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Ambasadorių Tarybos Ultimatumas 
REIKALAUJA NETURĖTI NIEKO BENDRA 

SU KLAIPĖDA, 
PARYŽIUS, vasario 1. — Ambasadorių taryba vakar 

pagamino ašyrią notą ultimatumo formoje, kurią pasiųs Lie
tuvai. 

Ambasadorių taryba nuskirtu laiku pareikalaus Lietu
vos iš Klaipėdos krašto atšaukti savo kariuomenę ir neregu-
larius ginkluotos būrius. 

Pagaliaus bus pareikalauta šiandieninę sukilusių klaipė-
diškių valdžią suardyti ir išimojo, rišame Klaipėdos krašte 
jvesti santarvės autoritetą. 

Tiek, depešoje iš Paryžiaus. 
Ką mano ambasadorių taryba daryti, jei klaipėdiškių 

įsteigta valdžia į tą ultimatumą atsakys griežtu savo prote
stu, apie tai neturima žinių. 

Yra žinoma, kad Klaipėdos kraštu daugiausia intere-
„ I 

suojasi Franeija. Pranešta, kad ji Tautų Sąjungos tary
bai uždraudė maišytis Į Klaipėdos klausimą. O juk Klai-

los kraštas yra (Tautų. "Sąjungos žinyboje. 
Klaipėdos kraštas, tai Franeijos kraitis lenkams. 
Franeija, anot žinių, negali kariauti su lietuviais Klai

pėdoje. J i ir be to turi daug savo vargų. 
Tad veikiausia ant Klaipėdos bus pasiųsti lenkai* kuo

met lietuviai nepasiduos. 
Gi kad lietuviai gražiuoju nepasiduos Franeijos no

rams, apie tai negali Imt dviejų nuomonių. 
t"L '• • — — ^ — ' , • II ! • • . • m 

puotė. 
Tai visa reiškia nepapras

tą turkams laimėjimai Anot 
žinių, Lausannoje turkai su 
bolševikais tiesiog krikštauja. 

Turkams tuo didesnis džia
ugsmas, kad i r . Italija nere
mia Anglijos artintųjų Rytų 
reikaluose, 

- Blokuos Turkiją. 
Lordas Balfour įspėjo T. 

Sąjungos tarybą, kad jei tur
kai inėgins pulti Mosulą^ An
glija blokuos Turkijos pakra* 
ščius ^ 

Balfour apib tai pranešė iš-
anksto, idant paskui T. Są
jungoje nekiltų \yent kokį ne
susipratimai, kuomet bus už
daryta Dardanelių pertaka. 

Balfour tikisi, kad tą bloka
dą nors moraLiai rems ir Suv. 
Valstybės, atsižvelgiant į, kri
kščionių likimą Turkijoje. 

VOKIEČIO PROTESTAS 

REIKALAUJA MODIFIKUO
TI PROHIBICUA. 

Franeija Atsimetė Nuo Anglijos 
Turkijos Klausime 

; —— 
- - • » . 

CURZON jDAYĖ TURKAMS TAIKOS SUTARTĮ. 
^ „ 

SUV! V. NE0FIC1AUS DELEGATAS KALBA Už TAIKA-

LAUSANNK, vasario 1. — patams Lausannoje įduoja 
Vakar turkams įduota taikosj taikos sutartis, 
sutartis ir markizas Curzon. Kuomet turkamsiduota pa-
pareikalavo į tris diena* pa-| gaminta taikos sutartis, Fran-

tvirtinti, nepaisant franeuzų c j j o s Vy r į ausybė "tuojaus pa-
atsimetimo. | informavo Turkiją, jog ta su-

Turkijos delegatas reikalą-: tartis tai ne galutinas santa-
vo nors poros savaičių laiko rvės žodis. Turkai galį ją 
iki sutarties pasirašymo. aptarti ir paduoti kontrpasių-

•Tečiaus markizas Uurzon; lynui, 
pareiškė, kad jis palauksiąs 
tik iki sekmadienio. 

w 

Taigi, sutarties patvirtini
mo klausimas pasilieka vien-
tik klausimu. 

Neoficialis Suv. Valstybių 
delegatas Cbild ragino turkus 
taikintis, būti protaujančiais 
žmonėmis, vengti karo ir fcu-

, sieiti į artimuosius santykius pasidarbavo sutaisyti taikos 

Markizas Curzon rastus. 
Markizas Curzon, Anglijos 

užsienių reikalų sekretorius ir 
delegatas taikos konferencijo
je, net prakaitu apsiliejo pa
tyręs tą nepaprastą franeuzų 
pasielgimą. 

Mark. Curzon daugiausia 

su Europa. 
Mark. Ciirzon paskui dar 

pažymėjo, jo£ bi kvailis gali 
pakelti karą. Bet karą baig-
t i, tai diplomatų darbas. 

FRANCUIA1 SULAUŽĖ 
SAVO ŽODJ. 

Anglus vienus palieka kautis 
su turkais. 

sutartį. Reikalauta, idant 
turkai patvirtintų. I r buvo 

FRANCUZAI KOKETUOJA 
SU TURKAIS. 

ROMA, vasario 1. '— Vo-
kietijos kardinolas Scbulte 
Vatikanan prisiuntė protestą, 
atkreiptą^ prieš franeuzus. 
Proteste išdėstytos baisios 
franeuzų piktadarybės oku
puotuose Vokietijos plotuose. 

Kalbama, jog Papą tuo 
klausimu pirmiau susinėk su 
nuneium Cęretti Paryžiuje* I r 
tik paskui t$ protestą pavar
tos, jei bus pradedama bent 
kokia akcija Kuropos nurami
nime. 

Galimas daiktas, kad Šven
tasis Tėvas, nesi maišydama s 
į franeuzų su vokiečiai ekono
minę kovą, pakvies Europos 
tautas taikon ir brolybėm 

Xes visoj Europoj gyveni
mas dai*osi vis labiaus nepa-
kenčiamas. 

"ALBANY, N. Y., sausio 31. 
— Ne\v Yorko legislatura su 
rezoliucija kreipėsi kongre-
san, reikalaudama sumodifi-
kuoti prohibieiją, ty. leisti 
gaminti ir vartoti alų ir vy

nu. ū i f 
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Franeija su Belgija Pasiuntė 
Ultimatumą, Vokietijai 
NES BLOGAI EINASI FRANCUZAMS 

RUHRO KRAŠTE. 
N 

BRLTKSELIS, vasar. 1. — 
Franeija su Belgija Vokieti-

S, Va., v . , j o s vyriausybei pasiuntė ulti-
1. — Du kareiviu apiplėšė ar
mijos kapitoną, kurs vežė 43 
tūkstančius dolerių. Karei
viu >uimtu. 

OTTAAYA, vasario 1. —Ar
timiausiomis dienomis bus čia 
atidarytas Kanados parlame-
ntas. \ Į 
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L I E T U V O J E . 

matumą. 
Paskutiniu kartu reikalauja 

Vokietijos pildyti taikos su
tarties sąlygas. . 

Jei reikalavimas nebus pil-
domas, tai Franeija su Bei/ri
ja okupuotuose plotuose. sVi-
ko, imsis griežčiausių prie
monių. 

STINNES PABĖGO Iš 
RUHRO KRAŠTO. 

ŠVENČIONYS, -čia vaka
rus ruošiant nuo rengėjų rei-į 
kalaujama cenzūruotų veika-

i LONDONAS, sausio 31. — 
Č'ionai turima informacijų, 
kad franeuzai tikrai klumpa 
Ruhro krašte. Neatsiekia to 
visa, ko jie tikėjosi. Todėl 
juos apima apmaudą. 

KONSTAOTINOPOL, vas. 
1. — Vietos franeuzų aukšta
sis komisionierius gen. Pellet, 
aplankė Konstantinopolio ge-
neralio gulnunatiiriaus Adnan 
l)ey ofisą. f* 

(7td>ernatoriftO» • nierado. 
Pranešta, kad sirguliuojąs. 

Tad komisionierius nuvyko 
gubernatoriaus rezideneijon. 
Tenai jis Franeijos preziden
to vardu pranešė Adnanui, 
jog turkams įduota taikos su
tartis nėra ultimatumo a r ga
lutino žodžio.-formoje. 
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COBLENZ BE ŠVIESOS. 

COBLENZ, vasario L — 
Čionai uždarytas vandens pri
statymas ir sulaikytas elekt
ros gaminimas sustreikavus 
darbininkams. 

Kelinta >iįena miestui trūk
sta vandens ir naktimis švie
sos. 

MAJORAS GAVO 
GRŪMOJIMU. 

t L " 

MONROE, La., vasar, L— 
Miestelio Mer Rouge majoras 
Dade, kuris kituomet pats bu-
Vo ' klanistu, gi andai prieš 
klanistos liudijo, gavo grūmo
jantį laišką. 

Paskirtu laiku Jiepiama 
jam. apleisti Mer Rouge, nes 
kitaip turės žūti. 

Laiškas pavestas pastos au-

— Darbo inspekcijos aps-. 
kaičiavimu, šehntynos išlaiky
mas lapkričio mėnesy atsiėjo 
apie 33 nuošimčiais brangiau, 
negu spalių mėnesy. 

IFot Springs, Ark. 

— - . 

PAPIGINTAS GELEŽINKE
LIAIS VAŽINĖJIMAS. 

Pramista, kad vyriausias 
lų. Cenzūrą gali suteikti tik .v • ,v -, 
„ . . . . v. I franeuzų spekij vadas, gen. 

Degoutte gaminasi į kokius 
tai naujus militarinius žygius. 

Sakoma, jo^g jis turi pa-

Francuzai importuoja 
streiklaužius. 

Vilniaus miesto komisaro ži
nyboje. To tereikalafujama' 
tik iš Ketuvių; iš lenkii nieko 
panašaus nereikalauja. 

VILNIUS. Vilniaus Vys
kupijos džiakoiių suvažiavime 
buvo svarstoma daugiausia 
Vilniaus kunigų seminarijos 

toritetains. < Buvo išsiųstas iš medžiaginės padėties pageri
nimo reikalas. 

ną iš Mokslo Draugijos busto 
prie Gimnazijos gatvės No. 4 

ruošęs Vokietijai ultimatumą, 
kuris ar tik nebus jau pasiųs
tas Berlynan. 

Tas rmlįtarinis vadas pa
reikalaus Vokietijos, idant įi 
atmainytų savo poaiciją oku-~ narni 
puoto Ruhro krašto reikale. 
Kitaipgi busią lal>ai blogai. 

Gen.. Degoutte pažymi, jog 

BERLYNAS, vasario 1. — 
Žinomas ^Vokietijos industri-
ninkas Stinnes turėjo atosto
gas Oberliofe. " Gryžo Berly
nan. 

J is prisipažįsta, kad tinka
muoju laiku pasprūdo iš Ruh
ro krašto. Nes kitaip fran
euzai jį butų areštavę. v 

Stinnes pažymi, kad jis sto
vis už bendrą taikimąsi su 
Irancuzais. Jo idėja yra ta, 
kad vokiečiai industrininkai 
lygiomis teisėmis turėtų da
lyvauti franeuzų indusfrijose, 
kaip franeuzai indtmtrininkai 
vokiečių industrijose. 
, Vokietijos užsienių reikalą 

sekretorius Dr. Rosenburg 
pažymi, kad jei franeuzai ma
no vokiečius nustelbti mora
liai, tai jie apsirinka. Patys 
aave apgaudinėja taip many-

Yokiečių naciotialė taryta 
pradėjo darbuotis surinkti 
pusę bilion^ markių Ruhro 

franeuzai yr.a kantrus. Te-
čiaus ir kantrybė turinti r i-

Kokios formos tas ultima-
bas. 

Gruodžio 22 d. 11:30 die- tumas, nî »ko nežinoma. Tik 
, spėjama, kad pirmoji franeu-
' zų ^priemonė, tai okupuotės ri-

IZOLIAVIMAS ATIDĖTAS. 

