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ANGLIJOS SU LIETUVA 

s SANTIKIAI 

v 

>X DONAS, sausio 23. — 
M. T. Naruševičius, Lietuvos 
" c b a r g e tlie affairs , ' paskir
tas pasiuntiniu Anglijai, įs
teigus pilnus diplomatiniu-: 
santikius tarpe Lietuvos ir 
Anglijos (D. Bri tani jos) . . An
glija y ra pripažinusi* Lietuvai 
de jure . 

INDUSTRIALIZMO KŪNAS 
PASIRENGĘS DARBAN. 

Nauja Katal ikų Konferencija 
Industr i j inėms Problemoms 
spręsti pa tva rkė planus rek
ru tuot i narius. — Visi ka
tal ikai gali įstoti. 

Visatinas Darbininkų Streikas 
Ruhro Krašte 

/ 

KAI-KURIUOS TRAUKINIUS OPERUOJA FRANCUZAI 
K A R E I V I A I 

GEN. LUDENDORFF PERŽIŪRI VOKIETIJOS 
KARIUOMENE 

NEŽINIA KAS BUS SU 
RUHRO OKUPUOTE. 

A N G L I J A , saus. 
žinia, kas toliaus 
Ruhro okupuote. 

Visame krašte 

i 

t a visokios kalbos. Saldoma, 
jog franeuzaį mato, kad su tą
j a savo okupuote atlikę didelę 

23. -NeV klaidą. Šiandie tad juos ima 
dėsis su desperacija. Žut-but, nori o-

kupuoti didesnius plotus. No-
vokiečiai r i t raukt i arčiaus paties Ber-

I 

V 

\VASHINGTOX, saus. 14. 
— Visi planai pagaminta ir 
pa tvarkyta rekrutuoti narius 
naujon Katalikų Konferenci-
jon Industrinėms Proble
moms rišti, čionai paskelbta. 

Šį Konferencija Įkurta mi
tinge, laikytame Chicagoje 
gruodžio 29 d. Mitinge daly
vavo apie šimtas katalikų dar
bdavių, darbo oficialų ir kata-
taliku socialiu lvderių dvasiš 
kių ir pasaulinių. 

Vyriausias Konferencijos 
ofisas įkurtas čia, 1314 Mas 
sachuset ts ave. 

j Organizacijai baigiama tai-
'*&yti kustitueija, kurioje t a r p 

kitko bus pažymėta: 
'Mos tikslas diskusuoti, stu

dijuoti ir suprast i industrines 
problemas. 

'Mos nar ia is gali Imti visi 
katalikai. 

" J i turės metinius mitin
gus, kuriuose bus diskutuoja
mos industr inės problem. Ne
turės but jokių balsavimų jo 
kiame ir industrinio nusis taty 
nio klausime. 

" J i darbuosis i r ragins sh i 
gt i lokales konferencijas i r ki 
tokias organizacijas studijuo
t i i r diskusuoti industri ja. 
Kiekviena lokalė grupė naudo 
jas i autonomija, tečians pil
n a i pr is i ta iko pr ie konstituci 
jos, idant industr iniais klau
simais nebūtu daromi joki 
ba l sav imai . " 

Prezidentas , sekretorius-iždi 
n inkas i r penki organizacijos 
viee-prezidentai bus renkami 
metiniuoes mitinguose i r jie 
sudarys vykinamąjį organiza
cijos komitetą. 

darbininkai sukėlė visatiną lyno. 
streiką. Tik kai-kuriose ang- . Bet kai-kas tvir t ina, a r kar-
lių kasyklose dirbama, nuo tais franeuzai nesidarbuoja 

kariuomenės gauti sau bent kokį tarpinin
ką. Atsimesti be nieko iš 
Ruhro krašto, juk tai baisus 
dalvkas. 

KLAIPĖDIŠKIAI TURI SU
ORGANIZAVĘ SEIMį. 

SEIMAS SVEIKINA PREZ. 
HARDINGA 

Valdži žia ima eiti 

KLAIPĖDOJE ORGANI 
ZU0JAS1 ATSTOVU 

TARYBA. i 

BOLŠEVISTINĖ RUSIJA ĮSPĖJA VARSA VOS VALDŽIĄ 

pareigas. 

Klaipėda, saus. 22. — Sau
sio 20 died§ teisotai Klaipė
dos piliečiu išrinkti atstovai 
Klaipėdos jkrašto seiman tu
rėjo p i rmąai sesiją l leide-
krugo niiespiio tea t re . Se
sijoje dalyravo i r pildomasai 
krašto komitetas a rba provi-
zionalė Klaipėdos lietuviška 
valdžia. 

Sesijoje 
ja. S. Vai 

kurių atšaukta 
pa troliai. 

Tečians ir tie darbininkai 
paines darbus. Xes franeu-
zų autori tetai atsisako paliuo-
suoti areštuotus industrinin-
kus, kasyklų vedėjus ir visą 
eilę vokiečių valdininkų. 

(Visi vokiečiai geležinkelie
čiai sustreikavo. Streikuoja 
telegrafistai ir pastos tarnau
tojai. 

Visi darbininkai kaip vie
nas klauso ue franeuzu isakA'-
nni. bet Vokietijos vvriausv-
hės parėdymu. 

Kaikuriuos traukinius ope
ruoja franeuzai kareiviai uni
formose. Ta ip ilgai juos o-
peruos, kol sudaužys. 

Ludendorff veiku. 
Garsus vokiečių generolas 

Ludendorff aikštėn iškįla. A-
not žinių, aną dieną Muens-
terio mieste j is peržiūrinėjo 
vokiečių policiną kariuomenę 
(reichswehr) . Kalbama, kad ' H Berlyno praneša, jog vo-
jis tą kariuomenę kokioj tai kiečių vyriausybė pradžin«ru-

Anglija baimėje. 
Anglijos vyriausybė reiškia 

baimės. Tai patvir t ina laik
raščiai. Sako, kad Anglijos 
vvriausvbė a r šiokia, a r kito-
kia forma turės įsimaišyti ta-
rpan Vokietijos i r Franr t jos . 
Tai turės atlikti prieš savo 
norą. 

Anglai tvirt ina, kad frau-
cuzai ]>erfoh nuvažiavo. J i e 
giliau nepažino vokiečių tem
peramento. 

Ypatinga ėia baimė tame, 
kad jei franeuzai briausis to-

Į liau, jie galės susikauti su 
vokiečių kariuomene. Vokie-
ėiai gali pakelti militarinę 
akciją. Tuomet naujas ka
ras. 

t» 

Reikalaus atlyginimo. 

vietoj koncentruoja. 

Paryžiuje karo ministerija 
nepatvirt iną tos žinios. 

Vienos konferencijos. 
Tžvakar i r vakar Franci jos 

premieras Poincare turėjo net 
keletą konferencijų su marša
lu Foch. Pas t a ra s i s ant grei
tųjų pakviestas Paryžiun. 

Konferencijos pasekmės, 
suprantama, nežinomos. Plin-

si, kad franeuzams nevyksta. 
Vokiečiai diplomatai gami

nasi reikalauti atlyginimo nuo 
francutfų i r belgų už okupuo
tą Ruhro kraštą, už padary
tus ten nuostolius. Nuo to 
turi nustolius ir visa vokiečių 
valstybė. 

Rezultate gali pasirodyti , 
kad franeuzai y r a skolingi 
Vokietijai, bet ne ši Franei -
jai . 

a rv t a rezoliuci-
bių prezidentas 

Ifardingas fr valdžia prašomi 
remti Klaipėdos gyventojų 
norus ir fcelbėti klaipėdiš
kiams atsikratyti santarvės 
kontrolę. „ 

Be kitakoi seįmo atstovai 
vienbalsiai anusprendė, kad 
Klaipėda pri jungiama Lietu-

• 

vai. f r tddel Kauno prašo
ma kaip finansinės, ta ip mili-
tarinės pagelbos. 

Sveikina prezidentą. 
Pirmoje to seimo sesijoje 

dalyvavo a£ie 100 delegatų, 
daugumoje valstiečių ir buvu
siu Amerikon lietuvių. 

Visi j ie išrinkti teisotai a-
pie 36 sodžių piliečių. 

Sesija uždaryta susukant 
t r is kar tus už prezidentą 
ITardingą, ta ipa t už Ameriką, 
an t galo už pačią Lietuvą. 

Klaipėdiškiai žino, kad šia
ndie teisybę gali ras t i niekur 
kitur, ka ip tik vienoje Ameri
koje, kuri mažoms tautoms at
jaučia. 

Atmeta vokiečiu pinigus. 

Naujos Klaipėdos lietuvių 
valdžios nar ia i v 
Klaipėdos miestan ir imasi 
eiti pare igas . . 

Klaipėdiškiai pirmoje vie
toje a tmeta vokiškus pinigus. 
(Vokiškos markes t a ip žemai 
kainoje nupuolusios, kad di
desnius reikalus atliekant pri-

MASKVA, saus. 23.—ICaip, lėdama, vengia naujų ginčų 
rusai gyventojai, faip pat i su kaiminingomis valstybė-
b|lševistinė valdžia stovi už'mįgr. 

' taiką Europoje. * Bet tas nereiškia, kad Rusi-
SAUlUAMAa oLIMAd KUKY p 0 destruktyvio ir b e p r o ^ j a nestotų karan, jei ji prie-

rAKhlKS u Y V t N l O J Ų 'dukcinio revoliucijos laikotar- ; varta butų jin tempiama. V-
rALlA. pio, Rusija savo protinę ir; pač tp r i e š Lenkiją Rusija kas 

fizinę energiją sukoucentra-j momentas pakiltų, jei lenkai 
vusl atgaivinti industriją ir u-j mėgintų briautis į Vokietijos 

ter i tori jas gelbėti francu-

K A F N A S , sausio 18 (El
t a ) . — Vokiečių užsienių rei- k į 
kalų ministeris pareiškė gr ie- | R u s j j a a t ? a i v i n i m 0 dūvhą z a n l s . L e i f k a m s s u k i i u s , r u_ 
žtą protestą Lietuvos a t s to % ? a | i s t u m t j p i r m v n t i k t a į į ^ l ^ g e pakiltų patriotizmas nei 
vui Berlyne prieš Klaipėdos ^ p i ] ] i a i ^ K n r o p o j e . 1 R a i 8 r a s i r n o l a i m 6 b u t n ]en. 
Įvykius. Besibaigiančios L i e - K i l u s A i k a r i l i ) jof i t M v i s a s ' k a T m i 

tuvių-Vokiečių, ^ o n o m i n ė s ( | a r b a s ^ Q J Q y ^ J ) e r t r a u . | d i e n a s ats i tarnavęs rusų 
derybos nutrauktos. Sk ina- ^ j r ^ ^ t o ] i m i e m g , f t i ) p u l k i n i l l k a s amerikoniškam 
mam Vokietijos mimster iu^ ^ Tokių sąlygų šiandie-1 korespondentui pasakė: " L e -
Lietuvai, 0 . O l s h a u s e n ' u i , ' ^ ^ b o l S e v i k ų v ą ] d ž i a 7 l e ^ ] ė _ j ] l k j j a n o r i kervirtojo savo pa
duota instrukcija susilaikvti * :\]nm^*i \A I: • T T. 

