tuos biznierius kurk 
garsinasi "Drauge", nes jie 
moka kaip biznį vesti ir žmo 
uėms o n i M į a i patariau n.. 

AR GAIVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptoma! kure reika
lauja pagalbos. 

Gai reikalingi skintai? 
Pasiklausk manas Šiandien. • 

Turiu 20 metu prityrimo 

JOHN J. SMBTANA 
Akių Specialistas 

IHOI 8o. Asnland Ave., kamp. 
18-tos gatvės 

ha\ S lubų, kamb. 14. 16, 14 h 17 
Ant viršaus Ptatt's vaistinyčlos 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomls nuo 0 Iki l t platų 

&Ym $636.86 j 
S kp. Garbės NariŲ mo

kestis $250.00 
Decoration Day rink
liava 93.85 
Tag Dąyj'inkliava .. 72.50 
Sv. Antano d. rink
liava 100.00 
Už atvirutes 89.30 
Basket pilininkas . . . . 83.5() 
Kuopos įeigos . .'. . . . 1̂ 3.''.") 

Ii vko $822.50 
9 k p. Garbės Nariu mo

kestis '. . . $127.00 
Įplaakos 45.00 

Iš viso , . . # . . . . . $17.00 
11 kp. auka .......... $11.00 
13 kp. įeigos 29.50 
15 kp. L. R. K. 151 kp. 

auka 44.45 
10 kp. {•eigos / 31.90 
22 kp. |eigos 19.37 
Centro Vakarienė 7o\.V> 
Centro vPiknikas . . . . 327.25 
Centro feazaras 316.35 
Ženfės i*anda 25.00 
Jš Mason Citv Iowa 

Garbės Narių mok. 50.00 
ls Taylorville, III. auka . . 3.00 
11 Duąesne, Pa. auka .. 5.00 

IjKasper Banko auka 1,000.00 

/ 

THE B0RDEN COMPANY 
e 

Borden Building, New York 
Ofisas Chicagoje: 

510 N. Dearborn Street 
Telefonas Dearbonr 3105 

;Si« • • - • • • • • • • • • • • • • « • • * ; J « " ; ; L . 



D K A U G A S Šeštadienis Sausio 13 1923 

L. R. K. LABDARINGOS SĄJUNGOS AMERIKOJE PO GLOBA ŠV. ANTANO 

CiAS 
k 

. 
IMAS 

Siamo' vakarei ftv. Kazimiero Vienuolyno auklėtinės atvaidins "Teta iš Kalifornijos". 
* Muzikai? ilnli porogTamo išpildys, p-no K. Sabonio mokiniai. Visi ffele^atai — delegatės sve-

ciai ir vienu žodžiu visi kurie norite pasidžiaugti gražiu programų atsilankykite į ši 
vakarą. 

S A U S I O 1 4 - t o 1923 
2 vai. po pietų. 

AUŠROS VARTŲ PAR. SVETAINĖJE 
, 2323 West 2 £ r d Placc, Chicago, 111. , 

PASTABA: Labdariams pietus 12 v. Vakarienė 6 v. Programa 7 vai. Aušros Vartų par. 
svet., 2323 W. 23rd Place. 

Kviečia visus SEIMO RENGĖJAI 

*%:'"* •4aH*!± •****-. 

ICHICAGOJE 
loj, 4 vai. po pietų. Mokslei- TOWN OF JLAKE. — Šv. 
viai-es būtinai atsilankykite. Kazimiero Karalaičio Dr-jos 

Valdyba. 

PLĖŠIKAI UŽSIDIRBO. PRANEŠIMAI, 
Plėšiku Abrakam Sehaffner 

•ir James Flannigan krimina
liame teisme nubaustu kalėjf 
mu nuo 10 motų iki gyvos gal
vos kiekvienas. 

Jiedu sausio 10 d., 1922 m., 
užpuolė su revolveriais B 
Perlstein, Coinnmnity 
bankos vice-prezidentą. Atė
mė nuo jo kiton bankon ne
šamus 2,750 doleriu sidabru. 

SVARBUS LDS. CHIC. 
APSK. SUS. 

