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Daug mirė žymių dvasiškiu 
ir pasauliniu. 

AVASHIXG|TOX, sausio 13. 
-—Praeitais metais mirė visa 
eilė žymiu, katalikų vadi), kaip 
dvasiškių, taip pasaulinių. 
Kataliku Bažnyčia tad pane
šė nemažus sau nuostolius. 

Pemiai visas krikščioniškas 
pasaulis apsidengė gedulybe, 
kuomet Galybių yiešpats pa-
šauklė amžinatvėn Papą Bene-

Vdiktą XV, Bažnyčiai nuosto 
lis buvo tuo didesnis, nes ta
sai Papą vos buvo įsigilinęs 
į pokarines pasaulio proble
mas, turinčias sąryšių su kri-
k š či on i š k u pasauli u. M i rė 
Benediktas XV šaukdamas 
pasaulį taikon. 

Mirę kardinolai 
fre dį Bonzo, titularis Trebi-
zondo Arkivyskupas ir buvęs 
Papos nuncijus Austrijai. Jis 

Visatina Bažnyčia praei
tais metais neteko šių kardi
nolų: 

JI ispanijoje mirė du kardi
nolu Arkivyskupu. Kardino
las Almaraz y Santos, Tole-
dos Arkivyskupas, mirė sau-

J sy, eidamas 74 m. Kardinolas 

Visa Klaipėdos Teritorija ir 
Miestas Paimta 

VOKIEČIAI BIJO TOLESNIO LIETUVIU VEIKIMO, 

[APIE KLAIPĖ-
PUOLIMĄ. 

pasirengę 
Iraku*. 

OBREGONAS DRAUDŽIA 
DEMONSTRACIJAS. 

LIETUVIAI APVALDĖ 
VIS4 KLAIPĖDA 

Francuzai išskleidė baltą 
vėliavą. 

BERLYNAS, saus. 17. — 
Francuzų kariuomenė buvo 
priversta išskleisti balta, vė
liavą, kuomet klaipėdiškiai 
lietuviai užatakavo paskuti
nes francuzų pozicijas Klai
pėdos mieste. 

Paskutiniame susirėmime 

apie lietuvių 
tvirtinančios žinios atėjo iš 
Tilžės, Insterburgo, Karaliau 
čiaus ir iš kitur. 

Bijoma nacionalio sukilimo. 
Vokietija, ypač Rytų Prusi 

ja, priešinga, kad Klaipėda, 
« 

valdytų lietuviai ar lenkai. 
Tai yra todėl, kati jei tie ar 
kiti turės Klaipėda, tai juo
se kils nacionalis impulsas 
pasisavinti ir kitas Vokietijos 
teritorijas. 

vienas vaikutis užmuštas ir Konfidiencialės žinios sa-
vienas vietos bankininkas pa- ko, kad lietuvius pulti Klaipė-
šautas galvon, žiūrint jam; dos teritoriją paskatino kilę 
per langą gatvėn. j Rytų Prūsijoj nerimavimai. 

Klaipėdos miestas puolė Kalbama, jog S. Prūsija yra 
sausio 1.5 dieną pirm pietų.'pilna vokiečių karo veteranų. 
Tai įvyko po kruvinos kovos Steigiamos slaptos militarinės 
miesto gatvėse, kuri sekė per organizacijos. 

BERLYNAS, sausio 17. — 
Yra žinoma, kad lietuviai, ku
rie rjaėmė Klaipėdą, apsįgin-

laimėjimą pa-fklavę francuzų šautuvais ir 
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Herrera y de Iglesia, Compo-
ctellos Arkivyskupas, mirė ei
damas 87 metus. 

Be to, mirė kardinolas Val-
mirė liepos mėn. eidamas 69 
m. *f 

Mirę Amerikos Vyskupai. 
Snv. Valstybėse pemiai mi-

i,«ė trys senyvi Vyskupai: 
Wheelingo Vyskuj>as Dona-
hue, Syracuse. Vyskupas Gri-
raes i r Tneson Vyskupas 
Granjon. 

Jėzuitu ordenas Suv. Vals-
tyfcOse neteko keletos savo 
stambiu mokslo Yvru darbuo-
tojų. IŠ jų minėtini kuni
gai: Rosswinkel iš St. Mary 
kolegijos Kansase; Srealy \< 
Key Yorko; Mulry iš Ney 
Yorko; Van Rossum iš Prai-

. rie du Chien ir Peters iš Bos
tono. Pastarasis buvo Jėzui
tų ordcno S. Valstybėse deka
nas. 

Benediktinu ordenas tai pa t 
neteko keleto savo žymių vei
kėjų. 

Be to, mirė visa eilė įžymių 
monsignorų. 

Svetur. 
Meksikos Hierarchija neteko 

Oaxaea Arkivyskupo Giliom, 
kurs per 30 metų ten arkivys-
kupavo. 

Kanadoje pemiai mirė du 
įVyskupu: Brunet iš Mont 
Lauriel ir Latulipe iš Hailey-
bnrg. 

Anglijoje mirė didis orato
rius Jėzuitas, įTėvas Bernard 
Vaughan, kurs buvo garsus 
visame pasauly. 

Moterų vienuolijose Dievas 

naktį. Kovoje daugiausia 
pavartota kulkasvaidžiai ir 
paprastieji šautuvai. 

Apie 10:30 lietuviai stūmė
si pirmyn iš pietinio miesto 
šono. Jie pasieki'4 Dange u-
P? be jokios opozicijos. 

Kitas lietuvių sparnas mie
stan inėjo iš šiaurių šono. 
Francuzai kareiviai nedrįso 
priešintis. 

Išskleidė baltą vėliavą. 
Apie 12:30 dieną lietuvių 

, karžygių būrys persimetė 
skersai upės ir atsidūrė mie
sto širdin. Ten jie nuleido 
žemyn i kiš i oi buvusi aukštyn 
i.školtą tiltų. Tuo ti l tu tuo-
jaus ūžtelėjo miestan klaipė
diškiai. 

Pirmiausia paimta francu
zų prefektūra. Francuzai iš
skleidė baltąją vėliavą. 

Kiek palaukus visas mies
tas pateko lietuvių rankosna, 
išėmus kareivines į kurias su
sitelkė francuzai kareiviai ir 
rengėsi visai apleisti miestą. 

Žinios apie Klaipėdos puo
limą žaibo greitumu pasklido 
po visą rytinę Prūsiją. 

—— 

VOKIEČIAI APGAILI i 
KLAIPĖDA. 

v*" m— " ""*"»' -**•*• 

BERLYNAS, sausio 17. -
Anot naujausių žinių iš Klai
pėdos, vokiečiai turėjo pa
duoti tą miestą lietuviams: 
nes nebuvo kaip miesto ginti. 
Francuzų kareivių tik saujalė. 
Jie turėjo pasiduoti, nes diįe-
lės lietuvių spėkos juos butoį 
sunaikinusios. 

Vokiečiai turėjo vilties, kad 
jiems pagelbon atplauks san
tarvės valstybių siunčiamieji 
karo laivaJ. Bet neatplaukė. 

Paėmę Klaipėdą lietuviai 
pilni pasitikėjimo. Jie tiki
si, kad karo laivai neatplauks, 
gi kad ir atplauks, tai netu
rės ką veikti. Atras įvykusį 
faktą. 

vartojo francuzų amuniciją. 
Dėlto, Beįlyno politinėse 
sferose sustiprėjo opinija, 
jog Klaipėdoje akcija yra tik 
pradžia kitiems svarbesniems 
militariniajnš žygiams^ kokius 
sugalvojusioji Francijos va-
salės valstybės, ypač Lenkija, 
kuri jau senai kėsinasi pa
grobti yjsus Aukštosios Sile
zijos plotus. 

* . • 

Lenkija ginkluojasi. 
14 Vąršąvos pranešta, kad 

lenkų seimas /paskelbė jauni
mo nuli tarinę mobilizaciją. 
Tas reiškią, kad lenkai rimtai 
svarsto pUhį (Vokietijos pla
tus, ypač Aukštąją Sileziją. 

Bolševikų nusistatymas. 
Rusijos bolševikų valdžia 

Maskvoje paskelbė pareiški
mą, kad jei ?£rancuzų įsibrio-
vlmas į. Jtahva teritorija len
kuose sukels reakciją ir pas 
tarieji ims veikti prioš Vokic 
tiją, tuomet, tulpės pakelti ak
ciją -iĮi.fęiĮi Rusija. 
t i' *- ' i "•- • •' » • .-
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MEXICO CITY, sausio 17. 
— Visi kaip vienas Meksi
kos katalikai ir katalikų orga
nizacijos gremialiai sukėlė 
protestus prieš Obregono val
džią, kurios parėdymu iš Me
ksikos ištremiamas Apaštali
nis Delegatas neva už šalies 
konstitucijos peržengimą. 

Nežiūrint to, valdžia čia už
draudė demonstracijas, kurios 
turėjo but atsisveikinimo rei-, 
škiniu. 

Meksikos katalikams eina 
sunkus laikai. 

Tai tokia 20-ojo šimtmečio 
civilizacija! 

PAGELBON KLAIPĖDOS 
ŠAULIAMS! 

ATSIŠAUKIMAS I AMERIKOS 
LIETUVIŲ VISUOMENĘ. 

VOKIEČIAI MOBILIZUOJA 
SAVANORIUS; 

I v « 
TEKO 

7 FRANCUZAI. 

DORTMUND, Vokietija, s. 
17. — Čionai francuzų oku
pantų generalė kvatera gavo 
informacijų, jog vokiečiai mo-
bilizuojasi. Apie 2r>/Vto sa
vanorių (valstybės apsaugos 
kareiviui sriJroncentriioia pie
tuose Aue—Mttenster. 

Francuzai su didžiausiu at
sidėjimu tėmijasi, kas veikia
ma Vokietijoje. 

Šeši šimtai su viršum metų mus už tai svetimieji ar ne-?-
praėjo, kaip Lietuvai buvo 
padaryta didžiausia neteisy
bė, kaip lietuvių tautos dalis 
buvo atplėšta, nuo.tėvynes. Še
ši šimtai su viršum metų 
Klaipėdos krašto lietuviai we-
&ė vokiečių jungą. Per šešis 
šimtus metų Klaipėdos lietu
viai laukė tos neteisybės ati
taisymo. 

Bet nesulaukė! 
Lietuviai! Šiandien mušu 

broliai klaipėdiškiai sukilo pa
tys sau teisybę iškovoti. 

Stojo mirtinon kovon, kad 
susilieti viėl su visa savo tau-

Gelbėkim brolius! Gelbė-
kim klaipėdiškius! 

Jie mete viską į šalį, au
kauja savo kraują, savo gy* 
vastį bendram visos tautos 
labui. 

Paaukokime kiekvienas 
musių nors vienos savaitės, 
nors vienos dienos uždarbį. 

Bus milžiniška pagelba! 
Gerb. Lietuvių draugijos ir 

kitos organizacijos! Skirkit 
iš savo iždų didžiausias kiek 
galit sumas. Nuo to nežnsit. 
Toks prakilnus jūsų nuspren-

NORI 66 METŲ SKOLOMS 
ATMOKĖTI. * 

. 

XK&qĮad|ftEi&£ nelaisvėn pa-
6.1)^7 francuziis ir 15 vietos 
policiarttų vokiečių. 