PARYŽIUS, vasario 1. — 
Paskelbta, kad visos okupuo
tos teritorijos *fuo Vokietijos 
izoliavimas atidedamas pato- LAIMINGAI KRITO IŠ DI-
gesniam laikui. Matyt, tam 

pramatomas šioks-toks turkų t i k s l u į trūksta reikalingi) spė-

PARYŽIUS, vasario 1. — 
Franeija atsimetė nuo Angli
jos artimų Rytų taikos kon 
ferencijoje. Franeija sulau
žė kituomet duotą savo ga
rbės žodį Anglijai, kad šios 
neapleisianti artimųjų Rytų 
klausime. 

Šiandie pasielgia priešin
gai. I r tai tokiu svarbiu mo
mentu, kuomet turkams dele-

nnsileidimas. 
Kad tuotarpiv franeuzai 

brūkšt! ir v^są darbą sugaiši
no. ; >x-

Suirus santarvės frontui, 
nereikia nei laukti, kad turkai 
pripažinti] sutartį. 

Anglija šiandie viena akis 
akin atsiduria prieš Turk. ir 
Rusiją. Karas su Titrkija 
neišvengtinas. Jį galį nu
kreipti tik patys turkai. 

Turkų laimėjimas. _ 
Staigus Franeijos atsimeti

mas iš vienybės su Anglija — 
tai didelis smūgis artimųjų 
Rytų interesams, kurie yra 

k n. 

VATIKANAS NESUMAIŠYS. 
— _ — 

ROMA, vasario 1. — Iš vi
sų šalių apturima paklausimų, 
ar Vatikanas tarpiiiinkauteiąs' .j 
Frajscijai su Vokietija taikiu 

\YASHINGTOX. vasario 1. 
--- Tarpvalstybinė komisįja 
paskelbė parodymą, kuriuomi 
papiginamas geležinkeliais 
važinėjimas tiems, kurie daug 
važinėja. 

Parėdyta 4etežinkelių ben$ 
i-ovėms, pradėjus kovo 1 d. 
jiorintiems išduoti tarpvalsty
bines -knygeles, geras 2,500 
mailių važinėjimui, su 20 nuo
šimčių pa piginimu. 

pavogta mėlyno dugno raudo- bų plraplėtimas. Norima už- pie franeuzų piktadarybes o-
nais ornamentais kaurai (di-
vonas), Dr. Jono Basanavi-
čiaus nuosavybė, vertas dvie
jų mjlionų (2,000,000) lenkų 
markių. x 

DĖLES AUKŠTUMOS. 

, MT. OLEMENS, Mich> s. 
JQ. — Armijos lakūnas leite- j fiskuoti du Vilniaus lenkų 
nantas Summers viršininko į-
sakymu aeroplanu pakilo 19,-
000 pėdų aukštumon, kur bu
vo 20 laipsnių žemiau 0 šal

tis. Vatikanas pažymi, kad 
šiuo kartu jis nemano nfSaišy 
yĮS, 

DARBININKU 
GR1UTA. 

• 250 D 
UŽGRI 

B E R L Y N A S vasario. 1. — 
Beuthen anglių kasykloje, len
kiškoj Silezijoj, įvykusi eks
plozija užgriovė 250 darbinin-

Anglijai taip svarbus, kaip kų. Maža vilties juos išgel-
Francijai Ruhro krašto oku- bėti. 

Lakūnas nei nepasijuto 
kaip sustingo ir nesuvaldomas 
aeroplanas smogė žemyn. 

I^ž 400 pėdų nuo žemės la
kūnas momentaliai atsigaivi-
no ir laimingai nusileido ant 
žemės. 

STREIKAS MAYENCE. 

—' Siagistratas kreipėsi pas 
valdžios delegatą, kad šis iš-

4 

leistų įsakymą sulaikyti mal-' 
kų vežimą iš Vilniaus, nes Vil
niui gresia didelė mal£ų sto
ka. Taipat kreiptasi pas ge
ležinkelių direkciją, kad butų 
daroma į palengvinimų mal
koms Vilniun įvežti. 

t 

— Vilniaus miesto valdžios 
komisaras buvo sumanęs kon-

la^raščius " S l o v o " - i r ^Dz. 
^Vilenski,,, už tai. kad jie į-
dėję nepalankius> naujam Len
kijos prezidentui Wojciekows-
kiui straipsnius, bet apygar
dos teismto ^prokuroras tūps 
apkaltininkis atmetęs, neras-
damas juose nieko baustino. 

krašto darbininkų pagelhai. 
Vokiečių komunistų laikra

štis praneša, kad Maskva tain 
pačiam tikslui aukoja 100,000 
auksinių rublių. 

Čionai laikraščiai kasdien 
paduoda platus aprašymus a-

imti daugiaus miestų. 
Franeuzai baisiai, nepaten

kinti savo žygiais. Užėmė 
industrinį kraštą ir negali 
gauti anglių. Vokiečiai at
sisako franeuzams gelbėti. 
Darbininkai streikuoja. Kur 
pasisuka, visur susiduria 'su 
nepa vykimai s. 

Ar tai reikia didesnės ne-
lcimės! t 

Franeuzai tikėjosi^Hkad vo
kiečiai greitu laiku atmainys 
savo nuomonę. Pasirodo, 
taip nėra. ' 

• 

FRANCUZŲ AROGANTIJA. 

VAŠ A VA. <«Gazeta War-
sxawskaM pranešimu, arkivy
skupas J. Ciepliakas ir buvu-
sis šv. Katrynos nažnyčios 
Petrapilyje klebonas, kunigas 

DVI ATSKIR10S SUTAR
TYS PASIRAŠYTOS. 

kupuotuose Vokietijos plotuo
se. 

Jš okupuotų plotų praneša, 
franeuzai importuoja streik
laužius ~ iš Čekoslovakijoj 
Daugiausia importuojama le-
nkii, kurie turės užimti strei
kuojančių vokiečių darbininkų 
vietas, t 

Pramatoma tad streikinin
kų ,su streiklaužiais kova. 

PUIKIAI PATAIKĖ. 
BRIUKSELIS, vasar. L— 

Belgų socialistų partija rei
kalauja, kad Ruhro klausi man 
įsimaišytų Tautų Sąjungos 
taryba, kuri šiandie posėd-

LONDONAS, sausio 31. — jdatfja Paryžiuje. 
Franeuzų spėkų vadas oku- Tai bent pataikė. Juk T. 
puotame Vokietijos Ruhro|Sąjungos, taryba franeuzų 
krašte, gen. Degoutte, arogan-1 promiero Poineare waldoma. 
tiniai atsineša į vokiečius. Sa
ko, vokiečiai veltui priešinasi. 
Jie bus sutriuškinti. N^s ir 
priešinimasis turi savo ribas. 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ." 

LAUSANNĘ, sausio 31. — 
Dvi afskirias sutartis eia pa-

prelat^s Butkevičius, Petrą- sirašė turkai su graikais. Vie-
MX\YENCE, .Vokietija, vas.Į pily suimti ir traukiami at- na paliečia susimkinymą j&-

1. — Čionai sustreikavo vo- sakorayblėn už nusižengimą] ventojais, kita karo nelais-
kieeiai ,g«ležinkelie^iai. prieš sovietų vyriausybę. Į vįais i r užkaitais. 

CfllCAGO. — Šiandie ne
pastovus oras ; kiek šalčiau. 

P I N I G Ų K U R S A S . 
^Lietuvos 10 litų $1.00 

Franeijos 100 fr. 5.85 
' Vokietijoj 100 mrk. .0022 

Italijos lflO lirų 4.75 
Angfiįos 1 svar. s ter l 4.63 
Lenkijos 100 mrk. .0628 
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"DRAUGAS" 
SIOA kasdien* tfakyrai aedeldlenln*. 

PRENTJMERATOS KAINA: 
MeUmt $6.00 

Prenumeratos mokam ižkslno. Lafc-
kas skaitosi nuo vlsiraSyni 
fct nuo Naują Metu. Norint 
ttjii adrese visada reikia prudųąfi 
b senas adresas. Pinigai geriausia 
tijįsti isperkast krasoje ar •įprtee 
'Money Order" arba įdedant pfa* 

ra* i registruota laižka. 
"DRAUGAS' PUBL. 0 0 . 

B334 80. Oakley A ve., Chicago. 
Tel. Roosevelt 7791 
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NAUJAS KLAIPĖDOS 
KRIZIS. A •••••• 

Gaunamieji iš Lietuvos lai
kraščiai, kimšte prikimšti ži-. 
nių apie Klaipėdos krašto su
kilimą. Jos maždaug jau mums 
žinomos iš Liet. Inf. Biuro pra 
nešimų ir kitų telegramų agen
tūrų. Sukilimas yra pačių 
klaipėdiečių iniciatyva įžieb
tas. Suprantama, Didžiosios 
Lietuvos visuomenė subruzdo. 

Rauliu būriai nepaprastai au
ga, jaunimas organizuojasi ir 
yra pasirįžęs ginti brolių klai
pėdiškių sukilimą, nors Vy
riausybė apstatė Klaipėdos pa
sienį sargyba. Visos diploma
tinės galybės griežtai parei
kalavo iš Lietuvos Vyriausy
bės neįleisti Klaipėdos kraš-
tan nei regularės kariuomenės 
nei savanorių. Jei klaipėdiš
kiai ir.gavo fizinės paramos iš 
Didžiosios Lietuvos, tai tik 
pačius drąsuolius, kurie kon
trabandos būdu įspruko Klai-
pėdon. Bet jeigu šiandien San
tarvės komisija norėtų panai -
kinti sukilėlių valdžią K l a i 
doje, nei diplomatinės notos 
nei grasinimai negelbės, s i e 
tuvos patriotai nieko nepai
sydami urmu eitų pagelbon 
sayo broliams. Mes vistik ne
norime tikėti svetimiems šalti
niams kati ir sukilimui įvy
kus Franeija lieptų lenkams 
imti Klaipėdą į verdama Lietu-
vą ir Lenkiją karan. Pasku
tinis oficialus L. L B. prane
šimas šalina tą pavojų kuomet 
sakoma: ' *Ambasadoriij Kon-
i<kjvnei,)a) prašė Lietuvos in
tervencijos ginklu paliaubų 

klaidingas, o taip manyti mes 
neturime pamato, tai aišku 
kad Santarvė pripažįsta įvy
kusią atmainą ir į ją atsižvel
gia. Pakol negausime iš pa
tikrintų šaltinių apie anglų la) 
krašČių paskejbtas telegramas, 
pa tol galime joms netikėti. CK 
kejfl tarp naujosios Klaipėdos 
krašto valdžios ir Santarvės 
fcomfcijos eina ginčai ir dery
bos, apie tai negalima abejo
ti. Tuotarpu privalu budėti. 

Klaipėdiškiai reikalui esant 
tikisi fizinės paramos iš Lie
tuvos, gi f į naminės iš mūsų. 
Jie savo telegramoje į "Bro
lius Amerikiečius" aiškiai tą 
pabrėžė. Mūsų tad šventa pa
reiga juos gelbėti. Kur dabar 
yra daromi Klaipėdos klausi
mu mitingai, aukokime ir gau
siai aukokime. Ateina vasario 
16 diena — Lietuvos penkių 
metų nepriklausomybės su
kaktuvės, ir tuomet rinkime 
aukas Klaipėdai gelbėti. Su
tartinai dirbdanii ir parėmę jų 
kovą už laisvę — nepraloši-
me. 

• 

NAUJAS KARAS EURO 
POJE. 

iVENTuą TĖVO PIJUS 
XI0KKUU. 

PRIEMONĖS. 

Žmonių įstaigos aeuitektinos. 

Nebėra žmonių įstaigos ku* 
ri gafeėtų visoms tautoms nus
tatyti vieną įstatymų kodeksą, 
kaip buvo viduramžy, kuomet 
visos krikščioniškos tautos bau 
v# sudariusios vieną šeimyną. 
Beabejo, anais laikais taipat 
butą prasikaltimų įstaty
mams, bet jų autoritetas turė
jo tvirtybės ir savo dievišką
jį pagrindą, tikrą taisyklę m-
lyg kurios tautos butų teisia
mos. 

Trys Anglijos Valstybės vy
rai padarė savo pareiškimus 
apie naujojo karo galimybę 
Europoje. 

Lordas Parmoor, kalbėda
mas apie Buliro padėtį, pasa
kė: "Autoritetingi asmens 
man sako kad jeigu padėtis 
Kuhro krašte nepakitęs, grei
čiausiai iškils baisesnis karas 
negu 1914 m." 