J . t n išlaikyti. ; dalinimo. Jos norai bus pa-
nuo įteikimo kretančiai u. n ^ u ^ u«ix~«i *• • n - 'A. i • ,- ^ r (1-- T 

Dėlto, boJsevistine valdžia j tenkinti. Mes nebijome Len-
K lai pėdoje gyvenimas inė- st ipriai stpvi už taiką, dar- jki jon siunčiamos franeuzai a-jo tvarkon. Organizuojasi buojasi už taiką ir, kiek ga- ' municijos." 

krašto Atstovij taryba. Šau-
I 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. il)u^11 taip ffi.iiiaM^ kiamas seimas, kurs pareikš 
gyventojų valią. .neturtingą žmogeli 

Šiandien milžiniška Kauno ( 'mačiusį, kuris buvo rusų ka-
darbininkų demonstracija, už- IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS r e ir Vokietijos nelaisvėje, P: 
jaučiantį Klaipėdos darbiniu-; ! Varną, kurs tuo laiku grįžo iš 
lai išsiliuosavinią. TLIB]. D Ū K Š T A S , Ežerėnų apkr. ,Reinių sodžiaus nuo savo se-

Praėjusių metų lapkrič. mėn. sėr t Anielės. Gal(^ sodžiaus 
18 d. apie # valandą vakaro į i pjasitikę lenkai apiplėšė, at-

Magunėlių folvarką (kitkartl ėmė pinigus, mąt nes jų turė-
buvo dvarininko Zono dva- jo, nesenai grįžus buvo iš A-
ras ) , pas savininką to fol. Ra-} merilcos. Lengkai ne t i k at-
dzeviČių leaž-kas ėm,' belstis j j ėmė pinigus, bet i r gyvybę. 

v 

C I C E R O J E 
NAUJAS ĮSPĖJIMAS. 

LENKAI GRETINASI PRIE 
ANGLIJOS. 

SEPARATISTĄ SAUGOJA 
KAREIVIAI. 

1,000 KASDIEN MIRŠTA. 

* A T Ė N A I , sausio 23. — Ar
timųjų Rytų pabėgėlių stovy
klose kasdien po 1,000 žmonių 
mirš ta nuo skurdo i r nuo vi
sokių limpamųjų ligų. 

VOS IšGELBJCTAg. 

LONDONAS, sausio 23. — 
Iš Varšavos praneša, kad len
kų valdžia pagaliaus įsitiki
nusi, jog taikai Europoje pa
laikyti būtinai reikalingas 
Franci jos su Anglija draugin

gumas. i 

E S S E N , saus. 23. — Belgų 
kareiviai paėmė savo apsau
goti Leo Beckers, Aix-La-
Chapelle gyventoją, kur is y r a 
Rhinelando separat is tų (no
rinčių atsiskir t i nuo Vokieti
jos i r Rhinelando plotus pa-

Kadangi Lenkija j au senai skelbti respublika) lyderį. 
pilnai pareidavusi i r atsida
vusi Francijai , tad šiandie jai 

Ana vakarą Beckers namu 
langai išdaužyti, mėginta įsi-

Areš tuotas Luke Piptfola? 
19 m., 1444 \Vest. Grand ave. 
J i s su automobiliu suvažinė- leukų valdžia darbuosis susi 
jo ir nužudė 5 metų Patsy 

da r reikalinga prisimeilinti . v , . . , TTV 1M 
n * laužti vidun. Užpuolikus te-

prie Anglijos. , v. j J._• 
, . j c i a u s nuveikė pasiųsta belgij 

kariuomenė. Ties namais pa
s ta ty ta sargyba. 

Lenlcų premieras Silcorski 
Varšavos seime pranešė, kad 

.. Ronino. Policija jį vos išgel-
ar t int i su Anglija. I - . s 

Kaip žinoma, Lenkija šian-i W A S I t N G r O N , sausio 

C'hicagos sveikiuno lcomisio-
t m e r i u s Bundesoti įspėja gy

ventojus saugotis. Ima siau
sti influenza. J ą visuomet 
lydi plaučių liga. Daug žmo
nių miršta. 

Reikia saugotis nušalimo, 
kojų sušlapimo. Paroje mie 
goti nemažiaus aštuonių va
landų. 

duris . Išėjus Radzevičienei 
paklausus k<kas toks f" —len
kiukai Atsakė "kare iv ia i , leis
kite į vidų.M Tuomet Rad-
zevičienė paprašė nesibelsti: 

Gal tik Dievas, jei dabar 
žmonės negali neatleis tiems 
žmogžudžiams nekaltai išlie
tą kraują i r nubaus, nes tos 
baisenybės šaukia dangalui 

jeigu tur i t koki reikalą atei-! atinonijimo'. 

BUS DARBO CHICAG0JE. 

Nesenai sudegusi Polk gat. 
geležinkelio stotis bus atsta
tyta. Tai busianti milžiniš
ka stotis. Atseisianti 50 mi-
lionų dolerių. 

%New York Central ta ipat 
žada s ta tyt i stotį. Tam tiks
lui propuonuojama 75 milio-
nai dolerių. 

Nejaugi kitos pasaulio val
stybės vis leis lenkams taip 
žmones kankinti, plėšti, žudy
ti ir ramiai į tuos dalykus 

s? 

GAVO KALĖJIMĄ. 

kit dieną — nakčia neleisiu.' 
Po to " s v e č i a i " griežtai pa 
reikalavo įleisti ir jėga išlau 
žė duris — įsibriovė vidun 
Jėję į butą apie 15 ginkluotų j žiūrė 
vyrų* pusiau kareiviškai —ci
viliai apsirengę, revolveriais 
ir šautuvais apsiginklavę lie-
pj>> visiems namiškiams — re-
ncy do g u r y " ( rankas aukš
tyn) ir pradėjo savo darbą - j p A E Y Ž I U S , sausio 23. -
ieškoti - kratyt i . Paėmė vi- įgj k e t v i r t a d i e n į ( . i o n a i S118i. 
sus drabužįus, baltinius i r b a - [ r e n k a T a u t ų S ą j u n g o s t a r v l > a . 
tus. Išėję su groniu laukan, S a k o m a > s v a r s t v s i a n t į Wash-
UŽ13J0 tvar tan , išsivedė 6 ark- i n ^ o m p a d a r y t a ^ ^ ^ 
l.us i r rai t i išjojo. * n i n - j g t v ^ k a r o ]a[^no s n f a r t j 

SUSIRENKA TAUTU SĄ
JUNGOS TARYBA, 

sieidavo poperines markes 
" s v e r t i svarais. 'f Nes kas-j Cook apskrit ies kalėjimo 
gi* j a s besuskaitys. buvęs klerkas W. Paschel tei-

Delto vieton markių įvesti smo, nubaustas nuo 1 iki 10 
Lietuvos pinigai — litai. 

Reikalinga pagelba. 
Klaipėdos lietuviams reika

linga ne vien moralė, bet ir 
medžiaginė pagelba. 

Kalbama, jog Klaipėdos 
krašto likimas esąs neaiškus. 
Tomis dienomis čia atvyk
sianti komisija, kurią amba
sadorių t a ryba paskyrusi . 
Klaipėdiškiai pasirižę neati
duoti niekam savo krašto, 
kad i r mirt i prisieitų. 

Tečiaus j iems reikalinga 
pagelba i r kilusiame t a r p jų 
varge. Kuone kiekviena 
Klaipėdos mieste šeimyna 
reikalinga sušelpimo. 

bėjo iš įnirtuosios minios ran- die y ra Francijos vasale a r b a , — Prezidentas HardingaSj 
V I E N N A , sausio 23. — Ki

lusi kampanija prieš žydus. 

krų. verge. j pasirašė karo laivyno bilių. Norima juos ištremti . 

metų, kalėjimo. Kaliniai pas 
i į sudėdavo savo pinigus, gi 
j is tuos pinigus praleizdavo. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS. 

kas liko kaip sako "p l ikas 
kaip t i lv ikas" tik vėliau atra
do paliktus a r ta i užmirštus 

a m i n i u s kareiviškus batus S A C R A M E N T O , Cal., sau 
da r apiiiaujus — ir viskas.. 
Ponas Radzevičius y r a lenkas 
•—» patr iotas , rytmety, nenorė
damas žmonėms prisipažinti, 
kad lenkų 4arbas , sako: " t o 
litvini p a r t i z a n i " (tai lietu
viai — pa r t i zana i ) ; j is dar 
užginčija — slepia * 'savųjų' ' 

Ayalų gaminimo firmų ke
liaują agentai tvirt ina, kad 
šįmet avalinės SieatpigMan-' j u o d u s " d a r h u g 

CIO S ' ' 
Dažnai panašiems įvykiams 

T,,. - % i . P i i j pasikartojant , vietos gvvento-Illmois valstybes fabrikam M . J • v , , 
tų sąjunga priešinga, kad įno-
terims butų skirta 8 valaildos 
darbo dienoje. Tuo klausi
mu legislatura tur i bilių. 

j a i protestuoja prieš lenkus. 

IR VĖL ŽMOGŽUDYSTĖS. 

sio 23. — iVakar rytą žemės 
drebėjimas supurtė šį miestą 
ir visą klonį. 

DIDELIS ORLAIVIS 
BAIGIAMAS. 

Dentistų sąjunga, baigė su
važiavimą. Rezultate Chica-
go turės nemokamą dant ims 
taisyti klininką. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus o r a s ; tempe
r a t ū r a palengva kįla. 

VARDŽIA K I E M I O sodž., 
Salako valsČ. Neutral inėj zo
noj lenkai 21 d. ląpkr., 1922 
metų " apsupę VardŽiakiemio 
sodžių, pradėjo plėšti, vogti, 
žmones kankinti, mušti ir šau-
d y t i ; nukovė Pe t rą Rubiną, 
Nikodemą Rubiną, mažežo 

B Ė R N Ę , sausio 23. — Mil
žiniškas orlaivis Zeppelino ti
po baigiamas dirbti . Vokie
tijoje. Apie liepos mėnesį 
orlaivis bus pristatymas Suv. 
Valstybėms, kuri jį užsakė. 

PLATINK1T " D R A Ū G A . n 

P I N I G U K U R S A S . 
— • i 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos 1 svar. s.terl. 4.66 
Francijos 100 f r. 6.40 
Italijos 100 lirų 4.77 
Vokietijos 100 mark. .00048 

miusr lwt t ikrus lietuvius, A. Lenkijos 100 mar . .0033 
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DliUGAS Antradienis Sausi oa 23, 1923 
= 

:W9!!tfiimintiiUiiHMiiiiliniiiniimii*t tas, nepripažinimus Lietuvos 
tuomet buvo pripažinta L*t-

46 

LEETTJVIU KATALDtg 
D I J B K R A Š f I S 

DRAUGAS' 
Į g g g j ifakyrui nodėldianiua 

PRENUMERATOS KAINA: 
••tomu ,.„ $6.0C 
Bfttei Metų ..fS.Oi 

Prenumeratos mokasi ižkalno. Lai 
kas skaitosi nao nžsirašyno dien* 
ne omo Naujų Metų. Norint permai 
mjti adresą visada reikia priaiųst 
k senas adresas. Pinigai geriausi* 
uųsti Uperkaut krasoje ar expres« 

IConey Order" arba įdedant pia> 
. . v > registruota laiSka, 

• D R A U G A S " POBL. 0 0 
1834 8o. Oakley A ve., Chicafo 

Tei Eoosevdt 77M 
iffnnNiiiitinifiiiiniiiiiiimiiii MtiTHiiti' 

SANTARVĖS DOVANA. 
Kalėdoms gavome dovanų, 

santarvė pripažino Lietuvi} 
" d e ju re" . Tuomet t esi tenki
nome pastebėjję patį taktą, bet 
išvadų negalėjome daryti. Mu
ms prisiųsta plika žinia ir nie
ko dauginus, šiandien dedame 
ištikai? oficialų Santarvės tuo 
reikalu dokumentą. Lietuva 
pripažinta, bet tik dėlto, kad 
jinai pažada Versailės sutar
tį pi ldyt i San t a n e nepastebį 
mus-ų ekonominio bei politinio 
prijbrendimo, kaip garbingoji 
AVasbingtono šąli* savo "de 
j a r e " pabrėžė. Ne, Santarvė 
pripažinimo aktu pirmiausiai 
B&vo naudos ieško. Ją rado 
Nemunp neutralizacijoje. Ir 
kadangi Lietuva įtikėjo į Ver-
saiės sutarties raide, štai tau 
Kalėtiems dovanėlė. Santarvė 
taipat neriša skaudžių Lietu
vai fa&tų santiky su Nemuno 
' ' tarptaut inimu". Ir labai gv-
rai. Jeigu Santarvė nesutinka 
su Lietuvos Vvriausvbės sa 
lygomis, galės pasiimti savo 
" d e ju re" . Be jo Lietuva gy-
veno ir gyvens. Xe tiek " d e 
j u r e " Lietuvai reikalingas, 
lfiek pačiai Santarvei. 