Be to, lietuviams teko ke
letas minų mėtyklių ir kulka-
svaidžių. t 

BERLYNAS, sausio 17. — 
Iš Tiį&š pranešta patvirtin
ta ižink, ka4 lietuviai paėmė 
iri^;«jti-. -„„^ . i;... • . ; , Trumpesniu laiku, sako, Klaipeaps; miestų, c1 - ' .;! <̂ > , 
> i^ii^rtafcic; „ . i , i c ^ tu. Anglija negalėsiantį atsily-

." WASIIINOTOX, saus. 17. 
— Anglų skolų koiųisija sių-
lo Suv. Valstybėms sutikti su 
66 'metais skolų atmokjėjimuį. 

dimas Ims geru akstinu jusi) 
ta, su laisva Lietuva, nuo k u - | p a s e k m i n g a m darbavimuisi 
rios Kryžiuočių buvo atplėšti. t o s o draugijos ateityje, p sa-

Jie neklausia, kiek jiems v o a u k a j u s i š g e i b ė s į t e n u o 

priešų reikės nugalėti, nes pa- v e r g i j o s skilusius brolius. Tš-
siryžę vistiek — laimėti ar ulbėsite vnsa Lietuvai geibėsite visą Lietuvą! 

Nes nėr Tiietuvos be Klai
pėdos! 

Tad kas gyvas gelMkim 
. lietuvius šaulius Klaipėdos*' 

lingu pritarimu ir užuojauta , ». f 

ž*uti. 
Ilgiau kęsti negaį&jo. 
Akyvaizdoje šio įvykio ar 

neplflka mūsų visų širdys ga-

ginti -su'Amerika. 

S P R I N G F I E L D , 111., saus. 
17.'— Viena vietos anglių ka
syklos bendrovė papigino an
glis 50c. tonai. 

,'!••• " i l 

MUSSOLINI PROTESTUOJA 

HAHYŽIUS, sausio' 17. — 
Italijos premieras Mussolini 
prisiuntė francuzų premjerui 
Poincare protestą. Mussoli
ni protestuoja, kad Francija 
viena pakėlė akciją prieš Vo-

Apie Klaipėdoje mūšius ir vietiją. 

pašaukjė keletą* įžymių vienuo
lių. Tarp jų minėtina Mo
tina Mary Walsh, Dominiko-
nių Seserų vargšus globoti į-
kurėja New Yorko provinci
joje. 

IŠ pasaulinių. 
Iš įžymiausių pasaulinių 

katalikų darbuotojų , perniai 
mirė nelaimingame su auto
mobiliu atsitikime vienatinio 
Suv. Valstybėse anglų kalboje 
katalikiško laikraščio leidėjas-
redaktorius N. Gonner iš Du-
buque, Iowa. 

Gen. Luke E. Wright, buvęs 
karo sekretorius prezidento 
Roosevelto kabinete. 

. Gen. James McAndrevv, a-
merikoniškos ekspedicijos Eu
ropoje štabo viršininkas. 

Bellany Storer, buvęs ame
rikoniškas ambasadorius Aus-
trijai-Ungarijai. 

Hannis Taylor, buvęs am
basadorius Hispanijai. 

Daniel P. Colwell, origina-
lis Kolumbo Vyčių organiza
cijos inkorporatorius. 

Edwin Mulredy, plačiai ži
nomas Amerikoje , blaivybės 
apaštalas. 

Kitose šalyse taipat mir* 
perniai vigą eilė įžymių pa
saulinių katalikų. 

FRANCUZAI ŠAUDO VOKIEČIUS 0KUPU0TĖJE, 
• i • * 

OKUPUOJA VIS DIDESNIUS VOKIETIJOS PLOTUS. 

tiems mūsų nelaimingiems 
broliams! Ar neužjaučiam 
jiems mes, tik ką patįs išsi-
liuosavę iš vergijos-

Amerikiečiai! Sukilusieji 
šauliai Klaipėdos krašte, tele
gramomis siųstomis mano 
vardu šaukiasi kuoskubiausios 
medžiaginės pagelbos." • 

Negi pradėsime vėl krapš
tyti sau pakaušius ir galvoti, 
— reikėjo jiems sukilti, a r , 
ne? šelpti juos, ar ne? pagirs 

Nei valandos ncatidėlio^i-* 
me! 

Aukas kuoskubiausia. si' 
kitę Saulių Rėmjėjų Komiteto 
vardu adresu ' " El ta / ' 325j 
So. Hafcted St„ Ghicago, 111.* 

Visi pagelbon! Visi i dar-
IK...! 

Už šV^hta teisybę-!- U ž p t 
vergtųjų brolių laisvę! V v. 
Lietuvos nepriklausomy rbę! 

A. Žmuidzinavičius. 

V: 

FRANCUZAI ŠAUDO 
VOKIEČIUS. 

»kareiviai šovė papliūpa į mi
nią arti geležinkelio stoties. 

Vienas žmogus užmuštas ir 
keletas sužeista. BERLYNAS, sausio 17. — 

Užvakar miestą. Bochum, kuri 
francuzų kariuomenė vos bu-} PARYŽIUS, sausio 17. 
vo užėmus, vokiečiai sukėlė 
milžiniškas Do-itines derr.onst-
racijas. 

Keletas tuksiančių žmonių 
*4firin£o aikštėje ties miesto 
butu, kuriame francuzų va
das įkūrė savo ofisą. 

Minios vokiečių šukavo už 
Vokietijos respubliką, paskui 
maršavo gatvėmis. 

Komunistai tųo pačiu laiku 
sukėlė kontr-demonstraciją. 
Ėmė sveikinti trečiąjį inter
nacionale ir francuzų komu
nistų sąjungą. 

rFoUeiįl. neįstengi patvar
kyti minių. Tuonjet įsimai
šė Ą î|g(BMąį. teriiiQta«Įi«C" • 9?>-' 
vo atfie f M vakare, kuotnet 

Francuzų ir belgų kariuome
nė pagaliaus okupavo visą 
Ruhro teritoriją. 

Kariuomenė pasiekė neut-
ralės zonos, 30 mylių pločio, 
linijos, kurios šiapus vokie
čiams sutartimi buvo uždrau
sta laikyti militarinius garni
zonus. ' 

Pagaliaus francuzai perėjo 
tą liniją ir okupavo miestą 
Dortmund. Tai esą atlikta 
.todėl, kad vokiečįų vyriausy-
fc atsisakiusi franeuzams pri
statyti anglių ir už pinigus; 

Iš Bęrlin'o parėjo žinių, kad 
Vbkiętijos vyriausybė atsisa
kė franeuzams ir belgams pri
statyti ne vien anglių, bet ir 

CHOLERA IR ŠILTINE 
GRAIKUOSE. 

UTENAI, sausio 17. — Pa
bėgėlių iš įTurkijos stovyklo
se praoįėjo siausti cholera ir 
šiltinė. Baisus dalykai vei-
kiasi. 

APIPLĖŠĖ NAMUS. 

NEW YORK, saus. 17. — 
frokiečių markės vis labiaus 
drimba žemyn. Šimtui mar
kių skaitoma vos 60—100 da
lis vieno cento. 

Pasisakė kaipo artimojo ga-
radžiaus atstovu, du plėšiku 
gavo progos vakar rytą ineiti 
į Samuel Schulman namus,, 
3036 Leland ave. 

Iškraustė visus namus ir 
išnešė kokias tik rado brange-
nvbes. 

kitokių daiktų. 
Atpildymo komisija kaip 

šiandie turės Isusirinkimą ir 
paskelbs formaliai, kad Vo
kietija atsisako pildyti sutar
ties sąlygas, nenori šiais me
tais pristatyti reikalingi! dai
ktų. 

Po to paskelbimo militarinė 
Francija imsis naujų priemo
nių prieš Vokietiją. Sugalvos 
naujas bausmes. Gal briau-
sis Vokietijos gilumon, gal 
konfiskuos vokiečių savastis 
okupuotoj teritorijoj. 

Žodžiu tariant, francuzų 
okupuotė vargiai baigsis bei 
visos Europos supurtytno. 

ATMAINOS UNIVERSITETE 
Iš Chicagos universiteto 

pasitraukė prezidentas Jiid-
son. Jo vietą užėmė Burton. 
Sakoma, šis universitete įve-
siąs Europos idėjas. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; daug 
šalčiau. Vakar žemiausioji 
temperatūra buvo 21 laips. 
•_" " ' • • » m i I I I i 

P I N I G U K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos 1 svars sterl. 4.66 
Francįjog 100 fr. 6.76 
Italijos 100 lirų <$8 
Vokietijos 100 mrk. .0063 
Lenkijos 100 mrk. .0tM5 

t. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 

D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
finu kasdien* išskyra* nedšldieuina, 

PRUNirB&EATOS KAINA: 

LIETUVIAI, KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJAI! 
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Trečiadienis Sausio 17, 1923 
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Puwi Metų • • • • • • • • • • * • .•-• • • 

*e.o© 
$3.00 

Prenumeratos mokasi iikalno. 
kaa skaitosi nuo ąžairaŽyirw diaoat 
oa nuo Naujų Meto. Norint permai-
ayti adresą visada reikia prisiųsta 
ti senas adresas. Pinigai geriausia 
n^ati išperiant kr ąsoje air azpreaa 
•Money Order" arba įdedant pini-

f w J najistruotą lailk*, 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 

*S34 So. Oakley A m , Cbicago 
Tel. Roosevelt 7791 

III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIU2IIIII 
KLAIPĖDOS LIETUVIAI 

ŠAUKIASI PAGELBOS. 

• " : . 

„ » 

Skaitykime ir diikimės šir
din broliu Klaipėdiškių atsi-» 
šaukimą, kurie per Mažosiom 
Lietuvos Vyriausio Gelbėjimo 
Komitetą šaukiasi mūsų pagel-
bos. (Ja ii a kad šis atsišauki
mas mūsų nepasiekė; ankš-
čiaus, nes ligi šiol jau būtume 
galėję jiems ištiesti pagelbos 
ranka. Tiesa, kiek ankščiaus 
So." Bostono lietuvių firma 
"Baltic States Finance Corpo
ration' ' gavo šitokią telegra
mą, 

"Broliai lietuviai Amerikoj! 
Artinas Klaipėdos krašto liki
mo valanda: Amžiui mūsų 
priešai Germanai ir Lenkai 
stengiasi Freištato reklamavi-. 
imi mųsų Lietuvą pavergti. 
Eina smarkiausia kova dei 
niusij tautos gyvybės . Sujtvdo 
visas, kraštas, reikalauja 
(mus), priglaudime (prie),sie
tuvos. Susidarė Mažosios Lie^ 
tuvos Gelbėjimo Komitetas 
su 20 skyiių. kurie neduos tė
vynės pavergti, bet kovos." . 
Bet kodėl ta firma pakišo šią 

telegramą po savo skvernu ir 
nepagai-shru jos plačiajai A-
merikos lietuvių visuomenei ?• 
EĮet tiek to? Dar laikas. €hi-
eagos lietuviai subruzdo, ki
tos kolonijos neatsiliks. Reng-
kime masmitingus, aukokime 
gausiai remdami mūsų brolius, 
kovoje už teisybę. Klaipėda 
Lietuvos, Lietuva Klaipėdos! 

SKAITYKITE IR PLAfD*. 

Vyrai ir Moters! 
Jau prisiartino paskutinė 

valanda, kad aukštoji Santar-
Mė nori galutinai išrišti Klai
pėdos krašto likimą. Tik už 
keletos dienų mūsų krašto li
kimas bus ilgiems amžiams 
nulemtas. Bet niekas nežino 
kas ateityje mus laukia. O 
juodi debesiai ant mūsų yra 
užgulę. Saujelė didvokiečaų so 
vmistų pasivadinę save Cen 
kokiais " heimatbundais arbei-
t9genleinšaftais', ir kitaip, 
nori savo viešpatystę ant mū
sų per taip vadinamą "Frciš-
tatą' , isfaikyti, kad tam tik
ram laikui priėjus, vėl gaktų 
grįžti prie Vokietijos, jeib 
užbaigtų mūsų brolių germa
nizavimą, kad Lietuvių ir var
do čia nebliktų,ivaip jie tai. su 
Prūsais yra padarę. 