Lordas Cui-zon, Anglijos 
užsienio reikalų nunisteris vie
noje prakalboje ljausaimos 
k onf erenci joje, pasakė: *' Jei -
gu Turkija utines Tautų Są
jungos teismą ir jeigu t ir tų 
kariuomenė nepasitrauks iš 
Mossouj apskrities, bus vka-
ra,". 

Sir Fmierick Maurice tai-
pat pareiškė: * M eigų dalykai 
neatsimainys, Knropai gresia 
naujas karas.'' 

Imant dabar domėn kad ru-
sai ir lenkai stiprina armi
jas, kad Klaipėtla \ Europoje 
"juodžiausias taškas ' ' , aiiot 
Ponu-arės, karai iį visų pusių 
gresia Europai. Kas čia ir su-

islaikyimii Klaipėdoje. Konfe-1 paisys visus karus. Jų buvo 
reneija pareiškė, kad Alijantai ir bris, tik šiuo kartt kad ne-
taipat laikys ir respektuos e- j butų taip kaip patarlė sako: 
šamą padėtį." į iš didelio debesio mažas lie-

I 

Jeigu šis pranešimas nėra tus. 

Reikia grįžti prie Kristaus 
Bažnyčios. 

Bet yra viena dieviškoji įs
taiga kuri gali apsaugoti žmo
nių teisės šventumą, įstaiga 
kuri apima visas tautas ir jas 
valdo, turinti didžiausią auto
ritetą, Kristaus Bažnyčia: ji 
viena tegali pakelti šią naštą 
ir dievišku įgaliojimu ir savo 
priginitimį ir konstitucija, pa
galios* savo gyvenimo majesto
tu tiek amžių karo audrų blaš
koma nuostabiai sustiprėjusi. 

Nuosekliai, taika tikra ta 
žodžio prasme, tai yra Kris
taus taika niekuomet neįvyks 
jeigu Kristaus mokslas, įsa
kymai jr pavyzdžiai nebus vi
sų dabojami viešame jr priva
tiniame gyvenime, ir jeigu 
Bažnyčia nepildys savo dieviš
kosios pasiuntinybės, saugo
dama visas Dievo teises ant 
atskirų asmenų ir tautų. 

Štai kame yra Kristaus ka-

dant Dievui aukščiausią gar
bę, ieškoma jame teisių ir au
toriteto pradžios, gi valdžia 
prisilaiko dEa»sm£s, jaučia sa
vo pareigą, vertybę. Tokioje 
visuomenėje, Bažnyčia turi 
priklausomą jai vietą, mokyto-' 
jos ir vedėjos vietą. 

Š l i t in ia i iš Lietuvos laudp-
nojo Kryžiaus rašo, jie ne-i 
gavę. Gal jie ir negavo, bet 
nuo D-re Eutkausko Lietuvos 
vargdieniai gavo ir atskaitos 
yra. Tiktai neaoriatieji jų ne-
naato, o norintieji šmeižti už
tylėdami šmaižia. O sioviatie-/ 

Per ją, visuomenė sekmin- &*& ^ katalikų "neparti-
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gai remia žmogų siekiant am 
žinosios laimės, gį ji užtikri
na gerovę ir šiame gyvenime. 

"NEPMTSH0" 51 
MELAS. 

Kristaus kanOija. 
Jtėzus Kristus karaliauja 

mintyse per savo mokslą, jis 
karaliauja širdyse per meilę; 
jis karaliauja visame gyveni
me per prisilaikymą jo įsa
kymų ir jo pavyzdžių; šeimy
noje; kuomet jungtuvių sa
kramentas yra neardomas; 
kuomet "tėvų autoritetas yrą 
paveikslan dieviškosios tėvo-
uystės ; kuomet vaikų, klusnu
mas yra paveikslan kūdikėlio 

Labai gera buvo vakarienė 
llamilton kliube. Dar geresnis 
buvo atviras pasikalbėjimas 
po vakarienės. Trys "nepar-
tyviai" ir du kunigu. Pavar
džių jums nereikia žinoti, o 
•pasikalbėjimas bus neprošalį. 

"Nepartinis". — "Aš pa
triotas ir prieš katalikybę 
neinu. Bet Federacija su Ke
mešiu baisus dalytas. Jie pu
sę pinįrų nusinešė, nusuko. 
Jokiu atskaitų nedavė. Įsiki
šo į kišenę ir baigtas kriukis. 
Nieko gero nepadarė. O gi kas 
buvo su Raudonojo Kryžiaus 
rėmrjais? Kiek D-ras fojl-i 
kauskas nusinešė? Juk Lietu
vos Raudonasis Kryžius ir 
šiandieną rašo, kad pinigų ne
gavęs", į 

"Klerikalas". — "Ar gį? 
O kas karo metu užlaikė Švei
carijoje Liet. Informacijų biu
rą? Kada niekas apie Lietuvą 
nė žodžio nekalbėjo, kas kal
bėjo, jei ne Federacija? Pary
žiuje, Berile, Italijoje, Ameri
koje, Anglijoje? Juk Federaci
jos pinigai už Lietuvą kalbė
jo. Apyskaitos skelbiamos kas 
trys mėnesiai. Metų gale — 
metinė ir atkartojama visa a-, sau". 
py skaitą nuo pat pradžios K 
Federacijos atsiradimo. • Su 
virš 300,000 dol. išleista politi
niams Lietuvos reikalams, 
kada Liet. kalbėti nemokėjo 
ir negalėjo. D-ras Rutkauskas 
būdamas Lietuvoje aplankė 
visas didesnių Lietuvos mies
tų prieglaudas. Aš pats buvau 
tuomet Lietuvoje ir mačiau. 
kad Kaune vargdieniams ir 
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sas gyvenimo būdas krepuo-
ja Nazareto šeimynos šventu
mu. 

Viešpats Jėzus karaliauja 
visuomenėje, kuptnet atiduo-
.- "j t • p . 1 ',• H" rr-r— 

niai' tįki ir toliau šmeižtus 
pasakoja". -

"Nepart." — "Well, aš ne
sakau, kad pavogjp, bet netiks
liai1 išaikvijo". 

><Klęrik." — "Tai jau skir
tumas didelis. O kiek netiks
liai išaikvojo?". 

"Ne^r t ." — "Tai jau ma
žiausia pusę". 

"Klerikalas" — "Iš kur Ta 
mista žinai? Tamista spėji. O 
aš tuotarpu žinau. Žydejiui ad
vokatui, apsiėmusiam iš Ame
rikos gautį Lietuvos pripaži
nimą įkišta 15,000 be rezulta-1 

tų. Vienam, nelabai gudriam 
politikui Paryžiuje mokėta 
alga, nors jis pasirodė nela
bai gudrus. ffai kas iš tol Su
dėk visas be rezultatų sukiš
tas sumas pasidarys daugiau
sia 50,000 dol. ^#s kaltas?JKur 
buvov pas mus, lietuvius tie 
žmonis, kurie politikoje pri
tyrę buvo? Žmonių badas ir 
šiandieną- O tuomet? Gal an-
tiklerikalų tarpe? Taigi jų 
Fondai, ištisai nieko nepada
rė, ištirpo ir šiandieną dar sa
vo tarpe tebesiriejate del to. 
Ar tie, kurie savo pinigų 100% 
prarado be naudos butų gud
resni už katalikus, kurie tik 
5% teprarado. Nes katalikų 
surinkta arti pusės milijono 

"Nepart." — "Na, 
ma, žmonių trūksta visiems, 
h kas darbo nedirba tas ne
klysta. Aš galų gale prie tų 
antiklerikalų ir nepriklau-

ta dirbai su tais, kurie siuadė 
ir šmeižė. Ar manai, fcad jau 
ir bus atsilyginta, jeigu Ta-
mista mesi juos, o naudingo 
darbo nebedirbsi " 
- **Nepartinis" nieko nebeat
sakė, bet buvo matyt, kad vis-
gi jo įtikinti nepasisekė. 

Parėjau namon ir ant stalo 
radau *'Sandaros N. f, su ap
rašymu ^Kun. Bamšo jSeimo". 
ir "Vienybės" N. 7 su "Kleri
kalų Seimu". Abudu laikraš-

Miela malonu 

Aš stajtau $W.0P. Statyk 
Tamista tiek pat. Ir jeigu aš 
nępriparodysiu, kad "Sanda
ra" viename sfcaipsnelyje pa
melavo 38 kartus, o "Vieny
bė" 13 kartų, tai pinigai Ims 
Tamistos. 

O jeigu aš priparodysiu, tai 
Tamista sutiksi, kad darbą 
dirbdamas su "uepartyviais 
tautininkais, dirbai s*s mela
giais ir šmeižikais. Užtat Ta
mista tuomet juos pametęs, 
prisidėsį su visa šbdimi prie 
katalikų ir padėsi mums Ka-

" 

čiu aprašo buvusį Ohicagoje 7 
sausio Katalikų Seimą. Bet talikų Seimo nutarimus į gy 

veriimą vesti . O mano laimėtus 
iš Tamistos $100.00^ aš ati
duosiu katalikų moksleiviams. 

Nes mums labai žmonių 
trūksta. 

Klerikalas, bet ne melagis. 

> » , 

žino-

Jėzaus; kuomet galutinai vi- maitas ir rūbai buvo dalina-
nii. Mes Lietuvoje visi matė
me, kad Dr. Rutkauskas duo
da pinigų sau jomis visoms 
vargdienių ir našlaičių įstai
goms. Šiandieną Šliupas ir 
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Klerikalas". — "Bet gi 
Tamista buvai i' Sandaros'' 
bedievių Seime?" 

"Nepartinis". — "Ne 
bedievių, kunigėli, tik tauti
ninkų". 

"Klerikalas". — ''O jei ne 
bedievių, tai ar katalikai, su-
dėjusieji benuiž pusę milijono 
Lietuvai, ne tautininkai t Tai' 
Tamista ir prisidėk prie ka
talikų". 

"Nepartinis". — "Aš ver
čiau tą politiką mesiu visai. 
Ikynėjo ntan tie viens kito 
siundymai ir rietenos". 

"Klerikalas". — "Tamis-

VILNIJOS LIETUVIU GOLGOTA, 
p;isiskirsto roles: vieuas pasivadina lietu 
viu, antras baltgudžiu ir t. t. ir tokiu bū
du turi iš "visų tautų" sudarytą komite- vaikus vietoj mokyti lietuviškai, moko 

v 

Kad liaudį įtraukus tan savo darban 
Miiuanė ją suorganizuoti į "Rady ludo-
we" — liaudies tarybas; taipat organiza
vo kooperatyvas, jaunimo sąjungas, mo-
fcytoju. draugijas ir t. p. Bet visos tos ta
rybos, sąjungos, draugijos yra tik pap
rastos "stražos" }>ropagandai ekspozitu-
ros. "Straž" yra griežtai nusistačius prieš 
kitataučius, bet savo . veikime liaudies 
tarpe laikosi judošiškos politikos: kur 
jaučiasi stipriai, ten su visomis pragaro 
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priemonėmis kovoja su kitataučiais1; bet 
kur mato, kad kitataučiai sudaro žymią 
j*>gą ir kur su demagogija netoli nuvažiuo
ji ir liaudies nepatrauksi, ten stengiasi 
visokiomis gudrybėmis kaimiečiams gal
vas apsukti. Ten, pavyzdžiui, meilinosi 
kitoms tautoms, kviečia jas bendran dar
ban ir jeigu tik pasiseka vieną, antrą ki
tatautį prisivilioti, tuomet kalba jau visų 
vardu. 

Nebūtinai ieško, kad platesnieji sluo$-
niai ją palaikytų, uitėnka vianp, antro 

n>!iiwi>. Jeigu ir tokių nesumedžioją (tik
riau sakant — nepasamdo) tuomet patys 

kelia neapykantą tarp lietuvių ir lenkų, 
be to per mokyklas varo propagandą ir 

ka ip aprašo ? 
pasiskaityti... 

