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i Lenkai 
—. r ••'• 

ias Paimti Klaipėdos Kraštą 
Tai Jie Savo Globėjos Fran-

- — 

ei jos Liepiami 
DĖLTO, PRAMATOMAS KARAS LIETUVOS 

SU LENKIJA. . 

SANTARVĖS KOMISIJA KLAIPĖDOJE DIRBA 
FRANCUOS NURODYMAIS. • 

FRANCIJA NORI KLAIPĖDA PAVESTI LENKIJAI. 
NIIUlItlIlIlIlIlIlIlIlIllHllllllllllItlimiMIII 

Krizis del Klaipėdos. 
Del Klaipėdos kilos kraštu-

tiniansias krizis. 15 telegra
mų paaiški, kad Fra nei ja kra
štą bntinaį nori pavesti len
kams. Francija net uždrau
dė Tautu Sąjungos tarybai 
svarstyti Klaipėdos klausimą. 
Nes franeuzai įturi paruošę 
lenku kariuomenę atimti nuo 

* lietuvių Klaipėdą. 
Franci jos premieras Poijį-

t poj neišvengtinas karas. Ka
ras turi kilti del Klaipėdos. 
*: Situaciją Klaipėdoje vietos 
politikai laiko labai )>avoji«-
#a.. Yra žinoma, kad Fran
cija pasirengusi sukilusius 
klapėdiškius lietuvius numal
šinti pašiursiant ten lenkų ka
riuomenę. 

Jei lenkai per Suvalkiją ii 
rytinę Prūsiją, ar kaip kitaip 
pultu Klaipėdą, tuomet Len
kijai karą paskelbtą Vokieti-

DIDELIS KRIZIS KLAI
PĖDOJE. 

Klaipėdiškiu pasirengę • 
karan. 

BELGAI NEPATENKINTI 
RUHRO OKUPUOTE. 

-—, 

care, matyt, nori Lenkijos su Ja i r Rusija. v 

Lietuva ir Vokietija karo. Jr kasgi butą toliaus? Fran 
Tuomet jis turėtu liuosesnes, eija~ gautų progos pasiųsti sa-
rankas Vokietijoje, kuomet vo armiją ant Berlynot 

! I nusvilo rankas Ruhro krašte. 

lISIIItlIlIliEIHIIIItlIJIIlJUIIIIIIMIlMfflIlttffl 

KLAIPĖDOS REIKALAS 

Kiek žinoma, franeuzai vie
ni šiandie negali lietuviu i& 
mušti iš Klaipėdos miesto, 

i "JttaDŽIAUSIAS TAŠKAS." ž i e m o s laikap- Y r a didelil* 
sunkenybių ten išsodinti ka
riuomenę. Be to, Francija 
negali siusti Klaipėdon skait
lingos kariuomenės, nei karo 
laivu. 

Poincare išduoda santarvės 
. paslaptis. 

' PARYŽIUS; sausio 31. 
Fra nH jos premieras Poincare} Dėlto gi Klaipėdos lietuvius 

» 

pranešė amerikoniškiems ko 
respondentams, kad šiandie 

numalšinti" misiją Francija 
.nusprendė pavesti ĵ lenkams. 

Europos situacijoje yra du Lenkai to labai nori. . 
'' juod žjaus i u tašku.'; Ta i 

/ Turkija if Klaipėda. 
Premieras pramato, kad 

Bet... Bet yra žinių, kad ne
toli Lietuvos ir Lenkijos pa
sienių Rusija turi sukoneent-

turkai gali užimti Mosulą. P'avusi vienuolika korpusą ar-
Tuo buclu jie suprovokuotų! niijos.y 
Angliją. Pastaroji del io bu-
tų priversta blokuoti Turkijos POINCARE "BOSAUJA" 
pakraščius uždarius įnėjimą į 
Dardanelius. 

Klaipėdos reifcale Poincare 
pažymėjo, kad gali įvykti-vo
kiečių su lenkais susikirtimas 
ui Klaipėdos pasisavinimą. 

Reiškia, Francija lenkams 

Vint -klaipėdiškių priešinimosi 
ir Lietuvos protestų. Kad 
taip, fai lenkai turės susirem
ti su lietuviais, bet rte su vo
kiečiais. 

Pirm keletos dienų praneš 
kad lenkai Suvalkijoj turi 

sutraukė skaitlingą kariuome
nę, % Tai pagaminta Klaipė
dai užimti. 

Premieras Poincare išduo
bi santarvės paslaptis. 

T. SĄJUNGOJE. 

Draudžia Sąjungai maišytis į 
Klaipėdos reikalus. 

PARYŽIUS, sausio 31. — 
Francijos premieras Poincare 

Klaipėdą nori pavesti, nežiu-fpainformavo Tautų Sąjungos 
taryba, kuri čia turi susirin
kimą; idant ji nes'imaišytų 
Klaipėdos reikalan. 

Girdi, reikia palaukti, kas 
tenai toliaus vėiksis. 

Tautų Sąjungos s taryboje 
franeuzai atstovai, be to, pa
reiškė, kad Klaipėdos reikalas 
yra ambasadorių tarybos ran-.' 
koše. Dėlto, T. Sąjunga ne 
turi reikalo maįšytis. 

LENKAI NORI UŽIMTI 
KLAIPĖDĄ. 

Tai jie darys franeuzų 
liepiami. 

PRISIEKĖ GINTI TURKUOS 
LAISVĘ. 

LONDONAS, sausio 31. — 
Praneša, kad turkai pasirengę 
karan su Graikija ir Anglija. 

Nacionalistų vadas Musta-
PA&YŽIUS, sausio 31. - ' p h a Kernai paša ant savo mo-

Kai-kurie vietos politikai at- tinos kapo -iškilmingai prisie-
virai kalba, kad rytinėj. Euro- kė ginti Turkijos laisvę. 

KLAIPĖDA, sausio 30. — 
Tarpe Klaipėdos lietuvių,val
džios ir santarvės komisijos 
kilo aštrus ginčai už rvlaipė-
dos krašto valdymą.^ Abi pu
si susimainė ultimatumais. 
Dėlto Klaipėdos krašte gali 
prasidėti naujas karas Euro
poje. Ir karas gali kilti, jei 
santarvė mėgins neteisingai 
elgtis su klaipėdiškiais. 

Bantarvės komisija reika
lauja atšaukti nuo Klaipėdos 
pasienio sukoncentruotą' Lie> 
tuvos kariuomenę ir nugink
luoti įieregiilartna klaipėdiš
kių būrius. 

Klaipėdiškiai lietuviai atšo
vė komisijai kontrultimatumu. 
paklausė komisijos,- jei pa
liaubų sutartis gyvuoja, tai 

turi gyvuoti. Kitaip i š l a i 
kys visokias derybas pertrau
ktas, jei iki šeštadienio pu-
siaunakčio negaus atsakymo. 

Komisija atsakė veikiai. Ji 
pažymėjo, Kad padaryta 
liaubų sutartis gyvuoja 
toIiBief»Hi išsprendimai ''.turi 
parefci # Paryžiaus. 

Kitas lietuvi* ultimatumas. 
Tuomet lietuviai pasiunta-

kitą ultimatumą. Pareikala
vo kuoveikiaus pašalinti fran
euzų kariuomenę ir pažymėjo, 
kad j tai jatsakymas butų duo
tas se.kmadienfT Kitaip jie 
ims ignoruoti k6misiją ir pra
dės derybas tiesioginiai su 
Paryžiumi. 

Klaipėdos lietuvių valdžia 
pradėjo kalbėti apie naują ka
rą rytinėj Europoj, jei san-
tarvė nepripažins Klaipėdos 
krašto Lietuvai. 

Klaipėdiškių valdžios prezi
dentas E. Simonaitis laikraš
čio ~ Tribūne korespondentą 
painformavo, kad vietos lie
tuviai tikisi gauti sau pagel-
bą ncLriPięn iš Lietuvos, bet 
taipgį iš pačios Vokietijos ir 

^Rusijos. 

Karas neišvengtinas. 
Santarvės komisija atsisakė 

pripažinti naują Klaipėdos 
krašto valdžią. Ji pažymėjo, 
jog pati tvarkysianti ^krašto 
reikalus, prigaliaus įsteigsian
ti nanją valdžią.' £>ako, san-
tarvės autoritetas turi but pa
laikomas Klaipėdoje. 

Neutraliai diplomatiniai tė-
inytojai, kurie jaučia neišven-
gtiną karą, pažymi, jog san
tarvė arba turi pasitraukti iš 
Klaipėdos arba spėkomis at
gauti kontrolę. Tuotarpu 
lįetuViai tvirtjna, kad~jie ko
vosią, pirmneg atsisakysią 
nuo krašto kontrolės. 

BELGAI LARBININKAI 
KELIA TRIUKŠMĄ. 

' i" t • • 

Gen. Weygand konferuoja 
su belgę premieru. 

-4-t-
BRII'KSFJ,1S, saus. 31. — 

Svarbios reifemės nuotikiai 
Ruhro krašte sukėlė didelius 
nesmagumus belgų vyriausy 
bei. 

Politinės belgų partijos pa-
siskirsčiusjos pažiūromis l^is 
link Ruhro krašto okupuotės. 
Teeiaus jos "visos yra kaip 
viena priešingos galimui ka
rui, kurs gali išsivystyti iš 
tos okupuotės. / 

Bielgų organizuotas darbas 
spaudžia savo '•vyriausybę ne
okupuoti jokivj vokiečių indus
trinių plotų. ^^^ 

Dėlto, belgų vyriausybė jra 
kaipir supančiuota ir nežino, 
kas veikti. % 

Nušviesti visą situaciją, 

euzų gen. VYeygand, kurs ilgą 
R Jaiką konferavo su Mgų pre-

. 'įnietn įpieru. 

VOKIETIJAI PRISIARTINS 
ALKIS. 

1HIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII 

Vokietij i ir Francija 
nepasiduoda. 

Francija-skalbia, jog bus 
imtasi dar kiK< aštresnių prie
monių suklupd ti Vokietiją. 

Ruhro krašte gazo ir elek
tros gaminimo darbininkai 
nusprendė nestrt ikuoti. 

Anglijos darbo partija rei
kalauja sušaukti parlamentą. 
Ta partija del Rn iro okupuo
tės pramato nauju karą Eu
ropoje. I f'J1 

Berlyne jjaskelbta, kad fi-a-
neuzai kareiviai, užimdami 
viešuosius Ruhro krašte bu
tus, su kančiais kapojo vokie
taites telefonistes. 

Žinios iš Lietuvos 
VILNIAUS MIESTO 

BANKRUTAS. 

VILNIUS. Magistratas 
gavo iš valdžios žinią, kad va
ldžia atsisakiusi skolinti Vil
niui prašomą 700 milionų ma
rkių paskolą miesto deficitui 
padengti. Iš savo pusės val
džia pasiūlė miesto saviyaldy 
bei ^uo reikalu kreiptis Į ben
druomenių banką. 

Valdžia spalių mėn. buvo 
paskyrusi visiems Lenkijos 
teritorijoje esantiems mies-

Vokietijos vyriausybė tvir- tams bendrai 750 milionų ma
rkių paskolai. Tie pinigai 
turbūt jau senai išskolinti, ir 

tina, kad franęuzams okupuo 
t£ nevyksta ir veikiai jie su 
klups. 'tokiu būdu Vilniui gręse fi-

Kaip tik priešingai tvirtina, nansinė katastrofa, nes mies
to kasa jau šiandien neturi 
kuo sumokėti miesto darbiniu-

franeuzai^ 
iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 

GRAIKIJA RUOŠIASI PRIE 
MOBILIZACIJOS. 

— Kadangi Vilniaus lenkai 
rengiasi sugrąžinti Pranciško
nams rūmus ties Trakų gatv 
kur dabar yra miesto archy
vas, tai archyvo direktoriuj 
V. Studnicki, siųlo perkelti 
archyvą į Bazilijonų mūrus 
prie Aušros jVartų/gatvės, kur 
dabar yra gudų gimnazija, 
seminarija ir kitos švietimo į-
staigos. 

— Vilniaus miesto antrojo 
pusmečio dalies biudžetas e-
sąs šitoks: pajamos siekia 
i,606,463,000 lenkų markių, gi 
išlaidos 2,080,254,000 lenkų 
markių. Taigi deficito bus 
473,792,000 lenkų markių, be 
t:o, dar prie šio reikia priskai-
tyti pirmojo pusmečio defici
tą, kuris siekė 42,000,000 mar-
kių. 

— Vilniaus miesto taryba 
j patvirtino magistrato pasių-

karnas už gruodžio mėn. Šven 
tems darbininkai likę be pini 
git. Tikimasi protestų. 