Tečiaus šiuo atveju mes ga-
jiine ir turime pagrindo daug 
geriaus manyti apie Santarvę, 
ne tiek Santarve, kaltinti, kiek 
ūsuotą "*proszepana". J is pa
naudojo visas pragaro iutri-
gas ir įkalbėjo Santarvei k a i 
Lietuva^ ankštai susimezgus-i 
su bolševikais ir vokiečiais. 
Lietuva esanti ta riba, ant ku
ries bičraliuojasį bolševikas ii 
junkeris. Reikia tą ribą — 
Lietuvą panaikinti ar bent len
kų stipriai kontrolei perleisti. 
I r matome jų pastangas: Vil

ai' tik Laiko klausimas. 
• • ' 

FRIE KLAIPĖDOS SUKI
LIMO. 

Klaipėdos Laikraščiai vi^ 

vija ir Estija, Nemuno neutra-
izaeija, Klaipėdos freištatas 
ir tt. Dabar Santarvei pripa-
.iiiii> Lietuvą, sakytumei trūk
sta lenkų intrigų voratinklis. 
Didelis laimėjimas. . Santarvė 
iau pradeda žiūrėti į Lietuvą 
ne per lenkų akinius, gi kad ji 
dar neturi drą&os būti nuosek- jų šventą kovą, kiekviena ap-
i ligi galui Lietuvos atžvilgiu, link^bė įdomi. Klaipėdos, 

tuva. Kiek džiaugsmo ir lai 
mės mūsų broliams begirdint 
kad jau muša vienybes valan
da! Gi čia tuo tarpu franeuzas 
vokiečio liepiamas griežtai 
draudžia tam jausmui pasi-

AMBASADORIŲ K O N F E 
RENCIJOS LAIŠKAS DEL 
LIETUVOS PRIPAŽINIMO 
DE JURE, RAŠYTAS MINIS-
TERIUI PIRMININKUI IR 
UŽSIENIŲ REIKALŲ MI 

NISTERIUI ;P. GALVA
NAUSKUI. 

" B a i s a s " sausio 3 d. deda La 
l)ai karstą ir turiningą edito-
rialą, kurs jau skleidžia su
kilimo obalsį. 

" 'Kada nors didis istorikas 
beaprašinėdanias pasaulio gi
minių Iahn.*s ir nelaimes, be 
abejonės, pakartos Julijaus 

(Paryžius, v 192*2 metų gruo
džio 20 d. 
Ponas Pirmininke-

Laiškn Nr. 26.505, 1922 me
tų lapkričio 18 d., Jūsų Eks-
eelencija teikėsi pranešti Am
basadorių Konferencijos Pir
mininkui, kad Lietuvos Vy
riausybė pasižadą be jokio re
zervo priimti ir saugoti Ver-
salės Traktato nustatymus, 
kurie liečia Neminto navigaci
jos režimą. 

Žemiau pasirašiusieji turi 
garbės pranešti. J asų Eksec-
leneijai, kad Britų, Prancū
zų, Italų ir Jaj>onų Vyriausy
bės, imdamos domėn tą Lie

tuvos Vyriausybės pasižadė 
j imą, nutarė pripažinti Lie
tuvos Respubliką de jure nuo 
šio pranešimo datos. 

Tą nutarimą darydamos, 
aukščiau minėtos vvriausv-
lies tačiau nemano tarti savo 

Cezitro žodžius: " v a c vičti* 
(vargas nugalietėms) peržiu-
rėjęs lietuvių giminės vargus 
per ilgu? šimtus metų išken
tėtus po svetimųjų globa ir 
priespauda." Toliaus privedęs 
visą j>askutinių dienų pries
paudos virtinę, šaukia nepa
siduoti, gelbėti save ir Lietu
vą. 

Uždraudė Manifestacija. 

Santarvei pripažinus Lietuvą, 
klaipėdiškiai sumanė surengti 
didele manifestaciją gruodžio 
30 d. Klaipėdoje. Kreipėsi tuo 
tikslu į krašto komisarą IV-
ti^ne prašydami leidimo. Šis 
jiems leido turėti uždarytą, 
bet ne viešą mitingą. Kadangi 
nebuvo galima gautį salės, jie 
praši' leisti padaryti viešą ore 
mitingą su (triubų orkestrą. 
Tikslas manifestacijos — "pa
reiškimas įsitikėjimo, simpati
jos ir padėkos jausmų Santar 
\ės Valstybėms už ' 'pripažini
mą mūsų brolių valnystas de 

pilniau nušviečia tenykščių 
lietuvių padėtį sukilimui be- reikšti. •'Ar bereikia didesnio 
auštant. Mums taip a r tintai 'akstino sukilimui, kuomet ne 
priėmus širdin klaipėdiškiui kartą lietuvio siela sužeista? 
brolių troškimus ir užgiri&nt 

VOKIETIJA IR FRANCIJA, 
m i 

/International News Ser
vice " korespondentas iš Ber
lyno praneša, jog Vokiečiuose 
"iandie pakilusi didžiai karin
ga dvasia. Tik ginklų ir amu
nicijos stoka sulaiko JUQS nuo 
išliejimo apmaudos francu-
zams, išgrobusiems Ruhro teri 
torijos. 

Vokietijos vidujinių reikalu 
ministeris Oeser aną dieną 
štai ką pareišk,?: 

4 * Vokietijos gyventojai vie-
nu momentu visi subrustų 
šaukiant vyriausybei, jei tik 
jie galėtų. Mes neturime karui 
ginklų. Be to, šiandieninė vy
riausybė priešinga karui. J i 
nori' taikos". 

Ministeris pabrėždamas tvir
tina, kad Francija neieško ka
ro kontribucijos. Bet jos svar
biausias siekimas — sunaikin 
t i visą Vokietiją. Tečiaus vi-
si Vokietijos politikai tvirti
na, jog Francija pati savo tuo
se žygiuose suklups. Patsai 
ministeris Oeser įspėja, kad 
Francija į penkerius metus su
klups ir neatsikels. 

Franci jos visas tikslas 
sako jis 

čiai pasyviai priešinasi. liečia ir kitas denominacijai, klausydami muzikos ne visi 
Visgi pačioj Vokietijoj veį* Bet tas nesvarbu. Svarbiau- lygiai patenkinti, atjaučia ir 

kiai turės kilti vargas. Tairtai' šias tikslas yra katalikams pa 
ateis labai sunkus išmėginimų 
laikai. 

Kai-krrrie korespondentai 
rašo, kad Vokietija turi skait
lingą atsargą, turi jr ginklų. 
Bet ministeris Oeser "Inter
national News Service" kores
pondentui apie vokiečių mili-
tarines jėgas štai ką pažymė
jo: 

Vokietija turi ginkluotos 
policijos armiją, kuri vadina
ma BekhsAvehr. Ta armija 
skaito apie 80,000 vyrų. Visi 
jie apsiginklavę revolveriais. 
Trečioji jų dalis turi šautuvus. 
Ta 'policinė armija suorgani
zuota santarvės militarinės 
kontrolės komisijos priežiūro
je. 

Ta' policinė arnrija neturi 
nei kulkasvaidžių, nei artileri
jos, aeroplanų," šarvuotų au
tomobilių, nei kitko. 

(ji Vokietijos karo laivynas 
skaito vos 15,000 jurininkų. 

Tokia tai Vokietijos padė
tis. Tečiaus vokiečiai nemano 
pasiduoti franeuzams. 

OREGONO VALSTYBĖ 
"PROGRESUOJA". 

gaminti vergiją. 
Pirmuoju bilium atstovas 

Lewis nori uždrausti valstybė
je sakramentaliams reikalams 
importavimą ir transportaciją. 

Antruoju — nuodugniai ek-
zaminuoti mokytojus i r moky
tojas, viešoms mokykloms 
skiriamus, idant jų tarpe ne
būtų praktikuojančių katali
kų. 

Trečiuoju — atšaukti įstaty
m e kuriuomi bažnyčių nuosa
vybės ^l iuosuojamos nuo mo
kesčių. 

Ketvirtuoju—iš kalėjimų ir 
bernaičių lavinimo mokyklos 
atšaukti kapelionus. Nes kape
lionų tarpe yra ir katalikų. 

Jei visi tie biliai bus paduo
ti diskusijoms, tai legislatura 
užsiims nesavais reikalais. 
Pradės diskusuoti religinius 
klausimus. 

Taip bent Oregono valsty
bė "progresuoja". Tos valsty
bės masonus širdingai gali 
pasveikinti Rusijos bolševikai 
ir Meksikos prezidentas Ob-
regonas. Jų visų yra vienuoda 
dvasia ir siekimai. 

! • i 

KAS NAUJO MOKSLO 
BANDYMUOSE? 

džiaugiasi. Muzikos gabumus 
ir jos vertybę ištikimai pa
žymės tokios mašinos kaip, 
tonoskopas, audiometeris. 

Šiaip ištiriant muzikos ga
bumus mokslininkai mano mo
kiniams sutaupyti laiko, pas
tangų ir pinigų. 

Ašarėlė. 

ju re" , kaip savo rašte į Teti-
nuomonės apie įvairius pašte- s n e p r a n e § a V v r > M a l L i o t > 

Dėjimus, kuriuos Jūsų Kksce- ( > , h Komiteto T^bartas vic<. 
lencija išdėstėt savo notoje p i r m i r ša t liį,iskis sekretoriui 
1922 metų lapkričio 18 d , y- Tečiaus leidimo negavo. Tuo-

patinerai apie šiuos punk- „^ t V y r > v i ; ^ G e U h K m i K 

tus: ar yra karo padėtis tarp p a s į j ^ smarkų protestą pi*e 
Lietuvos ir Lenkijos, ar ne, 

* 

ar tokia padėtis pateisintų 
atidėliojimą priemonių, n urna 
tomų Kemuno internacionale 

zidentni Ambasadorių Konfe
rencijai. Reikia stebėtis dide
liu klaipėidiškhi taktu. Juk ' j ie 

Oregono valstybė jau ir taip 
pakaktinai pagarsėjusi. {Tno-
mi tečiaus nepasitenkinama. 
Norima ją <lar lalnaus išgar-
'sinti. 

Pentai tos valstybės maso-
sunaikinti vokie-jnai praved|> valstybės konsti-

NAUJI RAŠTAI. 