Kartu su vokiečiais šovinis-
tais, ant mūsų ramaus kraš
to tiesia savo ilgus kruvinus 
nagus amžini ir pikčiausi mū
sų giminės priešai Lenkai. Y-
ra žmonių, kurie sako, girdi 
niums nėra Lenkų pavojaus, 
bet girdėkit Broliai ir Sesers 
Lietuviai! I^nkų žiaurioj ver
gijoj jau vaitoja milionai -Ga
licijos ir Gudijos gyvent, jų. 
Lenkai laiko pagrobę ir mūsų 
Tautos žilią Sostine Vilnių. 
Bet jiems dar to negana! Jie 
nori mūsų krašto gelžkelių, 
Nemuno ir Uosto, kad iš Vil
niaus krašto galėtų gabenti i 
pasaulį lietuviškas girias ir 
mūsų knistą lenkinti. Neturė
dami Klaipėdos krašte lenkiš
kų gyventojų, jie sugalvojo* 
"Freiš tatą penkiolikai m e r ą " 
kad per tą laiką jie įoigaletų 
ir mus galutinai pavergtu. 

Vvrai ir Moters! Šiandien 
• 

dar yra galima išgelbėti savo 
Tautos Garbę ir Valstybę! To
dėl šalin su " PreiStaftit" per 
kukį mūsų Tautos žudytojų 
suterštos rankos mus nori pa-
vergti, kad išgelbėjus kraštą 
nuo gresiančios vergijos pei 
"fYoitato" įvykinimą, šių 
nletų gruodžio mėn. 18 d. Klai
pėdos mieste susitvėrė eentra-
linis arba vyriausias Mažos 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetas, 

> 

su šiais uždaviniais: 
1*. Sujungti Klaipėdas Kra

što Gyventojus, i vieną orga-

LABDAfllf SEIMAS. 
- r — •*» ' 

(<Už b a i g ą ) , 
žinia nuo Arldvyskupo. 

•P. Žaldokas trumpai prane-
2. Re*uti tautinį ir kultūrini I ga, ^ ^ statymo kainas datar 

laikinį arba galutinį "Freiš-įj 
tatą" ir gnvivaldišku budn 
prisiglaudus prie Didžiosios 
Lietuvos. 

mzuotą pajėgą, kad pareiškus 
K1TE "DRAUGE." Pasauliui jų griežtą valią prieš 

Lietuvių veikimą visoj Maž. 
Lietuvoj. 

3. Savo uždaviniams pasiek
ti kreiptis į Amterikoj, Didžioj 
Lietuvoj ir kitose šalyse gy
venančius brolius Lietuvius, 
kad iš jų gavus moralinės ir 
medžiaginės paramos. 

Lietuviaį Vyrai ir Moterys! 
Šiandien ar niekada yra ta 
diena, km* galima atgimdyti 
mūsų senąją Lietuvą. Todol 
visi kaip vienas be skirtumo 
luomo ir pužiurų spieskimėsi 
aplink Gelbėjimo ^Komitetą, 
dar kart pasauliui pareikšti, 
kad mes-tepažįstame vieną ne
suskaldytą Lietuvių Tautai 

Visuose Miestuose, Amts-' 
beciikiuose išrinkti iš savo 
tarpo pačius geriausius tris 
arba penkis žmones, ir suda
rykite iš jų (jeibėjimo Komi
teto Skyrių. Po įsteigimo sky
riaus neužtrukite skubiausiai 
pranerti Vyriausiam Komite
tui Klaipėdoj, kad jis galėtų 
užtvirtinti ir padėti darbe. Vi
sur ir visose vietose šaukite 

i 

didžius susirinkimus, reikalau
dami kalbėtoja iš Vyriausio 
Gelbėjimo Komiteto ir skait
lingai susėję protestuokite pri
imdami nutarimą prieš "Frei-
štalą", ir rinkite parašų už 
prisiglaudimą sulig mūsų pro
gramos prie Didžiosios Lietu
vos. Visuose neaiškiuose atsi
tikimuose kreipkitės į vyriau
si Komitetą, katras duos jums 
nurodymų ir patarimų. Lietu
viai! Vyrai ir Moterys! Per 
šias keliolika dienų visas TUIK 
sų kraštas turi subruzdėti 
prieš "Frcištatą", kaip di
džiausias griausmas. Subrus. 
kime visi vienu balsu: ^geriau 
žūti garbingoj kovoj, negu per 
amžius su "Freištatu" ver
gauti! 

Į Darbą kas gyvas, su Die
vo Pagelba! Mažosios Lietu
vos Vyriausias Gelbėjimo Ko
mitetas: ^ 

Martynas Jaukas, pirnč, 
J. Strakys, Lsdg vioe-pirm., 
I. Lebartas, 2-sis vice-pirm.. 
Vilius Šaulinskis. 2-sis sek. 

Komiteto narys ir reikalų ve-

vestų. 
S. Įstaigos $^eiLia% pav*s-į 

ti T^aniš Marijonam*. 
& V i š į <ianbą su smulkme 

1 notius pavesti Direktorių Val-
» ~* .• ' > 

aybai. 
D-į»as Brendza patvirtino 

pakilo kuone 20%. ' JJa^ Išdarytą seniaus pažad^-
Dr. Brendza ir kiti komisi- ̂ i m * ' f « * ^ i ligonįnei $50,-

jos nariai, kam Vaičiūnas irj ^ * * • i r I^sfe^fe^ *» *** 
B. SekUeckis, kurie buvo pasi * M b S » - « ^ « » . P., Itazanans-8-nė. L. Darbįn&ų &ąįwigo 
Arkivyskupą, pranta, ką paaį ***&**« SS * ^ H t i ,ViW^ 

MTILIKĮISBMIS. 
7 sausio 1928 m. 

U Roselaindo kolonijos atvyko: 

Šv. Onos Dr-ja — O. Siuia-
nau»kienė, S. ^eert^cartieBė. 
Amžino Rožančiaus Dr-ja — 
K.'MajnajunieBiį."O. Hr^ntie-f 

H Kenofliai W « . pribuvo 

Sns-nao L M. K. A. 22 kp. 
-^^M. Trafe&el^nė, K. Mažei. 
3ta, L. Vyelų 38 kp. — P. Tom-
i»wjeiu^ £*• B«»di lc i i Dr-ja 
— J. Trakselis. L. Dainos ir 
Dramos Dr-ja "Birutė" - P, 
Kodys, J. Kodienė, S. Balčai-
tie, P. Siekis. 

( B B S daugiau) 

ki\yskupas nurodė, kad naš
laičiai pelno nednoda, bet 
kiekvieno jų išmaitinimas apH 
seina į metus nemažiau $300.-
00, kas į metus 100 našlaičių 
sudaro 30,000 dol. 

Taip pat nurodė, kad šv. 
Kazimiero Seserų^ Vienuoly
nas, pastatytas tiesa, bet ske--
lų turu Užtat statyti paties 
našlaitnamio jis neleis tol, kol 
pinigai visi nebus surinkti. "To 
vietoje įis lejd&ia pastatyti li
goninę ir tenai laikinai turė
ti bent pradžią našlaitnamio: 

Taip dalykus pataria tvarkyti," 
kad ligoninė iš savo įpetno pri
dėtų, ko neįstengs vžmoniųį 
duosnumas. Turint žemę ir ar
ti $50,000; paskolinant d-rui 
Brendzai be nuoskinčių dar 
$50,000, nebeflkug bereiketų 
prid»>ti, kad ligoninė ir naš-
laitnamis išaugtų kartu. Ar
kivyskupas dar |>rklėjo, noris, 
kad lietuviai pastatytų namą, 
kurs garbę neštų lietuvių var
dai ir pavyzdžiu butų lietu-* 
viams jauniesiems. 

Nutarimai. 

Sulyg to pranešimo pasitarus 
ir šutams, išneštos sekančio 
turinį© rezoliucijos. 

L Steigti ant turkuos žemės 
artį &v. Kazimiero Seserų 
vienuolyno - ligoninę, kur lai 

Sąjungai 
parapijos — J. Janušauskas į 
P. r^elyeie«as. J . Kmolauskas,! 

įvesdamas 8«iatae į tuoe ai-f B. QNWanis, V. Stanevičius/ 

nai metą taip p. Sekleckis ir? 

p. Dimša atnošė $2^00. Atsi-jp rjlely 

nėtųjų žmonių nupelnus v i e n i * - ?.KkB^. V ; Kag^skas, S. 
Kančius ir J. Šliogeris. L., 
Vveia 8 kp. — P. Mikolaitis.; 
Trertaniakų Dr-ja — E. Norvai
šienė, O. Šarkauskienė, A. Ju
cienė, Pr. Plekavičienė. Apaš-
tadyslės Malldos ®r-ja — ^. 
Lukošienė, B. Jurjonienė, F. 
Bašinskas, V. Lukošiūtė. 

H West Puihnano kolonijos 

balsiai pakėM Joną ir Marijo
ną Mironus, &-r$ JBrendzą, ji 
Kazanauską, p. Sekleckį ir p. 
Dimšą į garbės narius. . 

]*agaliaus dar kektą sinuil-i 
kių sumanymų nutarus Sei
mas užbaigtas maida apie 6:36 

! vai. . 
Ar <beka*bėsi* a|>ie gražią 

v a k a r , ^ - tiki* knkSoion*9: m p i į o s _ j , j t ^ ^ t i s . S v . 

N-

naMadčiams" ir seneliams. 
2. Statyti tuos namus šįmetą 

ir kviesti į kertinio akmens 
pašventinimą iš visos Ohica-i 
gos kokmijų kuoskaitlingiau-
sia žmonių. 

3. Raginti narius, kad Šįmet 
savo metinį nario mokesnį pa
keltų kiek kas gali. 

4. Kapitalo sukėlimui rasti 
vieną žmogų, kur« vist], daly-

'=3 

meilės vakarienę! 
A T neapsimoka sakyti, kad 

surengtas vakaras pasisekė 
giražiai? Kita kartą. 

Dabar išvados. 
Prieš Seimą buvo žemė, ku

ri verta danai* — $80,000. 
Pinigų kasoje buvo $46.1590. 
Viso prieš Seimą $126,000. 
Po Seimo. Seime paaukota 

Mironų žemė verta $1,200. 
Surinkta Seime apie $1,500.; 

D-ras Brendza aukoja $5,'00O. 
D-ras Brendza skolina be 

nuošimčių #5&,fl00. , 
Viso per Seimą $57,790. 
Tokiu OTHJU susi«kiro turto; 

vertis apie $184,,000. 
Tai Labdarių Sąjungos1 ±T'< 

jos pa^iete4ių darbų ir aukų 
vai«iai1 

Žodžių čia nebereikia^ Bet 
visiems katalikanis reikia at 

LA&KAS ftBDIUKKHlAI. 

Sausio 11 d. Redakcija klau-
'mh p. A. Pociaus, kaipo pirnę. 
aiiiko Komisijos kuri rengė 
Lietu-vos Operos Artistams 
koncertą, ar A. Micevičiau^ 
pranešimas apie" koncerto pa« 
sėkmes '' Naujienose'' kan
dant "Draugą^ yra oficialus 

I 

IJomisįjos panešimas, nes A, 
Micevioius pasirašo kaipo Ko
misijos sekretorius, ar jis bu-
1K) įgaliotas tai padaryti, ar 
parašė apyskaitą tik kaipo pa
prastas intrigantas. J paklau
simą atsako komisijos 'pirmi
ninkas. 