ę Uymą, pakelti mokesnius už e-
i <Slowo , , iniomis, VHĄ^^^ j ^ 0 8 v a r t oj imą, bu-
miesto atstotas gavo t e n t . WTSi8timn abonentams čionai specialiai atvyko fran- GENEVAį saus. 31.—Grai-

kijos pasiuntinys Berne, Svei- V^f^ pasSolos tik 100 l4i 

Bet vokiečiai nepasiduos 
priešui. 

BERLYNAS, sausio 31. — 
(v,ionai atvyko Ruhro krašto 
industrininkfts didikas, Fritz 
Thyssen. fra jis konferuoja 
su vyriausybės nariais. 

Anot jo, franeuzų svarbiau
sias tikslas yra kaip Rhinela-
ndą, taip Ruliro kraštą anek
suoti arba įkurti naują atski-
rią valstybę^ kad turėti užtek
tinai anglių savo industri
joms. 

Toliaus Thyssen pasakoja, 
kad franeuzams nevyksta oku-
puotėje. Jie tikėjosi didelių 
daiktų. Atrado vieną vokie
čių darr>minjcų pasi^riešini-
iną. Ir šiandie nebežino jau 
kur link pultisy kokių priemo
nių imtis. 

Žinovai tvirtina. kad jei 
franeuzams pavyks Ruhro 

carijoje, per laikraščius pas- "&«*** markių. I'mjgai iš k # J U m i m o ž i i n < ^ ) ; teatrams 
k«rhė graikams 192a*nt. kla- v « ^ a v o s prisLnni V i l u i ^ į j ^ , ^ restoranams ir kit. 
sės but pasirengusiems. Nes 
kas valanda jie gali but pa
šaukti namo karo tarnybon. žiavimas valdžios leista 28-30 

d. gruodžio. {Valdybos visa 
padaryta, kad mokytojai ma-

Pasįuntinys pažymi, kad 
niekam nebus daromi joki pa
lengvinimai pasiliuosuoti nuo žiausia išlaidų turėtų 
tarnvbos. 

j telegrafu. ^^ mr^ ^ k i l ftff. ir teeli-
— ^Ry^to" Mokytojų šuva- nikos reikalams L100 mrk. 

Gilijos apylinkėje tiesia 

NEVADA PANAIKINO 
"SAUSUOSIUS" ĮSTA

TYMUS. 
CARSON CITY, sausio 31. 

— Nevada valstybės legislatu-
ra panaikino vįsusSvalstybėje 
veikiančius "sausuosius" įs
tatymus. 

— "Rytų Lietuvos" redak
torius T. Juodvalkis traukia
mas teisman uz išspausdinimą 
No. 42 neva netikrų žinių a-
pie garsias Liubavo žudynes. 
Jau tardytojas tuo reikalu 
padarė tardyiną. y 

— -
PHILADELPHIA, Pa., s. 

31. — Sausio mėnesiu čia nuo 
alkoholio žuvo suvirs 100 žmo
nių. 

geležinkelį savo lėšomis Do-
minecki-DominoviČ, kandida
tas į seimą iš ''Zjednoczenio 
Panstwpwe" sąrašo. Šitas 
geležinkelis reikalingas vežio
ti medžiams iš Domineckk) 
miškų, kurių Čia yra "keliosde-
šimts tūkstančių dešimtinių. 
Jo tikslas kuo'greičiausiai 
parduoti iniškus. 

MARSUOS ANT BERLYNO. RUHRO KRAŠTO KUNIGI-
JA PRIEŠ FRANCUZUS. 

ROMA, sausio 31. — |Vie-
tos politinėse sferose kalba
ma, kad franeuzų armija mar 
šuosianti ant Berlyno. 

FRANCIJA NEANEKSU0-
SIANTI RUHRO KRAŠTO. 

Taip praneša premieras 
Poincare. 

Lietuvių spėkos. 
Klaipėdiškių lietuvių gink

luotos spėkos siekia 6,000 

PARYŽIUS, sausio 30. — 
Francijos premjeras Poincare 

kraštą - Vokietijos induatri-l v a k a r v a k a r e k a l b ė j o j a m e r i -

jos centrą atskirti aklai nuo 
Vokietijos, už keiktos mėnesių 
Vokietiją pajus vaVgą ir alki. 

=3S 

franeuzams nei nesisapnuoja. 
Sako, Francijos okupavimo 

laikas prigulės nuo pačių vo
kiečių gero noro. 'Girdi, jei 
vokiečiai pasiduos ir pildys 
sutarties sąlygas, tuomet oku
pavimo laikas bus sutrumpin
tas.̂  Visgi, franeuzai nema
no to krašto apleisti be pen
kerių metų. Ir tuo vis\i lai-koniškus korespondentus. Jis 

griežtai užgynė, kaM Franci-'ku eksploituos kramtą "savo 
ja sumaniusi aneksuoti Ruhro naudai. č 
kraštą su tikslu turėti kurą^ Ypatingas daiktas tas, kad 

DUESSELDORF, saus. ai, 
— Ruhro krašto kunigija ei
na išvien su vokiečiais darbi
ninkais prieš franeuzus. 

Cologne Arkivysk. Schulte, 
kai Įdėdamas vjenos katalikii 
organizacijos susirinkime, 
kreipėsi į visą pasaulį pagel-
bos. 

Jis pažymėjo, kad premiero 
Poincare pakelta akcija grū
moja Europos civilizacijai 

Visame okupuotame krašte 
kunigija pareiškia okupan
tams savo regresiją. 

artilerija. Ta kariuomenė 
paruošta klaipėdiškiams /pa-
gelbpn. 

Nežiūrint vietos uoste sto
vinčių franeuzų ir anglų karo 
laivų, ir 2,000 franeuzų karei
vių, klaipėdiškiai griežtai tvi
rtina, kad jie įstengtų atlaikv-

vyrų. Bet netoli yra Lietu- ba iš Lietuvos. 

apie vokiečių skleidžiamą pro
pagandą Amerikoje, buk fran 

ti iniėcte, kol- atvyktų pagel- euzai norį pasisavinti okupuo
tą Ruliro kraštą. Girdi, tas 

kiek didėlesnės išlaidos J5S>i-
darė tik su kąriuom$aės'iran-
sportacija ir su "maisto prive-
žimu. 

konferencijos sušaukimą. 
z 

WASHINGrTOX, sausio 31. 
— Senatorius Borah atnauji-

vos^ pasienis.; Už kokių 20 Lorraine provincijos metalur- fr7ncUzai V s sau naudą iš J n ° k°^ ^ ^ ™ ^ n o m i n ė s 

mailių stovi 10,000 l i £ gįnei industrijai. kupuoto krašto ir dar reika-
tuvių regularės kariuomenės J i s pažymėjo, kad francu- lauš karo kontribucijos. * 
su šarvuotais automobiliais i rU a i jiuhro k r a g t a t a i p į i g a i Premieras užgina, kad Fran-

laikjrs savo okupuotėje, kaip cija turėtų dideles militarines 
ilgai Vokietija neatliks savo j išlaidas Ruhro krašte. Tai, 
priedermių kaulink kontribu- /girdi, ir-tas vokiečių propa-
cijos, pasiremiant taikos su-Į gandą. Nes Francija tai o-
tarties sąlygomis. I kupuotei nemobilizavusi jo-

Premieras piktai atsiliepė kios specialės armijos. Gi 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; "bet Šal-
r a . \įį 

P I N I G U K U R S A S . 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Francijos 100 fr. 6.21 
Vokietijos 100 mrk. .0026 
Italijos 100 lįrų 4.75 
Anglijos 1 svąr. sterl. 4.63 
Lenkijos 100 mrk. .0030 
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44 DRAUGAS" 
Eina kasdieną fcjff nedėldienin* 

PRENUMERATOS KAINA: 

': 

M e tams , .|0.OO 
tua& Metą |3.0C 

4 

Prenumeratos mokaai iškeino. Lai 
%M skaitosi noo ažsLražynao diena* 
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsfc 
Ur senas adresas. Pinigai geriausia 
tiesti išperkant trasoje ar aapreae 
•Money Order" arte įdedant piad 

f n į registruota, laišką, 
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 

8334 So. Oakky A ve., Chicago 
Tei. Roosevelt 7791 
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Turkai ir Santarvė toli gra
žu nuo taikus Rytu klausime. 

Raudonieji paskelbi' karą 
kunigams. Kokis begėdiškas ei 
luzmas tų visuotinos brolybės 
pamokslininkų! 

Italai kurie kooperuoja sa 
r'rancija Ruliro okupacijoj-* 
tėra vien technikai, o ne ka
riai. Toks yra Romos vyriau
sybėm įsakymas. 

Francuzams prikaišiojama už 
jų imperial — militaristinius 
žygius besiveržiant į Jluhro 
kraštą. Priekaištai rimti, bet 
ir jie turi kuo pasiteisinti. Su
glaudus jų pasiteisinimus ku
rie verste — vertė juos grieb
tis griežčiausių * okupacijos 
priemonių, atrodo taip. 

Nuo Versalės sutarties 
(birželio 28 d. 1919 m.) t. y. 
beveik per pusketvirtų metę, 
Franci ja ir jos sąjungininkai 
laukė punktualės ekzekucijos 
savo pažadų. Vokietija išsisu
kinėjo ir vos išmokėjusi 4 
miliardus Franci ja i, kuri karo 
nualintoms apylinkėms avan
savo net 100 įniliardų; laivų 
statybai išleido 31*. miliardą, 
beto liuosu noru nustojo 60 mi-
lionų aukso markių per pas
taruosius tris mėnesius rug-
prutį, rugsėjį ir spalių atidė
jusi mokesčius .didžiosioms 
industrijoms. Kiekvienas mo
ka pateisinti savo žygį, tik 
nenorį prisipažinti ir atitaisy
ti savo klaidų. 

Mussolini kabinetas nutarė 
panaikinti generalę darbinin
ku. Unija Turine, nes jinai ki
šosi pohtikon ir perdaug so
cialistinio krypsnio. Sakytu
mei naujasai Italijos politikos 
viešpats tyčia buvo ilgai socia
listai, kad supratus socialistų 
pragaištingus tikslus. 

ang-"Dailv Mail", dideli? 
lų laikraštis, pastebi vokiečiu 
industrijos žydėjimo laikotar
pį. J i s kreipia domės Santar
vės į ta faktą, kad Vokietija 
nuo karo laikų išleido laivą 
500,000 tonų svarumo. Rodos 
nereiktų Vokietijai perdaug 
skusties. 

Uuhro okupuotame krašte 
yra 887 industrijos kompani
jos vedamos 13 didelių trustų 
ir palaikomos kapitalu $900,-
000,000. Suprantama kodėl Vo
kietija spardosi. 

ŠVENTOJI TtY8 PIJAUS 
Xf ENCflCUKA. . 
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PRIEMONES. 

Krikščioniškoji taika atneš 
teisingumą ir meilę. &v. Tėvas 
kalbėdamas apie pirmąją pa
saulio nelaimėms pašalinti 
priemonę krikščioniškąją tai
ką, stipriai pabrėžia kuris tei
singumas ir meilė tegali atneš
ti pageidaujamą taiką. Teisin
gumo i r meilės sąvokos, jų san 
tykiai ir reikšmė semiama iš 
Evangelijos. Kristaus taika 
negalį remtis laikina gerybė, 
bet dvasine ir amžina, kurios 
kilnybę Kristus nuolat skelbė 
kuomet sakė: " K ą pagelbės 
žmogui nors ir visą pasaulį 
į&yt̂ > jeigu jis praranda savo 
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čladiems Sausio 31, 1923 
1 ! 

gaus vertybės žvilgsniu, į-1 Mylėtojas" kaip Melo Mylėto- kų Seimo koncerto boikotavi 
pročių sveikumas, klusnumas, 

zacija, jungtuvių sakramen
tas, krikščioniškos šeimynos 
šventybė ir kiti' pamokymai 

jas atsiliepė. 
d i e v ^ o j i Visuomenės orgaiuV Pinmaasiu, atpasakodamas 

•dusi*, i r ką duos žmogus už, venimo, iš šeimyninės ir ci-; 

Sakoma kad viena Bona r 
Law kabineto dalis yra prie
lanki nuomonei atšaukti an^-
lu kariuomene iŠ Koelno, °i 

Ruhro klonis yra turtingiau
sia pasauly anglių, geležies ir 
plieno apskritis. Čia Vokietija 
gamindavo daugiausia mašinų 
ir Įvairių padargų. Prieš karų 
šios anglių kasyklos pristaty
davo kasmet 1)0 milionų toną 
anglių ir .""> milionus tonu ge-
ležies. 

galutinai 
franeuzų 

Šiomis dienomis 
paaiškės tolimesnė 
politika. Vokietija turi užmo
kėti skola. Atsisakė. Ar fran-
euzai nesumanys žygiuoti į 
Berlyną ? 