čių tautą. Bet tas negalimas j tucijaį ypatingą priedą, kunuo 
daiktas. 40 mitionų francuzt)|mį (|>anaikinamos visos vals-
negali nustelbti G0 milionų vo-! tylx\}e privatinės mokyktos. 

j 

Kiečių. Tuo labiaus, kuomet Tas priedas svarbiausia at-
\okiečiai yra t sveikesni kūnu kreiptas prieš katalikiškas mo-
ir dvasia. Francuzaį tuo a't-|kyklas. Norima visus tėvus 
žvilgiu negali lygintis su vo-; vam priversti, kad jie savo. 
kiečiais. vaikus leistų į publiškas mo-

Francija nereikalauja karo jkyklas. 
kontribucijos. Kiekvienas jos į Tą ypatingą dvidešimtojo 
aktas taį aiškiai įrodo. Ruliro 
okupuot,}, tai jmprasta fran-
euzų <lestrukcijos 

Žv»igžd3, N; 1. Mėnesinio 
literatūros, mokslo ir politikos 
žurnalas. Leidėjas A. Milukas 
ir €o., Pliiladelphia, Pa. 3654 
Richmond St. pusi. 67. kauto 
metams $2. 

Žvaigždė ligi šiol žiiioinav 
kaipo savaitinis laikraštis ir 
ėjęs dvidešimts du metu, pra-
dedknt šiais metais virto mė
nesiniu žurnalu. Be lietuvių 
kalba raštų, retkarčiais pasi
žada dėti anglų kalba, kad 
suįdominus čia gimusį jauni-

f 

mą. s X 

pagieža. 
gerai numano, kad jų krašto Francija galėjo turėti stiprų 

zacijos tikram įvykiui, kokios I spaudimas einu uzgiriant ir draugą Vokietijoje. Tik po 
vertybės yra Lietuvos Vyriau-j į m i n a n t Santarvės komisarui I buvusio kam jai reikėjo žmo-
sybės pasiskundimai priešjlVtisne, bet jie rengia mani-j niškar atsinešti į vokiečius. Ji 
Lenkų Vyriausybe del kon-jfe taci>> Santarvei pa^erl»ti ir I to nedarė. 

dvi Vvriausvbes. 
P rašau priimti etc. 

Pasirašė: Eric Pliipps, Po-
niaus pagrobimas. Dinaburgo iircarė, Nomano Avezzana, S. 

projek- Oknyama. 

flikto, kuris dabar skiria tasĮpadėkoti už Lietuvos pripaži
nimą de jure. Žinoma, yra ko 
džiaugtis. Sulyg Versalės su
tarties nuo Lietuvos pripaži-

Visi lig vieno vokiečiai šian
die nusistatę prieš franeuzur. 

amžiaus savo prpto "pažibą" 
]na\Tsti jiems ]>avyko. Bet 
ne jų dar galutinas laimėji
mas. Tas svarbus klausimas 
atiduotas spręsti šalies Aukš
čiausiam Teismui. 

Oregono masonai tuonii ne
pasitenkina. Jie darbuojasi to-
lesniai. 

Valstybės legislaturos atsto-
Okupuotose teritorijose žmo- U asx Î OAVIS iš miesto Portlan-

Masina ir metodą muzikos 
gabumams išbandyti jau prade 
dama vartoti. — Nors labai 
daug bandymų yra daroma 
matuoti proto veikimus, jie iki 
šiol pasilieka vis tik bandy
mai, bet ši muzikos bandymo 
mašina jau ištirta. Ne vien 
gera klausa reikalinga muzi
kui, dar ir kitos ypatybės pa-i 
daro gerą muziką. Aišku, kad 
be goros klausos negalima 
'smuikuoti ar kitą panašų sty
gų instrumentą vartoti, nes 
tonai sulig klausos nustatomi. 
Taipgi ir orkestros negalima 
diriguoti be geros klausos. Bet 
pianą gal skambinti ir kur
čias, lies čia tonai nustatyti. 
Žmogus turėdamas vien gerą 
klausą gali būti stygų derin
tojas, bet ne muzikas. Muzi
kai reikalinga klausa, ritmas, 
emocija, fantazija ir t. t.Su jau 
padirbtomis ir dirbamomis 
priemonėmis mokslininkai spė
ja, kad bus galima sužinoti ar 
žmogus turi gabumų muzilįoj 

Tvrrzys.'— Lietuvos Val
stybės Prezidento kalba pir
mąjį Seimą atidarant. Šešu
pė — Gintauto eilės. Kan. Jur
gis Narjauskas. Del Nemuno 
neitralizacijos. Lietuvos pra
džios mokyklų įstatymas. Lie
tuvių spauda Amerikoje J. P. 
Medžiaga Amerikos lietuvių 
bibliografija. J . P . Šatrijos 
Raganos iš Daktaro pasakoji
mų, apysaka. L: Žemės refor
mai vykdinti. Kas girdėt pa
saulyje. Iš mūsų apygardos. 

Gydytojas', mėnesinis žmonių 
sveikatos žurnalas. N. 1. Sau
sis 1923 m. Chicago, III. — 
Turinys'. 

Pasiutimas. I)r. J . Vitkui. 
— Delko dantys genda. Dr. F . 
Zurvveli. — IndustrialLftį Me
dicina. — Ar rūpiniesi savo 
sveikata? Dr. S. Biežis. — 
Šaltis. Dr. J . Vitkus. — Ko
de! daktarai nesigarsina? — 
Klausimai ir atsakymai. 

įį 

• 

nės neduos priešui jokios pa-
ni>ro dienos Klaipėda automs- igvibos. Sustabdomas . kontri-
'lš>ai turi susijungti su Lie- bueijos pristatymas. Vokie 

do legislatural įdavė net ke - ' i r kokiam instrumentui, 
turis prieškatalikiškus bilius. | Ne visi žmonės turi lygius 
Žinoma, tie biliai išdalies pa> muzikos gabumus, tapigi besi-

No. 28. Darbas Tiesoje ir 
Teisybėje. Šioje knygelėje ra
site labai gražių patarimų ir 
nurodymų, kaip žmogus tuvi 
gyventi ir elgtis. Sulietuvino 
M. Jonis. - Išleido Margai i s. 
Kaina 20c. Knygutė turi 246 
pusi. 

-

"Draugo'' Knygynas, , 
Draugas Pub. Co. 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago, ID. 

I 
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Sulietuvino A M t f i °* p a b ( ' g a i 1 , i ^ i s ^ P ^ m a s giraitėje šafe kiaušį papiktini mą! Visa tai gulo ant jo.. 
l L vienuolyno ir nakties metu .aš pasprukau I Buvau t a m sutiiiwntas, kada pagalios 

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS. 

PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 

(Pabaiga) 
LOZERAS: Taip, kaipo tikroji išpa 

žintres paslapties auka! Tai mane ir at
vedė prie atsivertimo ir pasiryžau, kiek 
galėdama.-, tą viską atlyginti ir atgaikti . 
(Vilate- paspaudžia ekktrikinį guzikutj). 
Klausykite j aš papasakosiu viską. (Lože 
ras ir Rektorius sėdasi. Įeina tarnas, o 
VUaJas* ką tai sako jam į ausį. Tarnas 
išeina). Tą naktį, kuomet įlipau traukiniu 
į MarseiUes, taį aš slaptai išsprukai i* 
vagono prieš pratiesiant traukiniui judin
tis, sugryžau į Sainte Claire*ą tą pačią 
naktį ir nužudžiau ponią Liunienę ma 
žesnlame kantbar>- š*ale klebeno stialijos. L kad buvau pas jį išpažinties, arba bent 

r Marseilles. I r tuojau pagavau laivą, 
kurs plaukį> į Pietinę Amerika. Pavogtus 
pinigus įdėjau į Potosi'o aukso kasyklas 
Bolivijoje. Nepaprasta laime tie pinigai 
frasidangino šimteriopai; taip, jog aš ga
lėjau pirkti didelę ukį netolies Valparai-
so. Brt, kraujas nelaimingos moteriškės, 
kurį praliejau, garsiai šaukėsi bausmės. 
Ir nieks nedavė man nei ramumo nei pa-
sitenkinimo. — [Taip apie Kalėdas papuolė 
į mano rankas senas prancūzų laikraštis. 
Žiūrėdamas j * skiltis aš suradau ilgą ir 
pilną kunigo Rorbįako bylos aprašymą. 
Drebėdamas aš v perfvedgiau ištarmę. Štai 
birvo j i : Surastas- kaltu ir pasmerktas mi-
riopl Vos tik iš proto neišėjau; rodėsi, kad 
jau apleido mane jjėgos. Ar ištikrųjų bu 
ta tiesos! Kun. Robiakas nei vienu žodeliu 
neužsiminęs, ką jam aš išpaįįnau ir net 

Det, baim"> tuojau apėmė ir sąžinė griau
žė širdį. Ko tik nepamišau. Kati numal
šinti vidujinį neramumą, tai aš, be jokio 
prisirengimo ir be mažiausio gailesčio, ]-
Ibėgaru i klebono rūmą ir mėginau išgauti 
iš jo išrišimą, f r, kuomet jis man atšaki', 
nes nenorėjau daryti jokių atlyginimų, 

kad mane buvo matęs — ir visa tai del 
to vien, kad švelni jo sąžinė neleido pra
sikalsti kunigo pareigai. Net piktadarybės 
įtarimo jis niekaip neįstengė nusikratyti! 
I r jis tylėjo, nors tas jo tylėjimas raiška 
jam — negarJbc ir mirtį, jo motinai -
karčiausį vargą ir iuinių minioms —• sun 

perskaičiau ilgąją bylą. Verkiau it vaikas. 
— Tuojaus kitą dieną aš nuėjau ^bažny
čion ir atlikau tikrai gerą išpažintį. P a ; 
kui, sutvarkęs savo reikalus, apleidau 
Chilį ir atvažiavau į Buenos Aytes, kati 
laukti* pagauti laivą. Vakar sustojome 
ir greitasis traukinys tik ką atvežė mane 
šičion. Mano pirmas' klausimas buvo ka 
me tamstos butas, pone advokate, nes 
tamstos vardą aš gerai įsidomėjau, kai
po nelaimingojo kunigo apgynėjo. O da
bar 'aš štaį čia, kad atsiteisti ir daryti at
gailą, kiek tik yra galima. Tarp — bu
vo tai paskutinė mano viltis jr netikėjau, 
kad jie dovanotų nelaimingajam kunigui; 
nungi jinai pranyko. Kun. Robiakas jau 
miręs! J i s mirė už mano piktadarybę. 

VILA KIS (lukterėjęs): Tamsta, pir
ma gerai apsvarstyk viską, ką darai! Vi
sai neabejotina, kad ištarmė bus tikra 
mirtisf Tamstą pasmerks miriop! 

LOZERAS: Nieko kito nei nelaukiu. 
I Aš noriu mirti. 

VILAKIS: CFaip tebūnie! Ir Dievas 
teduoda tamstai jėgų nešti pilną atlygi
nimą, kurį savanoriai užsidėjai! 

SCENA IV. 

(Įeina kun. Robiako motina). 

VILAKIS: Af gerą Vakarą, geroji i>o-
nia Robiakiene; tamsta ateini į patį ge
rąjį laiką. 

MOTINA: Mane juk šaukei tamuta, 
pone Vilakif A, gerą vakarą, gerbiamasis 
kunige Rektoriau; aš džiaugiuos tamstą 
matydama. — Tečiau —, tamstos visi su
sijudinę! Gal turite kokią linksmą nau
jieną nelaimingai moteriškei? Bet gi, pa
sakykit man! O gal ką žinote apie mano 
SUKU Pranciškų? 

REKTORIUS: Taip, motin, mes turi
me linksmiausią žinią apie tamstos sūnų 
Pranciškų. 

MOTINA: O, gerasis kunige Rėkto-, 
riau, ar pagalios jo nekaltybė gal tapo 
išrodytą? 

VILAKIS: Oerai įspėjai, motin! Ti
krasis galvažudys tapo surastas. 