Sausio 12 <1 
Draugo Redakcijai 

Iš Chicag© fieights kolonijos 
atvyko: 

Tretininkų Dr-ja — G. Ar-̂  
cišauskienė, O. Oodelienė. Šrj 
Onos Dr-ja — P. Rimkienė ir 
P. Dfcįpkienė. Susinąs L. R. K. 

Kryžiaus Dr-ja — A. Norbn-; 
ta^. Šv. Juozapo Dr-̂ ja — Kaz. 
Alvinskas, i. Andaiuška. Sb. 
Veronikos Br-jos — A. Straz-' 
dienė ir M. €iesiunaitė. L. Vy-1 

čių ;35 %p. — J. M a s , V. Ka-; Gerbiamoji Redakcija: 
•Liečiąs. J atvirą laišką iš sausio 11 

d. rašytą į "mane reikale fi-

Ghicago, 111. 

nansinės apyskaitos Operos 
Artistų koncerto, turiu garbės 
pai-eikšti, kad Komisijos sek
retorių p. Aleks. Micevičių 
skelbti .laikrašty tokios apys
kaitos niekas neįgaliojo ir jei 

kinai butų taip pat prieglaudai) įminti prie pivgos 4 - dar vie
ną dalyką. fTai j»k ne vienin
telis mnsų laimjejimas. Toki^f 
darbų mes lietuviai katalikai 
esame *nveifce šfmtas. 

\3 ičur yra tie rėksniai, kurieN 

prieš ka+aiikyoe stoįa? Tegul 
parodo jie nors vieną tolą sa-: 
vo darbą] Neturi į e nė vienok 
^štikro, i§ vaisių jnos pažįrsi! 
te. 

Ei, broliai .— katalikai! Kaip 
2 f linksma, kokia garbė mųros, 

A. 202 kuopa — V. Gauoas, D. 
Bendorius. Apaštalystės Irtai-1 
Uos Dr-ja -V. Lelh^ieiiė, W. t u a f****** *»* P™*^ ™ 

Tarankiai ir už tą komisija 
neatsako. 

-v 

Su pagarba 
Ji. S.iPocius 
Komisijos Pirminuikas. 

ftod. prierašas. — Mums to 
užtenka. Reiškia A. Micevičius 
pasfeJgfftTas yra intriganto pa
sielgimas, kuomet jis pasivo
gęs sekretoriaus skraistę ^pa
rodė **Draugui" savo nėsya-
nus 4antis. Temato visuome
nė jo "jRk&Ofį". 

Švcikaosfeienė, ^v, Kazimiei'® 
parafaįos — M. Survila. 4§v. 
Rožančiaus Dr-ja — J. Dzi-
kienė, A. Steponaitiene. 

U Indiana Harbor atvyko. 
SQ&-mo 4L. R. K. A . 176 kp. : 

—. B. Jmodis. Šv. Pmnoifikaus 
Dr-ja — V. Grimaila; Sv. Pran 
čiškaus parapijos — J. Kove-j 

ra, A. Mikalauskas, A. Raš-
Uiti». Šv. Rožančiau^ Moterų 
Dr-ja — K. Šalkauskienė*. Šv. 
Jono Krikštytojo Dr-ja — P. 
Jurgutis. i 

Iš Gary Ind. atvyko sekantie
ji atstovai: 

I 

i / 

i. 
. 

m Ji: — Mes — moterys 
galiių, tiek skausmo pakelti Lr Vyčių 82 kp. —r J. ^dan-

iras, M. Sakalauskaitė, V. Ka
linauskaitė. Šv. Kazimiero pa-: k a i P v>rrai-
rąpijos — S. BTasauskas* St. I ^ i s : — ^as tau tai sakė? 
Biedtfordas, M. Pažėra, A. jEtfcrz-11>aktaras f 

kmm **wmmmmwmmmmmm 

dejas 
C Jurgis Bruvelaitis. 

Komiteto raštinė. 
Klaipoiloj Liepojos g. 5. 

ir kokia rainai', kad mes ka
talikai! 

Lai gyvuoja Labdariai Ka-
talikaii , Korespondentas. 

..-P . i • • i i •» ' 

ga, D. VainoriK, Av Zdankus. 
Šv. Kazimiero Dr-ja —- K. Pa
žėra, P. Misiūnas. Šv. Rožan
čiaus Dr-ja — A. Tamolitmie-
nė, K. Barčien?, E. Vkienienė. 
Susimo L. R K. A: 129 kp. — 
S. Kibartas, ir Al. Rtįkas; 3v. 
Mykolo Dr-ja — L. Martinai
tis, A. Pažėra 

Ji: — Ne. Kurpdus. 

Žuvininkas. — Gal, tamsta, 
JMrksit šitų žuvų, iiurėkite jos 
visos gyvos. v 

— Taip betV^ar jos yra 
šviežios? 

« : . • »• i M M 
— m . 

Sulietuvino A. Matutis 

IŠPAŽINTIES PASUPUS. 

PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 
(Tąsa) 

SCENA VII. 

(Įeina kan. Robiakas su žandaru; tar
dytojas pasikelia sutikti kun. Robiaką). 

TARDYTOJAS (paduodamas ranką): 
Labai apgailestauju, gerbiamasis kunige, 
kad turiu su tamsta susipažinti tokiose 
slegiančiose įtarimo aplinkybėse. 

KUN. ROBIAKAS: Tamsta tik pil 
dai savo pareigą, kuri man ir nemaloni. 

TARDYTOJAS: Prašau sėstis. (Vir4 
sėdasi): Apie liūdną priežastį, kuri ma
ne verčia pati-aukti .tamstą prie protoko
lo, nebeturiu, tur-but, reikalo nei šaky i. 
Ji tamstai žinoma, klebone! Taipat nebu
si tamsta priešingas man minėti ir įta
rimo priežasčių, kurias tuoj iškėlė aikštėn 
pirmutinis tardymas ir, kurios yrą, taip 
sunkios, kad prie geriausių norų aš no-
matau tamstai jokios išeities. Todėl, kaipo 
geras ilrauc:as patariu tamstai tuojau pri
sipažinti prie visko; tai vienatinis kelias 
išvengti mirties bausmės! 

KUN. ROBIAKAS: Ačiū ponui tardy
tojui až tamstos gerumą, Tėčiau, kartoju, 

primetamu. ,y-\ 
\ ,'fARDYTOJAS: Tašui tvirtinjmas, 
mažčti teatneš tamstai naudos — aky-
vaizdoje esančių faktų,-kuriuos čia turi
me. Tamsta kaltinamas, jog vakar rytą, 
ponia Li'unienė, atėjo* pas .tamstą, pasi
imti iš tamstos didelės pinigų sumos. 
Kaip^gi tamsta etatai aiškini nužudymą 
tuo laiku, kuomet tamsta vienui vienas 
su ja buvai po stogu! 

KUN. ROBIAKAS: Ar tai įrodyta, 
kad aš vienui vienas su ja buvau po sto-

TARPYTOJAS: Tikrai. Ir dar dau
giau: vienatinį asmenį., kurs galėta tam
stai trukdyti, senąją savo tarnaitę, tam
sta pats labai rūpestingai išsiimtei su 
įsakymu netrukdyti tamstos iki kitam ry
tui. 

KŲN. ROBL\KAS: Aš sirgau. 
TARDYTOJAS: Jeigu sirgai, tai 

tamsta jos patarnavimo dar labiau buvai 
reikalingas. 

] , KUN..ROBLYKAS: Aš buvau tik nu
ilsęs ir buvau atilsio reikalingas. 

TARDYTOJAS: Ir tamsta buvai apie 
pusiaunaktį dar neatsigulęs! Bet, vis tiek, 
vis viena, nužudymo metu tarnaitės juk 
nebuvo. Taipat nebuvo ir zakristijono, ku
riam tamsta dar iš vakaro buvai davęs — 

jog aš nekaltas piktadarybės, kuri man- o gal ir pasiūlos? — teidkną. Tamsta pats 
juk patvirtinai, kad jis, kiek tamstai ži-; 
noma, dar negryžęs. 

KUN. ROBIAKAS (lukterėjęs): Juk; 

galėjo ir 'šiaLp-j&u oent kas įsiskverbti 
į vienuolyną. ,, 

TARDYTOJAS: lr tamsta nori man*? 
įtikinti, kad tai galėjo padaryti koks nors 
pabėgęs valkata? Be tum reikalingų ži
nių nebūtų to atlikęs. 0 gal tamsta turi 
ant ko nors pamatuotą įtarimą! 

KUN. ROBIAKAS <po trumpai pau 
zai): Jokio tam tikro asmehs įtarinėti aš 
įiedrystu. ^ 

TARDYTOJAS: Tokiais atsakinėji-, 
mals tamsta neįtikinsi nei jokio teismo., 
Be to gi peilis, kuriuo-ponia Liunienė bu-

tamsfos raides. rB^t, šiai čia — ar tams-
•v 

ta pažįsti šį liktorių? 
KUN. ROBIAKAS. Tikrai. Tai lik

torius, kuriuo naudojuos savo kantbary. 
Aš jo nebemačiau jau vakar rytą. 

TARDYTOJAS: Stebėtina! Kaip ir 
peilį! O gal tamsta nežinaį kur jis buvo 
atrastas? Po nužudytosios lavonui 

KUN. ROBIAKAS (po vatodėlti^:, 
Viskas eina pries\ mane: negaliu to rizgia* 
čyti. Bet, vis viena, aš esu nekaltas. Die
vas tebūnie mano liudytoju!' 

TARDYTOJAS* Tamsta savo naudai 

geriau padarytum atvirai prisipažinęs, 
kad padarot baisųjį darbą, fcai|> aš jau 
iš pradžios esu pabares. Tatai dar kartą j 
klausiu: ar tatjsta jxrisįpažįsti! ar ne? ; 

KUN. liSOBIAKAS; Aš tegaliu atkar
toti, kad *š nekaltas. Mano Dtevei Kadį) 
gi aš bučiau priėję^ prie to ir išdryses 
padaryti tokią piktadarybe ? 

TAUPYTOJAS. Tai tikrai psicholo
giškoji mįsl*, Įtari ne taip jau neišriša
ma. Tamsta esi jnk neturtingas, tamstai 
reikalinga pinigų. Tntnsta pag-eida^ai įsi
gyti didesnį knygyną. Tamsta norėjai sa-
vo.matiaai įtaikyti kambarį Tamstas įao-
tina, kaip man sakyta, taip-pat neturtMi-
ga. Tad-gi, pasitaikė proga su^syk pagel
bėti motinai ir gal dar kam kitam — ir 

t 

vo nudurta, ant jojęriaunų yra pažymėta tamsta pasidavei tai pagundaii Mataį 
taJikta, mintis, kad tamsta tai padarei ŝa 
vo rtiotinai, truputį sutaiko mane su bai-, 
šiuoju darnu ir, aš prižadu tamstai, kaip 
galhna gerian apsieiti ir su tamsta ir su 
tamstos motina, kiek tuV įstatymai leidžia, 
jeigu tamsta nuoširdžiai tik prisipažinsi 
pfrįe visa%o. 

KUN, ROBIAKAS: Mano motina!, 
Kaift gi gali nors šešėlis įtarime kristi ant 
mano motinos? 

jųjų nosu^as vienuolyne. Vis viena 
tamstos motina bus kartu su tamsta su
imta, kaipo dalyvavusioji •piktadarybėje. 