Kaip ištik rujų buvo tame 
Seime, galima rasti paske!b-; 

tuose "Drauge" Seimo proto
koluose. Seime dalyvavo 420 
atstovų ir apie 300 svečių. Są
rašas visų dalyvavusių pas-j 
keibtas ir niekas netržprotes-
tavo. Liudytojų, kaip Seimas 
buvo atliktas, *yra 350 kartų 
daugiau negu reikia, nes pa-s 

prastai teismo reikia dviejų 
liudytojų. Tuotarpu suįyg tų 
"nepartinių" žmonių laikraš
čių, buvę maždaug taip. 

Pasityčioję iš maldos bažny
čioje ir saloje, jie sako, kad 
atstovų buvę 300, iš jų tik 30 
su mandatjais. Negalima buvę 
sugaudyti,; ko norėta. Rinkimų 
nebuvę nė į prezidiumą, nė į 
komisijas, nė į Vaidybą, tik 
visus paskyręs kun. Bumšas. 
Nausėdienė Seimui nepritarda
ma, nebuvusi. Žmonjjs reika
lavę balso, bet negavę: Bum
šas nedavęs. Diskusijų nebu
vę leista. Kun. Albavičius 
buvęs Bumšui priešingas. Ke
lios bobelkos tebalsavusios. 
Rezoliucijas priėmus vėl ne
buvę duota balso. Žmonės iš
eidami keikę kunigėlius pas
kutiniais žodžiais. 

Taip tai "Sandara" su Vie
nybe". 

Aš nebenoriu gaišinti laiko 
žmonėms priredinėdaiųas, kad 
visas aprašymas yra piinas 
melų. suskaičiau iš viso "San
daros" aprašyme 38 malus. 
"Vienybf'»s" aprašyme tiktai 
13 melu. Apsiimu priparodyti, 
kâ d tįek, o ne maaiau yrâ  me
ili tuose aprašymuose. Pripa-
rodymus apsiimu duoti sulyg 
^paprastų kiekviename teisme, 
reikalaujamų taisyklių. Dabar 
1aoks pasiūlymas mano labai 
simpatingam "nepartiniui" iŠ 
Hainilton kliubo vakarienės: 

NORIMA FATFARICYTI 
ŠOKIUS. 

"Viešpaties Dienos Susivie
nijimas" (protestantu organi
zacija) New Yorko valstybėje 
tam tikru įstatymu nori pa
tvarkyti šokius. Tuo tikslu 
pernai buvo įduotas bilius 
vajs. legislat. Tečians legislatu 
ra tą klausimą trumpai dis-
kusavo ir galop panaikino. 

Minėtas susivienijimas tą 
patį bilių išnaujo įduos legis-
laturai. Pasidarbuota gauti 
daugiau šalininkų atstovų tar
pe. i 

Tuo įstatymu norima už
drausti visokius nedorus šo
kius, koki jaunimo tarpe pra-
plito. Tam tikslui turi but įs
teigta Valstybės Viešųjų Pasi
linksminimų Komisija ir šiai 
pavesta įstatymą vykinti. 

Didelis Londono laikraštis 
'ttaturday Review', komentuo 
damas frariciizų — vokiečiu 
krizį sako: Didžioji Bretanija 
negali nusimesti atsakomybės 
u? dabartinę Europos padėtį. 
1019 metų sutartimi ji gavo 
ko norėjo: vokiečių kolonijas, 
Vokietijos prekybos ir karo 
laivyną, Imk ir Palestiną. 
Franci ja priešingai nuo to lai
ko vien apsivylimo sulaukė. 
Jai neatlyginta karo kontri
bucija, ji zieturi gareuatijo.s tai
kai. Jeigtu okupuodama Rubro 
kraštą ji negausianti priva
lomo atlyginimo, jį tent tu
rės $w,Ukrinta situaciją". Nei 
vienas savęs neskriaudžia, o 
jei tik gali, naudojasi sveti
ma gėrybe. 
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tą. Kartais tas pats asmuo vaidina sulig 
reikalo įvairių tautų "įgaliotinį". • 

Niekšas "de Mission". 

Švenčionių apskrity yra žinomas šar
latanas (Stiažos Krės.) "de Mission". Iš 
tikrųjų sakant tai lietuvių tautos išgama, 
kilęs pats ar jo tėvai iš Daugėliškio ipa-
rapijos^ Kad nepažintų, iš jo lietuviškas 
pavardės, kad jis yra lietuvis "persikrikš
tijo" iš paprasto Misiūno į franeuzą "de-* 
Mission". Kalbėti lietuviškai nemoka nei 
žodžio. Atsįgmdęs iš Galicijos ar iš kur 
kiiur piadėjo vaidinti nuo Daugėliškio 
valsčiaus lenko rolę. Baisiai būdavo ne
patenkintas, jei kas jį pavadindavo lietu
viu Misiūnu. 

Bet prireikė lenkams lietuvių delega
tų, kurie susirinkus Vilniaus "seimui" 
išreikštų jam nuo Vilnijos lietuvių paklu
snybę ir Nepr. Lietuvos atsižadėjimą. 
Tuomet "de Mission" virto "lietuviu 
Misiūnu ir surinkęs dar kelius sau pana
šius nuvyko Vilniun, kur be paklusnybės 
ir pripažinimo jausmų "išreiškimo dar 
skundėsi "seimui" ant Šwnčmniškių 

litvomanų", kurie žmones "kvailina", 

nijps kraustytis, perimti į -savo rankas J ševikams, kurie daugelį 

"žemaitiškai" (!). "Delegatai" išreiškė 
noro gauti iš valdžios "lietuviškų" mo
kyklų. 

Lenkai savo tokiu žmonių valios pa
dirbimu pasiekė aukščiausio cinizmo laip
snio, bet drauge Vilnijos lietuviams dar 
aiškiau parodė savo kortas t. y. savo tik
slus. Valdiškų mokyklų reikalavimu nfo-
§ta lietuvių mokykloms 'pogromas ir jųjų 

Vilnijos valdžią ir apsaugą ir neleisti lie
tuviams užimti Vilnijog, geriau sakant — 
pradėiį su lietuviais karą ir tuo parody
ti, ouk "vietos gyventojai" nenori lietu
vių valdžios. Šion organizacijon sutrauk
ta visokios lenkų visuomenės išmatos. Jų
jų dauguma atsibaščiusi iš Lenkijos gi
lumos; svarbią rolę Zebek^j vaidina 
"sukilėliai" iš Silezijos — tai reiškia: 
lenkų gaujos, kurios buvo pasiųstos Sile-
zijon sukilimui kelti, tikriau — vietos gry-
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pakeitimas lenkų mokyklomis. Savo žygį] ventdjų sukilimu nuduoti. Dabar lenkų 
valdžia atsiunti jas Vilnijau — neutra-
lėn zonon ramiems gyventojams plėšti, 
žudyti, "sukilimams" kelti ir partizanu 
rolėms vaidinti. 

Nėra ką daug ir aiškinti, kiek teaįla 
lietuviams, o ypač neutrajės zonos gyven
tojams nukentėti; tos gaujos užpuldimija 
gyventojus net lietuvių pusėj kaip tai 

/nesenai buvo Liubavp miestely, kur nužu
dė keturius lietuvius. Net patys lenkai 
gyreatojai pradeda jųjų bijotis ir vadina 
juos "krašto neramybės sąjunga". 

Šion sąjungon padomįs k pi»tįn#&sni 
žmonės nesirašo, dauguma ienkų net bi
josi rašytis, nes labai gerai atmefna 

,"Staelcow NgMex»A»i8kwii" <J%te-
iramės* feulių) likimą i-įėjus 1020 m. bol-

paskui galėjo pasauliui paaiškinti, kad 
"vietos gyventojai" nenori "žemaitiškų" 
mokyklų, o reikalauja valdiškų "lietu
viškų", tai reiškia — lenkiškų. 

"Zebeka." 

Panašiais budais "#traž Kresowa" 
ir kt. organizacijas yra pagaminusios 
tūkstančius protestų, prašymai ir t. p. ne
va nuo lietuvių ir baitguc$ių. Antra len
kiška organizacija gerai Vilniaus lietu
viams žinoma tai Zebeka (Związek Bez-
'pieczenstwa kraju — Krašto Apsaugos 
(ramybės) Sąjunga). Tai neva lenkų šau-, 
liai lenkų kariuomenės orgaaieiiK)jami. 
iPirmiausias įųjįų bu**> tikras, jei butų 
Santarvės griebtai liepta lenkams iš Vil-

jųjų sušaudė. 
Apskritai netikras krašto likimas ne vieną 
lenką k&rstuolį atbaido nuo panašių or
ganizacijų. Prieš 1920 m. lenkų agitato
riai sakė: Vilnijos likimas jau išspręsta 
ir jie sav& galvomis garantuoja, kad nie
kas daugiau nebeateis: neį *>o!ževikai nei 
lietuviai. Bet užėjo nelaimingos lenkams 
liepos dienos ir visi agitatoriai turėjo 
bėgti, o.vietiniems žmonėms, įsipainioju
siems į lenkų kilpas, teko kentėti. Taigi 
kaikurie gavę skaudžią pamoką, dabar 
pribijo, nê s nežino, ką,gali atnešti ryto
jus. 

Buvo patekę mano rankosna keli Ze-
bek'os sąrašai, iš kurių pasirodė, kad ir 
keletą nestisrpratusių lietuvių lenkai pa
traukė, mat duoda ginklus, o kaimietis 
taip neramiuoju metu noroms jų stveriasi. 
Iš pradžios lenkų norėta į Zebefcą organi
zuoti ir lietuvius, bet paštui pasHnįijo, 
Jfad kartais lietuviai nepavartytu duoda
mų ginklų prieš lenkus. Lėšų šiai organi 
zacijai nesigailima. 1921 m. ųi balandžio 
mėnesį buvo išleista daugiau 2 milijonų 
markhį. Algas instruktoriams tuo metu 
mokėjo 15 — SO.rufetadB^ų markių, kuo-
msst vmldkinfcai gaudavo ros 4 — 15 tūk
stančių. 

' ^ H . tfTaaa seka). flfl^^H 
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Lietuviai Daktarai 

i 

Amerikos Lietuvių Daktaru 
Draugijos nariai. 

3*v 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS 

K713 SO. ASffLAND A V K * L H 
ARTI H - t o s Gatves 

Valandos: * u o i ryto Iki f vak-
geredomis nuo 4 iki t vakare. 

m*mm •»»e.«jbw 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
• • • • • • • • i 

ŠAULIŲ SĄJUNGOS AT
STOVO GERB. A. ŽMUI

DZINAVIČIAUS 
MARŠRUTAS. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po • • m . 
I 2 4 i — 4» So. Haisted Street 

HanJame Joc iaus Bes t . S l o b o . 
Pri ima Ligonio* a n o t ~ l i A. M. 

a-a P. M. 
Tel. Boulevard TITf 
Rezidencijas TeL F a i r f a x 5 M 4 

icki Dr. M- Stupni 
3107 So. Morgan Street 

OHICAGO, LLLLHOIS 
Telefonas Vardą M)S3 

rValandos — t iki l t » ryti 
po pietų 5 Iki 8 rak. N * d į l o m i s 
ofisas uždarytas. 

n — 

TeL Boulevard 1*16© 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 
Chicago, m . 

DR, A. L TUŠU 
1900 So. Haisted Str. 

TeL Ganai S U S 
5 Ofiso vai.: 10 ryto iki U po p i e t 

S iki 7 vai vakaro. 
Re*. Tai.: 2 iki 4 po platu. 

4193 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 9098 

f-

: 
c 

i 
o 
• 

PenktatL vasario 2 d. 7 vai. 
vak. "YVestville, 111. 

FRANKT.IN PA. 