Santarvė sutinka su Klaipė
dos dabartine įmdėtimi. Klai
pėdiškiai netunės didel i v; kliiu 

kita lalis priešinga. Pastaroji čių vykindami savo planus -
pamatuoja savo nusistatymą ! prisijungti prie Didžiosios Lie-
taip: atšaukus savo kariuome-1 tuvos. Tik Įdomu ką Lietuva 
no pranyktų švelninamoji i-! prakišo francuzams už gautą-
tekmė i franeuzų politiką; pa-1 jį palankumą. Ar neteks Klai-
keitus anglus franeuzų pul-| pėdiškiams daryti lenkams ir 
kais, kenktų anglų p^rekybai francuzams koncesijų uosto 
ir Įtemptų franeuzų vokiečių klausimu? Šiaip a r taip, nas-

savo dūšios išganymą'' (Mat. 
XVI, £6). I r kuomet jis mokė 
kad ji privalo būti sielos tvir
tybė ir krikščionies patvaru
mas: "Nesifoijokite tų kurte 
žudo kūną, bet negali dužios, 
nužudyti; verčiau bijokite tų 
kurie gali ir kūną ir dūšią 
pragaišinti pragare V. (Mat. X 
28; Luk. XII, 14). 

Tai nereiškia kad žmogus 
privalo atsisakyti nuo šio gy
venimo gėrybių jeigu jis nori 
džiaugtis taika: tos gėrybės 
pasidaugins taikai esant, kaip 
pats Kristus žada: "Ieškokite 
pirmiausiai Dievo karalijos i r 
jo teisingumo, ir visa tai jum? 
bus suteikta su kaupu" (Mat. 
VI, 33; Luk. XII, 31). 

Bet jis taįpat sako: *'Dievo 
taika prašoka kiekvieną kai
ną" (FiHp. IV, 7) , ir štai d e k 
ko ji valdo aklus geidulius, 
ji šalina nesutikimus ir kivir
čus. 

Taika numalšinusi geidulius 
ir grąžinusi dvasines gerybes 
garbiiigon vieton, susilauksi
me šios pasekmės: krikščio 
niškoji taika apdraus įpročių 

p-nios Bručįenės laiško turinį, 
/pameluoja. P , Bručienė, girdi, 
tame laiške sudėjusi "deklara
ciją būti gera katalike", nes 

, katalikai pirmieji patėmyję 
jes "didelį talentą". Paskui 
ji, išvažiuodama Ęnrofum, į-
Žeidusi savo drauges, "dv i 
pirmaeiles mūsų dainininkes 
— H. Norą Crugienę ir p-lę ifa-
rijoną Rakauskaitę". Prie pro 
gos begėdiškai įtaria, kad po 
tuom laišku -ji tik pasirašiusi, 
bet jo pati nerašiusi, i r dabar 
tur but "pa t i suprato savo 
klaidą ir gailisi". 

JP-Bios Brnčienfcs laiškas y-

daviė galią rauti iš viešo gy-

kuriuos jis žemei atriešė, jis 
juos perdavė Bažnyčiai su iš
kilmingais pažadais nuolati
nėje pagelbos ir paramos; Baž
nyčiai įsakė nenuilstamai ligi 
pasaulio pabaigos skelbti ne
klaidingą mokslą visoms tau
toms, fš to galima suprasti 
kokia galingą prieiiKmę Baž
nyčia gali ir privalo panaudoti 
pasaulio taikingumui. 

Kadangi Bažnyčią. įsteigė 
kaipo vienintelę jo tiesų ir į-
sakymų aiškintoją, joje sudėjo 
neišsemiamą galybę; jai per-J ra dalykas viešas. Prašome 

paimti " D r a u g o " N. 13 iš sau 

vilės visuomenės materializ
mo piktžolę kurį tiek daug 
nuostolių padarė, davė galią; 
jos tarpe skleisti krikščioniš
kąjį, žmogaus dūšios nemir-: 

tingumo mokslą nepalygina
mai aukštesnį už filozofų mo
kslą; jai ienka vienyti visų 
klasių piliečius ir visas tautas 
j vieną brolybės draugiją; 
kelti žmogaus vertybe/ligi pa 
ties Dievo, galop taisyti vie 
šuosius ir privačius įpročius,-
palaikyti sulyg įstatymų, juos 
prigretinti Dievui kurs "mato 
Širdis", kad jo mokslas ir įs
tatymai visa pakeistu. Tokiu 
būdu visi žmonrs, atskiri as
mens ir vadai, viešosios visuo
menės įstaigas, visa bus gaivi
nama dieviškojo jausmo parei
ga, '^Kristus bus visa visame" 
(Kol. m , I I ) . Tas yra Baž
nyčios uždavinys vykdant pa
saulinę taiką. (Bus daugiau) 

sio 16 d. Nerasite jos laiške nė 
žodžio, kad ji pasižada "visą 
amžių katalikams tarnauti", 
nė žodžio apie "didel į" talen
tą, (kad p. Bručienė talentą 
turi, tai to neginčija, t ik už
tyli, i r "N-nos") , ji nemini 
nei p. Gugiemės, nei p-lės Ra
kauskaitės. 

Didžiausias tarp mūsų ir 
"Melo laisvės mylėtojų" skir-' 
t urnas i r yra, kad mes prie 
klaidos prisipažįstame ir gai
limės, kuomet jie savo klaidas 
kitiems primeta. Bet šitame 
atvejuje ne katalikams, nė p 
niai BruČienei gailėtis neteks. 
Ko reikėtų p-niai BruČienei 

roas ir visuomenės erzinimas, \ 
mūsų dainininkėms neina y 
sveikatą. 

Bereikalo .talpat "Dalies 
Mylėtojas" drabsto purvais į 
p-lę M. Rakauskaitę . ir juos 
primeta "Draugu i " . 

Ar gi Tamista akių netu
r i t Apie p-lę Rakauskaitę, 
kaipo dainininkę aš niekur ne
mačiau kad, " D r a u g a s " bu-
4rų savo uuomoasę atmainęs. 
I r purvų jokių į ją nemetė, 
nes i r ".Dailės Myl." nepasa
ko, kur ir kuomet tai pada
ryta. O kad p-lė Rakauskaitė 
nekorektingai pasielgė, kad ji 

savo laisvės nemokėjo ap
ginti pagirti negali, bebūtų 
reikalo ir daibar skaudžią tie-į 
sa jai atkartoti, • jeigu į>s. 
prieteliai gindami jos klaidą,, 
nebekeltų patys įm afl^ten.; 
Sykį paklydus, verčiau j au 
tylėti. 

O ponia Bručienė, tikėkite,-
nesigaili. Nes niekas dar ne^ 
sigaiiėjo drąsiai tiesą pasa J 

faį&. O del jos talento bus ko 
džiaugtis, nes visą "N-nų"! 
lamentacija parodo, kad jie 

|mums p-nios Brucienės pavy
dėdami pirštus sau kandžioja^ 

i 

Trumpame " N - n ų " tamej 
straipsnelyje " l i a i l ė s ' Mylė 
to j a s " prirašė 13 melų ir : 
insinuacijų. Jeiga "N-nos ' 

atsilieps, galėčiau jas visas 
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13 MELŲ. 

ųmnum 
* * 

;cst 

gailėtis? Ar pareiškimo kad j o d y t i . Bet nefenau, ar su-
ji tikrai n o k u s i dainuoti tik į ***** n e s * l r y , t o j l l t l s j u k 

liga ją sutrukdžiusi? Ar t a i ! t e n a i n a u ^ t x a ^ mel* ^ 
ne viešas visiems dalykas, ' 
kad p-te Rakauskaitė ir p.* 
Gugietiė koncerto dienoje su
sirgo! Ar tai gėda ir negraža 
yra pasakyti, kad katalikai y-
ra mano vienminčiai! Ar įsi-i 

Redakcijos prierašas — Mes 
pilnai sutinkame su Registra
toriaus nuomone kiek jis kal
ba apie p-nios V. Brucienės 

tikinimųir motyvų slapstymasikorektingą pasielgimą, kuo-; 

^ ^ .i 

įP-nia Y* Bi-učienė patalpi
no " D r a u g e " atvirą laišką, 

sveikumą; ji išaugštins" žnao- i r i a m e jM^neša, kad Katali-
gaus vertybę, kurią jis gavo* k u S e i m o koncerte ©egalėju-
pesr kruviną Kristaus atpirki-, s i ' n o r s pasižadėjasi dalyvau-
mo paslaptį ir per maldas ir] t]» ««»buvusi apsirgusi; vien

kart pai^eišb:*, kad butų daly
vavusi, nors i r užkimusiu bal
su, jef butų žinojusi, kad pasi
žadėjusieji kiti artistai neda-

sakramentus jį daro dalyviu 
malonės ir dieviškosios pri
gimties. Krikščioniškoji taika 
taipat apsaugos tvarką, įsta
tymus, autoritetą. lyvaus. Prie -

-f i p-n 
v • 

nia 

Bažnyčios rolė taikai vykdinti. 

Reikia pastebėti, kad Kris 
santykius. Kuri grupė laimės?' kus ir nulups, by tik pajėgs, taus patartys, įsakymai žmo-

Bručienė išvažiuodama užsie-
' nin pasisako, kad katalikai y-

ra jos vienminčiai. Del to laiš-

po "ligos9l priedanga yra 
garbingesnis dalykas? 

J e i kam. gailėtis reikia, tai 
"pimuieilėms dainininkėms". 
Nes daug gražiau butų buvę, 
kad jos drąsiai butų pasakiu
sios: "Nedainuosime, nes ka
talikams dainuoti mums ja ia-
cipai neleidžia". Dabar gi, 
prižadėjus dainuoti, teisintis 
liga a r kitais nebuvusiais mo
tyvais, parodo tik labai smul
kią dūšelę/ 

I r katalikai nepamainė savo 
nuomonės apie "pirmaeiles dai 

Artimiausi soc. demokratų 
prieteliai ir pusbroliai bolševi
kai latai donaiai seka soc. de-
mokr. įiusiomeriaus K. Sieli 
nio žygius, " V i l n i s " taip ra
portuoja apie K. Bielinį. 

" t i e tuvos Socialdemokratų 
Partija, imigiatAi prarasti sa
vo įtekmę Lietuvos darbinin
kuose, manė pasinaudosianti 
Hfc Amerikos pažangių lietuvių 
darbininkų ir atsiuntė čia sa
ve atstovą p. Bielinį* Bet ji 
skaudžiai apsiriko tikėdamasi 
gauti čia fiaiansinės ir moralės 
paramos. Pažangiems Ameri
kos lietuviams darbininkams 
jau yra gerai1 žinoma, kad 
Lietuvos socialdemokratai ne
paiso darbininkų reikalų, kad 
jų partija nėra darbininkisl^ 
organizacija. 

Ponas Bielinis jam senai ai 
vyko Amerikon. Mūsų "so
cialistai' ' atkartotinai ragino 
visų kolonijų lietuvius rengti 
jam prakalbas. Bet iki šiol p. 
Bielinis prasidėjo Chica-
goj. č i a mat yra keliolika 
"socialistų", tai jie šiaip taip 
suręst i a jam prakalbų. Kitur 
gi niekas tam ponui prakalbų 
nerengia. Bet reikia pasaky-* 
ti, kad ir čia didelių pasekmių 
nėra. Žmonių daug nesilanko i 
jo prakalbas. J i s nieko nepa
sako apie Lietuvos darbinin
kų gyvenimą, tik giria savo 
partiją. Aukų irgi1 nedaug su
renka. Jeį t a partija laukia pi • 
nigų tro© savo atstovo, tai ji 
turės tftt laukiniu i r . fiasiten-
kinti. J A surenkant po helis 
desėtkus dolerių į savaitę va r. 
giai pakaks pačiam atstovui 
ant daoneiės, O dvasia šventa 
žmogus (negyvens >> 

nininkes". Kokios jedsft buvo> 
ko "Nonose" % 21 "Dailės tokios i r pasiliko. Bet Katali- ne liga 
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met ji norėdama užkirsti ke
lią melagingiems gandams buk 
jinai nedainavusi vien dėlto, 
kad tai buvo Katalikų Seimo] M e s ^ ^ S i a m r a p o ^ 

nes soc. demdkr. l i k i m o dir
va čia labai apribota. Reikia 
paskutinio mulkio kad jų mo
liams kas tikėtų. Nuoseklus so
cialistai jau senai pakliuvo 
bolševikų gardaa, kiti pradė
jo "laisvauuimauįti", gi lietu
vių katalikų visuomenėje nuo 
šiandien pažįsta vienų ir kitų 
siūlomą kromelį ir iš tplo jo 
lenkiasi. Su "kel iol ika" so-
•cialiiano išpažintojais stebuk
lų nepadarysi. 