'REKTORIUS* I r dar daugiau: ne lik 
tamstos sūnaus nekaltybė yra pilnai ir ga
lutinai išrodytą, bet kiekvienas dabar ga
lės matyti, jog jis buVo prakilnioji šven
tos jo kunigystės pareigos — išpažinties 
pareigos, auka. Tamsta esi laiminga mo

tina šventojo kankintinio ir šventojo Die
vo. < 

* MOTINA į Tebūnie Dievui garbė! 
Garbė ir padėka J o Šventajam Vardui! 
— Bet gi, kas yra piktadarys? Kur <i 
jis? 

LOZERAS (|Wldamas ant kelių prieš 
ją) : Štai aš esa, Lozeras, zakristijonas, iš 
Sainte Claire'o. Vargas. Mirusio aš ne
begaliu prikelti i gyvenimą, tečiau aš no
riu atgailoje kentėti ir mirti baisiausia 
mirtim! Geroji motin, atleisk man, iš 
meilės del tamstos suuaus r kurs stovi 
prieš Dievo veidą su kankintinio vainiku 
ant galvos. 

MOTINA: Dangiškasis Tėvas teai 
Aidžia tamstai, kaip kad aš atleidžiu tam
stai vardan mano sūnaus ir vardan Dievo 
Sūnaus, kurs, 'būdamas nekaltu, numirė 
ant kryžiaus ir, kūno paskutiniai žodžiai 
buvo malda už tuos, kurie nukryžiuojo Jį. 

LOZERAS: Ačiū tamstai, geroji mo
tin, ačiū! O,, dabar, pone Vilaki, aš esu 
jau pasirengęs. Prašauk policiją. Aš atsi
duodu j teisingumo rankas. 

Uždanga nusileidžia. 
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Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai. 

D R S 0 G S 5 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEMTI6TA8 

§719 SO. ASHLAND A VEJOJ E 
ARTI 47-tos Gatvė* 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Seredomls nuo 4 iki 9 vakare 

ii mm, 
Antradienis Sausioa 23, 1923 

' i 
DRs P. ŽILVITIS 

Parkelė savo oflsa po auna, 
aS41 - 41 So. Halsted Street 
liaujame Jociaus Ręst. 2 lobą. 
Priima Ligonius nuo 9-12 A. M. 

• M r. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas TeL Falrfaa 9974 

ŠAULIŲ SĄJUNGOS AT 
3 T 0 V 0 GEĘB. A. ŽMUI

DZINAVIČIAUS 
MARŠRUTAS. 

5^ 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

GHICAGO, ELLIifOIS 
Telefonas Tardą 5*99 

Valandos — 8 iki 11 tf ryte 
po pietų 5 iki i vak. Kadėiieails 
ofisas uždarytas. 

Antrad. Sausio 23 7 va], va
kare Chicago Heights, IH. 

Ketvirtad. Sausio 25 7 v a i 
vakare West Puliman, 111. 

Šeštad. Sausio 27 7 vai. va
kare Kansas City, Kansas. 

Sekimui. Sausio 28 7 vai. 
vak. St. Louis, Mo. « 

Hekmad. 28 2 vai. p. p. East 
St. Louis. 111. 

Pi rimai. Sausio 29 7-vai. vak. 
Collinaville, 111. 

Treeiad. Sausio SI 7 vai. 
, vak. Springfieid, 111. 

Penktad. vasario 2 d. 7 vai. 
vak. AVestvilk, 111. 

cHicAOa «na»Ts, at. 
šaulių, atstovo prakalbos. 

Liet. Sauliuj Scj. atstovas, 
A. 'Žniuidzmavičiuš kalbės šioi 
kolonijoj antradieny, sausio 23 
d. 7 vai. vak. Be abejones, tur-

Pf&AP: MOittnfcLA. -a VA 
KARAI, ~ D2IAUGS-

M & — CHORAS. 

ŠVINTA Ž \ T A I G Ž D Ė tyčios istorijos, neturi ką į 
neteisingus ^priekaištus a t ^ a i i I Š I M U T O N S I L U S 

ffftilidel|>fciar; Pa. — Perei
tais mokslo metais Šv. Jur
gio par. mokvkloj buvo sun-

ln.t visi vietiniai lietuviai į:io- k i a u u ž . g h l o s m e t u s 

Kokis supuolimas., 1921 m. M ] # , o dažnai net įtiki jiems, 
prieš^pat Kalėdas buvo Wa- Tą knygą galima gauti 
shingtono Konferencija, ku- " D r a u g o " knygyne, 
rios tikslas buvo išdirbti pla- 2334 So. Oakley Avesue 
nus ir pravesti kelia* prie Chicago, IU. ~~ 
tautų nuraminimo,. prie tik- t. • • 
ros ta iko j 1922 m. prieš l A R N 0 R 1 APVAŽIUOTI VI 
Kalėįas atliekama nauja 

™ * ^ 

maus ką šis įžymus Lietuvos 
karžygis pasakys. 

žįdįs. 
L. 

ĮVAIRIOS ŽINELĖS. 

i 
TeL Boulevard 2160 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

(hieago, ni. 

3 
GAUSIAI AUKOJO ŠAU 

UAMS. 

_l 
• &&ii99A&£^9.*iUiJi99* V « * * * * » 
m DR. A. L YUŠKA 

1900 So. Halsted Str. i 
J Tel. Canal 2119 
_ Ofiso vai.: 10 ryto Iki 12 po piet £ 

> to 'J? Į S rro°p.o.M IlJ *»**• Patamsis buvo ir 
*• 41J»3 Archer A ve. m 
*i Tel. Lafayette 0098 jj 

Gary, Ind. — Sekmadieny, 
sausio 21 d. Srv. Kazimiero 
par. svet. įvyko prakalbos. 
Kafbvjo Lietuvos Šaulių Snj. 
įgaliotinis A. žmu Miliau vičius, 
f)r. Al. M. • a č k u s , kun. kleb. 

Kodėl nerado. — Koncertas. — 
Džiaugiasi inteligentai*. -

Sujudę del Klaipėdos. 

•altimore, Md. — Kažin kas. 
pasidaii, mūsų kolonijos kores
pondentams, kad jie nieko ne
rašo į "Draugu.". Ar tai prieš 
preti ra, ar tai prieš audrą. Se
iliaus " D r a u g a s " Baltimorėj 
buvo populiariškiausias laik
raštis, visi gaudydavo jį, ieš
kodavo, tiesiog per duris ir 
kaminus Imdavo, kad suradus 
"Draugą" . Turbūt dėlto, kad 
žinių jame būdavo. Dabar visi 
apsileido, ir mano Antaniuka> 

kino tik vfana lietuvaitė, kitos 
airės, be*, i r tai mūsų vaiku
čiai, kurie lankė mūsų moky
kla, gavo daug naudos. 

Šįmet mokina trys lietuviai, 
Juzė Leonaitė, Izafbelė Žilins-
kiutė i r Sim. Kvietkus ir dvi 
airės mergaitės. Šįmet užtad 
yra daug gyviau mūsų mo
kykloj. Mūsų vaikučiai mo-
kįnamį gražiai lietuviškai ir 
su anglų kalba nė kiek neužsi-
leidžrama kitoms mokykloms. 

Jau pereitą meta, lapkr. 26 
d. džiaugėmės savo vaikučiais 
kuomet jie mokytoju, ir var-
goninko prirengti attiko labai 
gražų koncertą. -
' Sausio 7 d. vėl labai gražiai 
pasiroct). Puikiai atvaidino 

Tel. Canal 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 South Balste<l Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki 4 
pu pietų: i tki t vakare 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

prakalbų vedėjas. 
Žmonių susirinko vos apie 

160, bet 'pasirodė duasniis, tik-
» 

ri Lietuvos patriotai, nes ta* 
mažas būrelis Lietuvos Šau
liams suaukojo apie $150.00. 
Aukojo draugijos ir atskiri 
žmonės. 

Čionykščiai lietuviai iš šir-
j dies remia savo tė\Tynės ir ki-
Mus kilnius reikalus. P. 

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

MOTERŲ DARBUOTĖ. 

Ei 

sausio 12 d. Balta Maro 
(taip kai-kurie lietuviai mėg
sta mąs gražųjį miestą vadin
ti) aplankė Mikas Petrauskas 
MI koncertu. Be M. Petrausko 
dainavo dar vietinė solisto ir 

konferencija, jau Europoje, 
bet jos tikslas, galima sakyti, 
tas pats, kad išvengus karo, 

, nes mo- k a d aiėitų t a i k a § i a i k o n f e _ 

rencijai užteka nauja žvaigž
dė, kuri žada suirusią Euro
pą vesti prie taikos lopšelio. 
Ta žvaigžde — tai Amerika. 

Ji , neįstojus į Tautų Lygą, 
ir dagi ją visiškai atmetus, 
pasiliko laisva, nuo nieko ne-
prigulminga, galinti neveikti, 
ar veikti i r veikti neprigul-
mingai. 

Amerika ilgai žiurėjo į 
siaurą, supuvusią, pilną ne
apykantos ir užgrobimo, Eu
ropos diplomatų politiką. 
Bežiūrėdama pamatė, kad 

Europos tautos del savo dip
lomatų netikusios politikos-, 
niekuomet nesusilauks laimiu 
gesnių valandų, jei joms ne-

SĄ PASAULĮ PER 5 VA
LANDAS?! f 

Jeigu taip, tai tuojaus nu
sipirk knygą Kelionė aplink 
pasaulį per 80 dienų. Ją para
šė Julės Verne. Į lietuvių kal
bą vertė J . Balčikonis. Ši kny
ga begalo įdomi; kad ją pra
dedi skaityti, tai jau nenori 
žadėti kol perskaitai Ją skai

tydamas pervažiuoji visą pa
saulį ir matai jį kaip ant dei-
np. Knyga 228 puslapių. Kai
na $1.25. 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago. IU. 

Tobuliausiomis nokilo priemoiėnis: 
1,—be peilio, 
2,—be kranjo, 
3,—ftfe marinimo, 
4.—"-be fifcansmo, 
5,—be Jokio pavojaus sveikatai. 

jPo operacijos, pacijentas grali tuojj 
[eiti j darbą, gali tuoj valgyti; dai-
[nininkų balsas tampa malonesnis,] 
fyjsa sveikata geresnė. Kuriems 18-j 
(efnfau tousilus, yra pilnai užganė-J 
įdinti. 

JJgronius su {vairiomis ligom 1 a Į 
prijimu:— 

Kasdien nuo 2 vai. po pietų iklj 
ral. vakare. 
Nedėliomis ir seredomis oi 

\ uždarytas, 
DR. AL. M. RAČKUS, 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
OBSTETREKAS, 

Ui SO. 50th Ave. Cicero. |H. 

• " 'm = — • " 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4449 So. We«tern Avenae 
Tclcf. Lafajette 4146 

Taandos: t - i i rytais, 1-1 prr 
platų Ir 7-g Tskarala Nedėldle-
alals tiktai po plstų 1 lkl f vai. 

m «fci —> 

~—— • 
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Nalure Gure Institute 
# 

14 
praties rankos Amerika. J i ! Gy

l
da" ,ivaIri,as. ligaf' ° ypat,n-

gal užsisenėjusias, be vaistų ir Betlėjaus Sta:nelė , ' . Varg. žada tai padaryti. Jos galybe 
F. Grajausko jau nuo kelių 
me^ų mokinamos mergaitės la-' 
bai gražiai giedojo, bernaičiai 
gi gerai nuda\v piemenų ro
les. Parapijonai džiaugėsi, gė-
įvjosį ir buvo dėkingi Sim. 
Kvietkui i r varg. P . Grajaus
kui už surengimą tokio prakil 
naus vakaro. 

pub f i kai nepaliko skolingas, 
nes toji kvatojo šonus, susiė
musi iš jo daiuos ir apsiėjimo. 

m~+ 
Ofisas Dklmicstyj: 

29 South La Salle Street 
Rambaiis 530 

Telefonas: Central 6S90 

i Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yards 4681 

Sausio 14 d. buvo LDS :>0 
Cicero, BĮ. Vietinė Mol. kp. metinis susirinkimas. Iš-

Są-icos kp. nejuokais rengiasi ' rinko naują valdybą, kurį pa-
prip busiančio vakaro, sausio Įsižadėjo daug darbuotis šiai 
28 d. 1923 m. 