Mūsų miestelis stovi tarp 
didelių kalnų, žemoje lomoje. 
Jis apgyventas daugiausia an-

REMTAL. SAULIUS. 

glų. Yra pusėtinai ir mūsų ne
prietelių lenkų ir šiek tiek «u-
lenk^jusiiį lietuvių. Yra ir tik
ru, lietuvių, bet nedaugiausia. 
Ii* iš tų. yra tokių, kuriems, 
tėvynė Įietuva visįžkai neru
pi; kiti atsisako kbkįą nors 
auka; duoti, sakydami ''bene 
ten mano giminės gaus". Nė
ra padyvo — neskaito laikraš
čių, nesusipratę, tamsunėliai. 
Darbai eina gerai. Klonietis. 

s r 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Mūsų Bankas siuntė Lietu* |Jei kam reikalinga yra buti-

von savo atstovą kad ant vie. 
tos patyrtų naujai susidariu
siai Lietuvoje ekonomines są
lygas, akyvai zdoje įvedimo 
naujų pinigų ir kad sudarytų 
reikalnigų ryšių taip pačioje 
Lietuvoje, taip ir okupuotose 
Lietuvos dalyse. ^ 

Mūsų atstovui sugryius, mes 
turime daug ko naujo praneš
ti mūsų klijentams ir rėmė
jams. 

Įvedus Lietuvoje savus pini-
gus, paremtus auksu, visas e-uvargo, lygi tokias perlaidas 
konominis krašto gyvenimas 

TtL Ganai 167. Vak. Ganai 

4 1 » DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgai 
1821 South Haisted Oteoet 

Valandos: l t iki 11 ryta: 1 Iki 
| po pietų: t Iki f vakare 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

austyk persimain»> ir pabran
go. Pats pragyvenimas, suly
ginus jį su tuo. kas buvo, kuo
met Lietuvoje vartojo vokie 
eių marke, pabrango, viduti
niškai imant, 3 kartus: visi u-
kio produktai dabar yra įkai
nuojami aukso valiuta, pana
šiai kaip ir Amerikoje. Išpra-
ižių toks perversmas įneša į 

nai doleriais gauti pinigus, tai 
tokiame atsitikime Lietuvos 
bankai, po išmokėjimo perlai 
dos litais, perka už juos djok 
rius ant biržos ir išduoda pi
nigus priėmėjui. Už tokią tram 
zakcija bankiai ima savo komi
są, kurs priklauso nuo to, kiek 
prisieina mokėti biržoje už do
lerius. 

Mes nepatariame siųsti pers 
laidų doleriais, nes pinigų pri
ėmėjai kartais gali turėti dau 

Chicago Heignts, 111. — 
Sausio 23 d. įvyko prakalbos 
Liet. Šaulių reikalais. L. Sau
lių Sąj. atstovui, gerb. A. 
Žmuidzinavičiui truputį pasi
vėlavus pribūti, pradėta pro
grama kurią atliko 6v. Kazi
miero mokyklos mokiniai. A-
tidarė porogramą surAmerikos 
himnu. Gerb. kun. kleb. ^juoz. 
Svirskas paaiškino vakaro tik
slą. Daf nesulaukiant gerb. 
kalbėtojo tai pačiam kun. kle
bonui, prisiėjo ir toliau kalbėti.' 
Jis puikiai nupiešė lietuvių 
gyvenimą tėvynėje. Baigiant 
jam kalbėti pribuvo ir L. Šau
lių įgaliotinis A. Žmuidzina-

f 

vičius su p. V. Stulpinu. 
Pirmas kalbėjo p. Stulpinas. 

Jis trumpai apibudino Lietu
vos bendrovių reikalus. 

Paskiau L. Šaulių atstovas 
pasakė įdomių ųuotikių iš gy
venimo Lietuvoj, plačiai išdės
tė reikšmę l iet . Šaulių. Susi
rinkusius ragino pinigiškai 
paremti Šaulius jų kilniame 
darbe. Aukų Šauliams surin
ko $58JX). 

Paskui dar kalbėjo Julius 

* i i • ' ui i • m i Ųiiii 

liose vietose ir reikia ją patai-
- syti. Taigi su tuo reikalu krei

pėsi į mus mūsų gerb. klebo
nas kun. Vi ne. Kudirka s 
prašymu aukų. Al jau'' turiu 
Mirįnkęs porą desėtkų dolerių 

Taigi pranešu visiems ge-
* 

ros širdies Vištyčio parapijo-
nams kad sulygišgaLis suteik
tu auką įr bus idėkijigas ne
tik klebonas, bet podraug ir 
mūsų giminės. 

= 
Ketvirla3ienis Vasario 3 1023 

• • • • . • .'. •• * 
Ivegan, 111. 

~J vas., pan. 7:3G v. y. Glii-
cago' Hjejghts, III. 

6 pf£ ui. 7:30 v.v: f .Graiij | 
Rapids,/ Mieli. 

v. v. Sagi-7 vas., ser. 7;30 
naw, Mieli. 

9 vas., p^tn. 7:30 v. v. Šv. 
Antaao par., Oetcoit, Mich. 

11 vas.,. ned. po sumos Šv. 
Jurgio par., Detroit, Mich. 

11 vas., vakare 7«30 Šv. Pe-t 
Ant pakvietimo prisidėti su Uo ^ g^^^ m A 

aukomis yra pasirašęs klebo 
nas ir du parapijos komitetai 
su parapijos antspaudą/ 

Kurie uorite sių.U aiik^ I J a y t o B j ^ ^ 
tiesiai, adi'esuokite 

14 vas., ser. 7:30 v. v. West-
ville, 111. 

16 vas., pėtn. 7:30 v, v. 

Kun. V. Kudirka, 
Virbalis, Vištytis 

Lithuania. 
Mano adresas: 

J. Mikolainis, 
1529 .So. 50 Ave., Cicero, 111. 

•;aus. Tuo tarpu litais siunčia
mos perlakios yra greitai irįBaron, Suv. Vals. ex-kareivis, 
! i , n a l fe^~_^. ***: ^tolias. Jis buvo daug 

ekonominį krašto gyvenimą- »i»>inis įstaigomis, kaipo jų Ko 

^išaudė, 
le vieną 
išių or-
agitato-
sspręsta 
uid nie-
ikai nei 
lenkams 

turėjo 
ainioju-
i. Taigi 
I dabar 
ti r v to-

keli Ze-
kad ir 

kai pa-
limietis -
veriasi, 
organi-
s i b i j i j o , 

duoda-
organi-
landžio 
ulijonų 
> metu 
ų, kuo-
15 tuk-

A, E. STASULANI 
A D V O K A T A S 

Abstraktai ezamlnaojajni , pinigai 
ant real es tate sko l iname. 

OFISAS M D M I E S T V 
K A M B A R Y S 1104 

Charaber of Commerce Bldg. 
133 W. Wash ington Street 
Telef. FrankUn 117€—*»45 

V A K A R A I S 
S 2 M 8 0 . Hais ted Street. 

( E a g l e Music Co. ) 
Telef. Bou levard #7S7 

P. WAITCHES 
L a w y e r 

L I E T C VIS ADVOKATAS 
B . ftll-127 IT. Dearbora 

Street TeL Dearbora • # § € 
Vakara is : 107S6 & Wabaah Are . 
Roae laad Tel P o U m a a §Sf7 

» ! • » • < > • • • • • • • • • • • • • • • • • »"»H 

» i ^ » • mmtm — s t Nature Core Institute 
D R . J. A. ViauONIS 

Gsteopathas , Gbiroprataa 
NaturupatbAs 

Gydau įvairias litras, o jrp*Un-
gsd užaisenėjusias. be ra is tų i* 

operacijų, — * naujausia is bu 
dais. 

4224 Archer A r . Br i«htoo Park 
Thcater Bldj:., 2-roa lnboa. 

Valandos: n u o • iki 12 diena,. 
N u o ' % Iki 8 vai. vak. 

Nedėldienla ls nuo 9 iki 12. 
Tel. Lafayet te 6698 

. . , • - • n • • - ' - » « 

kiek ir nepatogumų, užtai jis 
nustato kainas, sureguliuoja 
prekyba ir pramone, sudaro ir 
darbininkams tinkamesnes už 
darlrių sąlygas. Akyvaiadoje 
tu naujų aplinkybių Lietuvos 
žmonės reikalauja iš Amerikos 
pašalpos- daugiau, negu pirma. 

Mūsų Bankui, kaipo grynai 
lietuvių institucijai/ rupi> kad 
kad Amerikos lietuvių santy
kiai su Lietuva butų rimti i r 
pastovus. Todėl ir mūsų atsto
vą- Lretuvoje turėjo aiškias 
instrukcijas sudaryti kuorim-
čiausių ryžių taip su Lietuvos 
Banku, kurs leidžia Lietuvoje 
pinigus, taip ir su Lietuvos 
Finansų Ministerija, — tas ir 
padaryta: nuo dabar Baltic 
States Bankas- yra Lietuvos 
Banko ir Lietuvos Finansų Mi
nisterijos Korespondentas A-
merikoje. Ir Lietuvos Bankas 
ir Finansų Ministerija laiko 

kuose, bet ir visuose Lietuvos 
l>astuose. 
BALTIC STATES BANKO 

RYŠIAI LIETUVOJE 

Šiuo kariu B. S. Bankas tu
ri tvirtus rr rimtus ryšius su 
.̂ Jttkanciumis Lietuvos finansi-

me-

? I L ( ] e p o z i t u s B a l t i c S t a t e * * - X*tv«as Tautas Ban
kas, liygoje, misoms ^ perlai
doms Latvijoje. 

Banke 
LIETUVOS PINIGAI. 

1 Jetuvos pinigai yra parem
ti auksu, — jų vienatas yra 
litas, lygus O. 150462 granu] 
tyro aukso. Kiekvienas Lietu
vos Banko leidžiamas litas y-
ra garantuotas auksu, kuris 
yra laikomas Finansų Ministe
rijoje, Lietuvos Banke ir už-
Kltenių bankuose. Palaikymas. 
Mtų jų pilnoje veitybėje pri
klauso nuo krašto prekybos ir 
nuo to, kiek Amerikos lietuviai 
persiunčia pinigų Lietuvon. 
Juo daugiau Lietuva gaus iš-
Amerikos dolerių, tuo tvirtesni 
ir pastovesni Lietuvoje bus 
litai, tuo geriau bus sutvarky
tas Lietuvos ekonominis gyve
nimas. Lietuvos pinigų klausi
mas yra taip gerai ir tvirtai 
pastatytas, kad nesimato jokio 
pavojaus, kad jie galėtu pulti. 

Litų kupiūros yra išleistos 
šitokio didumo: 1 centas, 3 

respondentai Amerikoje: 
1. — Lietuvos Finansų Mi

nisterija, kurios žinioje yra 
("l^ipomųjų Kasų Valdyba, tu
rimi savo skyrius kiekviename 
jtfu&e Lietuvoje. 

. — Lietuvos Bankas, kurio 
žinion pereina Lietuvos Vals
čių Iždinės. Tai yra didžiau-
sks Lietuvos Bankas, su kapi
talu 12 milmiių Utų, arba $1,-
2(KMXM).W), 

?J. — Lietuvos Kredito Ban
kas, su skyriais Panevėžyje ir 
Šiauliuose. 

4. — Lietuvos Prekybos ix 
Pramonės Bankas su skyriais 
šituose miestuose: Abeliai, A-
nykščiai, Alytus, Biržai, Jo
niškis, Kybartai, Kėdainiai, 
Klaipėda, Liepojus, Linkuva, 
Mariampolė, Mažeikiai, Pane
vėžys, Rokiškis, Raseiniai Švė
kšna, Šiauliai, Telšiai, Taura
gė, Utena ir Ukmergė. 

tų Suv. Vals, kariuomenėj. 
Girdėjo daug prielankių, su 
jttigarba, išsireiškimų nuo šios 
šalies kareivių apie lietuvius 
kareivi iis tarnavusius Suv. 
Vals. kariuomenėj ir taipogi 
apie mūsų tėvyne Lietuva. V 

prakalbos užbaigta sn Lie
tuvos himnu. Komitetas. 

Iš MOKSLEIVIŲ JUDĖJI 
MO. 

KUN. NORBŲTO TOLIMES 
NIS PRAKALBŲ MARŠ

RUTAS. 

kun. J. Kaip sužinojome,, 
Norbutasv našlaičių prieglaudų 
(Vaikelio Jėzaus Dr-jos) įga
liotinis atlankė Illinois, Wis-
consin. Kansas, Nebraska ir 
Iowa lietuvių kolonijas. Su
rinko per savo prakalbas virš 
700 dol. (pačiame Spriągfiel-
dę, III., virš 250 dol.) ir neuž
ilgo grįžta Ghicagoa. 