^vakaras parašė "Draugui 
laišk|. Bet kaip buvomte pa-
reišlfię vėl atkartojame: mesj 
neturime teigės salayti, kad p-
nia N. Gugienė ir p 4 ė M. 
Rakauskaitė savo žodžio neiš
laikė. Vakaro Rengimo IConii-
sija nore i r vėlai bej; gavo 
pranešimą kad dainininkės 
sergančios. Atpenč, mes ma
nome, kad jos kaip pasižadė
jo butų ir dainavusios, jeigu 

..A***--**'**$-* ~*stikš**»* 
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VILNIJOS LIETUVA GOLGOTA, 

Arba vėl — kiek lietuviai nukentėjo 
ir kenčia dol lenkų mobilizacijos!! I^en-
kams Santarvės brfvo uždrausta darvti 
mobilizacijos, bet jie to uždraudimo ne 
paisė; oficijaliai sakės, kad jie nemobi-
Hzuoja, o tik "laisvanorių" pulkus ren
ka. Bet galima suprasti, kokie tai buvo 
"laisvanoriai": sugavę jaunuolį atveda 
ir liepia pasirašyti, kad jisai laisvanoris. 

Stoti lenkų kariuomenėn niekas iš 
lietuvių ir nemani; jų dauguma pabėgo 
nepriklausomon Lietuvon; "geriau, sako, 
guldysime galvas už Lietuvą negu už Pil
sudskį". Kiti nenorėdami apleisti senų 
tėvelių ir ūkės slapstėsi miškuose. Lenkai 
paskelbė, kad jei kas nestos, tai jo tėvai 
turės mokėti pabaudos 5Q tūkstančių mar-, 
kią ir daugiauv/Tas grasinimas irgi nepa-t 

^eik.> Į kaimiečius. Tuomet pradėta iš 
tmonią pabaudos lupti, o kas negalėjo už
simokėti, tai jo arkliai, karvės, net pa
galvės ir kiti daiktai buvo licituojami. I r 
tokių lieitacijų bnvo atlikta daugybe; 
kaiknr į fiertaeijas visai neateidavo žmo
nių net žydai nenorėdavo licituojamų 
daiktų pirkti. Kitose vietose, pav.: Stru-

net kitus šeimos narius, prie tos pi'Ogos 
viską išplėšdavo; kituT paimdavo arklius,'1 

karves ir prižadėdavo tik tudmet sugrą
žinti, jei sunūs ateis naujokų ėinimo ko-
misijon. 

AJW4Ž kitus pasielgimus, kaip muši-
-

mas, kankinimas, nėra ką ir minėti: len
kai ir vandalus pralenkė. 

Tokiame lietuvių kaimiečių pasįprie-
šinime matau didžiausią del tėvynės pasi-
aukavimą, drauge ir tautinį susipratimą. 
Juk tik reikia įsivaizduoti, kad ūkinin
kas nustoja arklių, karvių ir kito bran-l 
gaus inventorio, būna kankinamas, po ka
lėjimus tašomas, o tečiau savo sūnaus ne* 
išduoda, liepia jąmi eiti Lietuvon ir ten 
stoti kareivijon, bei slepia jį miškuose ai* 
kas kitur. Tokia didelė auka pakelti, o 
ypač ūkininkui, tai jau reikia būti labai 
susipratusiam, dideliam patrijotui! Tokio 
nusistatymo negalima išaiškinti, kad te"] 
vai ir sunūs bijosi mirties pavojaus ir 
dėlto nestoja kariuomenėn, bet gi toks 
pats pavojus gresia ir lietuvių kareivijoj 
tarnaujant ir taipat besislapstant miškuo
se dar daug greičiau galima gauti žandaro 
kulipką, kas tankiai Vilnijoj ir atsitik
davo. 

Kaip sunkiai 1921 m. ėjo naujokų mo
bilizacija, t a i iš to dar galima matyti, 

A f 

naiėiuse, už sūnų suareštuodavo tėvą ir Kad net pats Žulikauskas buvo Švončlo-
n \ s na atvažiavęs ir N tarėsi su generolu 
Barbeckiu, kaip priversti kaimiečius sto-« 
ti kariuomenėn. v 

Leinkų akcija Vilnijoj. -
^ Dabar pažvelgkime beait abelnai \ 

organizuotą lenkų akciją Vilnijoj. 
Kovojant su priešu reikia žinoti jo 

akciją, kovos budus, priemoflatas, pdnteles^ 
ir tam panašius dalykus. Kiekvienas Vil
nietis darbininkas apsišarvoja tokiomis' 
žinionus, nes.be jų negalimas prieš>eiki-
mas'. • • 

lodamas aukščiau lenkų žiauru
mus i r vandalizmą visai neturiu tiks4o 
skaitytojus įvaryti į nusiminimą, bet tik 
parodyti, kad lietuviai nepaisant oobiųl 
simkių aplinkybių ten gyvuoja, veikią nu J 
dirba milžiniškus darbus. Skaitytojas iš 
šitų braižinėMų gali jau sudaryti sau 

nuomonę, kokia žūtbūtinė kova su nely
giu priešu verda ten Vilnijoj, kaip lietu
viai, .įtempę savo paskutines jėgas gina 
tėvynės, pozicijas. Skirstau lenkų akcija 
į valdišką ir privatinę dvarponių ir ende-
kų organizuojamą, o valdžios palaikomą. 
Pavyzdžiui: lietuvių kankinimas, po ka
lėjimus tąsymas, mokyklų ir draugijų per-' 

i 

sekiojimas, įvairios "ka re ekspedycnje" 

čies valdžios atliekami. Bet lenkai vai 
džios.darbais dar nepatenkinti yra sudarę, 
dar tam tikras organizacijas, kurių tiks
las iš lietuvių išrauti tautybės ir nepri 
klausomybės jausmus. 

Lenkai nuo pirmo Vilniaus u&ėmimo 
pradėjo su Vilniaus lietuviais politinę ko-, 
rą. Tikroj to žodžio prasmėj: persekioja
ma lietuvius ne tik kaipo lietuvių, 3>et jrj 
kaijx> Lietuvos nepriklausomybės šalinin
kus. Toji kova ne visur vedama vienodai, 
bet vi&rr tais drrejais tikslais: užgniaužti 
»eprfklausom3"bės norą ir išrauti iš lietu
vių sielos tautybę. Ne visur tie dii dalyku 
vienodai akcentuojama: ten, kur lietuvių 
dauguma, labiau atkreipta domės kovoti [ 

prieš Liet. nepriklausomybės idėją. Be-
abėjo, kovojama ir su lietuvybe, bet jau 
ne tokiu smarkumu kaip ten, kur lietuviai, 
mažiau susipratę* labiau ištautėję: čia vi
sos lenkų jėgos sukoncentruota, kad lie
tuvių neliktų nei pėdsako; taip yra Lydos, 

daugelis. Plačiausia iš tokių draugijų tai 
"S t raž Kresowa". 

Straž Kresowu. 
jPakrašČių sargybą, kurios tikslas kn - i 

kinti visus kitataučius, gyvenančius Len
kijos pakraščiuose. J i įąteigta regis 1018 
m. i r skiriama visiems Lenkijos pakraš 
čiams; šKa draugija yra tampriai suorga
nizuota, o lėšų t u r i milijonus; jos buvei-
ne, nepamenu Varšuvoj ar Lvove; skirs
tosi į apygardas pav. Vilniaus, Gardino 
Lvovo, kiekviena apygarda į apskričius, 
apskritis į rajonus. Vienu žodžiu perim
ta administratyvinis paskirstymas. Kiek
viena tokia vienetą turi sekretorijatus. 
biurus, net kiekvienas valsčius turi sau 
specijalį agentą, o kaikurioee apylinkėse 
net ir kaimai. Visį agentai yra apmokami 
ir galina neperblogiausias algas; agentai 
dažniausia moka 'ir vietines kalbas. 
Apskričių biurus eina literatūros — reiš
kia — agitacinės, kolportažas; toks biuras 
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Vilniaus, Ašmenos apskr.; dėlto ir neno-] būna ir patarimų vieta: juridinių patari-
įima šiose leisti apskrityse nei vienos mų, tarpininkavimų, prašymų rašymo ir 
mokyklos bei draugijos Įsteigti, nes jau 
'tokios įstaigos savo gyvavimu parodytų 
tikroj tiesoj lenkų platinimas žinias ąpi; 
šių apylinkių lenkiškumą. 

Trumpai paminėsiu speeijales lenkų 
draugijas kovoti su lietuvybe ir abelnai 

•• 

ir tiems panašus dalykai yra, beabėjo, pa- į su kitataučiais. Tokių organizacijų yra 

t. p 
"St raž Kresowa" 1921 m. tune jo apie 

4 dienraščius, 6 8 savaitraščius neskaitantį 
visokių perijodinių broŠurėlių dienos klau
simais, ir proklamacijų. I š to matyti, kad 
lenkai nesigaili pinigų savo tikslams pa
siekti. (Bus daugiau) 
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MAOGSS Trečiadienis Sausio 31, 'ISS3 

Lietuviai Daktarai 
•e-e* A m e r i k o s L i e t u v i ų . D a k t a r u 

Draugijos nariai. 
gąg-ją:* r y r,-T 5 e g g ^ e c 

• H Bird. : o « 

Dr. C. Z. Vezelis 
LUSTU VIS PENTI8TAS 

9T19 SO. AJ&LAND A H U l B 
ABfll 47-tos Gatve* 

Valandos: nuo 9 ryto iki • vak. 
Seredomls nuo 4 Iki 9 r a k u * . 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po 
t341 — 41 80. Halsted Street 

Kaojaine Jociaus Bert. 1 laba. 
Priima ligonta* nao 9-11 A. M. 

e-« r. n. 
Tel. Boulevard 7179 
Resldenctjas TeL Fairfa* M79 

U , 

Dr. M* Stupnicki 
3167 So. Morgan Street 

' CHICAGO, H J J I O I 1 
Telefonas Tardą 6099 

Valandos — 8 Iki 11 Ii ryte 
jpo plotų 6 iki 8 rak. Nudėlieml* 
ofisas uždarytas. 

I 
TeL Boulevard 2-160 
DR. A. J. KARALIUS 

lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Ghicaco. m. 

ŠAULIŲ SĄJUNGOS AT- j tis. J.* AMkis, A. Gaiinauskas* tel ir T. Misiūnaitei, už suren-
ST0V0 GERS. A. ŽMUI- O. Tilliiieuė $1.50, A. Sabac- gmia tokio gražaus ir vykusio' 

kienė $1.50; po $1.00: K. Sa- vakaro. Širdingas ačiū kun. riziNAVIčIAUS 
MARŠRUTAS. 

Trečiad. Sausio 31 7 vai. 
vak. Springfiekį Iii. 

Penktad. vasario 2 d; 7 vaJ. 
vak. Westville, IU. 

kalauslęas, J. Petraitis, J. Gil-
du, J. Redenslčas, J. Serkšaiis, 
J? Zdankus, A. Zdankus, V. 
Sabuekie, P. Aleliunas, J. Ru-

kleb. J. J. Kaulakiui ir visiems 
kitiems prisidėjusiems ir daly
vavusiems tame vakare. Ir to
liau dirbkime suvienytomis jė-

PRAKALBOS. — ŠAULIAMS 
AUKOS. \} 

Gary, Ind. — šios kolonijos 
lietuviai ilgai laukė atvyks
tant Lietuvos Šaulių įgalioti
nio gerb. A. Žmuidzinavičiaus. 
Pasklidus buvo žinia jog pri
ims dar 1922 m., bet vėliaus 
paaiškėjo, kad keliaudamas polP™g^ ir aukojo kas kiek iŠ 

5 
| 

| 1900 So. Halsted Str. 
9 
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DR, A, L, YUŠKA 
TeL Ganai S I U 

> Ofiso Tai.: 10 ryto iki 12 po pleL ,Jį 
5 iki 7 vai vakaro. D 

Re*, vai.: 2 iki 4 po pietų g 
4193 Archer Ave. 
Tel. lafayette 0098 S 

Tel. Ganai 997. Vak. Ganai 3119 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1991 South Halsted Street 

|Valandos: 19 lkl 12 ryto: 1 lkl 
po pietų: • lkl 9 vakare 

• 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

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

< — m 
Ofisas DidmlestyJ: 

29 South La Salle Street 
. 

Kambarfa 530 
Telefonas: Central 8390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4981 

STASULANI 
A D V O K A T A S 

Abstraktai examinuojauii, pinigai 
ant real estate skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce Bldg. 
133 W. Wa*hington Street 
Telef. Franklin 1176—4949 

VAKARAIS 
3239 So. Halsted Street. 