"Motinos Š i rd i s" tikrai pasi
seks, nes dalyvaus geriausi 
Cieeros artistai-ės, S. Laurai-

organizacijai . Mūsų kuopą 

vienas svečias is Clevelando. Dabartiniu laiku mūsų pa-
T'a^tarasis dainininkas neliek lapija atsižymi gražiu, stip-
dainavo kiek baubė'. Tečiaus r j u chont Varg. P . Grajaus

kui jau ketverius metus besi
darbuojant gerai išlavino jį 
giedojime ir dainavime. Geras 
būrys vaikinų fr Uierginų pri
klauso prie jo. Ypar jame at
sižymi solistai: Alena Jonei-
kiutė, Vitkauskas, Banys, ne-
senai prie cho 1*0 pristojęs 
Streleckais ir kiti. 

Keikia l>ievui takoti už Vi
są gerą ką parapijoj šiuo lai
ku turime. „ Par&pijsflas. 

binių išlaidų ir subalmisavi-

— tai jos finansai ir nepri-
gulmybe nuo Tautų Lygos. 

Taip Amerika padės Kuro 
T>ai nurimti, bet ne be są
lygų. O sąlygos ktbdi aukš
tos, kilnios, šios pamesti vi

sokią puolimo ir užgfobinio 
politiką, sumažinimas valsti-

ii 
DR. J. A. VĖLOMS 

Osleopathas, Cliiropratas 
Naturopatlias 

operacijų, — naujausiais bu 
daia. 

4224 Artrhcr A v. Brlgbton Park 
Theatcr Bldg., 2-ros labos. 
Valandos; nuo 9 iki 12 diena. 

Nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 5698 

OR. M A U K KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4C31 Ss. Aahland Ava. 
sTei. Yards t*4 

Tel. Yards Off4 
OFISO i Ai.: 

Į €— l t v. ryto. 1—» ir 7—t v. v. 
Nedėliomis: nuo %t r. ryto ttd 

Komisija tikisi, kad veikalas puošia ir inteligentai: gerb. 
kun. Lietuvninkas ir Dr. Buč-
nis. Pastarasis nors yra čia 
ginrcp, bet ji» kaip senis, pyp-

A. E. STASULANi 
A D V O K A T A S 

Abstraktai e.vaminuojaiui, pinigai 
ant real estate skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

C h a r a b e r o f C o m m e r c e B l U g 
133 W. \Vashingrton S t r ee t 
Telef. Franklin 1176—4945 

VAKARAIS 
32a« So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737 

lienė, Ona Valaitė, A. Ignotai- ' kę kaip samti įsikandęs, atė-
.tė, A. Rubliauskaitė; iš vyrų, jusi žmogi] išklausinėja, nešis 
į J . Zokaitis, B. Lenartas, A, kabindamas, su kiekvienu ap-

sai i K -

Kaip ant kitų vakarų, ta ip 
"į ir ant 5io tikimės skaitling-oH-
i publikos, nes visiems žinoma, 
kini 8ą-tės, nors vakarus ir 
ne dažnai tun, bet kad sa-

į l rengia, tai verta į juos atsilan-
kvti. 

[Tel . R a n d o l p n 475a 

A A S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas viduniiestyje 
ASSOCIATIOM BLDG. 

19 South La Salle Street 
Room 1303 

{Valandos 9 ryto iki S po pietų į 
Namų Tel. Hyde Park 3395 

į j Uerdžiiinas, M. Karkauskas ir *'<e'mst kaip su lygiu — demo
kratiškai ir labai daug žmo
nių eina pas jį, dėlto kad pa
inei btiti. 

Jo antras broliukas taipgi 
yra medicinos dkataras, dar 
ligoninėj dirba. 0 trečias bro
liukas mokinasi ant dentisto^ 
a sesytė — piešti. J u tėvas dar 
gyvas. J ie visi yra geri ka
talikai, Tai bent tėvui džiaug
smo - - trys suttųs daktarai! , 

.. —' f 

J. P. WAITCHES 
Law y e r 

LIETDVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. Ml-137 W. Dearbom 
Street TeL Dearbom COtS 
Vakarais: 10736 8. Wabasb Ave. 
Roseland Tel Pullman 6317 

Kad vakare butų daugiaus 
vietos dideliems, tai po pietų, 
apie 3:30 vai., atvaidinsime 
vaikučiams, žinoma, su maža 
Įžanga. Žinome, kad svetainė 
neperdidžiausia, turime taikin
tis prie to. 

BALIUS. 
• 

Oal. »ieka»dos čionai lietuviai 
nebuvo taip susidomėję savo 

Žinanti, [tėvyne kaip dabar, iškilus 
\ Klaipėdos konfliktui. Gaudo 

JAUNIMAS DARBUOJASI, j anglų laikraščius, patys juos 
skaito, kitiems rado iškarpas, 

rs 

v * * 

f\ I 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesioginį Susisiekyma 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

CENTRAL MANUFAGTURING 
DISTRICT BARK 

1112 W. 35-th St. CMca^o, 
Turtas virš $7,000,000.00 

Cleveland, Ohio. — Sausio S 
d. Lietuvių svet įvyko L. Vy
čių 25 kp. skaitlingas metinis 
susirinkimas. Pereitų metu 
darbuotės atskaitai pasiro
džius nepilnai, tai atidėjo ją. 

džiaugiasi,, ginčijasi. Tiesa, 
dafewr Amerikos spaudoj daug 
ir rašoma apie lietuvius ir 
antgalviai uždedami colinė^ 
mis raidė-mis. 

— Joe, ar skaitei laikraštį, 

M/lwtfukee, Wis. — ftv. Jur
gio l)r-ja buvo piiiengusi mas
karadinį balių gruod. 31 d. 
išlydėjimui Senų Metų ir su 
t ik imui Naujų.m- Ba l ius buvo 
paikus ir linksmas. Publikos 
labai daug atsilankė. Ant es
trados buvo iškabįnta tam va
karui pritaikinta iškaba su 
linkėjimais. Buvo-pcpiiošali.Į. 

Puikiausiai apsirengę buvo 
V. Balkus ir A. Aukštinaitė. 
Pastaroji buvo apsirengusi 
Lietuvos vėliavos spalvomis. 
J i gavo pirma dovana. V. Bal
kus buvo apsirengęs kaip Lie
tuvos kariuoinenV'S generolas. 
Yienoj. rankoj nešė šautuvą, 
antroj — Lietuvos vėliavą. J is 
gavo antrą doaaną. 
į Publika (buvo 'pilnai paten

kinta. Sakalas. 
• ^ • • • • ' " • • i ~t 

mos biudžetų, peržiūrėjimas 
athjginimo sutarčių ir abeU 
uas sumažinimas ginklavimo* 

*'• • • ,.. * A m 
Jei tas sąlygas Europa 

• 

priims, tai -Amerika eis jai 
į pagelba su skvo. finansais. 
Darbas pradėtas Washingto-
uo Konferencijoje toli - butų | 
nužengęs pirmyn. 

G. P. S. 

rcl. Yards 0392 
Dr. r . A. MANELIS 

JSAPRVfATH 
Vai. nuo 9 išryto iki 8 vai. vak. 
Ket. ir Ned. nuo 9 iki 1 vai. po 
pietį;. 
3217 l^mcrald Ave. Cllhąsu' 

1 vai. ro pietų. 

»— ^ * * B S 
Rezid. tst. Van Buren 6294 
Ofiso tel. Boulevard 9491 

Dr. A. A ROTU 
RUSAS OVDVTOJAS Ir 

CBJRURGAS 
Specialistas Moterišką, Vyriška 
VaSta 1> vis. caroolAfci Mg* 

Ofisas: S335 S. Halsted St. 
Vai.: 16—11 ryto; 1—f 90 
plet, r—8 vak. Ned. 16—11 d. 
Res 1119 Independenea Blrd. 

Cblcajro. 

n — 

GALIMA GAUT "DRAUGE" 

BAŽNYČIOS ISTORIJA. 

Parašė kun. A. Alekna. Iš
leido šv. Kazimiero Draugija 
Kaune, 1V20 m. Puslapių 25U 
Kaina $1.00. 

Lietuviai, nors yra katali
kai, bet šilimai žino savo Ba
žnyčios istoriją. Už tai nela
bai jų galima buvo kaltinti. 
J ie neturėjo knygų, iš kurių 
tą istoriją butų galėję sužf-
noti. Bet dabar to negalima 
jau šakyti. Tokių knygų tu
rime. Tarp jų pirmąją vietą 
užima kun. A. Aleknos para-
syta ^Bažnyčios Istorija". 

Kiekvienas lietuvys katali
kas turėti], tą knygą įgyti ir 
gerai ją kelias eiles perskai
tyti. (Tai labai reikalinga. 

Dabar visoki netikėliai ir 
klaidatikiai puola Bažnyčią iš 
visu pusių. Nevienas katali
kas, nežinodamas savo Baž-

arda 1188 
STANLEY P. 

MAŽEIKA 
ORABORILS n i | 

Bal&aaiiietojas 
Tūrių automo-j 

bilius visokiems] 
reikalams. Kaina! 
prieinama. 
3319 Aubnra 

PRANEŠIMAS. 
Onsas Dr. O. M. Olaser pa 

relna 1 rankas Dr. Cnaa. Se*aL 
žento Ir partnerio. Visi senieji 
pažįstami ir draugai aplaikya 
apžrurė/ima lr gydymą kaip » 
nuo paties Dr. O. M. Olaser. 

8146 So. Morgan Stret* 
Ofiso Valandos^ Nuo 16 ryto 

iki % po pietų, nuo 6 iki 7 va*. 
Ned. nuo 16 iki . po platu. 

Telefonas Yards SS? 

Ave. Chicago 

*^**6)Į»*ee#%®'i^^4/S'&9/&9/9>*S«'9/4 
Telefonas Boulevard 4189 

A. Masalskis 
Graborius <> 

Patarnauju lal-j i 
dotuvėss i 
tuvėss kriks-J į 
tynose ir kltuo-< \ 
•e reikaluose 
Kainos prieina
mos 

3307 Auburn Ave. Chicago 
į š^S^'S^^/@^9/«^^e«^9'9y9>9^«^«%^ 

? S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

S2314 W. 23-rd PI. Chicago, RI 
~ Patarnauja laidotuvėse kuopi-— 
3giausia. Reikale meldžiu atsiSau-g 
gkti, o mano darbą busite užga-S 
Snėdintt Tel. Ganai 12J1-3199J 
TlINNlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlttlflItfl 

• • i • 

'J 

AR GALVjį SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien.' 
Tūrių 26 metu prltarrfmo 

JOHN J . SMETAKA 
Akrų Specialistas 

1801 So. Ashland Ave., kamp. 
18-tos gatvės 

Ant S lubų. kamb. 14, 15, 16 lr 17 
Ant viršaus Platfs vaistinyčios 

T e m y k m a n o paraSq. 
V a l a n d o s n u o ĮO r y t o i k i 9 v a k a r e 
• Nedėliomis nuo 9 iki 19 p tetų 

I '.. WYANbS 
Graborius ir Balsarauotojas 

K. SYREVIČU 
A u tomo bilai visiems relkalaais 

2055 W. 22-nd Str. 2140 W. 21 PI 
rTel. Ganai 6543 Tel. Ganai 0199 

I i m. CHARLES SEGAl 
^Perkėlė savo ofisą po numeriu] 

4729 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Liga 

|Val.; ryto nuo 10 — 12: nuo %—5| 
>o pietų: nuo 7—8:80 vakare 

{Nedėliomis: 10 iki 1. 
Telefonas Drexel 2880 

•Ma 

n 

sekančiam sus-mui. kaip lietuviai, sumuso pran-
Pereitų ntety valdyiba užlei-' euzus vierrus, kitus į džėla. — 

d o \-ietas naujajai. Vieni ki
tiems išreiškė linkėjimus ge
riausių pasekmių, sutikimo ir 
vienybės darbuotėj. Dar buvo 
daug svarbių reikalų aptarta, 

ALTIJOSAMERIKOĮC 
TIES1 l LIETU W kalėjimą sukišo? klausia atė

jęs vienas pas kifr£. j 

KELIONE 

—• 

Vietinė spauda nemažai ra
šo apie įvykius KJarpėdoj ir 
apie lietuvius. Skaitęs. 