— 

KOSELAND. - SLRKA 33 
kuopos metinis susirinkimas 
įvyks sekm. sausio 14 d. tuoj 
po sumos, Visų šventų par. 
mokyklos 4 kambary. Visi na-
riai-ės būtinai atsilankykite. 
Rinks vaklybą šiems metams. 
Reikės rinkti darbininkų kp. 
maskaradiniam baliui kurs 

PLĖŠIKUI TEKO PUIKUS 
AUTOMOBILIUS. 

_ _ _ _ _ _ _ 

* Aną dieną Blackstone vieš
buty apsistojo kažkoks "An-
drew St. ('lair iš Xew Yor-
ko Citv." ržėmė *VS dole-
rių kambarį. Iš viešbnėio jis 
užsiorderavo keliu tūkstančiu 
dolerių vertės ])uošnų auto-
n;obilių iš James Cunningbam 
and Sons firmos, 2311 S. Mi-
cbigan ave. 

Su firmos agentu Costello 
tas "ponas*' vakar*' išvažia
vo išniekinti automobiliu. 
Ant kampo Bryn Mawr ir 
Sheridan road tas "ponas' 
staiga išsitraukė revolveri, 
firmos agentą išvarė iŠ ant o 
mobiliaus ir pats vienas nu
dūmė. 

Dabar policija visur jo ieš
ko. 

Sekmadieny, 14 d. sausio, 2 
vai. po pietų, Aušros Vartų 
par. mokyklos kambaryje, i-
vyks LDS. Chicagos Apsk. 
svarbus susirinkimas kuriame 
bus plačiau pasvarstyta apie j BRIGIITON Park. 
kooperaciją ir išduotas rapor
tas apie gerb. kun. F. Kemėšio 
maršrutą. 

R. Andreliunas, pirm. 

metinis susirinkimas įvyks 
sekm. sausio 14 d. 2 vai. po 
pk?tų, iftv. Kryžiaus parap. 'g 
svet. prie 46 ir Wood g-vių. (g 
Visi nariai atsilankykite, nęs 
yra daug svarbių reilalų ap
tarimui. 

K. Valkauskas, nut. rast. 

M g PASILINKSMINIMO VAKARAS 

VIDUR ŽIEMINIS ŠOKIS 
RENGIAMAS 

FOUNTAIN PAINT BRUSH 
bus sausio 21 d. Strumilų svet. & SPRAYBR MFG. Co. me-
prie 107 ir Indiana ave. Ga- tinis šėrininkų susirinkimas 
lėsite gauti 1923 m. kalendo- bus šeštadieny, sausio 13 d. 7: 
r i u s - „ £ •£ 30 vai. vak. 1314 W. 21-st St., 

Valdyba. 

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio 
SEREDOS VAKARE, SAUSIO (JANUARY) 17 DIENA., 1923 METAI. 

M. Moldažio Sveta-nije 2244 We.?t 23 Place Chicago. Pradžia 7:30 vai. vakare. 

ŠV. KAZ. AKAD. REM. 
SUS. 

NUO EKSPLIOZIJOS ŽUVO 
MOTERIŠKĖ. 

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos Apskričio svar
ins susirinkimas ivvks sekma-
tlieny. .sausio 14 d. 2 vai. po 
pietą, Šv. Kazimiero Vienuo
lyne. 

Visu skvriu atstovės butim;i 
•u važi nokite. Malonėkite at
sivežti pinigus už parduotus 
"buuco party'' tikietns. arba 
t i kietus. 

Valdyba. 

priežasties Labd. Saj. seimo 
HLRKA 160 kuopos sus-mas 
bus pirmadieny, sausio 15 d. 
7 vai. vak. Nek Pras. Šv. P. 
M. P/parap. svet. Visi nariai-
ės būtinai atsilankykite. Tu
rime svarbių reikalų aptari
mui. (Taipgi i.š Centro yra pri
austa nariams gražių kalen
dorių, kalėsite atsiimti. 

V. Paukštis, rait. 

T* kalno parduodami tikietai }K) 35 eentus. Prie durų 50 centų. Tai neužmirškite 
išanksto Įsigyti pas narius tikietu. % 

Kviečia- atsilankyti visą jaimimą. KOMITETAS. 

Chicago. UI, Visi pilniu nariai j a.a*JtiL&££ASA2^.*^^ 
esate kviečiami atsilankyti, 
nes bus daug svarbių reikalų 
aptarta. 

Valdyba. 