KUN. ROBIAKAS: Del Dįevo meilės, 
% tai^kie ttenl kiek gailestingumo del mano 
motinos, ta i butų del jos tikroji mirtisf 

1*ARI>YTOJAS. Prisipažinkie ir ta«U 
stos. tmotiaa bus laikoma didžiausioje pa
garboje ir globoje. 

KUN. ROBIAKAS: Aš tegaliu tik pa
kartoti esąs nekaltas ir visa parvesti Die-' 
vo vitliai. 

JTAfeDYTOJAS: Mūsų uždavinys kol 
kas išpildytas. Tuo tarpu klebonas, su tik-
m apsauga, privalo būtį nuvežtas į Ar
ies kalėjimą. Siumtani nereikia ieškoti 
uidengto vežimo; jis 'jMg^ b u < h l ^%v^įm 

tarnavo tokio pasigaiiėjiHK) ir visai ge
rai, kacl liaudis pamatys, jog teisingumas 
nedaro kunįgams jokio pataikavimo. 

SfiinCr&AS: Aš visai su tuo sutinku, 
poiie tardytojau. 

DR. BA.VINIS. Aš neesu ilgaskverniu 
draugas, bet šitam kunigui privalau liudy
ti, kad jis su vi&ais neturtėliais ir ligoniais 
elgėsi visuomet tikrai žnionjakai ir drau-

. ir man sunku tikėti jį esant kak 
norg apystovos ir liudįį* prieš jį. Ir j 

i 

i 

TARD12TOJAS: Aš esu įsitikįaes,kad, kaltė daar neišrodyt^ ir pkma kol tai i-
tamsW motina paslėpė tuos pinigus'ter- vyks, su juo vargu ar galima elgtis kaip 
belėje, kurią su savim turėjo ir išsinešė, gu piktadariu. (Bus daugiau) 
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A, l RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIBCRGAS 

444? 80. Weetcm 
Tcler. Lafayette 

8-11 m a l a , 1-2 p o | 
istų Ir f-8 vakarai! Nedelole-

aiala tiktai po platų I Iki I Tai. 

1W*iT&mfc l&rtmio 1 7 , " » 2 į 
v r • n .; i. t. 

^ 

i 
i 

OR, MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f 

4SS1 Sa AabJand Aro. 
ToL Yavds 9*4 

Tel. Tardą 0994 
OFISO YAJL: 

8—19 •. rytos. 1—8 ir 7—8 •, *. 
Nedaliomis: nuo l t r. ryto iki 
1 Tai. po piety. 

DIDELIS LIETUVIŲ LAI 
MfcJIMAS. — • • 

- i — - i 

Lietuviu kalbos- klasės viltojoj 
mokykloj. 

Rssid. tai. Vau Buren «2»4 
Ofiso tel. Boulevard 9188 

Dr. A. A . ROTH 
1 

B I 6 A 8 GYDYTOJAS *r 
CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Yyrlškų 
VaUcu to visy chraoljfcv Ugi . 

Ofisas* SSS5 S. Halsted 64. 
Vai.: 18—11 ryto; 1—1 P© 
plet, 7—8vak; Kad. 1 8 — 1 1 4 . 
Raa 1188 Indepandence Blrd, 

Chlcajfo. 
. . . . 1 1 - 1 — • " • • a/ 

\ DM.LYKM * 
1900 So. Halsted Str 

Tel. Canal 9118 
-. Ofiso Tai.: 10 ryto iki 18 po plot. £ 
> S iki 7 vai vakaro. 

Kes. vai.: 2 iki 4 po pietų. 
4193 Archer Aae. 
Tel. Lafayette 0098 

l « r r r Y J r a r * a ^ ^ 3 e ^ T 3 ^ e - r e y a r ? 5 ! 

PRANEŠIMAS. 
uiisaj Dr. G. M. Glaaer pa* 

relna j ranka* Dr. Cha*. Segal, 
Žento ir partnerio. Tial aanleja 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
ouo paties Dr. G. M. Glaaer. 

8119 80. Morgan Streoc 
Ofiao Valandos; Nuo 18 ryto 

Iki % po pietų, nuo S iki 7 va*. 
Ned. ouo 18 Iki t po platu. 

Telefonas Yasds 887 

1 

2 * 

Dr. C. Z . Vezel is 
LIET C ¥19 BENTLSTAS 

8719 SO. ASHLAND AVEsTl'B 
ARTI 47-toe Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 8 vak. 
Seredomis ouo 4 iki 9 vakare. 

Seses: 

OR, P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po num. 
8941 — 48 So. Halated Street 
Ifaujame Jociaus Ręst. 9 labo. 
Priima Llgoolas nno 9-19 A. M. 

8-8 r . M. 
Tel. Boulevard 7178 
Rezidencijas Tel. Faftrfaz 8874 

Dr. M* Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELUNOU 
Telefonas Varde 8989 

Valandos — 8 lkl 11 tf ryte 
po pieta I lkl 8 vak. Nsdėlloniis 
ofisas uždarytas. 

OR. CHARLES SEGAL 
'erkelė savo ofisą po nume 
4729 SO. ASHLAND A'VEXUE 

SFECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų Ir Tyrų Ugą 

[Vai.; ryto nuo 10 — 12: nuo 2—6J 
[po pietų: nuo 7—8:89 Tukarė. 
iNedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas DreseJ 9880 

Dr. I. L MAKARAS 
Lictavys Gydytojas ar Chtrossgaj 

10900 S. Michigaa Avenue 
Telef. Pullman 842 Ir S49 
ELEKTRA GYDYMAS 

= 
TeL Boulevard 2180 • 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street I 

Cbl 

Tam padarė kplėktę! Sūrinio 
$3fc). Viena nauė M.Vi tkaus
kaitė autojo net $8 tam tiks
lui. Taipgi nutarė surengti 
vakarą labdariu naudai. Taip
gi nutarė" tapti Labd. Sąj. 
garbės narė. 

3¥reitų naefcu valdyba užleis-

*I0ITX #HTY. I0WA. 

Gary, Lnd —jT-urbut nė jokios 
kitos kolonijos -lietuviai <nėaa 
tiek laimėję, kiek Gary. Man 
dar neteko gidėti , kad fcar<iama ™et* ? N * W » M j 
Suv. Valstijose lietuviai tore-j 
tų nuskirtą iš valstijos save 
kalbos mokytoją. O Gaiy lie
tuviai tą jau iškovojo. Po di
delio pasi darbą vhnio vietiniu 
lietuviu, Suv. Valst. Afjftšfe 
to^ Biuras sutiko duoti lietu
viams vieną lietuvį mokytoją, 
kuris lietuviu- kalboj difcstys1 

lietuvių ir anglų kalbos gra
matiką, Lietuvos istoriją, li
teratūrą ir rašybą. Tokį moky
toją paskirs ir paraikys Suv. 
Valst. Ąpsvietos Biuras. Ir mo 
kytoją samdys ne šiaip kiok 
nusimanantį lietuvių kalbą 
žmogų, bet baigusį universilo
to mokslą. Todėl Gary tieto--
viai gal labai pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti tuo dideliu savo 
biii nėjimu. 

Lietuvių klasės prasideda 
^ausio 1b' d. Tas jau paskelb
ia. Vietos lietuviai labai nu 
idžiaugė ta linksma žinia. 

Šių klasių išgavimui dawg 
dirbo lietuvis, Dr. A. #t\ Smi-
tas, taipgi ir vietinės Public 
Sehool superintendente, Miss 
Ligen, kuri yra gera p. Sini 
tienės draugė ir priklauso prie 
vieno kliubo, CosmopoMtan 
Club. 

Patartina vietos' lietuviams 
pasinaudoti ta gera proga ir 
lankytį lietuvių kalbos klases. 

Anna P. Bogiut\ 

IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS. 

= £ 8 

= HuittiiimiuiiiiiMiiiiiiiinmMimin»Hį 
Res. Tel. Cicero 8888 

Ofiso « H , Cloaro 48 

I DR, J. SH1N6LMAN I 
1898 So. 49 Oourt 

H. E. Cor. 48 Court Ir 18 9tr. 
ant viršaus valstynyClos. 

miiNHNiuniHniiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiui 

Cicero, 111. — L. Vyčių H 
kp. metinis sus-mas įvyko sau
sio 10 d. Šv. Antano par. svet. 
Naujų narių į kuopą įstojo ke<-
turi. 

Raportą iš vakaro kuriame 
vaidino "Šv. ^Vkvilinos kanki
nes mirtis" išdavė Pr7 Š\ai-
kauskas. Paaiškėjo kad dar 
ne vi&i nariai sugi'ąžino tikie-
tus. Raportą is Naujų Metų^va 
karo išdavė J. Mockus ir J. 
Naiakas. To vakaro tikietai 
taipgi dar nevisi sugrąžinti. 

Nutarė siųsti atstovus j 
Labd. Sąj. seimą, su aaka. 

Dr. 0. VAITUSH, 0, D. 
LIKTI V18 AJKIV SFEOA1JSTAJS 

Falenfvlas visų 
aklų tempimą 
kas yra priežas 
timl skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, narvo* 
tuma, skaudančius ir užsidegusiu* 
karščiu akiu kseivos akys katefak-
to, nemiegi o; netikras akis Indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, teli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re 
gėjkno ir vaikus einančius mokyk. 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av 

^ • i 

savo raportus, 
Vytė Lauraitienė karatai ra-i 

gino narius-ės skaitlingai lan
kyti V. Vyčių €hdc; Aps. clio-
rą. , - • 

P© sus-nio pažaidė ir links- j 
mi išsiskirstė. 

Ten buvęs. 

WESTVILLE, ILL. 

wr i Kemkite tuos bjzniarius kurie 
garsinasi '<Dra^Jie ,^ nes jie 
moka kaip biznį vesti ir žmo 
nėms mandagiai pataikauti. 

AR8M.V4 

i 

Tai pirmi sysuptomai kure reika
lauja pagelbon. 

Gal reikalingi akinJ/J? 
rasiklaussr manės Šiandien. 
Turtų 88 metų prityrime 

i09X *. «3METANA 
Akiu Speeialistas %m *££%£?*kMnp* 

Ant S lubų, kasnb. 14, 15, 18 lr 17 
Ant virtaus Platt's vaistinyčios 

Apie musę f ydins. 
Sus-mas. — Sausio 2 d, vie

tine L. Vyčių kuopa laikė me 
tir.į sus-mą; nariai visi atsi
lankė. Kinko naują valdybą.1 

Išrinkta: pirm. — T. Karužis, 
pirm. pag. — A. Vičius, ižd. — 
A. Kleinis, nut. rast. — M. 
Stnlginskaitė, fin. rast. — J. 
Karpiui?, (pastaroji yra rasti-
ninlą? 4 m., išrinkta ir šauos 
metus prie to darbo), NeĮhria 
ko l̂el nors vaikinų yra trigu
bai daugiau negu morganiu, 
liet neatsirado nė Vieno kiiris 
galėtu, tvarką prižiūrėti, h <)vl 
tvarkdare išrinko ewei*giTlgą 
mūsų v j ^ K. , -fcJeimamite. 
' 'Baseball" ratelį organizuoti 
išrinkti sie. T. Karužis ir J. 
Pranklinas. Kitas komisijas 
rinkti palikta sekančiam sus-
mui. Prisirašė 4 nauji nariai. 
P. T)&imidas, 8. ŽiemaueiILS." 
P. Rusinus ir V. Bernotas. 

L. Vyčių org. n«uda. — Aj> 
gaikHina, kad <lar vis atsi
randa tokių nesusipratimų 
fcmonių, kurie norėdami pa
niekinti L. Vyčių org.-ją arba 
atitraukti narius iš kuopos, vi
saip ją biaurina, buk Vyčiai 
priima kuopon visokius šlamš
tus ir tt. 

