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Lietuvos Resp. Atstovas 
Su Santarvės Komisija Nega

lima Susitaikinti 
. JI SKELBIA SANTARVĖS AUTORITETĄ 

K L A I P Ė D O J E . 

TURKAI NEPADUOS 
MUSULO. 

1 

M1RF KARDINOLAS 
PRISCO. 

LONDONAS, vasario 6. —j LONDONAS, vasario 6. — 
Central Ne\vs depešoje sako-1 Central News depešoje iš Ro
ma, JOR Mnstapha Kernai pa-Į mos pranešta, kad mirė Nea-
ša Smirnoje pasakė labai ka- j polio Arkivyskupas, kardino-
rinpr:} kalba. Pažymėjo, '/adJas Ginseppe Priseo. 
Mosulo turkai niekam nepa- r I—, 1, 

SUTINKA SU 7 B1LI0NAIS 
KONTRISUCIJOS. 

Nauji planai įduoti Anglijos 
vyriausybei. 

1S 
VILKAI ŽEMAIČIUOSE. 

Kurtuvėnų (Šiaulių apskr,) 
apylinkėje atsirado vilkit Ig-
naoavos ukininko Špoko pa

vėsio. 

KLAIPĖDIŠKIAI LIETUVIAI KOVOJA Už SAVO TEISES. • 

KLAIPĖDIŠKIAI ATIMA 
NUO FRANCUZŲ 

MAISTĄ. 

Lietuva ieškosi pagelbos 
rytuose. 

Antanas Smetona, kurs čionai 
buvo atsiųstas iš Lietuvos 
specialiu reprezentantu, Tri
būne korespondentui pareiš
kė, jog šiandieninis santarvės 
nusistatymas varu verčia L»o 
turą ieškoti draugų rytuose 

.lis sako, kad Lietuvos vy
riausybė atsakys i santarvės 

pažymėdama. 

BERLYNAS, vasario 6. — 
Tenka patirti, kad kuomet at
eis tinkamas naujoms dery
boms laikas, tai Vokietija pa-?piovė 3 avis, Stonaičių Staš-
siųlys atmokėti 30 bilionų au-j kevičicnės — 2. Yra jr įdau-
ksinių markių kontribucijos, |giau atsitikimų. Žmonjcs, vii-* 

WASI INGTfON, vas. 5. bet nedaugiau. Amerikoniš-' kų įbauginti, bijo, ypač nakti-
, j i 
Pasklydusios Čia kalbos, kad | kais doleriais išeitų kiek dau- ] mis iš namų išeiti, vaikai mo

kyklon eiti. 

KARTA NORI 
K0NDIDUCT1. 

FRANCUZŲ KAREIVIS 
NUŽUDĖ VOKIETI. 

P A R Y Ž H S , vasario o. — prezidentas Hardingas norjs ffiau 7 bilionų 
Brochten miestely francuzų dar kartę kandiduoti į prezi-
kareivis sargyboje stovįs nu
šovė vieną vokietį, kurs buk 
neklausęs kareivio ir ėjęs sau-
tfojainon vieton. 

SARRE KLONIO ANGLE 

KI.AIPBOA vasario <>. — 
I 

Klaipėdos darbininkai sekma-; 
dieni sulaikė būrį francuzų; iltimatumą, 
jurininku su maistu, k»ki jie kad ji Klaipėdos krašte nohi-
pirko vietos turgavietėje. At- h jt.kios kontrolės. Todėl 
ėmė maistą ir jurininkus pa- negali jokiu laidu tenai atgai-
leido tuščiomis gryžti i savoj vinti arba naikinti santarvės 
laivus. autoriteto. 

Taip pasielgta todėl, kad "Specialė komisija atvyko' reikavo. Tose kasyklose per 
Klaipėdai permaža maisto, j iŠ Paryžiaus ieškoti čia nes-'motus išprodukuojama dau-
Kad tuotarpu francuzai juri-į magunlų ir rado," sako Sme-'gMni J) milionų tonų anglies. 
ninkai kaipir tyčiomis prade- tona. — 
jo supirkinėti maistą. Klaį-; Smc onti iškeliavo Kaunan PRAPLEČIA 0KUPU0TC. 