•Tolimesnį maršrutų prakala 
boms nužiūrėjęs sekantį: 

2 vas.? pėtn. 8 v. v. Cicero, 
J11-

4 vas., ned. įK̂  sumos, Wau-
Į - ' ' . ' ' t . • ' . 
- , • • 

18 vas., nod. po sumos, Cle-
veland, Ohio. 

18 vas., ned. vakare 7:30, 
youngstown, Ohio. 

19 vas., pan. 7:30 v. v. Ak-
ron, Ohio. 

Vieta prakalbų busianti pas
kelbta iš sakyklų bažnyčiose. 
Kun. Norbutas išsireiškė labai 
patenkintas esąs prakalbų pa
sekmėmis ir priėmimu, kokį 
visur sutinka. Viso laibo jau 
turįs surinkęs viri 3,200 tlo-
lerių ir iš tų a p e pustrečio 
tūkstančio dolerių jau pasiun
tęs Iietuven, " Vaikelio Jė
zaus'' Draugijai. 

i 

(>. — tovitarpių Draugijų 
Bankas Vilniuje, visoms per-1 

laidoms į lenkų užimtųjų Lie
tuvos dalį. 

Deutsche Bank, Berli 

Tel. Yards OS02 
Dr. F. A. MANELIS 

N A P R A P A T H 
Vai. nuo 9 išryto iki 8 vai. vak 
Ket. ir Ned. nuo 9 iki l vai. p o | 
pietų. 
S147 Emera ld Ave . 

centai, 5c, 10c, 20c„ 50c, 1 
litas, 2 litai, 5 litai, 10 litų, 
50 litų ir 100 litų. Vienas litas 
turi 100 centų. Baltic States 
Banke galima nusipirkti Lie
tuvos litų (cash). 
PERLAIDOS LIETUVOJE 

MOKAMOS TIKTAI 
LITAIS. 

Kadangi Lietuva turi garan
tuoti savo pinigus auksu (ir 
svetima aukšta valiuta, k. t., 
doleriais, anglų svarais ster
lingu ir t. p.) tad svetimi pini

ngai nėra Lietuvoje vartojami. 
Visi doleriai, taip cash, taip ir 
čekiais, turi būti sTimokamį į 
Lietuvos Banką, ir̂  Finansų Mi
nisterija. Visos perlaidos &-

S ^ p j mokamos yra tiktai Įatais. 

ne,, visom* perlaidoms Vokie
tijon. 

Kadangi JJaitic States Ban
kas turi tiesioginius ryšius su 
Lietuvos Finansų Ministerija 
ir su Lietuvos Banku ir kadan
gi tos įstaigos laiko savo de
pozitus Baltic States Banke,-
todel mes galime duoti ir -duo
dame geriausį kursą perlai-
donis į Lietuvą; ypatingai pi
giu kursu pervedama Lietu
von stambios sumos taip pre
kybai, taip jau ir indėliams į 
Valstybės Iždines, į Pašto >Tan 
pomųsias Ka,sas, į Lietuvos 
bankus. Mūsų kursas yra daug 
pigesnis už didžiausių Ameri
kos firmų usaaninį (wholesale) 
kursą ir mūsų patarnavimas 
yra daug geresnis ir greites
nis, nes mūsų ryšiai su Lietu
va yra pirmos eilios. 

Aky-vaiądoje to, kas naršiau 
pasakyta, mes pastebime, kad 
ekonominio j>erversnio metu 
Lietuvos žmonas reikalauja iš 
Amerikos lietuvių didelės pa
ramos. .J*d reikalinga butų ko
kių paaiškinamų ar instrukci
jų, — rašykite, — mums bus 
malonu atsakyti į kiekvieną 
paklausimą. 

BALTIC STATES BAIK 
294 Bighth Avenue 

New York, N. Y 

Giedrininkų puota. 
Valparaiso, Ind. — Jau ko 

kis mėnuo ir pusė prabėgo 
kaip čionai buvo vilkai aipsi-
siautę avių kailiais ir norėjo 
apgauti visuomene, o ypač 
Gary jaunimų. Šie vilkai, tai 
socijalistai. Jie pasiskelbė buk 
tai rengia kokių ten vaka
riene, išvien su katalikais. Bet,, 
ačiu Gary jaunimui, kad jis 
tuos užsimaskavusius vilkus 
suprato ir nedalyvavo. 

Dabar (Jiedrininkų 2 kuopa 
rengia puotą, kuri bus vasa 
rio 4 d., 1928 m. Šioje puo
toje bus skanių valgių vaiši
nimui dalyvių. Programa su
sidės iš dainų ir muzikės. l)a 
lyvaus su mmnis daug į^y-/ 

mių asmenų kaip va: Univer
siteto prezidentas l)rf H. 
Evans; ^materia medica-' 
profesorius (j. C. Sehicks; 
vaistininkų viršininkas (dean) 
chemijos profesorius 11. V. 
iMuldoon (katalikas, didis ka
talikų veikėjas ir užtarėjas 
šioje institucijoje); taipgi bus 
mūsų valparaisiečių mylima.-: 
klebonas Mangoliiie. P>us daug 
svečių, tari>o kurių, iš apielin-
kės atvažiuos keletas lietuvių 
kunigų. Žodžiu sakant, bus čia 
katalikų giedrininkų tokia 
puota, kokios dar niekas čia 
nėra tuivje. 

Šioji puota bus daroma Vai- £ 
paraiso Universiteto puošniau
siame bute, valgykloje, Al 
truria dining-room. Raudonas 
ar pus raudonis negali jokiu 
būdu puotoje dalyvauti. 

Rengėjai B. 2. B. ir S. P. 

Graborius ir Balsamuotojas 
K. SYREVIčlA 

automobi l ia i v is iems re ikalams 
2059 W. 22-ncl Str. 2148 W. 21 PI 
T»-L Ganai 0543 Tel. Ganai 0 1 « l = . = — z±=y 

»nimnnnittMiitPiiiiiHiwiwwMM«finilii»» 
Ef. T). LAGHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

= 2514 W. 2S-ra PL Ohlcago, Dl 
5 Patarnauja laidotuvėse kuopi-į 
£ griausią. Reikale meldžiu ataiaau-j 
S k t i . o m a n o darbą busite užga-L 
^nėdint i . Tel. Oanal 1271—21»»3 
niiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiii 

Telefonas Boulevard «1»» 

1 
Graborius 

Patarnauju lal-
4otuvėaa 9i 
turėae krlkS-j 
tynoae ir kltuo-
ae reikaluose] 
Kainos prieina-* 

urn Ave. Chieago 

lejtonas Vardą U S S 
STANLEY T. 

GRABORIUS m! 
Balsamuotojas 
Turtu automo-

biliu* risoklc 
reikalams. Kaina] 
prieinama. 

3319 Auburn 
Ave. Oiieago 

PlMaUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesioginį Susisiekymą 
Doleriais ir Litais 

Piiriausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siuskite per 

CENTRAL IAHUFAGTUBIN6 
DISTR18TBAIK 

U12 W. 35-tk « . OkUmo. 
Turtas vili $7,000,000.00 

• 4 ji *E=s » • • " • ' • '• — • * • 

— ar 

i1i«nw$iIĮ$ 
i ,—tie peiUo, 
Į,—*© kraujo, 
S,—be marinimo, 
4 ,—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai 

'o operacijos, pacijentas sa l i tuoj 
siti į darbe, sa l i tuoj valgyti; d&U 

[nlninkij balsas tampa malonesnis, 
[visa sveikata geresnė. Kuriems U-
[ėmiau tonsilus, y r a pUnal užganė
dinti. 

Ligonius au {vairiomis l igomis 
jprij imu:— 

Kasdien nuo 2 vai. po pietų Iki 
[d vai. vakare. 

Nedėl iomls ir eeredomia ofisas 
I uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
^ ^ ^ 

1414 So. Ase. 
u^oas m 

Cicero, 

. i . 1 . , H . 

DR. A. K, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4^49 s o . V4MMHI Avej(pa 
Telef. Lafayette 414f 

i Va 

B 
Vaan4oe: i - l | rytąja, l -J po 

pietų }r 7-1 vakarais. Nedėldie-
t iktal p o platų i i u i n t . 

Ą , , „.Į • • • • • • Į f l Sff 
z Rešld. tel. 

Oflao tel . 

• 
Vau Buren 4 t t 4 
Boulevard M S I 

Colambia 

Dr. A. A. R01U 
RUSAS GYDYTOJAS i t 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriška, Vyriško 
Valku t* vtsu ckmnMkm U f l . 

Ofisas: SS35 S. Mnlsted SS. 
Vai.: l t — 1 1 ryto; l ~ l po 
plet, 7—8vak. Ned. iš—Iš A. 
Bas. 11*9 Indepandanoe JOlrO. 

Ckle&go. 

= 
t ^ y 

^ = B E = • I • • 

4/ 
2 

u r~ 

v igryc io P A R A P I J O S 
ŽMONUMS. 

Gerbiamieji. 
Kaip daugelis bažnyčių l ie 

tuvėj karės * laike nukentėjo, 
arba tapo visiškai sunaikin
tos, taip ir mus Vištyčio baž-

(Apgr.) vytelė liko labai apgriauta ke-

CGLUMBli SAMDO TIK GERIAUSIĄ 
VIETINC TĄLEOTĄ. 

Colunibijos rcltordai l ietuvių muzikos, ir savo saliom 
dainų, yra> padaryti su pagelba geriausių artistų iš musų 
g imimo šalies, ir au lietuvių dainininkais ir muzikais , k u 
rie žTno kaip Jus patenkinti. 

Kuomet perki Columbijoo rekordus tikrai žinai, į o g 
tikri, jog geriausi ir vėliausi ir padaryti uirmos kliąsos 
artistų, kurie m o k a dainuoti ir griežti. 

v Nueik pas Columbia rekordų pardavėją ir paklausyk 
žemiau paduoto surašo rekordus. Daugel is 16 jų yra to 
ki, kokius ypatingai n<įri. f 

10 COLIC 75c. 

PRANEŠIMAS, 
Ofisas Dr. G. M. Qlaaer pa* 

raina i rankas Dr. Chas. PageL 
žento i r partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai aplalkya 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. X . Glaser. 

8149 So. Morgam Stroot 
Ofiso Valandos; Kuo l t ryto 

iki t po pietų, nuo S iki 7 vak. 
Ned. nuo l t Iki J po piatu, 

ye^efanas Yards SS? 

f l ^ s fotografą. 
V 7 0 0 9 J J o , l f t s B*°^kia kariauti 

1 Geležiūnas ir Bukžnai-
l tis. 

E7026 
P l a u k ė žąselė per N e 

munėli . 
Noriu miego, saldaus 

miego. 
^Jonas Butgnis, basso. 

(Virbalio Fįolka. 
E - 4 7 1 7 -< s es»*^s VaUjas. 

Llgrajino Kvartetas. 

LietaiviHka Polka 

. . A r m o n . solo. 
Cigopų Mikas. 

Nedėlios rrtą. /Polka. 
Be i manų jaunimo. 

Polka. 
Colunibijos Orkestrą 

Mergelė iu m a n o niiol.-t 
K u r tu e į a t Po lka . 
Klarinetų Orkeslbra. 

AR GAIVA SKAUOA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk m a n ė s Šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

J<MHT J. SMETANA 
Aklų Specialistaa 

1801 s o . Ashland Ave., fcamp 
18-tos ga tves 

AJit t lubu. kamb. 14, 45 . 14 i7 17 
Ant viršaus P l a t ė s valstinycios 

Temyk m a n o parašą 
Valandos nuo l t ry te iki 9 vakare 

Nedėl iomls nuo t iki Lt Platu 

DR. GMMLES SE6AL 
[Perkėlė savo ofisą p o numeriui 

47SS SO. ASHLAND A V E N U E 

SPECIJALiSTAS 
Džiovu, Moterų Ir Vyro U g ų 
.: xy to nuo 10 — 12: .nu,p 2—5! 

pietų: nuo 7—<%:ZA vakare.] 
Nedėliomls: 10 Iki 1-

Tele fonas DresuA SSSO 

w 

E-4796 

E-4647 

E-4646 

H-3291 

C Nauja*; kareivis. 
Dainininkas pas pro

fesorių. 
Pl ieniunas ir Lušnako-

jis. 