P E R K A N T I E M S P A S MUS =ilUIIIIIII!illlllHIU(llli:i!lll]|IH!!ll!SIimiIH!l!lll!!H!Ki:illlllll!lll!!IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII. 
DOKUMENTUS PADAROM I 

K 

PARDAVIMUI, 
X VMAS ANT TARDAVIMO, ran

do* neša $42.00, parsiduoda, nes sa
vininkas išeina iš biznio. Kaina tik 
$3,300.00. 

Atsišaukite tuo jaus 
J. J t S K A 

2146 W. 23-r«I Placc Chicago 

Namuose, 928 Crescent p!., 
nuo perkaitimo ekspliodavo 
boileris. Kkspliozijoje žuvo 
Mrs. Bowman, 30 m. Jos pus
trečių metų vaikas pavojingai 
apdegė. Kilęs gaisras laiku 
užgesintas. 

i 

ORGANIZACIJŲ DOMEI. 

L. L. Paskolos Cbicagos 
Apskritys kviečia visų orga
nizaciją valdybų ir veikėjų su
sirinkimą sausio 17d. 7:30 vai. 
vak. šv. Jurgio par. svet. ben
drai pasitarti kaip paminėsi
ma lietuves nepriklausomybės 
nenkių metu sukaktuvių šven
te vasario 10 d. 

J. A. Mickeliunas, pirm. 

KALĖJIMO SARGAS 
APK^TINTAS. 

Federaliame teisme pripa
žintas kaltu uz II airi šono an-
tinarkotinio įstatymo peržen-
gimą buvęs Cook apskrities 
kalėjimo sargas McNally. 

Teisėjas jam bausmę pas-
kirs paskiaus. Jis kaliniams 
pristatydavo narkotikų. I1^ 
t$."patarnavimą' imdavo di
delius pinigus. 

AVKSTSIDE. -A. L. R. K. 
Federacijos 3 skyriaus svar
bus susirinkimas ivvks sekm. 
sausio 14 d. tuoj po sumos, 
Aušros Vartų par. mokykloj. 
Draugijų atstoyai, nepamirš
kite atsilankyti. 

S. V. Žibąs, imt rast. 

• 

ANT PARDAVIMO pigiai Bučernė 
ir Grooernė lietuvių kolonijoj, arti 
Dievo A p v ei z d os bažnyčios. 

A. GRISIUS Savininkas 
1827 So. rnlon A?o. 

ChicajRO, III. 

YVEST SIDE. — Giedrinin-
ku 13 kuopos svarbas susirin
kimas ivvks sekm. sausio 14 
L Aušros Vartų par. mokyk-

P0LICM0NAS NUSILAUŽĖ 
Š SPRANDĄ. 

v Charles Kodi'rev, 00 metu 
poliemonas, gruodžio 13 dienų 
ant kampo 63-ios ir Ashland 
ave. paslydo ir su galva smo
gė į pastos dėžę. Vakar jis 
ligoninėj mirė. Gydytojai 
pako, kad jis krizdamas nusi
laužo sprandą. 

Highland Parke viešosios 
mokyklos išnaujo atidarytos, 
kuomet epidemija sukonire-
ttttot* * 

A. f A. 
KONST. PETRAUSKIS 

.Mirė sausio 19 
d. 192'?, paėjo 
lis S:«dos parap. 
Kulsėnų kainu*. 
Paliko nuliūdi
nę žmona Ma-

Irijona, sunu 
(Konstanta, duk-

erj Julijona. 
>usbrolį Zcno-
la; Lietuvoj 2 
seserys, 3 bro-
*u.«. 

Metinės pa-
naldos už , jo 
iela bus pėt-

nyčloj sausio 19 
"d.. 3928 8v. 

Jurgio bažnyčioj 7 vai. ryte. Nuo
širdžiai kviečiame giminės, drau-
prus h- pažįstamus dalyvauti im-
mahlose, o po pamaldų visi pra
šomi atsilankyti į namus 155« 
So. Crawford Ave. 

Nuliūdę: 
/.m«Mia Marijona Petrauskienė 

(Po tėvais Kmilakaitė) 
Srunus Konstantas, 

Duktė Julija, 
Pusbrolis Zenonas 

Petrauskis. 