Klysta nabagėliai; nešino 
kad Vyčių priedermė jungtį 
po savo sparnu netik gerą kat. 
jaunimą, bet taipgi ir ištautė-
jiisį ir traukti prie tikėjime 
nustojusius jo. Mūsų šventa 
priederm? gilinti juose Dievo 
ir"tėvynės meilę. Jeigu noriu-

4 

tis sugryžti fu-ie Dievo, pri
siekia tam, tad mes turime jį 
priimti, tokiu būdų sustiprin
sime jame Dievo ir tėvynė* 
meilę, tą obalsį, kurio vykdi-
nimą gyveniman mes prisiekė
me. Dažnai lankydami sus
inus, nariai pripranta prie sa
vo kalbos, kurią jau beveik 
buvo pamiršę. Jeigu mes ap
leisime tuos žmones, nepriim 
darni jų savt> organizaeijon, 
jie ieškos kitų draugų, bet 
nises esame pasiryžę gelbsti 
jaunimą iš pasileidimo ir iš 
tautėjimo nasrų. 

Mūsų miestelyje yra kelios 
vedusios porelės^ ir nors jau
ni, energingi katalikai, bet ne
žinia kodėl neprisiraso prie 
Vyčių org-jos. Nemanykite 
kad Vyčių org-ja yra tik jau 
niems nevedusiems. Tik atei-

Ikite, o busite mielai priimti j 
šią kilnią organizaciją. 

Anitsuj Pr'ak. 

Moksleivių naudai vakaras. 

Šiuomi pranešame k užkvie-
čiante vietos lietu-viutr atsilan
kyti sekmadienio vakare, sau
sio 21 d, į Šv. JZazimiero pa-
raf. svetainę, Giedrinimkų 
vadearan, kuris yra rengiamas 
moksleivių vajui, suMpimui 
neturtingų moksleiviu einan
čių aukštesnius mokslus, kaip 
Amerikoje taip ir kitose šaly
se. Šis vakaras bus gan įdo
mus, susuiės iš prakalbų ir ki
tokių pamargini mų. 

Kalbės moksleivis J . Zabu
lionis, adv. A. Tamošaitis ir 
gerb. klebonas kun. J . Česna. 
Taipgi bus atvaidinta gražus 
ir įdomus trijų veiksmų veika
las "Išvadavę' ' ir vieno veik
smo ' ' Neužsimokėjęs 'pabėgo''. 
l>ar bus deklamacijų ir eilių. 
Visus užtikriname išanksto, 
kad busite patenkinti, ir į šį 
vakarą atsilankę nevien kad 
laiką gražiai praleisite, bet ii 
savo tautiečius, neturtingus 
moksleiviu^ paremsite. Už 
Tamstų prielankumą išanksto 
tariame aeiu. 

Vakaro rengėjai. 

DARBAI. — VEIKIMAS. 
^ ^KRaSTYNOS. 

Detroit, Mich. ->- Šis mies
tas yra garsus, ypač automo
bilių pramone. Susinėsimas 
čionai geras.' Darbai dabar ge
rai eina. \r dabai* iš kitur pri
buvusiam galima gauti <larbo 
ir stubą.puonmti. Beiškia, grį
žta normalus laikai. 

Tarp lietuvių gyvenimas yra 

siej nusįprogresavo neUž&mio 
k a nei ką rašyti. Katalikai, *e-, 
vynaindai, gražiai d^rt>uxy«si. 
Ir tauta, ir bažnyčia, ir pla-1 

čioji \asuomenė gaii jų vėiSi-
mu pasidžiaugti. 

Šv. Jurgio parapija puiktai 
gyvuoja. Parapijonai yra pil
nai patenkinti gerb. kun. kleb. 
J. Čižausku ir į\ myli. Daug 
parapijai skolos sumažino. 
Parapijos mokykloj jau stoka 
mokiniams vietos. Taip jau 
čionai lietuviai katalikai yra 
susipratę. Kai-kurie žmonės 
apgailėdami jau tUii leisti vai
kučius į viešąsias mokyklas. 

Pp. ^rv^čianis dovana. 

Kalėdų šventes ir Naujus j 
Metus čionai linJksinai pra 
leidom. Kalėdų dėdukas kuone; 
visus čionai gausiai apdova 
n©jo. Ponams Širvaičiams {pa
liko dovanų sūnelį, kurio krik-. 
fetynes buvo sausio 10 4. I92:"> 
m. Jam vardą davė Afbertą 
Juozapą. Tai*p kitų svečių 
krikštynų puotoje lwirve ir k^un. 
kleb. J. Bizauskas. Tarp kitų 
dalv-kų p. Širvraitren)į padaina
vo* sok> '-Kur %ėga Še8u|>fe,\ 
o kun. čižauskas akompanavo 
jaį ant piano. 

Apdovanotieji pp. Leo.. k* 
Mar. Širvaičiai yra pasižymė 
įę v'isapmenės darbuotojai, 
pi-įklauso prie įvairių kat. or
ganizacijų ir energingai jose 
darbuojasi. Prie to dar p. Šir
va itie-nė yra įžymi dainininkė, 
solistė. 

Visi reiškiame savo linkėji
mus }*p. Širvaičiams ir jų -šu
neliui Arnertuį Juo«ui. 

Ūkininkas. 

IpįfMl 

•y 
Ka»»piSBJrĮS, 

OV6HEM i\QtBKI2U 

PERKAKTIEMS PAS MUS DOKUMENTUS PADAROM DYKAI. -
Mainydami, pirkdami ar par. 
duodami visados kreipėtės 
pas .'-̂ 131 

S. L. FlfiiONAS 

>;ur yra paminklų ant jo at 
įvairus. Apie tuos kurie dva-|minties. 

— Mama, Jurgis Wasliingto-
nas tiifbut turėjo gerą atmin-
tį> 

— Delko! 
— Dėlto, kad aš mačiau vi 

, . . I • .11 .HM1 

Kas užrašys ne per agentą savo giminėms,, ar pažys
tamiems Amerikoje, ar Lietuvoje nors pusei metę **DRAU-
GĄ" už "$3.00, gaus dovanėlę ą oro pramr^, o kas įsi
rašys visiems metams už $6.00 $aus oro pm^ažą ir nerU-
ją Lietuvos žemlapį. 

Kas užrašys ^^AIVĄ" į Lietuvą už $2.00 metams, 
arba Amerikoje už $1.50 metams f aus nauja Lietuve* 
žemlapį. , " JH*' 

B R A U € A J 5 P U 8 . C O . . 
2334 So, Oakley Avi -:- Cfcicafo, III 

Suteikiant jiems gerą, sveiką ir «aie-
fing| maistą laike vienų metų. Jejjfu 
jfts ir̂ g-alfte lindyti savo kūdikio, neban
dykite *naiitinti kitokiu maistu — tik 
duokite jam 

EAGLE BRAND 
ę0ONOSNMD MILKl 

Tai maistas, tais yra pastate* Ir ilai*laJo« 
tWe8*mn«toi sthirią ir sveikų valkų ir »«*-
a*a*ių per .pastarąsias Uis ĮĮStiHunsi 

Hkirpkite Ir jMiatisJils l i t« 
spgatsiHinms į Bordeo Compa-
ny, 9Uw York ar « m s % ^»1-
nus patarimas ir nurodymus, 
kaip jį vartoti .lietuvių kalboj 
•isai veltui. Taipgi ir puikią 
tutftkhj knygą. U 

•• - i. ? 

(Waoo,{«. 
w. Saab at 

Tel. Blvd. 0811 \t 8Tt4. 
t A S BUS LABAI #Ust AKT 

NAUDOS. 
Pa«ekmln«:lau8la' uluii«iam pinigua 

sr i>arStiodaaml laivokartės 
. *>ntn Rcgtstraofi Notarai tSeteivos 
Atstovyliėje 
•^••^•-1 T T » . i •^• įS i te 

y 88 • • i • • asa^aa»as» • m mm^mm ̂  m mm + +mįį 

M m Gwi l«stit<rte 
DR. J. A. VAXallUS 

Osteopaibas, Chiropratas 
^ Matoropatlias 

Gydau jvairias ligas,- o ypatin
gai u8slsenėjuslss\ be vaistų lr 

operaotyų, — naujausiais bu 
dals, 

4224 Archer Av. BHgfa4e*l l*ark 
Tbeater Bldg., 2-roe Ioeos. 
Valandoa: nuo 8 iki 18 dltena. 

Kuo S iki 8 vai. trafc. 
KedėldienlaiS nno »~tkft 12. 

Tai. Lafayatta 8691 

A. £, STASiILAfM 
y 1 » * it wi » • l • • » • ĮfĮiM m m* I H H 

A D V O K A T A S 
1 Abstraktai exan»in»oJasii, phitya 

ant «eat essate skofinaear. 
OFISAS DIDMH:ST¥ 

KAMBARYS 1104 
Chamber of CoaameJ'oe Miėę. 

133 W. WasJua«ton ^treet 
Telef. Franksla 1?T8—484e 

VAKAKAIS 
82S6 So. Bąlate* «treat. 

(Eagle Musi'c Co.) 
Telef. Boulevard S787 

• W—IB«t l« •<» !«»» l m m u i k 

S. D. 
UETtJVft 

4 w. aa-ttf jpt 
Patarnauja Uittatuvėse 
usfa, Beikale 

kti, o mano 4arba 
nėdintL Tel. Caftal JlTi-^CŽlSyS 

WlM8HHIWIlsSHIlUlUinilHWIUmNHllll 

Remkite Ukos %urie garsina
si "tkm&" 

l P. WAITCHES 
L a w y i r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlcn.: B. B11-1S7 K. Dearbora 
Sftsaes TeU D m Į j l i ą S # f 
Vslcarais: 107SS S. Waba«h \r*. 

Tel Fallman SSf t . 
į ^ , , , ^ , , . 

UZ3CENTUS-
IMÎ 5 l̂lll[ni®llll!lliniaiUHIIIIIII±)«lHHHIIIg 

*500 
i»si»lymo ir Amerikoje netuvo. 

Valandos nuo lt> ryto fkl V vakari 
Nedėliotais nuo 8 iki 12 pietų 

TeL Lafsyette 422S 

PLUMB1NG 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa* 

\ 
O R O P R A N A U S , 

Kaina $1.00 
Šis pranašas pasuko .kokis bus oras. Kuomet ^rengiasi būti 

lytaus pamaži eina iš gfintelės lankant vyiras, gi ateinant gied
riam orai išeina laukan moteriška^ 
' Adresuokite: 

SI. TCSKA 
«228 w . ss - th Street 

MtATOAŠ PtTBL, CO. 
2334 Souili Oakley Avenue £Suca^5; lUi^i i . 

I, kad Biblistai žada duoti 500.00 
dol. tam ims prirodys, kad yra du«ia; dani/us, prafBV 
ras, tyme* ir tt. U viso 5 klausimus reikia prirodyti 
Ka tas rejttia. Tai reiškia, kad patis Biblistai tų 
klMisiaių ifiaiAkūiiittą įvertina 500.00 dol. 

Kas ttite 5 kiatftimus išaiškins, tas duos taoijui 
gero vz9H.H0 uĘ*XVAS'f nuo 43 oon. Uwe klau
simus pradeda aiikinti. 

* 

•LAIVAS^ duoda skaitytojams gero ui 500.00 dol. 
o kainuoji jisai \ sietus tiktai $1.50. 