P laukia sau laivelis . 
Lopšinė. 
Įdainavo Marė č lžaus-

kienė, sopr. 

r Naujoj i gadynė. 

I Mikas Petrauskas, 

K-3189 i 

tenoras. 

Oi motulė. 
MotuŠ, motus. 

Karalienės Aniolų 
t Parapijos Ckoras. 

DR. MAURIOE m 
e V D Y T O J A S SR OHERURGAS 

44S1 Sa AabJand Ava. 
* e l . Yaroa t * 4 

Tel. Yards t t t 4 
OFISO VĄL..:-

« — 1 # v. ryto. 1—1 ir T—* r. v. 
Nedėl iomls: nuo l t y. gyto Iki 

[ 1 vai. po pietų. 
Ti n, J ii 1 

TeL Lafayette 

P L 0 M B 1 N 6 
K a į p o Uotu vys, Uetgylama risa-
dos Į i s l e tueujų *ogw*asssla. .. 

N 
1 { 



RlbfeflRTl 
U R A U u A S 

Ketvirtadh h Vasario 1 19: 

HICAGOJ 
mų naudai. 

K M .««*-

TRIUKŠMAS CHKAGOS 
POLICIJOJE. 

Kai-kurie detektivai 
baimėje. 

Angelo Frigo. 
. Frigo ^aves 

laišku. 
grasinančių 

V. Vilkanskaitė ir J. 
• *~- Stasiulionis 35.00 

Aušros Vartų par. mokyk-1 Doveikaitė *irBaeevičius 128.00 

LABDARIŲ SUSIRINKI
MAS. 

los vaifcu^ vakaras labai gra
žiai pavyko. Žmonių buvo be
veik pilna svetainė. P-nas Mei-
dažis svetainę suteikė vel
tui*. Taigi, ačiū jam. 

Chicagos policijoje kilo ne
paprastas triukšmas, kuomet 
miesto tarybos komitetas po
liciniais reikalais pradėjo tar
dyti kai-kurių detektivę bru* 
talį apsu'jii;i:> su areštuotais. 

Jau pranešta, kad( detekti
vai areštavo vieno^atro jau-

Bridgeport. — Sausio 25 d. 
sušauktas Labdarių kuopos su
sirinkimas pasisekė netikėtai 
puikiai. 

Gerb. kun. Kriišui sukalbė
jus maldę, kun. Bunišas darė 
pranešimą apiev buvusį Labda-

»0 virgonink? Fit^h, kaip ji1™* S e i m «" Atposakojc8
 v f * 

-. , , .v .. [Seimo eigą ir pranešęs padą-
muse, kad išgavus is ,jo prisi
pažinime. 

Pitch buvo taip sumuštas, kad į tai atkreipė domę net 
sveikumo komisionierius. Mie
sto tarybos komitetas pakėlė 
tardomus. 

Tarybos kambarin policijos 
Viršininkas pristatė visą eilę 
detektivų. Fi tch iš jų t r i s 
parinko, kurie* jį areštavo > 
matė, kaip ketvirtasis musė 
Tas ketvirtasis nebuvo. Tai 
detektivas VYilliam Cox tas 
brutalius. 

Jo viršininkai mėgino jį 
pridengti. Tarybos komitetui 
pranešė, kad 0ox nebuvęs 
Cbicagoje, kuomet Fitcb areš-
tuotas. Pasirodė melas. IRK 
taryba stūgavo taip saiškiai 
meluojant patj policijos kapi
toną Naiuchton. 

Pasigirsta balsų, kad^paša-
linti iš tarnybos tą kapitoną 
ir patį policijos jįršininką. 
Gi brutalius detektivas ir jo 
draugai ar tik nebus pavesti 
grand jury. 

Aldermanai tvirtina, kad 
policijos brutalumas turi pa-
sibaigti. Xes jau gana de
tektivai prikankino areštuotų 
žmonių, 

Fitch rt artas v o irto autom o-
*• * ° 

biliaus pirkime. Tas užsi-
gynė. Tad danu jį mušti, 
kad pasakytu "taip." Arės
ianti} mKisimui detektivai turi 
pasigamino gununes žarnas. 

rytus Seimo nutarimus iškėlė 
girdėtus abejojimus apie Lab
darių Sąjungos nutarimus. Pa
sakojo ramiai, bet taip įdo
miai, kad poros valandų lai
kas praėjo~nepastebėjus. 

Pranešimas vienbalsiai tapo 
priimtas. Be to vienbalsiai nu* 
tarta, kad kiekvienas Labda
rių kuopos narys pasirūpins 
iki vasario gauti į Sąjungą 
bent po 5 narius: ̂ agaliaus nu 
tarta kreiptis į Centro Valdy
bą su prašymu, kad statomą
ją šį pavasacįjigoninę valdy
tų visiškai pati Centro Val
dyba su Tėvais Marijonais, ne 
N ienas* privatus asmuo, kad iš
vengus įtarimų, buk ligoninė 
tarnaujanti privaeio žmogaus 
pelnui. 

Nutarimas tas gal ne tiek 
reikalingas Valdybai, nes Val
dyba pati yra tos nuomonės, 
kiek-mūsų kolonijai.*Nes kal-

* Aušros Vartų choristai-ės 
labai sujudę pirkti naujus var
gonus. Užtai dabar rengia 
vakarus vargonų naudai. Pa-
rapijonai, kaip girdėjau, labai 
pritaria; Jau sak̂ o ar trys pasi
žadėję duoti po šimtinę. Tai 
kaip matai tuojaus bus Auš
ros Vartų bažnyčioje nauji 
vargonai. Butų gera, kad ir 
butų, nes dabartiniai visgi la 
bai prasti. 

' . žvalgaitis. 

MOTERŲ &Ą-GOS VAKA
RAS. 

bų gal r atsirasti. Dabar joms 
kelias bus užkirstas. 

PASTOS VIRŠININKAS 
ATSISTATYDINO. 

Cbicagos pastos viršininkas 
Lueder atsistatydino iš uži
mamos vietos. Jis kandiduV 
įa į Chicagos majorus iŠ vie
nos republikonų partijos sro 
Vės, taigi, tos, kuri veikia 
prieš šiandieninį miesto majo 
ra. ^ V f t 

Kandidatas Lueder tikisi 
laimėti "primary" rinkimuo
se, vasario 27-diena. Bet kad 
yra kandidatas ir iš kitos re-
publikonų srovės. Turės but 
smarki kampanija. 

TEISĖJAS BARASA 
KANDIDUOJA. 

rodė., U. Slajutė ir O. Valiu-
Naujų narių įsirašė 24. Ts> niutė padainavo "Plaukia sau 

laivelis", labai gražiai. 
Toliaus, P. Maskolaitis ir R. 

Sriubas pacTainavo porą dai
nelių. Jiedu buvo iššaukti po
rą kartų dainuoti, nes taip 
klausytojai juos pamėgo. 

J. Rutkauskikė ant galo pa
dainavo dvi daineli. Tuomį ir 
užsibaigė vakaras. Ant galo 
pradėjo žaisti ir Šokti. 

Gaila, kad žmonių netiek 
buvo kiek buvo tikėtasi. Tur
būt, kad buvd stoka išgarsi
nimo, i 

Kūmutė. 

tojo amžinais nariais Monika 
Jvuniekait' ir Anielė Beržins-
kaitė. Pirmoji įmokėjo $50.00, 
antroji $20.00. Ponas J. Dim-
ša paaukojo $1.00 ir p. J. Rim
kus $3.80. 

Iš viso aukų per vakarą su
rinkta $107.30. Ą 

Pasitaisius parapijos sant> 
kiams paskutiniame parapi-
jos susirinkinie, pakilus žmo
nių ūpui po Katalikų Seimo, 
pradedant Federacijos skyJ 
riaus naujajai valdybai darbą 
vesti energingai, mūsų kolo
nija eina, kaip ir prie naujo 
gyvenimo. Tikimės šįmetą 
dang darbais lainieti. 

Buvęs. 

IŠ GIEDRININKŲ JUDĖJI 
HMO. 

West Side. — Sausio 2fe d. 
Aušros Vartų par. mokykloje 
įvyko (iiedrrninkų kp. susi
rinkimas. Šiame sus-me buvo 
išduotas raportas ig įvykusio 
vakaro. Is komisijos praneši
mo pasirodė, kad vakaras at
nešė gryno pelno $32 su cen
tais. Pusė pelno paskirta 
"Giedros" naudai. 

Taipgi šiame sus-me nuta
rė v?ėl rerigti vakarą su pro
grama" gavėnios laike, jeigu 
suspės išmokti. Režisierium 
išrinktas S. Žibąs. 

LDS kuopa prašė giedrinin-
kų, kad jie atvaidintų jai vei
kalą. Kuopa nHelai sutiko i tą 
padaryti. \ 

Iš kilusio gaisro apartmen- <\ fo svarstymų dar buvo pro-

Teisėjas Barasa kandiduo-
ja į miesto majorus prieš kan
didatą Luederį. Gal rasis ir 
daugiau kandidatų, kad nuga
lėti Luederį. 

IŠGELBĖTA 3 VAIKAI. 

tūriuose namuose, 1^20 Le-
land aw„ gaisrininkas Gili 
pagelbėjo 3 vaikus. Vienas iš 
jų vos 3 dienų kūdikis. 

gramą. 

Nežinomi piktadariai. vakar 
B k s t i rytą subombavo saliu-

•23 East 11 s i , prigulintį 

Visos draugijos ir pavienįai 
Aušros Vartų par. smarkiai 
ruošiasi prie Aušros Vartą 

North Side. — Moterų Są
jungos vietinė kuopa surengė 
vakaaėlį sausio 28 d. par. svet. 
Atvaidinta vienaveiksmė ko
medija "Vienas iš mūsų turim 
apsivesti". Vaidintojai: tetos 
rolę atliko E. MftSkolaitienė, 
auklėtinės — O. Valuniutiy 
Kristupą — J. Lebežinskas, 
Ferdideuto — P. Maskolaitis. 
Visi savo roles atliko puikiai, 
ypatingai P. Maskolaitis ir J. 
Lebežinskas. Veikalėlis vyko 
gerai, nes juokų tai apsčiai 
buvo. 

Po to sekė dainos. U. Šlajutė 
padainavo ' * Leiski t į Tėvyne' 
ir "Kur bakūžė samanota". 
Jos balselis malonus ir švelnus 
ir labai patenkino klausytojus, 
bent rankų ratavimas tą- pa-

Pažadėjimų gavo 50.00 
Jovaišaitė ir Gervelis 110.00 
B. Jocaitė inJuškevicius 140.25 
Jurkuniute ir J. Mic-

keliunas 63.24 
Pažadėjimų gavo Y)0.00 
Paliueiute ir Benaitis 87.75 
Ponia Zalkienė ir A. 

Lukas 62.00 
K. Kisunaitė ir V. Ru-

gienis oi.. 
Ponia S. Lauraitiei*ė ir 

I. Paškauskas 147.40 
Pažadėjimų gavo 150.00 
M. Vilkaaiskatfe? ir P. 

Norvaiša 88.50 
J. Žakas ir J. Andre-

siunas 115.26 
P. Gritėnak ir B. 

Jakaitis f.. 
Pažadėjimų gavo 
Surinkta rinkikų 
Nuo platformos 

Viso 
L. L. Bonais . . . 

.00 
-h •. 2,50 • 

Viso $2 .93 
Gfa. liet. Ifjaipėdos fin, kom. 

i 
i 

(PRANEŠIMAS. 

OKKGIAME STOGV-
žlai< skardis, rynas, medo-

t minams, kaminus taisorne, 
• 

nią. 
STACKER and HAAH 

2S53 So. Ottkley Avi*. 

•as 

AVEST SIDE. — L. Vyėiu 
24 kp. svarbus mėnesinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadie
ny, vas. 1 d. 8 vai v A . Auš
ros Vartų par. svet/ Visi na-
riai-ės atsilankykite. " 

Valdyba. 