— Taip, taip, Torry, kai Lie 
tu vos Geležinis Vilkas sustau
gė ir prancūzui už blauzdos 

Vytis. knapftelėjo, tai visas pasaulis 
sujudo. l ie tuviai , Ar laimės 
k*į ar ne, b_t jau laimėjo daug-
per »į išsrgai-sinimę,. 

v'. 
J fili i v. 

• 

. . . 

i m 

/ ARBA JL P̂O JU ^ 
, /? t VAŽIUOKIT VTSI PARAJOKTD BB 
V J TDSSBU KELIU 
%^ Lietaviid važiuojant j Piliarų aplenkia 
/ Lenkų juosta (karidorius) 
Visa Trečia Klesa Padalinta į Kambarius 

Ant 2-jų, 4-ri*. 6-šių lr 8-atų Lovų 
S. S. E_TONFA Vasarte 7 
S. S. POLONIA Vasario 28 

Trečios Klasos Kainos ] : , 
HAMBURGĄ f 103.50 — PILIAVA $106.50 

MKMEL iv LtKPO*U 1107.00 
D^a» lalvalior. Iv Stati. kreipk, arto savo a#an. 

EXTRA 
EXTRA 

EXTRA 
Susipažinkite su Mažąja 

Lietu va -Klaipėdos Kraštu* 
Ka. tik gavome iš Lietuvos 140 puslapių knygą. "KO

VO 20-TA DIENA''-kurioje plačiausiai aprašytas KSai-
pjdos Kraštas. Joje yra 20 į vairi q iiitveikslų. tarpe JŲ 
yra dabartiniai vadai kurie šiomis dienomis išvijo frait-
euzus iš Klaipėdos. Ją skaitydami pamatysite Mažąją 
Lietuvą kaip ant delno. Taigi užsisakykite jąją tuojau! 

Kaina tik 40c. 
DRAUGAS PUB. C0. / 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

file:///Vashingrton
file:///-ietas


BRSUGAS Antrad 1923 

MIKO PETRAUSKO 
KONCERTAS. 

Sausio 21 d. kompozitorius 
ir solistas p. M. Petrauskas 
davė chicagiefiams atsisveiki
nimo koncertą. Bowen Hali 
pilnutėlė publikos. Progra
moje dalyvavo be p. M. Pet
rausko, p-nia jValerija Brueie-
nė, p-lė Slapikaitė i r p. A. Po 

i^ i. i « J „ « „ ;c <lmras padainuos gražias tris 
cius. Koncerto bendras Į s- ^ ^ % 

pudis — jauki, šilta meno 
mos f era. Publika daugiau
siai kompozitoriaus artinu 

GRAŽUS VAKARAS. — KIL
NIAM TIKSLU t. 

West Side. — Kaip žinote 
jau nebetoli sausio 28 d. ku
rioj Meklažio svet. 2242 W, 23 
PI. bus įvairiai pamarginta 
progr.tma; bus atrsiclmta dvi 
koTpt 0:jos: "Neatir.c zgamas 
mazgas'* ii* •*Daina be galo", 
!abai iuokinsros. Po avdinimo 

. VYČIŲ 16 KP. DARBUO
TĖ PER 1922 M. 

•t 

prieteliai. Dėlto ir jis jautė
si labai visiems artimas, sa
vas. Tą nuoširdų santikį ar
tistui teko palaikyti ir dėlto, 
kad jo kompozicijos savo dva
sia kiekvienam lietuviai įma
nomos. Sakysime Pilypo 
romansas iš opr. ** Pirmosios 
Gegužės/ ' interpretacija mo
terims, opr. "Vaikas ar Mer
gai tė ," "Devynios pačios," be 
klasinės muzikalės formos, 
duoda lietuvišką tarini, dva
sią. Štai delko taipat M. 
Petrauskas savo kompozicijo
mis pergyvens savo amžių. 
Savo kuriniu struktūra uni-

4 

versalus, gi savo melodijos 
dvasia vtin lietuviškas, mušu 
širdžiai artimas dainius. 

Be savo kompozicijų daina-
TO ir iš AVagner'io, Borodino, 
i r Meverbeer'o kuriniu. Jo 
dainavime ne tiek balso, tech
nika, " š tukos" nusveria, kiek 
muzikalė precizija, visa kaip 
svarstyklėmis atsverta. J is 
tad daugi aus kompozitorius. 
profesorius, negu solistas, 
nors reikia stebėtis jo am
žiaus balsu. f i[jį * 

Paskutini karta nuims pa-
dainavo p. V. Bruėienė. Pa
dainavo Valse Musset iš o-
peros ' 'La Boheme" ir ' 'Lai
v inę" Gonnod. Visuomet 
skaisčios jos gaidos sujungtos 
su giliu jausmu, skambėjo y-
patingai žavėtinai. Gaila, 
kad ilgą laiką nebeteks cbica-
giečiams jos dainomis gėrėtis. 
Bet jai sugryžus iš Italijos, 
be abejo džiaugsimės ir gėrė-
simės dar labiau. 

Šį koncertą pirmą kartai 
publikai teko išgirsti p-le M. 
Slapikaitę. J i visus nuste
bino ' savo fenomenaliu kont
raltu. Publika buvo pagau
ta didelio siurprizo ir išgir
dusi jos balsą negalėjo orien
tuotis. Visi tečiaus intuity
viai įvertino retą balsą ir 
gausiai atsimokėjo delnu plo
jimais. Aukštosios gaidos 
reikalingos korektūros, bet vi
durinės skambėjo kaip smui
kui švelnus, gilus tonai. Svei
kiname naująją dainininkę. 
Pasiilgę lauksime dažniaus 
pasirodant mūsų scenoje. 

Netenka daug kalbėti apie 
pianistą — virtuozą p. A. Po
cių. J is mistras savo instru
mento, mūsų visuomenės se
nai įvertintas ir branginamas. 
Be to reikia pažymėti, nėra 
Chicagoje lietuvių koncerto, 
kuriame jis nedalyvautų. Mū
sų jaunosios dainos jėgos jo 
išauklėtos. Juo mes visito-
met džiaugiamės. 

\ dainas, kurių dar nesate girdė
ję. 

Po visų tų margumynų bus 
šokiai, kurie tęsis jk i vėlumos. 

Taigi, gerbiamieji, vietinės 
h* apielinkės kolonijų, visi at
silankykite i šį vakarą. Tur
būt žinote, kad Aušros Vartų 
}mr. choras yra užsibrėžęs mil
žiniška darbą: itaisvti vargo 
mis Aušros Vartų bažnyčiai. 

O šitam darbui reikalinga 
yra visų jūsų parama. Tad, 
ateinanti sekmadieni a'fvdan-
kydamį į šį vakarą nvtik, kad 
linksmai laiką praleisit, bet 
• iar gražų, naudingą darną 
piremsit. 

J. Mokinys. 

MOTERYS DARBUOJASI. 
KURSAI. 

North Side. Motervs ir 
merginos čionai gražiai susi
klauso veikime. Jos savo orga
nizacijose puikiai darbuojasi. 
Malonu matyt tokį sutarimą. 

Moterų Sąjungos 4 kp. yra 
nutarusį turėti kepimo bei vi
rimo kursus kas antradienį. 
Turės jau ateinantį antradie
nį, sausio '21) d. Blogo iš to n*1-
bus, hv>t gero ir naudingo ti
krai nemažai išmoks. Kad mū
sų šeimininkėlės *ir yra geros, 
t>et ir joms dar yra ko pasi
mokyti. Juk paprastai sakoma, 
kati mokslui galo nėra. Tada 
dar labiau galėsime, pasidi 
džiuoti savo šeimininkėmis. 

Kad daugiau moterų įsira
šytų į Mot. Są-gą, tai dar 
daug ko naudingesnio ir tau
tai ir kitiems kilniems reika-
ianrcs ir paėios sau galėtų nu
veikti. Tėmijantis. 

Bridgeport. Sausio 19 d. tu
rėjo balių parapijos naudai. 
Pelno atliko $95.95. 

Už išpildymą kvotos, kurią 
buvo paskyręs L, V. Chi. Aps. 
parduoti tikėtų "Valdono Sū
n a u s " 16 kuopa gįavo. dovaną 

Nežiūrint, koks kietas butų 
laisvamanių sprandas, 16 kp. 
priverta laisvamanius atšauk
ti korespondenciją, kuri buvo 
tilpusi jų organe "Tėvynė j" . 
Ten buvo-.neteisingai pasakyta 
apie 16 kp., todėl, paskui, tu
rėjo toj pačioj vietoj atšaukti. 

Pereitą vasarą išvažiavimų 
turėjo ketnrius ir rudenį turė
jo ekskursiją į So. Chicago 
pas gerb. kun. Petraitį. 

Į dešimtąjį L. Vyčių {įeimą 
siuntė vieną atstovą ir Seimui 
auką $12. 

Per tą metą, prie kuopos 
prisirašė 35 nauji nariai, to
dėl 8 d. lapk. buvo surengta 
šeimvniška vakarienė, nauju 
narių pagerbimui. 

Sns-muose paskaitų turėjo 
septynias, ir deklamacijų-ke-
t arias. ' * 

Užrašė septynias prenume
ratas laikraščio " P a v a s a r i s " 
Lietuvoje. 

Pradėjo organizuoti "base-
hal l" ratelį. 

parapijos bazare 16 kp. pa-
darė apyvartos už $499.38. 

Rudenį įsteigė vakarinę mo
kyklą. 

Kadangi draugija nėra pa
šei pi nė, todėl didelis iždas jai 
nereikalingas. Įplaukų turėjo 
apie $300, išlaidų tiek pat. Tž 
de turi $27. 

Kuopa turi savo indus K 
dar šįmet nupirko tris staltie
s e , taip kad rengiant šeimy
niškus vakaru* nereikia sko
lintis. 

Taipgi' turi nemažą knygy
ną. 

Kiekvieną trečiadienį laiko 

prisirašykite prie Vyčių org-
jos. * 

Vytė.. 