(Eagle Music C<J.) 
Telef. Boulevard 9737 

^ M a > M9j 

si. Randolph 4753 

A . A . S U I 1 1 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumlestyje 
ASSOCIATION B L IKI. 

19 South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos 9 ryto Iki 5 po piety 
Namų Tel. Hyde Park 2395 

įįm • • » » • • • m » -_» m -_ - - . » • • • • » į i 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LDB7TCVIS ADVOKATAS 
: R. 311-137 m. Dearborn 

Street TeL Dearborn 9999 
Vakarais: 10739 S. Wabash A ve. 
Roeeland Tel Pollman 9317 

GALIMA GAUT "DRAUGE" 

ši Apie Kristaus Sekimą. 
knygutė parašyta Šv Tomo iš 
Kempio. Ją skaitydams, žmo
gus rauda tikrą dvasiai mais
tą. Ne vienas paklydėlis ją 
skaitydamas atsivertė ant tie
sos keliou Ji tinkama visiems 
lo apdarais $1.20, sknros apd. 
Juoniams. Jos kaina, su audek-

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

Chicaflo, QL 

dis, S. Atkeeaitis, M. Stepo- •gomis. Daug nuveiksimo. Vie
ni ulė, F. Biliūnas, S. Sirons- nybėje ym galybė, 
kaitė, A. Simokaitienė, P. Sta-f M. S. 10 kp. pirm, 
pranavi&iis, J. Pažėrienė, J. — 
A. Vilkišius; po 50e.: A. De§- AUKOJO LIET. SAULIAMS. 
kus, L. Zaulauskas, M. Saba
lis, B. Stankus. Viso aukų su 
smįlkiais surinkta $137.19. 
Žmonių nedaug buvo, bet gau 

REMIA LABDARYBĘ. 

šiai aukojo k Saulius parėmė, * ^ ^ g a n a pasekmingą me-
už ką priklauso padėka vi
siems tiems kurie nesigailėjo 

galėjo. 
A. Žemaitis antru kartu kal

iojo ir susirinkusius prijuoki
no lygindamas lenkų ir kitu 
tautų kalbas su lietuvių. Žino
ma, kad lietuvių kalba ym 
viena senesnių ir daili. Taip
gi sakė, kad Lietuva ateityje 
bus pavyzdinga šalis. 

J. A. Vilkišius. 

1411 So. 50-th Ave., Cicere, 
m. 

Aukos. 

Po Dr. Baekaus kalbos bu
vo renkamos aukos Lietuvos 
Šauliams. Kun. kleb. J. S. Mar 
tis paragino žmonės aukoti 
kas kiek išgali, o jis pirmas 
•paklojo $10.00. Po to sekė se
kančiai: Šv. Mykolo Dr-ja 
$10., S. Kybartas $15.00, feaa. 
Vareika $10, A. Pažėra $10. 
Pr. Paukštis $10, J. Likaraus-
kas $5.05; f*o $2: J. KHeinai-

SĄJUHGIESIŲ GRAŽUS 
VAKARUS. — PRA

KALBOS. 

plačią Ameriką svarbiais tev 
vynė sreikalais nuvargo ir su-
negalėjo. Oi po ligos vėl ėmė
si darbo. 

-1 d. sausio atvažiavo gerb. 
svetys su palydovais Dr. Al. 
Račkum ir jo žmona iš Cicero/ 
III. Pribuvo jie į Šv. Kazimie
ro par. svetainę. Gerb. kun. 
kleb. J. S. Martis trumpai pra
kalbėjus *Aistatė kalbėti 
gerb. svetį A. 'Žmuidzinavičių. 
Įgaliotinis pirmiausiai pasvei
kino publiką nuo Lietuvos 
Šiaulių Org-jos ir dykojo Ga
ry's lietuviams už aukas pir-
miaus surinktas $100.00. Pas
kirus pasakojo kas yra Šauliai 
ir ką jie nuveikė Lietuvai ^ir-
miaus, dabar ir kokie darbai 
jų laukia ateityje. Gerb. kalbė 
tojas aiškino kaip kariaudavo 
su priešais lenkais" ir apie jų 
daromus lietuviams nemalonu
mus. Gan ilgai kalbėjo, bet 
žmonės donuai' klausėsi ir 
dažnai sunkiai atsidusdavo. 

- ' 
Antras kalbėjo. 

Daug metų darbavos lietu
viu išeivijoje ir važinėdavo-
pev lietuvių kolonijas ištisai 
Amerikos studentu būdamas, o 
dabar jau daktaras Al. Rač-
kus. (ierb. daktaras, nuo se
nai žinomas kaipo garsus kal
bėtojas ir didis Tėvynės my
lėtojas, pasakė labai gerą pra
kalbą. Jis išvardijo Lietuvoj 
darbuotojus ir atgaivintojus 
musų Tautos. Tarp jų pami
nėjo ir A. Žmuidzinavičių, da
bartinį darbuotoją Lietuvos la
bui. 

Patarimas. 

Gary lietuviams Dr. Račkus 
yra žinomas kai dar lan
kė mokyklą. Dabar gi jau jis 
patarnauja žmonėms atgavime 
sveikatos, kuri šiame gyveni
me yra brangiausia už viską. 
Dr. Račkus turi gabumus gy
dyme ir jam sėkmingai seka
si tas darbas, Todelei Gary. 
lietuviams patartina pas jį 
kreiptis, reikalui prisiėjus. Ad
resas toks: Dr. Al. Račkus,^iasKiie tebesijuokia. 

Meiroae Park, m. — Sausio 
21 d. Šv. Jono Krikštytojo D r-

Sy&HbiaastA 
UždttociaKiekyienos 

Motinos 
Jeigu ji'negali žindyti savo kūdikio 
tun surasti maistą, kuris patiktų jam 
ir padarytų j j raudonu ir sveiku kūdi-1 

k i u . 

JEAGLE'TRAND 
buvo išmintingai pasirinktas ir saugiai naudo} 
jamas beveik per7 60 metų takstančiu motinu.' 
kurios negalėjo žindyti savo kūdikiu. 

Prisiuskite šitą a p g a r s i n t a ^ 

V Borden Corapanv, New 
ork ir gausite pilnus pata-#i 

rimus ir nurodymus, kaip jį 
vartoti lietuvių kalboj visai 
veltui. Taipgi ir puikia kū
dikių knygą. 

f 

Pfailaa^pfaia, Pa. — Sausio 
14 d. Moterų Sąjungos 10 kp. 
surengč gražų vakarą. 

Vakaro vedėja buvo p. O. 
irnguraitė. 

Kalbėjo gerb. kun. kleb. J.-
J, Kaulakis. Jis labai gražifc i 
išdėstė veikalo prasmę, kaip; 

pirmų amžių krikščionys dro-
siaį kovojo už tikėjimą, kaip 
maloniai aukojo savo gyvastį s 
už Kristų. 'Paskui jis kalbėjo 
apie Klaipėdą ir ragino lietu
vius, kad ' kiekvienas remtų 
Lietuvos kariuomenę. Jo ma
loni *ka?ba padarė didelį įspū
dį į klausytojus, kurių daug 
Iitsilankė. 

Y a Uline veikalų, trijų veiks
mų tragediją, *'Sv. Akvilinos, 
kankinės miFtis ,\ Vaidinto
jai save roles puikiai* atliko. 
Roles turėjo: Šv. Akvilinos — 
A. Čiurlioniutė, motino* —-
sajungieui, tarnaitė — M. Va-
lasiniutė, Teklytės — P. PJku-
nitftė, Makseneijos — K. Au-
gailutė, Etusebijos -7- L. Ba
rauskaitė, karininko — S. Ba-
rauskts, kalinio sargo — E. 
Mineika, budelio — J. Poška. 

Vaidino ir komediją " Žydas 
pas. fotografistg". Roles turė
jo: žydo — K. Kisielius, foto-
gra£isto — J. Bar&daskutis, 
lie4,UY4*itis — M. Valašinhitė, 
uretlninko — J. Ringaila. Pa
žymėtini K. KisieKus, vietinis 
zakristijonas, ir J. Ringaila. 
Jie artistiškai savo užduotis 
atliko. Žmonės turėjo daug 
saldaus juoko. Kai-kurie ir 

Pertraukose dainavo vieti
nis varg. P. Vykius. Jo balsas 
yra puikus. Galima 'prilyginti 
'prie Karužos. Publika daug 
•delnais plojo. Buvo iššauktas 
atkartoti savo dadneles. Jam 
pianu pritarė Šv. Jurgio par. 
varg. J. Grajauskas. 

J. Kateiva pasakė gražų 
monologą "Mano draugas 
sausujolislas". 

Vakaro programa užbaigta 
dainavimu <Iiįeįiivos himno. 
Didėlė fpeftėka priklauso ren

gimo komisijai: O. TJnguraitei, 
tis, S. Brazauskas, J. Janus-' P. Barauskienei, M. Valašiuiu-

tmį susirinkimą. Ši draugija 
vis kaskart sulaukia naujų ir 
naujų narių. Geistina kad visi 
katalikai ateitų ir prisirašyti], 
tada galėtume nuveikti dide
lius darbus sau ir kitokiems 
dalykams, ypač naudai musų 
brolių Lietuvoje kovojančių 
del visų ateities, gerovės, nes 
kur vienybė, ten galybė. Šiuo 
sykiu ši draugija geriausiai 
stovi, nes turtas jos yra padi-
>dė jos, narių taipgi daugiau tu
ri, taipat surengime kokių 
pramogų atlieka-kuogeriausiai 
ir publikos sutraukia daugiau
sia. Joje yra gerų, energingi] 
vyi-įj, kurie atlieka darbus ge
rai ir ypae daug priklauso 
nuo geros valdybos,taigi šion-s 
metams ir yra valdyl>oje geri 
darbuotojai. Išduota nųiortas 
is buvusiojo Labd. Sąj. seimo 
ir nutarė kai pradės namus 
statyti visi nariai vėl sudėję 
auką pasiųs tam tikslui. 

'Nutarė [Kisiųsti Šaulių pini
gus, kuiiuo/vUariai sudėjo pe
reitais metais $20.00. Sus-mo 
suaukojo $12iJ5, viso Liet. 
Šauliams pasiųsta niro Šv. Jo
no Krikš. Dr-jos narių $32.65. 

Aukojo šie asmenys: 
Po $1.00: RIGudžius, A. A-

domaitis, -Ig/tredžius; 
,J\) 50c.: M. Varnagiris, Ii. 

Narkevičius, F. Brazas, P. 
Vaitkevičius, P. Ragenas, V. 
Ši įkaitis, M. Šimanskis, A!. 
Vaicekauskas; smulkutis su
rinkta $5.G5. P. Gūdžius par-
da\<ė 29 Šaulių knygutes, 
$7.25. Visus pinigus pasiuntė 
L. Šauliams. 

4* ražus draugijos pavydi lis 
pasidarbavimo l iet . Šauliams. 

Pr. J . Valuokas. 

^*Jt^*^J 

111 50.001 plonius. Patriotinės organiza-

LMST^JVIC !DEAtP&WOS AU
KOJO ŠAULIAMS TĖ
VYNES NEPRIKLAU
SOMYBĖS GYNIMUI. 

— — ^ 
Pastaruoju laiku sekančios 

lietuvių Draugijos įteikė Lie
tuvos Šauliams aukas: 
S. L. A. 102 kp., Buffalo, 

N. Y 10.00 
L. Vyčių 79 kp., Detroit, 

Mieh 10.00 
Lietuvių Rateijs, Chieago, 

IU 25.00 
A. L. R. K. Ftederaeijos 

26 skyrius, C'hicago, 

Šaulių Remžjų Būrys, 
North Sidėje, Cbicago, 

III 30.00 
Šv. Kazimiero Draugija, 

Gary, Ind 10.00 
Šv. Mykolo Draugija, 

Gary, Ind 10.00 
L y Vyčių Chicagos Aps

kritys 50.00 
Šv. Jono Draugija, Mel

uose Park, pi. . . 32.65 
L. Vyčių 8 kuopa, Rose-

land, UI. 31.00 
Šios visos aukos įduota Lie

tuvos Šaulių Atstovui A. Žmui 
dzinavičiui (Adresas: 3251 
So. Halsted Str., Chicago, 111.) 

M ^ l £ l U l B03Įdp_«d SOISUAU^ 
gavusios padėkos laiškus iš 
tam tikrus Šaulių Rėmėjų di-

• w 

TeL Lafayette 4929 

P L U M B 1 N G 
Kaipo Uctuvys, lietuviams 

M. YCfiKA 
9298 W. 99-th Street 

I 
i 

eijos yra kviečiamos aukoti 
Tėvynės gynimo reikalams į 
Lietuvos Šaulių iždą, per atsto 
vą A. Žmuidzinavičių. 