I 1 

1 • 

* - | 

kad jie maistą kelinta diena savo vyriausybei remii kini- J ^ KSNELDORF, vas. 6.— 
'supirkinėjo siekuiiaė>}os tjks-j pėdiškių lietuvių valdžią, ne-j Francuzų kariuomenė iš trijų 

dentus 1924 metais. 

FRANCUZAI JSIBRIOVĖ 
BADENAN. 

BERLYNAS, vasario 6. 
KASIAI SUSTREIKAVO. į Francuzai Vokietijos okupuo-

tėjo užima didesnius plotus. 

Taipat sužinota, kad tuos 

KLAIPftDA. Žiniomis u 
Klaipėdos, vietos streikuojan
čiųjų darbininkų atstovai pa
reiškė prielankumo sukilė
liams, pabrėždami, kad tik 
Klaipėdos krašto prisiglaudi
mas prie Didžiosios Lietuvos 
galįs išgelbėti kraštą. 

Gruodžio pradžioje vieną 
naujus kontribucijos planus vįiką nušovė. Neturintieji 
Vokietija įdavusi Anglijos j g m k ] 0 kaimiečiai, pamate vil-
vyriaiisybei apsvarstyti. įką, m o t o uždegtus degtukui, 

Tuos planus Londonan nu- kadangi vilkas ugnies bijo*. * 
vežęs Vokietijos užsienių rei
kalų ofįso narys Bergmann. 

Šis kampelis apaugęs did
žiulėmis giriomis, kurių, nors 

Taigi, nuo Anglijos prigu- j k i r v i s negauefetiiMcąi naikin-
lės tų planų pavykimas. Jei• d t m g u t t i r 

PARYŽIUS, vasario 6. — lUžeme du Badeno miestu — Ani»ijįos vvriaUavliA ra* iuos' v 7 f 
y—l- ._ ,_r. . . ^L LAAJ^LŽILI 1 A • .Anglijos vyriausyne ras Juos ; g r o ž C j d a r l i ejSt e nge čia su-Xauja nelaimė. Okupuoto! Offenburg ir Appemveier. 

Sarre klonio anglekasiai šust-
DIRBDINA KARO 

LAIVUS. 

I 
naikinti. Patsai Kurtuvėnų 
miestelis apsuptas i s trijų pa

lais. 

Santarvės autoritetas. 
Vietos laikraščio pirmasis j 

puslapis sekmadienį pasirodė 
visai baltas. Tik vidury pus
lapio buvo trijų santarvės ko- Klaipėdos valdžiom pirmi 

/.į.uir.i tiesioginių kousekven- šonų apąupo Westfalijos in-
cijų, kokiomis santarve gru-j dustriniu miestu Elberfeld ir 
moja. 

Santarvei reikia daug 
kariuomenės. 

Barmen. 
Be to, }>aiuitas svarbus ge

ležinkelių susijunjcimas 
Volnvinkel. I-, 

AVASHIN<5TOX, vasar. 6. 
— Anglija dirbdiua du milži
nišku karo laivu, -kuriuodu at 

gerais, tuomet įduos Franci-
jai. Bet jai ne, tai Vokieti
ja bus verčiama gaminti kitus!SUJ g r a ž i a ^ į r ] a , ypač vasarų 
projektus, jei neįvyks pirmiau! l l l a l o m i s į r s v c i k a 8 ^ o r a s . 
l>ent kokios perversmės. f 

Laike karo ir pasibaigus 
Vokiečiai nuolat mažina. I iam, čia pradėjo rodytis plė-
1919 metais Volterį ja iwi - | likų bandos, ypač jų žymu va-