Išeina M!*sUVAS" kas savaitė. Kiekvienas nume
ris "L*\XVO" kaiABos Tamistai 3 centai tiktai. I r ui 
tuos 3 centus gausi iiniu įdomiausių u i 500.00 dol. 
-V8)rt*$.' " *> 

N«oNo43 l<Uivi"«ii!a 
SU BIBLISTAIS 

I n k plnnksaa ir ptrašęs ček} vi t i .90 nisisakyk 
"LAIVĄ" taoju. 

"LAIVO" adresas: 
2334 'So. Oakley Avę. 

CHICAGO, ILL. 

http://vz9H.H0
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PAUUSUOTAS IN-
TARIAMAS. 

Kas nonis girdėt mus\i lakš-
Ihicagoj areštuotas Damel + l . . . ,T ^ v- . , . ° J tutes p. v. Brucienes auksini 

Culhane „įtariama plėšime ^ p a s k l , t i n į k a r t ( } p r i e š j a į 
miesto Berno,-, palinoraotaa. v y k s t a n t E u r o p o n _ l a ; a t e i . 
Nes jritikrinta. kad jis nieko M - „ ^ p e t r a u s k o k o n c e r t ) l ( 

bendra neturįs su tuo plėši-

MIKO PETRAUSKO KON-
CERTAS. 

mu. 

MIRE NUO APDEGIMO. 

Mirė Jennie Kantro, 46 m., 
729 Cornelia ave., kuri aną 
dieną prie virtuvės kajcalio 
baisiai apdegė. Buvo naš
lė. 1 1 | 

REPUBLIKONAI TAIKOSI. 

kuriame be paties p. Petraus
ko dalyvaus ir žymios daini
ninkės kaip va r pp. Valerija 
Bruėienė, X. Gugienė, M. Ja
nušauskienė, M. Šlapikaitė, ? . 
Stogis> Frederik Frideriksen 
(smuikininkas) ir A. Pocius, 
pianistas. 

Koncertas gerb. kompozito
riaus ir rinktiniu muzikaliu 

ir kitus piktina. Kad ir yra 
užtektinai sėdyne, bet jie nei
na į sMyhes. Kuąigai daug 
sykių, iš sakyklos barė juos, 
bet tas mažai gelbėjo. Kai-ku-
rie jau susigėdino ir užsilai
ko padoriai, bet daug dar te-
besitrina po pasienius. 

Butų gera, kad tėvai prižiū
rėtų savo vaikus, kad jie pa
doriai apsieitų bažnyčioj. 

Draugijos, kuriose jaunimas 
priklauso, turOtų perspėti savo 
narius, tokius jaunuolius-les, 
kurie drįsta šitaip elgtis baž
nyčioj, kad nedarytų gėdos 
draugijoms ir visai lietuvių ka 
talikiškai jaunuomenei. 

', Kibirkštis. 
/ 

• ju^^'UMV 
11 

Trečiadienis Sausio 17, 1923 

**"';*• ' " 

PMNEJUJAI. 
ORGANIZAGUŲ POMEI. 
%*. h. Pįį&oios Chicagos 

Apskritys kviečia visų orga
nizacijų valdybų ir veikėjų su
sirinkimą, sausio 17d. 7:30 vai. 
vak, &v. Jurgio par. svet. ben
drai įasityr^i kaip paminėsi
me Lietuvos Nepriklausomybės 

penkių metų sukaktuvių šven
to vasario 16 d. 

J. A. Mickeliunas, pirm. 

Labd. Sąjungos Centro Di
rektorių susirinkimas bus šį 
vakarą, t. y. sausio 17 d. Auš
ros Vartij par. svet. 8 vai, va
kare. Valdyba. 

\ 

Pranešta, kad Chicagoje vc-
publikonų srovės susitaikė ir 
ant galo parinko kandidatą į 
majorus. , J j V # S 

Tuo kandidatu yra Cliica-
gos pastos viršininkas Luc 

PRAŽUS GERIEJI 
LAIKAI. 

. "BUKOČPĄRTY >> 

Iš Springfieldo pranešta, 
kad legislaturon įduotas bi
lius, kuriuomi norima Oook 
apskrities darbininkus paves
ti ei vi lės tarnybos žinybai, 
taip kad ateity tik rinkami 
darbui darbininkai butų pa
renkami, bet ne politikierių 
favorizuojami. Jei bilius 
bus priimtas, tas palies arti 
3,000 darbininku. 

jėgų įvyks sekmadieny, sau
sio 21 d. 7:30 vai. vakare, | 
l»o\voii - Hali ( l iu l i Hcmse), S 
I i ai sieti ir Poik gatvių (įėji
mas iš Polk gatvės)k 

Miko Petrausko koncertas 
pasižymi plačia ir įvairia pro
grama klasiškais veikalais ir 
liaudies kuriniais, liaudies 
dainomis. 

^Bilietai koncertan gaunami 
pas Elta Commerce Co., Uni-
versal State Bank, Metropoli
tan State Bank, "Draugo" ir 
"Naujienų*' Redakcijose, 
Lithnanian Balęs Corp. ir Bee 
tboveno Konservatorijoje. 

. • Rep. 

Bridgfcport. — Sausio 13 d. 
8 vai. vak. parap. svet. kam
baryje "Kanklių choras" tu-

) rvjo "Biuieo P a r t y " . Snsirin-

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

JIKATOa, KUDU 

u*m rtrriajt •«• ūku 

k»«ta \**mdm bfaduflm 

K»*ki» .priihJm. l, H-

•r*r*m »*J*mi tr U.ui 
ir 'a* fralfca*. kaa ui 
J"» «J*M. k«r| » • t«. 
rtft* imfcmįĮtl , U * . 
UlfUls atvirti ir taliTai 

4 

m^M 

• . i i 
WJ > • 

ko nemažas būrys skaistaus 
jaunimo (butų ir daugiau su
sirinkę, bet nevisi žinojo). 
Buvo žaidimų kauliukais; ku
rie laimėjo, gavo dovanas. Pas
kui šeimininkės prirengė ska
nią vakarienę. Po vakarienės 
grojo muziką, šoko, dainavo, 
lig vėlumos. 

IŠ IMU TŪNSILUS 
obuffausiomts mokslo priemonėmis: 
1.—f»e iMillo, 
2,—1M> kraujo, 
3,—b«' marinimo, 
4,—T>e skausmo, 
5,—hc jokio pavojaus svcikatai.f 

Po operacijos, pacijentas gali tuoj 
eiti j darbą, gali tuoj valgyli; dąi 
nininkų balsas tampa malonesnis, 
visa sveikata geresnė. Kuriems iš
ėmiau tonsilns, yra pilnai užganė 
dfntL 

Ligonius su Įvairiomis ligomis 
p rijimu:— 

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

Nedėliomia ir serodomls ofisas 
I uždarytas, 

• DR. AL, M. BAČKUS, 
1 GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

OBSTETIUKAS, 
j ^ 1411 So. r.Oth Ave, Cicero. 111 

i 

JUODUKAS ILGAM 
KALĖJIMUI. 

}YHy Robi uson, jaunas 
juodveidis, kriminaliame teis
me nubaustas 35-iems metams 
kalėjimo. 

'Su plėšimo tikslais jis už-
ehloroi'ormavo ir pasmaugė 
Mrs. B. Greenberg, 3448 W. 
15 gatvė. 

RIEBUSIS KETVERGAS » • 

B0NUSŲ TEIS0TUMAS 
IŠMĖGINAMAS. 

Kuomet Illinois valstybės 
piliečiai pripažino buvusio 
karo veteranams tonusus, 
tuojaus tas klausimas paves
ta teismui išmėginti to pripa
žinimo teisotuma. 

, Tai daroma draugingai, 
nieko priešinga neturint prieš 
Veteranus. 

Sangamon apskrities teisė
jas Smith tą klausimą atsisa
kė svarstyti. Kad taip, tai 
tonusų klausimas paduoda
mas dabar vyriausiam valsty
bės teismui. 

Norima patirti, ar tas nėra 
priešinga valstybės konstitu
cijai, j ' . 

- MIRĖ SENYVA MO
TERIŠKE. 

Ar norite žinoti, kur ir kada 
bus galima linksmai baigti 
karnivalą? — Ogi Bridgepo1*-
te, Šv. Jurgio parap. svet. 
"Riebiajam Ketverge' Mot. 
Są-gos 1 kuopa rengia puikų 
"Kepurinį Baliu". Mat per 
klaidą svetainė buvo nusam { 
dyta ant vasario 18 d. (o tai 
pirma* sekmadienis gavėnios.) 
tai sąJnngief'S atkėlė Kepuri
ni Baliu i "Riebųjį Ketver-
gą", vasario 8 d. — Kas turi 

•s ' 

bilietus pasipirkęs ant 18 va
sario lai juos laiko, jie tiks 
"Riebiojo KefvergoM pramo
gai. Tik susimildami siukitė.s 
kepures, bus už jas duodami 
brangus ir gražus praizai'-. 
Kai pamačiau kokius gražius 
' ; pra i zus'' są jungietės duos 
svečiams, net akvs man išvirto 
o komisija baliaus pp. Bitau-
tienė ir Petkienė tvirtina, kad 
dar pačiu, gražiųjų nerodė man 
- - tai, bral, šiušiuos kepurę ir 
"Riebiajame Ketverge" dnm-
siu šv. Jurgio par. svetainėn 
ir Aš. 

Giras ūpas. 
Sausio 10 d. par. svet. kam

baryje L. Vyeių 16 kp. laikė 
susiną. Tarpe kitko atsiminė 
ir apie L. Vyčių Chi. Apsk. 
chorą. Tą vakarą dvylika na
rių pasižadėjo priklausyti prie 
choro. Nėra abejonės, kad 16 
kp. cliorui duos dusyk tiek 
narių. Vežimas dunda. 

STRAIPSNIS III. 
KŪDIKIUI ATSIRADUS. 

Motina turėtų bent savaitę ilsėtis 
lovoje ir neturėtų griebtis pilnis na
mų ruošos iki sukaks, mėnuo po pa-
lagrui. Jai tokis pailsto laikotarpis rei
kalingas ka <įasigauti, išvengti krau
jo tekėjimų ir pagaminti pieno savo j 
kūdikiui. 

Motinos maisto energija neturėtų 
butt suvartojama sunkiam rankų dar
bui, bet turi eiti J krūtų vieną del 
kūdikio. Bile darbas kuris nuvargi- f 
na motina perdaug gali atsiliepti j j 
kūdikio sveiką augimą. 

Palagos nėra liga — tai tik sveika
tos jtempimas. Pramok Jtaip tą įtem
pimą sušvelninti. 

Kuomet kiekviena nėščia ' motina 
yra tinkai'nai aprūpinama namuose 
ir .kuomet kiekviena turi išlavintą 
priežiūrą laike palau, tai GIMDYMAS 
BCS SAUSUS. 

Tel. Ganai 957, Vak. Canal 3118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 South Halstcd Street 

Valandos: lf lkl 12 ryta: 1 Iki 
po pietų: • Iki t vakare 

I IŠSIRAŠIKYTE1923 metams % 
"TRIMITĄ" i 

'"TRIM1JTAS" yra nepartinis savaitinis laikraštis, Sau- " 
liu Sąjungos leidžiamas. Jame gvildenami visų tikru | 
Lietuvos piliečių bendrieji reikalai ir Idausimai Is | 
plačios savaitės Įvykių apžvalgos "Trimite" skaity- $ 
tojas, kitų laikraščių neskaitydamas, gali pakanka- L 
mai apsipažinti su Lietuvos gyvenimo ir pasaulines t 
politikos svarbesniais įvykiais. "Trimitas" drąsiai L 
kovoja prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudoto- | 
jus ir nepriklausomybėj priešus. 