PARDAVIMVI ARADA SLUNX.Mll. 
Beveik naujaa irurlnis natnaa 6 

pagyvenimu po 4 ir 5 kambarius, 
elektra, maudinės, aukštas, skiepas 
Jr stogus, namas randasi ant Erne-
rald Ave. arti S3 St. 

Parsiduoda pigiai arba išsimaino 
ant mažesnio namo, loto, arba far-
mos. 

F. J. 3ZEMET 
4180 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6824 

PARSIDUODA grocernė la
bai pigiai. Vieta apgyventa 
vien lietuviais atsišaukite Šiuo 
antrašu: 
4546 So. Paulina St. Chicago. 

Telef: Boulevard 2813 

NĖRA PIENO, NĖRA 
ŽMOGAUS". 

C. Hou&ton Goudiss 
Leidėjas, The Forecast, Amerikos 
Virimo Magazlnos; Uždejėjas Tre 

Forecast School of Cookery; 
Valgio Direktorius, Peoples 

Home Journal. 
TIENAS tiktai vienas produktas 

kuris būtinai reikalinga* kaipo mai
stas. Taigi maistas turi užimti pir
ma vieta visur. 

BE pieno Žmogus negalėtų gyven
ti, gali atimti koki kita maistą, bet 
palik pakaktinai pieno, o žmonija 
bus pilnai patenkinta. 

PIENAS tai*vienintelis maistas ku
ris sustiprina naujiai gimusj kūdi
ki. Pienas tinkamas kiekvieiumi, 
mažam ir suaugusiam. Jis vartoja, 
mas visose [stalgose. 

BORDEN'S EVAPORATėD PIE-
nas, tai grynas pienas su palikta 
Jam© ametona, jo rusls ir gperu*mas 
garantuotas. Nusipirk keletą kenučių 
nuo savo grocerninko. 

Perspausdinta P\Ą pavelijimu nuo 
Forecast, Sausio 1921. 

t'opjrtahV 1920 by. 
C. Hotiston (iOudi*s 

(Apgr.) 

DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar par 
duodami visados kreipkitės 
pas 

S. L. FABI0NASC0.il 

MASKARADINIS 

BALIUS 

Apgarsinimas. 

P R A N E Š I M A S . 
» t 

Liudiju, kad išgydė 
Chas. Smauko. D. C. Ph, C. 

Chlropraktikas 
3001 W. 22-nd Street Chicago. 

Brangus Mano Daktare Smanko: 
Negaliu žodžių atrasti padėkai jum 

daktare Smanko už jūsų Chiroprak-
! tiška gydymą ir išgydymą anane nuo 
j baisios ligos. Ėjau pas daugeli dak

tarų ir nei vienas nepagelbėjo, kad 
bučla nors laikinai išgydyta.Bet, taip, 
kaip Dievas butų pasakęs, kad tu
riu žiūrėti skirtingo budo gydymuisi, 
todėl, kaip tik perskaičiau jūsų pa-

. garsinimą apie gydymą Chiropraktiš* 
| kai, nusprendžiau išmėginti jų žino-
S jimą. Aš, kaipo lietuvis, manau kad 

geriau supras lietuviškai, kuomet pa
aiškinsiu apie ligą, kurią išgydėt. To
dėl, Jsitėmijau jūsų vardą Ir antra
šą ir kuomet apsilankiau pas jus, ne-

' sigailėjau, kadangi persitikrinau, kad 
jūsų žinojimu, galite išgydyti bile 
kokią ligą ihiropraktiškai. Tai yra 
paskutinis kartas mano lankymosi 
pas medikalius daktarus gydytis ir 
rekomenduosiu jumis , visiems, kurie 
tik nori, sveikais būti ir pasakysiu 
jiems, kad pirmiau eitų pas daktarą 
l&nanko Chiropraktiką. 

Su pagarba 
Jonas Jesinskas 

Grand Crossing, 111. 
Chiropraktikaso pirmiausiai lešk 

ligos priežasties, o atradęs panaudoja 
speciali gydymą tos ligos. 
Chas. Smanko. D. C, Ph. G. 

3001 West 22-nd Street 
Ofiso vai.: nuo 2 iki 5 po pietų tr 

t nuo 6 iki S vakare. 

PAREIŠKIMAS APIE VIE 
ŠĄJĮ IŠKLAUSYMĄ SIŪ

LOMOJO ZONINIO 
PATVARKYMO. 