TOll 
B,—be kraujo, 
8, 4>c marttnnjo, 
4,—i>e skausmo, 
9,—be WOo vmo&mm ni9M«HI 

|Po operacijai, pą&frn&s «all tuoj 
teiti, i darbą, sali -tuoj vaisyti; dai-
įDinlnku baksas tampa malnae«n<H, [vtaa sveikata geresnė. Kuriems 1*-

IU toiuBilua, yra pilnai uiganė-

Uroniua wn Jvairtomis Usomls 
Jprijlmut— 

Kasdien nuo S vai. 9 0 platų lkl 
vai. vakare. 
Nedėliomis ir aeredomls ofisas] 

/ DR. AL. M. JULČKUt, 
GVDYTOJi 

OI 
[1411 So. 50tb Ave. 

1UBOA8 

— • 

Iffi. A. JL RUTKAUSKAS 
4442 80. Westetn 

Telef. Ijafayette €149 

TaanAos: 9-11 rytais, 1-1 
pietų *r l-m sąiliarab 
Alals tiktai po platų 9 Iki 9 

. . . 
: = 

- ; ' '• 

= 
Reeid. tol. Vaa. 
Ofiso tel. Boulevard "T499 

Dr. A. A R0TH 

Vaikų Jv visų 
Ofisas: 9S95 S. -Halsted Bt. 

Vai.: 19—14 «*ta; d—9 po 
plat, J lirair Kad. 19—IX d. 

11S4 Indepaodenos «lvd. 
Oakpifa. 1 U 

• • 

> 

PRANEŠIMAS. 
onsas Dr. « . 9JL OMaser po. 

reina i rankas Dr. Cbas. Secal. 
ianto ir par9oerio. Visi sanle)e 
pažistaml Ir dramai aplalkys 
aptiurėjime b? tT^rma kaip Ir 
m paties Dr. a M. 

9149 So. Morgan 
Ofiso Valandos: Huo 19 ryu 

»kl t po pietų, ano 6 isfl ff m*. 
Nad. nuo l t iki f po pietų. 

Telef oaas TATO* d d L , 
• ' ' . i , < • • • l . i . g . — = 

S I 
Nature Cure Institute 

DR. J. A. VfiDONIS 
Osteopathas, Clhiropratas 

ICaturopatbas 
Gydau įvairias ligas, o ypatin-
gui užsisenėjusias, be vaistų Ir 

operacijų, — naujausiais bu 
•** dais. 

4224 Archer Ar. Brigbton Park 
Tbeater Bldg., 2-ros labos. 
Valandos: nuo 9 iki 12 diena. 

Nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėldienlals n u o - i k i 11. 

Tel. Lafayette 6698 i 

\ 

1 — • » 

rel. Yards 0392 
Dr. F. A. MANELIS 

KAPRA3PAT1I 
|Val. nuo 9 iSryto iki 8 vai. vak J 

Ket. ir Ned. nuo 9 Iki 1 vai. po 
pietų. 

IJ3247 Emerald Ave. Cbicago 
12 = = ~ _ = 

• m 

ja 

SALUTE B1TTER1S 
Yra geriausia gyduolė < 
nuo galvos skaudėjimo, 
neturint apetito, o labiau
siai užkėtejima vidurių. 
Galima gauti aptėkose J r 
saliunose kaiaia $h00 bon- ' 
ka 12 bonku $9.00 kaip f 
vartoti nurodyta ant bon-
kų. 
SALUiTE BITTER MFG. 
«J6 W. 31-st. Chicago. J 

Tel. Boulevard 7351 

" - V — , . ar 

AR GALVA SKAUflA? 

Tai pirmi symptoma} 
lauja pagelbos 

Gal re4kallaai 
Pasiklausk manės iiaadlan. 

Tūrių 20 metų prttrrbno 

JOHN J. SMETANA 
Aklų Specialistas 

1891 So. A»Wand Ave., 
18-tos gatvės 

AJit 8 lubų, kamb. 14, 15. 1« 9r J.T 
Ant viršaus Platt's vaistinyCios 

Temyk mano parasa 
Valandos nuo 19 ryto iki i vakare 

Nedėliomis nuo l U d l i pietų 

m, CHARLES SE6AL 
[Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4X99) fiO. ASHLAND AVEIR7S 

^•©CUAl^STAS 
D6k> vų, Motetų i r Vyrų Ligų 

ral.: .ryto nuo 10 — 22: nuo 2-*-§ 
>o pietų: mfo 7—J8:I9 -VJ 
redėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2890 

I IR. MAHfUOE KAftN 
9JTDVTOJA8 ER ORTRUROAS 

Net ir kūdikiai pastebi! 
Ir yra taip l egva visiškai i š g a l v a s paša
linti pleiskanas. T i k kelis kartus panau
dojus 

es 
tą pleiskanų, mirtinąjį priešą — ir j ū s ų 
ga ivos <©da bus taip tyra, ka ip frioikio 
ir Ruffits page lbės j u m s v i suomet ją 
tokia užlaikyti. Š v a r i - g a l v o s oda už la iko 1 p laukus p u i k i a i s — 
pleiskanos t«ojaus sunaikina j u o s . 
Nusipirkite Vonka Rujftes ssvo aptlelroje Biandie už fi5c., arba prisiuskite 75c. 
pašto žeukieli&ia tiesiai į labaratoriją. 

P. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4tb S t . Brooklyn, N. V, 

tmmmmmm 
{ 

STRAIPSNIS V. 
KŪDIKIO AJPRUPHflMAS m 

t»ENE#lMA£. 
Pctnėjimas Krūtimis. 

GffSnta parėdė, kad kūdikis butų 
penimas krūtimis; todėl motinos pie
nas yra geriausias kūdikiams penėti 
maistas. Motina turėtų dėti visas pa
stangas žindyti savo kūdikį ir nesi-
griebti bonkos iki viskas kas buvo 
galintas tapo padaryta penėjimui 
krūtimis. 

Penėjimas iš bonkatės. 
Kųormet krūtyse pieno nėra, tada 

reikalas stvertis bonkutės. Kad šita 
metode butų pasekmingu, reikia, labai 
atydžiai rūpintis pasirenkant tinka, 
raa pieną ir jj prirengiant, j ką jeina 
daug svarbių smulkmenų. 

Jei yra kuris vienas dajykas svar
besnis už kitus prirengiant kūdikiui 
maistų, tai tas dalykas yra švarOfmas. 
Visi indai del mieravimo, stldymo, 
niiiiSyino ir penėjimo turi būti steri
lizuoti verdančiame vandeny tu<Ą 
pirm vartojimo. Beto yra svarbu, 
kad visokis mieravimas turi būti at
liktas atydžiai, kad gavus geriausių 
pasekmių iš vartojimo maisto. Jei 
seksi patarimą Čionai paduotą, tai iš
vengsi daugelio bėdų. 

Pasirinktas (maistas turi butl gry
nas, svarus pienas atatinkamai a U 
mieštas sulyg kūdikio amžiaus. Pa
saldintas kondensuotas pienas yra id-
ealis kūdikiams maistas dėlto, kad 
jis švarus, vienodo sudėjimo, leng
vai suvirškomas ir visados gatavas 
vajrtojimui atmiešti tik su virinto 
vandeniu. 

Kaip viršuje jau buvo rašyta, daž
nai pasitaiko, kad motinos nejgali pe-
nėj.1 kūdikio savo krūtimis*- ir tada, 
suprantama, reikia parūpinti kuri no
rs kitą maistą. Ir geras, grynas 
sveikas karvės pienas, tinkamai su
maišytas su reikalinga kiekybe ge-; 
riausio cukraus, yra tekis maistas, 
pridėjus klek vandenio. Puikiausias 
sumaišymas parinkčlausio vieno ir 
geriausio cukraus eina po vardu 
Borden's Eągle Brand Milk- Per trUi 
gentkartes motinos atsidėjo ant Šitc 
puikaus pieno. Penint jj sulyg nuro
dymų, jis padaro, arčiausi artimu
mą prie motinos plono. 

Bordten's Eagle Pienas Aiandle au
klėjęs daugeli vaiku, kurių tėvai pa
tys išaugo ant Eagle Pieno, ir kurių 
tėvų tėvai taip pat augo šituo pie
nu 70 metais. Kuomet pasvarstai, 
kad Bordeno pienas yra vartojamas 
per tris gentkartes, Ir vis labiau yra 
vartojamas šiandie, tai pamanai, kad, 
turi būti tam priežastis. Ir ta prie
žastis yra ta, kad ils J rodė save esant 
užganėdinančiu Ir saugiu taip Ilgai, 
kad žmonės turi jame pasitikėjimą. 

Nežiūrint kur tu neisi po visa eita 
šalį, ir Kanada, visur gausi tą pat j 
Borden's Eagle Pieną, Iviežią ii 
sveiką beveik kiekvienoje krautuvėje. 
Visais atžvilgiais jis yra vienatinis 
saugus pienas, su kuriuo gali išauk
lėti kūdikius kuomet nėra motinos 
pleho. 

Kucfnct priseina reikalas išauklėti 
jūsų kūdikius | stiprius, sveikus v y 
rus bei moteris, niekas nėra taip: 
svarbus jų pirmuose gyvenimo žings
niuose kaip maistas. 'Todėl žmonės 
jau senai pamatė eksperimentavę. Iš
mintingi žmonės nerizikuoja. Jei nao--
tinos pieno nėra, jie nOsikvaršina, ,b*t įklte vtUOjaU, B.CS n e d a u g tUTime 
tuoj imasi Borden's Eagle Brand 
Pieno. Pasinaudok prityrimu tiekos 
milijonų kūdikių per paskutines tris 
gentkartes. 

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai. 

*«L Tarta 
OFD30 WAJU: 

,9>—19 v. ryto, 1—* ir 7—9 JT. • . 
Nedėliomis: nuo ii9 r. «yte 4M 
1 vai. po pietų. 

a.ivnjtą, a ». 
UEnxmm MMSŲ SHEOIAUSTAS 

Palengvins vlan 
akiu tempimą 
thni Aandėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, narvo-
tumą, skaudančius ir uisIAagUsius 

rndedam 
karščiu akis tajeivea akys 
to, nemiegio; aeĮitota* akie 
Dftroma «gzamiqaa elaktra parodan
tis ««pp»«"j*«f'n» klaidas Akiniai pri
taikomi teisingai, tnU ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite save re-
gėjlmo ir vaikus *aa*jflhlt «w«kyk^ 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 Iki 9 vaL «rakare. 
1545 W. 4S$L k Ashland Av. 

• mw • >' 3 
RUTINAI iJUTYTI 

Albume^ 4v4eJQfee 4ak^e. Jo
se randasi prtfeiausi Iietuvoi 
vaizdai. Kaina pirmos dalies 
40e. ir H <MHs 40c. Užsisaky-

Dran̂ ag &ob. 4)0. 
2334 So. Oakley Ave. 



& 

"/'• 

DlIOCaS Trečiadienis Sausio 31^1923 
" ^ * ^ ' n — 

POLICIJOS BRUTALUMAI. 

Chicagos detektivaį anadieai 

LIETUVOS, "DARBININ-
KAS" CHICAGO J. 

•4 areštavo Edmund Fiteh, 29 Lietuvoj, -Kaline, išeinantis 

\ 

metų, vieno teatro vargonin-
ką. J j kaltino turėjime pa
vogto automobiliaus. 

Areštuotas teisinosi, kad jis 
~ automobilių pirkęs. Ir todėl 

nieko nežinąs apie vogimą. 
Teciaus detektivai tvirtino 
priešingai. \ $ ,į^Ę 

Fitch menkas vyrukas. Jis 
buvo paimtas <ltitektivu bu-
tan. Tenai uždarytas ir mu
šamas prisipažinti. 

Miesto tarybos komitetas 
policijos reikalais tyrinėjo ir 
apžiurėjo tą policijos auką. 
Pripažino, kad policija visais 
mikais brutaliai »'lgiasMr nė
ra kam patvarkyti. 

Policijos viršininkas prane
šė, kad jis dalyką istirsiąs ir 
kaltus nubalsiąs. Fitcho va-
rdn išimtas warantas brutali 
palicmoną areštuoti. 