"TRIMITE" dedama šiaip gražių apysakėlių, istoriniu 
i vykiu ir ižvmiųjų žmonių gyvenimo aprašymu, 
.straipsnių/eilių/retų atsitikimų ir mokslinių išra
dimu paminėjimu, plačiai rašoma apie sporte ir t. t. 

"TRIMITAS" rašomas lengva ir mažamoksliams leng
vai suprantama kalba. Ypač jaunuomenei "Trimi
tas" stengias būti tikru draugu ir patarėjų jos or
ganizaciniam, Tėvynės gynime, visuomeniniam ir 
kultūriniam darbe. 

"TRIMITAS" eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. 
Jo kaina Lietuvoje — metams 7 lit. 50 centų; pus
mečiui 4 litai; trims mėnesiams 2 lit. 25 cent., ats
kiras numeris 20 centų. Amerikoje: metams 1 dol. 
50 cent, pusmečiui 80 cent. Atskiras numeris 5 cent. 

Amerikos Lietuviai. Užsakykit "Trimitą" sau Ame
rikoje ir savo giminėms1 bei pa&įstamiems Lietuvoje! 

Amerikoje Trimitą, galima užsakyti: 1) per L. Šauliu 
Atstovą. A<lr. A . Žemaitis 32«7I So . Hals ted St . Cliicago, 
111. 2) per Pr. Norvydą, 38 Park Row (Room 816) New 
York City. 3) L. Saulių Rėmėjų Biurių* Valdybose ten 
kur. jos yra susidarė. 
"TRIMITO" Redakcijos ir Administracijos adresas 

Kaunas. Laisvės1 Alėja N. 26. 

VAIKELIO JĖZAUS DR JOS 
NAŠLAIČIŲ PRIEGLAU-

- DOMS AUKOS. 

, Chicagoje mirė Lucie d' 
Epicy, franeuzė, eidama 102 
metus. 
i 

DRAUOO PINIGŲ STUN-
1 TIMO SKYRIUS 
Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

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

(Kampas 23-rd Place) 

NEGEISTINAS APSIREIŠ
KIMAS. 

Bridgeportas. — Kas sekma
dienį 9 vai. rytą, bažnyčioje y-
ra laikomos taip vadinamos 
"vaikų mišios". Bažnyčion ai 
si renka daugiausia jaunimo, 
kad išklausius šv. mišių. 

Didžiuma suėję į bažnyčia 
užsilaiko padoriai ir ramiai, 
ypač mažieji vaikučiai, kurie 
lanko parapijinę mokyklą, jie 
yra seserų mokytojų prižiūri
mi. Bet daug tokių susirenka 
į bažnyčių lyginai kaip į koki 
"pool room": sustoję prie 
durių ir vien tik šposus krečia 

Surinktos per jos įgaliotinio 
kun. J. Norbuto prakalbas. 

ROSELAND, Chjcago, 111. 
Visų Šv. par.: 

Po $5.00: Kun. P. Lapelis, 
M". VaičiuHenė^ }1. Šapranau
skas,' EI. Xolrkiri£ien«>, Ant: 
Holbek. 

$6.00 N i k . M i ^ i i a s V 
Po $2.00: K. Burblys, St. 

Čiužeis, »Į. Daukas M. Kuko-
raitiį<, R. Šidlauskas, Pri Pal-
davičienė,. rtun. Kemėšis. 

Po $1.00: ly. • Jurjonas, O. 
MonkeVičienė,. J. Daukaitė. B. 
Plačaitė, K. įfoskalęk, E. Geiv 
vaitė, M̂ . Šlikas. J; Zikaras, M. 
Tiške\-iČięne, K Kihšienė, V. 
Kvietkauskas, O. Škotaitė, J. 
Daukšienė, &£. Petrikienė, V. 
Frąjienė, P. Adomėnas, A. 
Savičius, J. Andriuškevičie-
nė, J. Leleika, S. Šimaitienė, 
R. Žilinskienė, J. Ramanaus-

Smulkesnių aukų ir neįvar
dintų .$2:45. Seniau paskelb
tų $47.30. 

Viso labo toj parapijoj 
$116.75. 

VVT PARDAVIMO 
Barg«nŠLs pirmos kliasos minkštų 

gėrimų parlor, taip-pat 4 kambariai 
pagy^-enimui. 

Atsišaukite: 
MILL.AY * DOODY 

Tefcf. Canal 5054 

• 

REIKALINGAS vargonininkas ku
ris galėtų chorą vesti. Su išlygoms 
meldžiu kreipties sekančiai. 

KUN. S- E . KOLESEVSKIS. 
»t4 Vorth 15 W. Street 
* K. St. I.oąUs, 111. 

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

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilcinkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina 6oe. aptiekose, arba prisiei
kite 75c. tiesiai [ labaratorija. 

P. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4tb St-

Brooklyn, N. Y. 

\Tt TAVO KIDIKIO 
GIMIMAS rUtEKORDL'OTAS? 

įstatymai reikalauja, kad kiekvieno 
kūdikio gimimą gydytojas, slaugyto
ja, Vr pribuvėją raportuotų j sveika
tos biurą arba miestelio klerką, ku
ri savu keliu praneša Valstijos Bo-
ąrd of Health. Jei nesi tikras, kad 
šitas buvp padarytas, tai rašyk pats 
| etate Board of Health, jei ten ne-
bua niekd u|rasyu, tai gausi blanką, 
kurią išpildęs pasiųtsk pats. Nėra vė
lu tą padaryti bile kada, ir grali bu Ii 
tas jam bus svarbu kada nors ateity. 

Y*a syarbu užrekorduoti tavo kūdi
kio gimimą del sekamHų priežasčių: 

Ivad" parodyti jo metU3 Ir pilietybe. 
Kad parodyti jo tcf&e lankyti mo
kyklą. 
Kad parodyti jo teise dirbti. 
Kad parodyti jo teisę orio pavel
dėjimo'. 

..Kad parodyti jo teise vesti. 
Kad parodyti jo teisę užimti vald-

* vlėte. • 
Kad į.Ktrodyti jo teisę gauti pašpor-
tą kelmuti uMieuin. 
Kad pąjro4y^.. mbtjnos teisę pri<"» 
naJHės pensijos. 

' urniKio PIRMOS DRAPANOS 
.Sekanti dalykai iš drapanų yra rei-

knftnil kūdikiui'ir turėtų būti jau iš-
kalno parųpinti: 
!; E' Kejturl : turlijai vystyklų. 

J. Kettvi flanelio pilvo saistai. 
S.- Acftios sukneles. 
4. Dvylika baltų marškinėlių. 

' 5, Aett UaneHo petikočiai. 
6: Keturi naktiniai marškin. liai. 
7. DvC iipojiĮėllai. 
f.' Trys pątiniai marškinėliai. 
9. Aeši cliilptkai. 
10. lAkštae špHkų. 

' 
Nors daugeliu atveju sveikas ir nor 

malis kūdikis nereikalauja gydytojo 
priežiūros, bet tai tik laimingas nuo-
tikis Ir nevlsada atsitinka. Kuomet 
kūdikis nėra sveikas arba neauga 
kaip reikia, motina neturėtų svy
ruoti kreiptis prie gero ydytojo. Iš 
kitos puses, normalis vaikas, gauda
mas tinkamą priežiūrą ir maistą, pie
ną krūtų arba BoKd«n's Eagle Pienų 
jei krūtų nėra, privalėtų išaugti j 
sveiką, normai) vaiką. Milijonai ir 
milijonai kūdikių išaugo j sveikus ir 
vikrius vaikus per %k/>mbinavima ge
ros motiniškos prležinros ir maitin-
gumo esančio Borden's Eagle Piene, j 
Idant Lietuvė motina žinotų kaip 
vartoti Borden's Eagle Pieną, Borde-
no Kompanija yra prirengusi lietu
vių kalboje, pilną maitinimo pamoki
nimą kaip sutaisyti Ir kaip penėti 
kūdiki su Borden's Eagle Pienu. Jei 
nori kopiją šitų pamokinimų, iškirpk 
kuponą iš bile vieno paskelbimo jr 
pasiųsk kompanijai, o ji su mielu no
ru pasiųs tau visai I dykai, sykiu su 
puikia kūdikių knyga. 

1158 

STANLEY P.j 
MAŽEIKA 

GRABORIUS m ! 
Balsam u o tojas 
Tūrių automo-j 

bilius visoklemsįi 
raikai am s. Kainai 
prieinama. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago 

Telefonas Boulevard 4189 

A. Masalskis: 
Graborius 

Patarnauju lai-i 
dotuvėae V«s-U 
tuvėse ' krikš-Į 
tynose ir kltuo-Į 
• s reikaluose, 
Kainos prieina-; 
moa 

13307 Auburn Ave. Chicago 

Valentine Drcssniakinir College 
2407 \V. Bladison Street 
Telefonas Secley 1«43 

Moko Siuvimo, Patternų kir-
įpimo, Designing bizniui ir na-
jmams. Vietos duodama dykai 
[Diplomai, Mokslas lengvais at-
niokėjimais. Klesos dienomis ir| 

{vakarais. Reikalaukit knygelės. 
{Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-j 
lių Taisyme. Norint informacijų' 

[rašykite ar telefonuokite. 
SARA PATEK, (tirm. 

-
J. WYA1TDS 

Graborius ir Balsamuotojas 
K. SYREVICIA 

Antomobilral visiems reikalams 
2055 W. 22-nd Str. 2I1« W. 21 PI 
Tel. Canal 6543 Tel. Canal 0109 

Važinėkis Visą Savaitę 
už S1.25C. 

ant savaitinio "L" pass o. 

Gali važinėti po visą miestą 
kur tiktai nori turėdamas sa-
vaitinį pass'ą. Vartok ji va-
žiuojant darban ir grįžtant iš 
dsrbo- paskolink ji savo pa-
čiai kuomet ji važiuoja mies
tan • 

Chicago Elevated Railroads 

SKAITYKTrE "DRAUGO" APGARSINIMUS 

WL 

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę ir vasidėk ateičiai. 

( A p g r . ) 
4* , 

Kdir6*Jlai Ir Import^rlai GerlaaidB 

ITALIŠKŲ 
Rankn Dirbtu 

Armonikų 
vl-

pasanlU., 
Caraotuoji*-

rt 
ttm metq 

«Iaas if»-
kai-

n«tn» ko-
« « • flr-
«. v; m 
parduoti. 

i r * ra pil 
la«trnfc-. 

dsod«-
pirkėjami). M M jranurtuojame 
nwifc»Tittil galės jjroti ant armo* 

M raidų - i keturtu* mėne^in^ 
Ra*ikit« anurlf 

/ 
EĘ 

BONUS APLIKACIJOS 
Išpildomos šiame Banke. 

Nėi a reikalo važiuoti miestan išpildyt: lilanką. Šis bankas su mielu naru tau iš
pildys ir pagelbės visuose reikaluose. 

Aplikaeija turi būti gražiai parašyta, mūsų Notaras patikrins ja be jokio mokes
čio. Ateik j šį banką o mes tau pasakysim ar priguli Tamstai gauti bonus ar ne. Kuo
met eisi bankon atsinešk savo ' * diseharge " popieras. 

Šis bankas bus atdaras seredoj, nuo G iki 8 vai. vakare, ir visa dieną subatoi 
nuo 9 ryto iki 8 y. vakare,-kad aprūpinti reikalus tu žmonių kurie negali ateiti re-
gularėse bankinėse valandose. ^ ^ 

CENTRAL MANUFACTUR1NG 
DISTRICT B A N K 

1112 West 35th Street 
BANKAS KURIS 

PAGELBSTI TAUI 
KILTI BANK 

TURTAS SUVIRS 
$7,000,000,00 

• . - i ,.»'••' JS 
l 