šiuomi viešai pareiškiama, einant 
Visuotino Susirinkimo Aktu palkuian 
čiu sutvarkymą tiamų ir trobesiu, 
naudingų plecinių erčių tirštumą, am
atų, pramonių, namų ir trobų 'paskir
stymą, įvairių klasių apygardų įkūri
mą ir atatinkamų joms patvarkymų 
įsteigimą, kad Viešas išklausymas, a-
pte sumanytąjį zoninj patvarkymą, J-
vyks pirmadieni, sausio 22 d., 1923 
m., 10 valandą rytą, Tarybos kam
bary Chicagos miesto City Hairėj. Ta 
išklausymą rengta Chicagos Zonine 
Komisija. 

Siūlomo zoninio patvarkymo egzem 
pliorial galima gauti peržiūrėti Chi
cagos Zoninės oKmisijos ofise 163 W. 
Waehington gat., Cbicago. 

Komisijos noru yra suteikei prop-a 
Išreikšti savo pažiūras visoms parti
joms ir tam tikslui' miestas tapo pa
dalintas j 22 apygardas (distriktus). 
Yra siūloma laikyti išklausymą lai
kas nuo laiko, kad kiekvienam dis-
triktui davus progų pasisakyti. Taip
gi parengta išmėginamas programas, 
kuris gali būti atmainytas, jei Tary-
bosKambarys bus reikalingas kitie'.^s 
tikslams. Apygardų distriktų sąrašai 
ir paskirtos datos galima gauti iš Ko-
misffos. ta Išlyga, kad jei del kokios 
priežarties kurio nors distrikto pasi
sakymas butų atidėtas, tai jis bus 
paskirtas dienai po kitų distriktų pa-
sisakvmu. 

CHARLES BOSTROM, 
CHICAGOS ZONINĖS KO-i 

(Įhicngo.lll. 
809 W. S5th St. Cbicago, 
Tel. Blvd. 0«H ir 0774. 

TAS BĮ S liAlt.AI JI M ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingiausia siunčiam pinigus 
>r parduodami laivokartės 
. . K-ani Itceistruf>ti Notarai Llctuvo> 
Atstovybėje 

Iefonas Varde 1138 
.STANLEY P 

MAŽEIKA 
.CiltABOItll S I lt) 

Balsamuotojas 
Tūrių aut omo-j 

blliui visokiems 
rsi kalama. Kaina] 

i I prieinama. 

3319 Aubum 
l»Ave. Chicago 

Telefonas Boulevard 41S» 

A. Masalskis! 
Oraborius 

i 
Patarnauju 1»*-Ą 

dotuvėse *es-8 
tuvėae krlkš- f 
tynoM ir kituo-t 
M reikaluose^ 
Kainos prlelna-| 
mos # 

"i307 Auburn Ave. Chicago I 

.>-. 

y 

VlkMiline I»i«šsiiiakiiiff <oll<'ge 
2407. \V. Madl>oii S«n «t 
Telcfojias Seclėy 1M4.T 

Moko Siuvimo, Patterm; kir 
•lino, DesiKning bizniui ir na 
tams. Vietos duodama dykai 
)iplomai. Mokslas lengvais at 
lOkėjimais. Klesos dienomis 1 
akarais. Reikalaukit knygelė* _ 

Rianio ir Naminiai kursai Skryb<; m^ 
lių Taisyme. Norint informaciniĮ! 
rašykite ar telefonnokite. 

SAKA PATEK, pirm. 

: Iiengįa 

DRAUGYSTE *V. ONOS 
[ NEDĖLIOJ SAUSIO (JAN.) 14 D. 1923 M. 
j Mildos Salėje 3142 S. Halsted Street, Chicago, HL 

Pirmas prizas $10.00 grupa — tiaras $5.00 ir daug 
prizu bus duodama pavieniams. 

Malonėkite visi kuoskaitlingiau^iai atsilankyti ant šio 
prakilnaus vakaro, nes nevienas nesigailėsite atsilankę. 

Grieš puiki muzika po vadovvstė Venckevičius. 
Kviečia KOMITETAS. 