"Darbininkas'' uoliai gina Lie 
tuvos darbo žmonių rVikalas, 
užtai jis yra darbininkų labai 
mėgiamas. Jis yra Lietuvos 
Darbo Federacijos organas. 
Šiomis dienomis pora pluoštų 
te "Darbininko"- atėjo Chi-
cagon. Galima gauti jį "JDrau-

ofise, " D r a u g o " karna. 

r. Plečkaitis. 
j 

Užbaigus kitus reikalus 
rinko valdyba šiems metams. 
Jon pateko A. Bacevičius 
pirm., M. An&ruškevičius — 
pirm. pag., J. Daugirda —raŠt 
J. Berkelis — ižd., A? Sutkus 
— tvarkdarys; knygyno ve
dėjai: J. Berkelis, M. Andriš
kevičius, t ) . v Deksnienė ir P. 
Plečkaitis. 

i 

L. L. paskolos Stoties vai-
dyba liko ta pati, t. y. pirm. 

Aidžiai gerb. klebonui kun. M. »X> s a u s l ° ?ii d- 8 V*L vakare, 
rVušui ir mūsų parapijos ku- D*™s Square Parke Sus-me 
nigams už didelį palankumą i r 1 ka l*** V^10 redaktorius, 
sąjausmą išreikštą man mano 
nelaimėje. Bet ypatingai ir iš 
širdies dėkoju,, p. p. S. Mažei
kiams, netik karpo biznie
riams, už gražų patarnavimą 
laidotuvėse, bet už didelį prie-
telingurna man jų šeimynos, 
kurių namuose velionies kūnas 
buvo pašarvotas ir už ką, p. 
S. Mažeikis neėmė jokio atly
ginimo. P. p. Mažeikiai tiek 
gražios paramos ir paguodos 
suteikė man liūdniausiose raa-

\ . Bacevičius, rast. — J. Slog- n ? g e n i m o valandose, kad 
'niekuomet to negalėsiu pa 

go 

IŠ LDS CHICAGOS APSK. 
VEIKIMO. 

PLĖŠIKAMS TEKO DAUG 
SVIESTO. 

• M-L 

I 

Automobiliu, prigulinčiu 
•vard Myera Teaming Co., 

John Fitchgt»rald, Šoferis, ve
žė sviestą vertės 4,CM)0 dole-
riu. Sviestas prigulė jo (i re-,', • *.* 

1 '' kaip astu 
at Atlantic and Pacific Tea 
gat. Fitzgeraldą su troku su
laikė trys automobiliu važiuo
j ą plėšikai. Privertė ji va
žiuoti i \Vcst L'O-tą ir Lnomis 
gat. 

Tenai pK'Šikai troko šoferi 
perkėlė savn automohiliun. 
Gi vienas plėšiku sėdo trokan 
ir nežinia kur nudundėjo su 
bendrovei. 

Ant kampo IJobcy ir .'JG-osj 
sviestu. 

Nekuriam laikui LDS Chi
cagos Apsk. buvo apsnudęs ir 
nerodė jokio veiklumo, bet po 
gerb. kun. F. Kemėšio prakal
bų viskas kitaip atgijo kaip 
pavasaryje gamta. 
Sekmadieny, sausio 28 d. Au

šros Vartų par. mokyklos kam
baryje įvyko LDS Chicagos 
Apsk. susirinkimas. Kolonijų 
kuopų atstovai išdavė rapor
tus iš kuopų veikimo ir gerb. 
kun. F. Kemėšio maršruto. 
Iš atstovų raportų, pasirodė, 
kad kun. F. Kemėšio maršru
tas atnešė didelę naudą LDS. 
nes jis išbudino iš miego dar
bininkus. Per kun. F. Kemėšio 
maršrutą prisirašė daugiau 

p astuoniosdešimts naujų 
narių. 

LDS nuo kun. F. Kemėšio 
prakalbu vra labai susidomė-
jusi kooperacijos klausimu. 
Cieeros kuopos atstovas pra
nešė, kad Cicero kolonijos 
LDS kuopa jau nutarusi neuž
ilgo steigti valgomu / daisrtn 
r.rba drabužių krautuvę. Tai
gi Cicorieėiai kaip visuomet, 
taip ir dalmr turbūt bus pirmi 
ko-oiK'racijos lyderiai. Well, 

snaitis, ižd. — A. Bugienis 
Tikint&sj/ kad šie metai bus 

našesni darbais kaip Bažny 
čiai taip ir tautai. 

\ M. G. R 

miršti. Mane graudino ir ste-
jbino tokia didelė gražios šir-

WEST SIDĖS TRUPINA 
U A I . V 

N v. 

Sausio 23 A. mirė Oim Po-
vilauskiutė, vos pražydusi-13 
metų mergaitė. Ji buvo pa
vyzdinga, gera katalikė. Sau
sio 26 d. buvo iškilmingos pa
maldos Aušros Vartų par. 
bažnyčioje uŽ nabašninkes sie
lą. Josios tėveliai liko dide
liame nuliūdime. 

dies žmonių užuojauta liktis 
visai vienai, neišsakytai bran
gu buvo jausti simpatiją, ir 
prielankumą, draugių, draugų 
ir pažįstamų. 

Dėkoju visiems prisiuntu
siems gražių gėlių mano mo
tinos karstui papuošti. Visoms 
rf visiems kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie paskutinio 
patarnavimo mano motinai ir 
rodė tiek gražaus sajausma 
man. Lai Dievas atmoka — aš 
neturiu ganėtinai žodžių, kad 
išreiškus tai ką širdyje jaučiu. 

Dėkinga, 
Adelė Vatenčiuiiaitė, 

Ig. Sakalas, kurs turi daug 
svarbių dalykų pranešti apie 
Vyčių, organizacija. Taigi, visi 
nariai bei nanis privalo atsi
lankyti* į šį susirinkimą. 

* Valdyba. 

" R E I K A L I N G I 
Reikalingi mūrininkai dideliam 

f a b r i k e 
1740 SlicfflclU Ave 

. i • i » i 

Reikalingas bučeris prityrfs. At
sišaukite tuojaus 

S7J3 Fullerton Ave. 
>. ip. 

Rakandu -— finišerls, žmogus ku
ris moka taisyti rakandus. Atsišau
kite * 

MANDEL nROTHERS S 
21-st ir Fisk Street s. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS MJS 

A N t NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 35«l Sl„ Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR* 
DAVIJlO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodant Laivakortes. 

\ :,!,:„.»»„ nressniaking CoUege 
2407 W. Madason Street 
TelefonaaNNSeelcy 1«4S 

Koko giuvlm4 Pattarnų klr-
Įpiifio, Designin*\ blnUui lr na-| 
mama. Vietos duodam* dykai. 

mi pi omai, Mokslas lenfvaia at-
Imokėjlmals. Klesos dienomis ir] 
(vakarais. Reikalaukit knygelės.] 
(Biznio lr Naminiai kursai Skrybe-
[llų Taisyme. Norint informacijų | 
(rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

Vyrai del lengvaus fabriko darbo. 
Atsišaukite s 

SUPT. OFFICE 
. * 

— v 
-1807 FoBter Avenue 

'^Draugas" West Sidėje tai 
.sūriausia druska visokiems 
šlamštams. Jau West Sidėje 
labai retai pamatysi žmones 
skaitančius bedieviškus šlamš
tus. Skaito tik tie, Jrarie ver
da ir "gydosi" munšaine. 

TOWN OF LAKE. — L. Vy
čių 13 kp. laikys svarbų sa
vaitinį .susirinkimo. treČiadie-

K 

i mes jiems ir nepavydimo. 
Paimtą ŠoiVrį plėšikai nu-j A p s k m l t a W % k m l i 5 L D S 

pietinėn miesto daliu ir k l l (1(pų judėjimo Imti] dažniau 
% i r • •» 

jiašoma i •'Darbininką", nes 
! iki šiol, iš Chicagos buvo ja-
1 

j me maža žinių. """ 
Vyturėlis. 

veze 
ties Sl-a ir l nion ave. palei 
do. 

TEISIAMI ŽMOGŽU
DŽIAI. 

Kriminaliame teisme prasi
dėjo byla dviejų žmogžudžiu 
— plėšiku, kuriu vienas nužu
dė policinoną Souders (ireat 
Atlantir and Pacific Tea 
krautuvėje gruodžio 18 diena. 

FEDERACIJOS SUS-MAS. 

North Side. Kat. Federa
cijos 23 sk. metinis susirinki
mas įvyko sausio 23 d. Atsto-
\ai atsilankė skaitlingai, kurie 
atstovavo visas vietines drau
gijas. 

Atstovai išdavė raportus iš 
Kataliku ir I^abd. Saj. Seimų. 

Oro biuras praneša, jog šia- Raportai buvo vienbalsiai pri-
ndie prasideda didesnį šalčiai imti. , \ 
Chicagoje. Pro šalį praūžia Apšvietos komisija pranešė 
didelė sniego ])Uga. Nors Cbi- ^a.d Dr. Raekus apsiėmė .duo-

EINA ŽIEMA. 

cagos nekliud 
atsaldvs čia o ra. 

> s, bet gerokai 

BARASA KANDIDATUOJA 
I MAJORUS. 

Į miesto majorus t>e demo
kratų ir be vienos frakcijos" 
republikonų kandidatų, pasis
kelbia kandidatu iš republiko-
nų partijos municipalis teisė
jas Barasa. * 

Jis i>ai^ni, kad jo i>latfor-
ma bus "šlapia." Tikisi nus
telbti kitus kandidatus. 

t i prelekcijas sveikatos reika
luose. Avienos bus vvrams, o 
kitoS-moterims. Komisija pra
neš kada paskaitos įvyks. 

Komisijai išdavus raportą iš 
T,. L. Paskolos Bonų Apskri
čio, sus-mas nutarė paminėti 
5 metų Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuves kuoiškil-
nringiausiai. J rengimo komi
siją įeina J. Berkelis, A. Ja
nušauskas, M. Andruškevieius, 
A. Bacevičius, A. Rugienis ir 

West Sidėj yra singelių, kurie 
negyvena prie šeimininkių, 
bet turi nusisamdę sau atski
rus namiis. Sako esą. daug] 

geriau, nes nereikią šeimi 
ninkėms "kloniotis"! 

t i . 

PRANEŠIMAS 

Reikalingi kriaučial, rankoves j -
Biutl, pre8ser'ial, 

KUPPENHEIMER 
22-nd & Wcstern Ave. 

Reikalingas janltorius prie spaus
tuves 

HEDSTROM — BARRY CO. 
618 So. Shcvman Street 

2-ros liUbos. 
- • • — * < — * • •• 

Reikalingi lelberlal, taip pat lr ma
šinistai. 
RATHBORNE H AIR & RIIX3EWAY 

CO. 
1418 W. 22-nd Street / 

»iiuiitHimiiiiiiii3iiiimiiiiiiiiiifiiuiuuu 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

S
2814 \V. 83-zd PI. Gfaftcago, OI 

Patarnauja laidotuvėse kuopl-
-glausla. Reikale meldžiu atslšau-
f k U , o mano darbą busite užga

nėdinti. Tel. Canal 1271—2181 
IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIllllllll 

J. VVM^DS 
ĮGraborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČU . 
AatomobllnU visiems reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 2148 W. 21 PI 

Reikia 100 merginu, prityrusių 
lr neprityrusių dirbti spaustuvėj. At
eikite gatavos prie darbo. 
THE CUNEO—HENNEBERRY CO. 

451—455 W y 22-nd Street 

ergine 

— — 

Skaityt "Įfraugą", 
Sužinosi kas įvyks 4 d. vas. 

Ant 18 tos kolonijos. 

Reikalingos merginos prie leng-
vaus fabriko darbot prityrimas ne-

) reikalingas, geros darbo sąlygos. 
CONTTNENTAIi CAN CO. 

2201 South Halsted Street 

Reikalinga mergina prie generalio 
namu darbo. 

8515 Ktmbkrk Avenue. 

# # ^ * * =::= * # 9 # 
« — -* — 

f-
— • 

Sausio 25 d. AVest Sidės 
moterys veikėjos Hurėjo pa
gerbimo vakarienę p. Sabo-
nienei, už jos puikų pasidar
bavimą įvairiuose rakamose. 
Girdėjau, westsidietės tą va
karą įteikusios jai dovaną'vjpr 
tės $100. Pp. Saboniai yra 
westsidieeių labai mylimi ir 
*gerbiaini, nes jie yra labai 
demokratiški ir prielankus vi
siems, taigi jie ir užsitarnau
ja pagerbimo. 

Garnys. 
.. 