Gont ine Dre»smakii ig CO11I-K«? 
2407 W . MadJaon Street 
Telefonais Seeley ll»4S 

Moko Siuvimo. Pattermj klr-j 
plmo, Des igning bi*nlui ir na-
imama. Vietos d u o d a m a dykai. 
!0iplomai, Mokslaa lengrala at-j 
imokėjimalfl. Kleeos dlenomia Ir į 
[vakarais. Reikalankit knygelėa. 

j B i a n l o Ir Naminia i kursai Skrybė-

SAVIEJI KEMKITB S A V A S t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 " 1 ^ 
f ŠTAI O A S. B 8 A R A PATEK« ptm-

f 
smiliu IHI f l l l l l l l 

108.45 
50.00 

. . $1,808.00 
. . . I j Ų r t i J i ) 

~ $ 2 ^ 5 2 ^ 3 
$212.50 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 351h SI., CMcaiD 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR* 
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir' 
% Parduodam Laivakortes. 

A. f A. 
v 

BRIDGEPORTO IR 18 TOS 
KOLONIJŲ "DRAUGO 

SKAITYTOJAMS. 

t> 

Nno naujų, mėty viršminė-
toms kolonijoms yra naujas a-
gentas, A. Benaitis. Skaityto
jai, kurie negavo reguliariš-
kai "Draugo^ arba kurie vi-
saį negavo per. kurį laikg. da
bar tikimės kad gaus regulia
riai kasdieną. Visus antrašus 
gerai sutvarkėm. Kuriems ne
geroj vietoj paliekama malo
nėkite pranešti agentui 

1906 S. Union Ave. 
S. Ųnion Ave. 

KLAIPĖDOS LIETUVIAMS 
AUKŲ RINKĖJOS IR RIN
KĖJAI, CglCAGOS LUSTU-
VIŲ RLASMITINGE FIRST 
REGEMENT ARMORY. 16.TH 
IR MICHIGAN AVE., CHI 

CAGO. ILL. — SAUSIO 21 
DIENĄ, 1923. 

Šlapelis ir Daineliutt' 
surinko $136.75 

Kanapiutė ir Kupris . . 77.05 
S. Grigaitė ir A. Banis 197.75 
Kudirka 80.80 
Ignaitė ir Petroševi^ius 88.45 par. vakarienės kuri girdėjan 

hT^ianti vasario 25 d. Au^-'Bacevičius ir Juškevičius 28.90 
ros Vartų par. svet. seserų na- Orkaitė 31.10 

CEZARAS PUPLAUSKIS 
mln- sausio 2» d., 1B2S m., 2 vai. 
ryto, 3-1 m. a m ž i a u s itaėjo 15 Kauno 
r*d.f Telkiu apskr., Kontaičli; parap., 
SmilifiŲ kaimo. 

P a l i k o didel iame nul iūdime žmo
na T m d o r f , d u brolius Ignaeą, l a i d o -
mtu> ir «eser| Stanislava Uudftlnicnc, 
Lietuvoje dvi seseris. -

TAidotuvės įvyks ketvei^ce, vasario 
1 d.. IMS. ti namu 4-158 So. Wood 
s t . i Šv. Kryžiaus liažnyeią 0 vai. 
ryte, p o pamaldų fcas nulydėtas | 
Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kv ieč iame visus g imi
n e s ir pažįstamus dalyvauti laklofn-
vės«w 

I KAUNAS!! 
IIIIIIIIIIIIIIĮIIIIIIUIĮ 

/ 

» i 

PARDAVIMUI. 
m~+* 

Nuliūdus žmoną, 
Teodora Puplauskiene. 

Xuo viM*Jf skJUMp»ą»* RTOU 
, vos skaudėjimo, dantų go\l-
£ mo, strėny «kuiMėjimo. per

sal imo, Kakaro, sut inimo. 
i reumatizmo* ur vidurių. Pa-

mėglnk "Alberta" Vaistus. 
Prisius Jums už 50 centų Niedzlelski, 
2SS8 W. t8rd IMaee, Chlcaifo .JU. 

• " * — — T-'" 

R E I K A L I N G I 
Reikal ingas preaseris ant moteriš

kų kotų ir dressių; s e r ą mokest is . 
Rapfiort Oarment Co. 

7 l t \V. Madisoit st . 

Reikal ingas aptieviioriusturlntis 2 ar 
3 metų pat irimą; turi būti apsipaži
nęs su preskripcijdmis. Atsišaukite 
prieft 11 ryto. 

Covens P l iarmaey , 
35«S — 5th Ave. 

. . i i • • • ' i ' • " ' 

Reikal ingos operaf£rkos pritiruaios 
prie s iuvimo ant masini*. Atsišaukite 

A. G. Spaldnift & Bros -
M t h & La Salle St. 

Reikal ingos motarls ir merginos 
prie lengvo fabriko darbo. 

A. Stein ^ ' C o m p a n y 
1151 W. Conirress Str .̂ ka»n. Raeftne. 

Reikalingi mūrininkai dideliam 
fabrike 

1740 Slieffield A v e 

Reikal ingas buferis prityrfs. At
sišaukite tuojaus 

S713 PuUerton Ave . 

Vyrai del lengvaus fabriko d,arbo. 
Atsišaukite 

SUPT. O F F I C E 
1607 Fos ter Avenue 

Reikalingi kriaučlai, rankoves i-
siutl, presser'iai, /_ 

K U P P E K H Ė I M E R 
22-nd & Wcsteam Ave . 

' 't~—-
Reikal ingas janitorius prie spaus

tuves 
HEDSTROM — B A R R Y CO. 

618 So. Sherman Street 
2-ros L.ttbos. 

Reikal ingi leiberial, taip pat ir. ma
šinistai. 
I tATHIlORNE HATR & RIDGEAVAY 

CO. 
1418 W. 22-nd Street 

Reikal ingos merginos prie , leng
vaus fabriko darbo, prityrimas ne
reikalingas, geros darbo sąlygos. 

CONTDJENTAIi CAN CO. . 
2201 South Halsted Street 

Reikal inga mergina prie generalio 
n a m u darbo. 

0515 Kimbark Avenue . 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
UDEAU04' ,

I KURIO KAINA, TIK 
|0,OO TŪBW METUI, PO VISĄ 

PASAULĮ. 

ANT PARDAVIMO 
Pigiai salitino fixtures — 

rakandai. 
Atsišaukite 

4250 So. Ashland Ave. 
P A R D A V I M U I A R B A MAINYMUI 

Beveik naujas mūrinis namas S 
pagyvenimu po 4 ir 5 kambarius, 
elektra, mattdinta, aukStna, skiepas 
ir stogas, n a m a s randasi ant E«ue-
rald Ave. arti 3 S St. 

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

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6824 

KAUNAS!! 
, Kauno Albumas 

*KAUNA5 , , u ^ame galima pamatyti %iŝ  Kaunui 

kaip ant <lekio. Jame yra Valstybės Prezidento rū

mai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigas, bankas, krau

tuvės, Lietuvos stneetkariai, mirusiųjų Lietuvos kar

žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t. 

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

DRAUGAS PUBLISHING COMPAKY 

2334 So. Oakley Avenue Caricago, Illinois. 

II 

^ m m m i n m i l I K i i i l l t n i i hliiiuiffie 
—. 

S Šmotu setas (d^erstuffed) vertes 
U 7 5 ^parsiduoda už $128.50. 

L E I T E R HLDG. STORES 
Vąn B i i r m & State Street 

Terpetinas 
Panaikina Salt; 

Naujai? Terpentino išradimas suteiks tuną palengvi
nimą, nuo skaudamos gerklės, krupo, slogu, išsisukimu 
ir Rumatizmo. 

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

JAMES B. K E R R . 
6522 S. Clareraont Avenue 

Telef. Prospcct 6201 

Terpentinas panaikina šalt] taip 
kaip ranka atima. Jeigu turi bloga^ 
šaltj, Jeigru tnri sunkumą ant krutinės 
ar kosuli, nekeintėk, Bet tuojaus pasi-
trink su šiuo ^vaistu. 

Naujas išradimas Turpo turi savy
je ^visus Terpentino gydančius vais
tus. Turpo nedegina, nedažo, nei pū
slių nedaro ant tr inamos vietos. Tur
po nerti taukuotas ir nesmirda. 

Famėgink Turpo prieš e inant gul
ti šį vaTcarą. Turpo greitai prašajina 

bronehitis, plėursĮ.% rumatizmą, lum
bago, ; katarą ir neuralgiją. Jis pa
gelbsti nuo galvos skaudėj imo, kojų 
nusideginimų, išs isukimų ir kitų 
skaudėjimų. Prašal ina krupą -skau
dėjimą gerklėje. 

Prašal inkite šaltj tuojaus su Tur
po—Turpentine- Oinament, kuVis turi 
savyje "Menthol ir «"amphor, Turpo 
10c. ir fiOc. u i puodelį . 

T h e Glessner Comnanv 
%. Findlay, Oliio. 

REAIi ESTATE B A R G E N A I . 
2 flatų •— 6 Ir 6 kambariai arti 

Sv. Kazimiero Vienuolyno ir Mar-
quette I^rko . Aržuolų trimuota, ug
niavietė, kn igoms liepos, t i le vestlbule* 
Ir vanos, mieglamieji porčiai, štinuj 
šidoma. 

Ant kampo 63-ČTOS Ir Western 
Ave. parsiduoda t>lznis. 

Ant <3-cio8 parsiduoda bizniavas 
lotas 26x135 pd. $750.00 iškaišo ki
tus lengvais išmokėjimais . 

59-tos bizniavas k a m p a s Western 
Ave. 58x125 — $4.750.00. 

Rezidencijos kampas 67-tis ir Ma-
plewood 58x125 pd. arti Sv. Kazimie
ro Vienuolyno, Kaina $3,500.00. 

K. K POVVERS 
63-rd & RoeUu-cll Strcets 

Atdara Nedėldieniais * 
Telefonas l»POfei>ect 0600 

Klejankos ir karpetai; 1,000 yardn 
po $1.12 sq. yardas 4 yardu pločio, 
1,000 jardu — 8Sc. jardas. 

J . A. MACKIiUT 
5942 So. Halsted Street 

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

K E S S E L B R O T H E R S 
4033 So. State Street 

_ 

Kas nori mainyti automobil ių ant 
loto Gary, Ind. kreipkitės laišku ar 
ypatiškai. . Je igu geras automobi
lius, a š primokėsiu. Atsišaukite. 

V. Slepikas. % 
4140 4ffa|>lewood ave, Chicago, Iii. 

i 
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i GREIČIAU ir PIGIAU 
NEGU PER KITUR 

Piui^ai nueina Lietuvon, knrie siunčia ]ier LIE
TUVIU PREKYBOS BENDROVE. Pinigus siunčiame 
DOLERIAIS ir IJTAIS. 

Niekas kitas negali greičiau ir pigiau pinigus pa
siųsti Lietuvon, kaiį LIETUVIŲ PREKYBOS BEND
ROVĖ. J -

LAIVAKORTES į Lietuva ir iš Lietuvos ant visu 
linijų parduodam. ** 
(PASPOBTUS, kontraktus, d^viernastis ir visokius 

legalius popierius padarom pigiai ir greitai. Inšiuri-
nam namus, rakandus ir automobilius nuo ugnies ir 
kitų frelaimių. 

Visokius patarimus suteikiame dykais Visais reika
lais kreipkities į mūsų agentą savo kolonijoj, arįa pas 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3313 So. Halsted St. Chicigo, t l l . - -

- i 

n 
i 

Telephone Yards 6062. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė CMcagoj 

_y 

P E A R L QI E E l f KONCERTUI A 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mnių krautuvė—vlenm ii didžiausiu Ohica^oJ* 
P&rduod&me ui lemiaiifią kainą, kur kitur taip nagamL 

Ma&inėlių Ui«nMn« druknoti ir ofiio darbams jm naujau* 
liot mados. Uflaikom visokin» laikrodžiui, žiedus, tliabU 
alus ir deimantiniui; framafoniis lietuviškaii rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prusiikų ildir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkui instrumentus atsakančiai 

Taipgi užlaikau pilna ei lę opt iskų dalykų. 

Steponas P. KazlawsUi 
4632 So. ASHLAND AVL, CHICAGO. ILL 

Telefonas BOULEVARD 7309 
«wan i f t 