= ' = 
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I MILŽINIŠKAS I 
I B A L I U S I 
E E 

. Rengiamas 
Draugystės Ražančavos 

| NEDALIOJ, SAUSIO (JANUARY) 14 D. 1923 M. | 
Šv*. Jurgio Parapijos Svet. 32 Place ir Auburn Avenue 
Pradžia 6:30 vai. vakare. Įžanga 35c. ypatai. | 

. . . . . . . . . . 

GERBIAMIEJI; — Visi be skirtumo esat kviečiami atsilankyti 3j 
ant šio smagiausio baliaus. Muzika bus naujausios mados, grajis 
įvairiausius Šokius, kaip lietuviškus, taip ir amerikoniškus. Tai tik 
nepraleiskite progos, o užtikrinafne kad busit užganėdinti ir gerai 

S pasilinksmisit ir smagiai vakar?} pralelsit. 
y Visus kviečia KOMITETAS. S 
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I Š K I L M I N G Ą B A L I Ų 
liengia 

Chicagos Lietuvių Pašelpos Kliubas 
NEDĖLIOJ, SAUSIO (JANUARY) 14, 1923 M. 

Dievo Apveiidos Parap. Svet. 18-tos ir Union Avenue 
Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 25c. yp. 

Gerbiama visuomenė'yra nuoširdžiai kviečiame ne
pamiršti šio puikaus vakaro ir atsilankyti. 

Kviečia KOAtlTETAS. 

i l S i M U I0NSILUS 
tobuliausiomis mokJo priemoįrcmis; i 

MISIJOS PIRMININKAS 
V (Apgr.) 

1,—be peilio, 
2,—be kraujo, 
51,—be marinimo, 
4,—be skatismo, 
5,—bo jokio pavojaus sveikatai s | 

;|Po operacijos, parljentas gali t u o j * 
' I 

tam 

1 
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MILDA 
Moving & Expressing 

Co., 
Anglis ir Malkas 

Patarnaujam dieną ir naktj: per-
kraustom rakandus, pianus, safe'us. 
krautuves, važiuojam i kitus miestus 
ir valstijas. Ullaikome keturis tro-
kus. Pigiausiai patarnaujam Jr darbą 
gvarantuojann. 

Taipgi užlaikom vartota rakandų 
ir pečių. 
V. BAGDONAS, 

D. PETRAVIČIA 
3227 So. Halsted St. 

Tel. Yards 3408 
Chicago^ 111. 

eiti į darbą, gali tuoj valgyti; dai-aR 
nfhinkij balsas tampa malonesnis,^ 
visa sveikata geresnė. Kuriems, i š -y j 
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė- 'f 
.dinti 

Ligonius su Įvairiomis l igomis | 
raprljimu:— 

Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki 
9 vai. vakare. 

M Nedėliomis ir seredomis ofisas^ 
|:| uždarytas. 

Metinis Iškilmingas Balius 
: SU > 0 V A N 0 M I 5 

— - RENGIA 

Dr-ste Šv. Kazimiero Karalaičio 
SŪBATOJ SAUSIO (JANUARY) 13, 1923 M. 

Mildos Svetainėj, 3 1 4 2 So. Halsted Street [Pradžia 6 valandą vakare įžanga 35 centai ypatai 

DĘ. AI.. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS BR 

OBSTETRIKAS, 
J1411 So. 50th Av.e. Cicero. III.} 

Tel. Cmnai 257. Vak Canai 9118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ohirorgas 
1891 South Halsted Street 

valandos: U iki 19 ryta: 1 lkl 4 
po pl*ttr • *lr» t vakare 

Kviečiame gerbiamą visuomenę atsilankyti j draugijos Metini 
Iškilmingą Balių. 

Nariams bus duodamos dovanos, kurie neėmė pašelpos per 12 m. 

PASTABA: — Norinčius įstoti j draugiją, priimsime 
veltui baliaus vakare. 

-**»• ^r*Ę&- «ar 

DM 
Tel. lAfayette 4299 

PLUMBIN6 
Kaipo lietuvys, lietuviams vi 
doa pa tania u JŲ kogerlaosla, 

M. YUfiKA 
S228 W. 98-tb Street 

J ~ W ? A N D f 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIčIA 
Automobiinil visiems ««fkalams 

19056 W. 22-nd Str. 9149 W. 11 P i 
|Tei. Ganai 664S Tel. Canai 0199 

I 
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