VIEŠA PAD£KA. t 

•* 

A f A. 
CEZARAS PUPIAUSKIS 

• /• i' 

niir.. sausio 98 d.. 1893 m„ 2 vai. 
ryte. 84 m. amžiaus, paėjo IS Kaimo 
K-dU, T.J-iu up.«.kr.. Ktmtah-iii parap.. 
SinilgiŲ kaimo. ' „• ̂  

l*aliko dideliame nuliūdime žmo
ną Teodorą, da brolins Ignacą, Jaulo-
mUą ir seteri Stanislavą n 
Lietuvoje d\i NCfttnl' 

Laidotuvės J vyks .ketverge, vasario 
d., 1818,' U MHMf 44 4458 So. Wood 

St. i Sy. Kryžiau* bažnyčią 8 vai. 
ryto, , po pamalda^bns mdydėtas i 
fcv.jgfLaaimiero k a p i ^ . f 

N iioAinliiai kviečiame visti* R imi
nės 4r paitatamiiK dalyvauti laklotu-
vėse. 

k i 
Nuliūdus žmona, 

Teodora Puplauskienė. 

Šiuomi nuoširdžiai tariu a-
eiu visiems dalyvausiems ma
no motinos a. a. Onos Valan-
čiunienės laidotuvėse. Bekoju 

DENGIAME ^STOGUS. 
UZlalkome skardis"" rynas, mede-
gą kaminams, kaminus taisomo, 
valome ir atlikai"c generali tai
symo darbą lr raalevojimą. 

ST.VCKER and HAAS 
2883 So. Oakley Ave. 

• ' ' • 

PARDAVIMUI, 
m~+t 

ANT PARDAVIMO 
Pigiai saliuno fixtures — 

rakandai. > 
.Atsišaukite 

4250 So. Ashland Ave. 
Rakapdai. overstuffed setai, akso 

miniai, materljinlai visokių spalvų: 
kainos a*io $90 iki 9165 už setą. 

KELLY H.ASSETT 
81 E. Madison Street 

Kambarys 412 

Tel. Ganai 8548 Tel. Ganai 0188 
u i i 

fonas Yard* 1188 
jST^JTLBY P. 

MAŽEIKA 
^GRABORIUS IR] 

BaLsamnotojaa 
Turiu automo-

'bllius visokiems] 
Pralkalama. Kaina) 
prieinama. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago. 

SAVIEJI REBIKITE SAVAS 
IŠTAIGAS. 

Telefonas Boulevapfl 418» 

A. Masalskis: 
Graborius 

Patarnauju Ul-i 
doturėM Tea-j 
tuvėa« krik*-, 
tynos* ^ Mtuo-J 
M rslkaluose, 
Kainos prlalna-

4!J 

3307 Auburn Ave. Chicago 
K $ I M I « H n t H t M I H t « « H i { 

Vi -

-K 

Str ATYDA PERSKAITIK 
VISĄ ŠITĄ SKELBIMĄ 

i . >_~ 
Ką tik gavome iš LIETUVOS naujų muzikos 

\ Reikalų geriausių kompozitorių. 
S. NAUJALIO 

Gle.smyn/lls (Bažnyčių chorams) 60 
JCOZO GRUODŽIO. 

v 

1." Uugiagėlės (solo) . . . . ' 
2. Myl<k (solo) ." 
8. Aguonėlės (solo) 
4. R u ta (solo) . , *• 

. ^ l l ^ O p ! Op! (misram chorui) 

S Šmotu setas (overstuffed) vertes 
1175 parsiduoda už $129.50. 

IJE1TER RliDG. STORES 
Van Barėsi įk State Street 

PARSIDUODA moderniškas mūri
nis 2 pagyvenimu namas, pigiai. At
sišaukite pas savininką. 

JAMES R KJERR. 
8522 S. CIaremont Avenue 

Telef. Prospcct 8201 

RIOAL ESTATE BARGENAI. 
2 flatų — 6 lr 6 -kambariai arti 

fiv. Kazimiero Vienuolyno ir Mar-
quette Parko. Aržuolų trlmuota, ug
niavietė, knigoms Šėpos, tile vestibule 
ir vanos, mieglamlejl porčiai, Stirnų 
Sldomaf 

' • 

• • 

-

t%. VOS IŠSIGELBĖJO. 
Gaisra gesinant, 515 Wesjt 

Monroe st., sugriuvo namų sie
na. Apie 20 gaisrininkų vos 
suspėjo pasitraukti. 

Gara<lžiuje, 1966 Evergreen 
st., policija susekė (Jidelį "mo 
c«as}lio©,, san^elįi 

DRAUGO PINIGŲ SIUN-Į 
TIMO SKYRIUS 

Dau^ Lengviau 
turėti pasidėjus savo pinigus šiame stipriame? Banke kuris 
yra"" po Valstijos Priežiūra ir Clearing House kontrolę, 
kaip kad turėti kur pakavojus virtuvas peeiuj ar lovoj — 
nes daug saugiau. .Atnešk savo taupumus čįonais o tik
rai žinosi kad tavo sunkiai uždirbti piningaį yra padėti 

. . . . saugioj vietoj. - ; >v 
Padaryk, savo depozitą J«s neužmiršote_ąpie mu 
grieš Vasario 10-ta^ ir 
gauk nuošimti nuo Vasa
rio 1-ma. Nėra reikalo pa-
dėti piningus pri«š l-m(i tams — ypačiai prieš Ka-
mėnesio norint gauti dvip- l«^as piningas labai rei-
jų mėnesių nuošimti "-Z kalingas nupirkti dova-
, , ", , v 1 A . j . nas, drabužius užsimokėti 
bent kada pnes 10-ta die- £ * ? - _ g e r i a u s i a s bu_-
na bus pakaktinai laiko. d a s ta i r p Y I I lo. ^ 

Sis bankas atdaras š^vakarą nuo 6 iki 8 vai. vakare. <At-^ 
eik šjvakara, sutik savo draugus — ir pradėk taupyti. 

Central Manufacturing 

sų Kalėdinį Taupymo 
KliubaJ Žinoma kad ne. 
Ateik šį vakarę, ir pradėk 
taupytį ateinantiems me-

Ant kampo €3-č;os ir. Western 
Ave. parsiduoda biznis. 

Ant 63-čios parsiduoda bizniavas 
lotas 26x13a pd. $750.00 iškaišo ki
tus lengvais išmokėjimais. 

5 9-tos bizniavas kampas Weatern 
Ave. 58x125 — $4.750.00.. 
S Rezidencijos kampas 67-tis ir Ma-
plewood 58x125 pd. arU Šv. Kazimie
ro Vienuolyno. Kaina $3,500.00. 
' - E. I.. POWERS 

es-rd & Kocku'cJi gtreets 
Atdara Nedčldtenlais 

Telefonas Prospcct 0«00 
Klejankos lr karpetai; 1,000 yardu 

po $1.12 sq. yaVdas 4 yardu pločio, 
],0<)0 jarduv— 83c. jardas^ 

J. A. MACKLIjr , 
-B942 So. Halsted Street 

Parsiduoda pečiai, karpetai, rakan
dai, pianai, viktorolos. 

KESSEL BROTHERS 
4033 So. State Street 

I 

I 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vaL 

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

(Kampas 23 rd Place) 
— i • • n . , » i • ui 

V District Bank 

Parsiduoda 4 kambarių rakandai 
$165. 

112» E. 55-th Street 

Kas nori mainyti automobilių ant 
loto Gary, Ind. kreipkitės laišku ar 
ypatiškai. Jel^u greras automobi
lius, aš primokėsiu. Atsišaukite. 

V. Slepikas. 
4140 Ma»le\voWi ave, Chicago, 111. 

. . . . . . . . . . . . . . 

* * • • • • • 

S K O . 

.50 

.40 

.50 

.50 S 

. . . 

50 
.50 
.46 

•5f 

/ 

7. Tų mergelių dainavimas, (solo tenorui) . . . 
8. Lakštingalėlė (solo tenorui) , , 
9. Geriau diena, geriau nakti (solo) . . . . . . . . . 

.10. Gerk, gerk, girtuoklėli (solo) .,. 
120. Sudiev Lietuva (mišram chorui} 

' JUOZO MLEVIČIATJ8 " 
%0. Nuliūdimo valanda (aukštam balsui) 60c. 
71. Girtuoklio daina (jumorinė-aukštam balsui) «0c. 
72.^Gundė mane bernužėlis (iš operetės) 7 3 c 
73. Močiutė širdelė 75c. 
74. Karvelėli • .§0c. 
6. šėriau žirgeli (solo o ? . . . . . . ' 65 
13. Jau pavasaris atėjo (mišram chorui) 50 
14. Gaudžia aukso varpai (tal^ram chorui) . . . . . . I .60 
15. Šviesi naktis mėnesiena (mišram chorui) . . .60 
12. i.nisvt' daina, (mišram chorui) Ŵ  

JCOZO GUDAVlCfAUS 
'-* i . Trys Dainos (solo) r; 

JOtfO BENDORIAUS 
16. Aušrelei Beauštant 

\ 

«<r 

* • • • • • • • • 

.45 
1.00 

i 

K U * . T. BRAZIO. 
S5. Muzikos Teorija (muzikos vadovėlis) 
36. Giedojimui Mokykla (giedojimų vad.) 
18. lMusų dainelės ; 1.00 

JUOZO TAIiliAT-HELPšOS. 
87. Kariagos aidai (dainų rinkinėlis) 
SS Lakštutė (dainų rinkinėlis) 

. 
*u 

• • • • * 

• • • • • • • • • 

• • • * • 

.20 

.50 
.20 
.SO 
.35 
.85 
85 
65 

• ••• • * • 

.75 
100 
.75 
.75 
.25 

65 

lšdirltėjiai Ir lmportwial Ger'auslų 

\ 

1112 W. 35th Steet 
TURTAS SUVIRS $7,000,000.00 

f<BAMK 

ITALIŠKŲ 
. Kanka Dirbta 

Armonikų 
tusiu vi-
pmiuaUi. 

Garantuoja- į 
\moa ant de- ' 
l&imts metą 
luž dauK te -
iBseBOfs kai-
loas negu k«-
Ikia kita fir
ma S. V; ir 
Italijoj - # a l i 

I jas parduoti. 
IKnbva su pll 
Inom tąurtnik-
leijoin duoda-
l m e pirkėjams. Mes garantnojame 
Ikad mokintai galės groti ant anuo-
[nlkos ifi saldu i keturios mėnesiu* 

laiko. Rašykite angliškai reikalau
jant informacijų. Kataiiogas siun

čiamas dykai: i _ 
Ruatta S«ren«lli Aord**© Mfg. Co: 

Isiand M.VB: Clilcago, UI. 

» ' 

39. Aš pas tevelė—Močiutė mano—(chorui) . . . . 
fO. Eisiu j girelę—Ui. ui, ui Dievą (chorui / 
41. Tautiški šokiai dalis I . 

- 42. Tautiški šokiai dalis JI 
17. Gailesčio Giesmė 

Keturi Suktinai (pianui) 
Taip-pat galima gauti ir šiuos veikalus: 

ST ŠIMKAUS. 
• i , 

82. Aš itesivilkčiau Čigono ruba (duetas) 
32. Atsisveikinimas su Tėvynė (solo( (chorui) 
32. Kaip raiba Paukštė (solo) 
o z. * *i rv n s * « • • • • • • • • • * • * * • • • • 

32. šių nedėlėle (4 balsiams) .* 
A. ALEKSIO;— • / 

21. Meilė Uždegta krutinę (solo 
22. Graži čia giružė (solo) " 50 
23 Mes grišim Ten (mišram chorui) 75 
24 Visuomet širdis Surakinta (solo) .60 
25. Ak myliu Tave.. (eolo) 75 
26. Ginkbn šalį Lietuvos (mišram chorui) W 

A. TOfclAUg. _ 
27. Gale Sodo rymavo ir Švint aušrelė (solo) . . . . 60 
28^ Ne bile kieme mergelė auga (solo) 60 
29 Leiskit J Tėvyne (solo) 60 
80. Vai Močiutė Mano (solo) 60 

C. SOSNACSKJO 
Užmigo žemė (chorui) *5 

DR VINCO KUDIRKOS. 
33. Diedėnė, polka (pianui) ._ .30 

Sudiv, mazurka (pianui) 40 
N e m u n o V i l n y s , va l taaa ( p i a n u i * .". 50 

METRO STANKEVIČIAUS 
34 Vytauto koncertinis maršas (pianui) « . . .35 

MIKO PETRAUSKO — OPERETES. 
Conslllum Fafultatlš (vieno veiksmo) . . . . $1.25 
Apvesdinkite ir Mane (dviejų, aktų) . . . . 1.50 

J. A. ŽEMAIČIO 
66. Lietuva Brangi (solo ant plano) &Oc 
67. Kas nuramyns man širdele, (duetas ant piano) 6 0 c 
«8. Paa darželi trys mergelės, (duetas ant piano) ftOc 
69. Esu ant šio svieto, (solo ant piano) 50c. 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite ir 
v numerį. 

Pinigus galima siųsti Money Orderiais arba 
CcKiais . 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, 111. 

v . ,•,,«> r 
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