VIEŠAS LAIŠKAS 

Penui J. Balsiui. KaJaugi 
tamista neišpildei savo \:L\-
dėto žodžio 17 d. gruodžio 
1922 m. ir tas nemažai paken
kė Labdaringos Są-gos '4 kuo
pai, todėl Labd. Sąj. 4 lAio-
pos valdyba pasiuntė tamis-
tai laišką prašydama tamis-
tos pasiaiškinti busiančiame 
kuopos susirinkime ir i v jo
kio atsakymo negavo, taigi 
laikytame Labd. Sąj. 4 kp. me
tiniam sus-me.5 d. sausio 192o 
m. Labd. Sąj. nariai, našiai 
čių prieglaudos darbuotojai, 
apgailestauja viršminėtą, atsi
tikimą ir vienbalsai nutarė 
prašyti p. J . Balsio pasia&k i il
tį viešai, per dienraštį '.'Drau

Litbd. Sąi. 4 kp. Valdyba 
S. Jucevičius, pirm... 
A. M/sius-. nut. rast., 
J. Šmukšta, ižd. 

SUSIRINKIMAS. 
•c 

—•-

REIKALINGOS merginos nuo 
16 iki 20n*etų amžiaus dirbti 
automobiliams lampas. Prity
li i mas / nereikalingas. Atsišau
kite po 8 vai. ryto. Tik tos lai 
ateina kurios pasirengė dirbti 
turi mokėti Angliškai. 

Illinois Miniature Lamp 
Div/sion 

2243 West Harris-on Street 

" " PARDAVIMŪr^ 
ANT PARDAVIRO mūrinis nAmas 

su dviem bizniais. -— Sali^rias įr 
kendžių krautuvė. Kįekvienoje bizno
je yra pagyvenimui po 4 kambariui . 
Saliunas parsiduoda su visu bizniu4 įr 
jtaisais. Pardavėją rasite saliune. 

Atsišaukite: * « * $ * 
2100 Wc*t 24-tIv St. X. W. Kampas 

!SKA 

PARDAVIMUI medinis namas, ke
tur iems pagyvenimams po 4 ruimus, 
su elektra, guzu. Pa rduodama pigiai, 
ant lengvo išmokėjimo. 

Kreipkitės į 
JONĄ JITNČIU. 

Ajjt an į rų lubų, priešakyje, 
1417 So. 50-tr Ave. Cicero. III. 

DIDELIS BAUGENAS 
Parsiduoda pusė garage biznio. Par
duosiu už jūsų t ik rą pasiūlymo. Biz
nis gerai išdirbtas. Nepraleiskit" 
progos. 

J. M. 
2857 \ \ . 39th PI. 

Naudokis Proga 
• • • v 

Kas užrašys ne per agentą savo giminėms, ar pažys
tamiems Amerikoje, ar Lietuvoje nors pusei metų "DRAU
GĄ" už $3 .00 , gaus dovanėle šį oro pranašą, o kas už
rašys visiems metams už $6 .00 gaus oro pranašą ir nau
ja Lietuvos žemlapį. 

Kas užrašys "LAIVĄ" į Lietuvą už $2 .00 metams, 
arba Amerikoje už $1 .50 metams gaus naują Lietuvos 

lapi. 
D R A U G A S P U B . C O . 

Chicago, ID 

žer 

2334 So. Oakley Ave. . * . 

"Draugo" Bendrovės šėrK 
ninku metinis susirinkimas į-
vyks S?usio 25 d. (Ketver
ge ) Aušros Vartų Par. sve
tainėje ( 2 3 2 3 W. 23 PI. Cki-
cago, 111.). Prasidės 7 : 3 0 va
kare. Visi šėrininkai kviečia
mi atsilankyti. Kurie negalė
tų patys, tegalioja raštu ki
tus tinkamus žmonės. Įgalio
jimai žodžiu nepriimamas. 

"Draugo" Bendrovė. 

REIKALINGA Stenografis-
t£ be patyrimo turi mokėt skni 
tvt lietini skus laiškus. 

Kreipkitės prie 
GEORGI & VITAK MUSIC 

CO. 
4639 So. Ashland Avenue. 
PARSIDUODA 2 mūriniai 

namai su lengvoms išlygoms. 
Brigliton parke, netoli bažny
čios ir mokvklos. Namai turi 

w 

po du }>agyveniimj ir žiednas 
po (i kam)>arius. 

J. BALTIKAUSKAS 
4454 So. Talman Ave. Chicago. 

PRANEŠIMAS. 

NORTH fif0B. — ftj vaka
r ą 7:30 vai. vsausio 23 d. Šv. 
Mykolo par. "svet. Kat. Federa 
eijos 23 skyrius ir podraug L. 
L. Paskolos stotis laikys la
bai svarbų susirinkimą. Svar-

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI. 

3 labai gražios farmos, netoli 
(Miieagos, parsiduoda pigiai iš
simaino ant miesto namo arba 
kokio biznio. Platesnių žinių 
kreipkitės pas: 

C. Jp. SUROMSKIS & CO. 
3346* South Halsted Street 

Tel. Boulevard 9641 

<-

O R O P R A N A Š A S . 
Kaina $1.00 

Šis pranašas pasako kokis bus oras. Kuomet rengiasi būti 
lytaus pamaži eina iš grintelės laukant vyras, gi ateinant gied
riam orui išeina laukan moteriška. 

Adresuokite: 
DRAUGAS PUBL. CO. 

2334 South Oakley Avenue Eucatf), H 1 L » * , 

P A n s r O r o i > A l»m"<rno. jcr.-oorne ir 
žuvų Storas. Biznis senas išdirbtas ir 
Cush. Parsiduoda su nannj arba mai
nysiu ant maZosnio namo parduosiu 
piKiai. 

828 West 3I-st Street 
M«tott Halsted Street 

biausia, reikės aptarti vasai »o 
trumpus sus-mns ir po sus-mų Ml d. paminėjime Lietuvos ne 
ėsti žaidimai, šokiai, pasilink- priklausomybės sukaktuvių, 
smmimai ir tt. -- IVisų draugijų atstovai daly-

Todėl, jaunimas, kurie nori Įvaukite sus-me. 
te linksmai laik$ praleisti, Valdyba. 

feiiisiiiiiiniiiis 

SKAITYK TOLIAU! 

žriiogns ir Gyvuolys. šioje 
knygoje paaiškinama įvairios 
i.uomonės, įvairių mokslininkų 
apie žmogaus kilme ir žmonių 
>tovi. 

» 

Tc knygai perskaitęs ir a])-
^varstęs atskirom dalelėm gali 
pilnai suprasti apie žmogaus 
kilmę. Taipgi toje knygoje yra 
išdėstytos Darvinizmo klaidos 

Tad patartina lvožnam kiek 
susipratusiam lietuviui ją neį
skaityti. 

Knyga turi apie 70 puslapiu 
Ją parašė kun. prof. Pr. Bu-
ėys. 

Kaina tik 30c. 

Draugas Pub-. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, I1L 

įlH ÎIIIIIIIIIIH ÎIIIIIIIIIIÎ EMHIIItlHIIESHHIIIHIIHÎ nillllHIIIIÎ IIHIIIIIIIÎ ^ 

į UZ 3 CENTUS-
• *5001 

= Dar tokio pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo. = 

Tr>s asmenys daugiau Chi-
• • . . . 

eagoje mirė nuo namie gami
namos degtinės. Taigi pra
dėjus sausio 1 d. iki šiandie 
BTidaro 37 auttas. 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną- (išskyrus 
i šventadienius) nuo 9 vai. 

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

(Kampas 23-rd Place) 

i Gal gauti. 
Tur but girdėjai, kad Bihlistai žada duoti 500.00 = 

dol. tam kas prirodys, kad yra dūšia, dangus, praga- g 
ras, čyščius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti, p 
Ką tas reiškia. Tai reiškia, kad patis Biblistai tų ET 

H klausimų išaiškinimą įvertina 500.00 doL * § 

Kas tuos 5 klausimus išaiškins, tas duos žmogui = 
g gero ui 500.00 "LAIVAS" nuo 43 num. tuos klau- Sj 

simus pradeda aiškinti. _• 
"LAIVAS" duoda skaitytojams gero už 500.00 dol. Ę 

o kainuoja jisai į metus tiktar $1.50. £ 

Išeina "LAIVAS" kas savaitė. Kiekvienas nume- s s 
ris "LAIVO" kainuos Tamistai 3 centai tiktai. Ir už | | 
tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių už 500.00 dol. = 
vertės. 

Nuo No43 HLaive?'eina D I S P U T O S | 
| S U B I B L I S T A I S 1 
• Imk plunksna ir parašęs čekį ui $1.50 užsisakyk j= 

f§ "LAIVĄ" tuojau. 

| "LAIVO" adresas: 
j 2334 So. Oakley Ave. 
1 CHICAGO, ILL.% 

AUKSINĖ PROGA. 
Parsiduoda arba išsimaino ant 
namo ar Farmos, 60 automo
biliu telpantis garadžius, su 
visais itaisvmais ir visoms 
mašinoms. Platesnių žinių 
kreipkitės pas: 

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3346 South HaJsted Street 

Tel. Boulevard 9641 

S 
NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI Ali MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. • 

PATARNAVIMAS 
1 DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIUJE g 

/ 

Esame padarę sutartis PU didžiausiais Lietuvos 

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

^Pasekmingai siunčiam pinigus i r 
• Parduodam Laivakortes. 

Terpetinas 
Sustabdo 

Krupą 
Kuomet tas baisusv k r apas prade

da tave smaugti, nelauk ilgai. Nes tas 
gali būti labai pavojinga tau i r tavo 
kūdikiui — jis tviojaus palengvins 
tau, galėsi daug lengviaus kvėpuoti. 

Naujas Turpo išradimas y ra sutai
sytas su visais Tnrpentine gydančiais 
vaistais, kur ie tuojaus palengvins pa-
.sitrimis ska'udama vieta. 

Turpo greitai sustabdo skaudėjimo 
gerklėj, rumatizmų, bronehitis ir ne
uralgijos. P&lengvina kojų skaudėji
mą, pleurisy, lumbago, ir išsisukimus. 
Nedegina ir nepuslėja. 

Nelauk ilgai su krupų — Veik tuo
jaus! Nusipirk TurpfO šiandien nuo sa 
vo aptekoriaus. Nebūk be Tnrpentine 
Olntment savo namuose. 

Turpo turi savyje Mentrol ir Gam-
vhor. — kainą. 30c. ir 60c. dėžutė. 

The Glessner Company 
Findlay, Ohio, 

y Bankais ir lodei galime patogiai1 patarnauti visiems -
pershjsdami pinigus } visas Lietuvos dalis. 

Siunčiame arba mes patįs arba Jums galime duo- [?j 
ti draftą, (rekį) litais ar doleriais. Čekį Jus patįs tu
rite siųsti į Lietuvą, o ten lengvai čekį išsimainys. 
Siunčiant čekiais gali būti greitesnis pinigų gavimas, g j 

Netikime, kad lito verte sumažėtų. Bet. gi kas = 
bijo, kad litų kursas gali nupulti, tiems išsiunčiame jE 
doleriais ir jeigu litai ištikrųjų nupultų, tai išsiimtus s 

doleriais Lietuvoje gautų daugiau litų. 
Persiunčiame pinigus Kablegramais. 

Perkeliame pinigus į į ie tuvos Bankus ant pro
centų arba del kiekvieno pareikalavimo. 

Visais pinigų reikalais kreipkitės į 

DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIŲ 

2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 

Atdaras kasdieną (išskyrus šventadienius) nuo Į= 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. == 

lĮiiitiiiiiiEiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiBiil a 

Valentine Dressmaking College 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seelcy l e43 

Moko Siuvimo, Pa t te rnų klr-
įpimo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. 

(Diplomai, Mokslas lengvais at-
j mokėjimais. Klesos dienomis ir 
ivakarais. Reikalaukit knygelės. 
(Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-
Įlių Taisyme, Norint informacijų 
[rašykite a r telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 
>*«> 

Jųs skaitote 4<Draugą". Pa-**/ 
prašykite kitų, kad ir jie U\ 
patį darytų.. 
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