PAGEGTAI. Gautomis ži
niomis, visoje pietinėje Klai-
pėdos krašto dalyje, Pagė
giuose, Lauksargėje ir kitur 
vietų valdžios įstaijrų tarnaii-
tojai, policininkai ir kiti, "su 
entuziazmų sutikę naująją vy
riausybę ir jai pasižadėję eiti 
ištikimai savo pareigas ir ]»L 
dyti visus jos įsakymus. Klai-* 
pėdoje streikuojančių darbi* 
ninku atstovai kreipėsi į tie-, 
tuvos atstovą, prašydj^mi 
jiems pagelbėti, jų sunkioj 
padėtyje ir priimti jų pareiš
kimus, kad jie sutinka glau^ 
tiš pri« Lįetuvos. 
L. I I I • • I I ,11 III I I1 I 

G H I C A 6 0 J E . 
sieisią ;V) niurnų dolerių. • - t a ^ į *W* 2°° h&W auksi- ^rą. net dienomis užpuldjnę-, cj^ggg jįyyą TURTINGA 

• 
PRIEŠ FAŠISTUS. 

MASKVA, vas. 4. — Tre
čiasis raudonasis internacio

nalas skelbia mirtiną kqvą pa
kilusiam visur fašizmui. 

nių markių kontribucijos. Bet jo pakeleivius, o. praūžus 
santarvė reikalavo 375 bilio- į rui žiemą atsiranda vilkų, ku-! 
nų. !rie nemažai gyventojams įva 

1920 metais santarvė reika-! r o b a i m ^ s . 
lavo jau 269 bilionų, bet Vo 

MOTERIŠKI. • 
! 

srr 
misionjerių pavardės. įlinkas Simonaitis mušė rele! 

Komisionieriai pasirašė po;gramą ambasadorių tarybai 
proklamacija, kurią tečiaus i Paryžiuje, 
naujos valdžios cenzūra iš-.' J i s ' reikalauja tarybos pa
braukė, palikdaiųa vieųtik pn-.rwiyti savo komisiįiu Klaipė-

Turkai Nepasirašė Sutarties 

vantos. 
Komisionieriai proklama

cijoje tvirtino, kad Klaipėdos 
krašte gyvuoja santarvės au
toritetas. Be to, paskelbė 
santarvės ultimatumo tekstą 
Lietuvai. T tą ultimatumą 
čia lik su ranka numota. 

idoje pertraukti jos pastangas 
kursu i į vietos gyventoju* 

; prieš valdžia savo karštomis 
proldamaeijomis. 

Klaipėdiškių armijos vy-
Į riausias vadas Budrys pareiS-
i kė, kad svarbiausioji kazyrė 
yra klaipėdiškių rankose. Nes 

•santarvei reikalinga mažiau-

ANGLIJOS DELEGATAS CURZON IŠKELIAVO ANGLLJON 
• tm mm • , • , | | | , 

r 

PASIBAIGS SU TURKAIS favo premierui Bonar La\v 
KONFERENCIJA. 

. — 

Amerika darbuojasi 
už taiką. 

j patardamas, idant karo ofisas 
j ir admiralitetas imtųsi visu 
i • 

I galimų priemonių artimuose 
Rytuose. ? 

Maltoje yra sukoncentruota 

LIETUVOS LAIVAI. 
* v 

Lietuvos Garlaivių, B-Vės 
laivas _ "JuraitlB",". 1021 m., 
spalio 14 d. išmetąs ant kra-
nto Estijoj, dabar jau Uutrau-

Dviejii aukštij namuo^* 
3003 Ellis ave., kilo gaisras^ 
Gaisras mažus nuostolius pa" 
darė. Bet pirmajame aukž-

>tė atrasta apsvilusi ir ne^j*-
va &£'in^tų našlė,-MTS. EUz. 
rl^tdan VVilson: c~ • 

Jinai buvo turtinga. B«* 

kietija pasiųlė vos 100 bilio-

. . . f ' • . . • • 

Kuomet gi 1921 metįais 
Londono . konferencijoje pas
kirtą 132 bilionų auksinių ma

rkių kontribucijos, Vokietija 
nesutiko. Jį 
bilionų. 'Tegaus 
priversta pasirąžyti - ^ H t a r : - J ^ - ^ " ^ ^ ¥ l , # " a * " ^ - K ^ * 8 ' CU"Af^e 9* 

vos išsprendimą. j T d » » V Pla 1 *^' - ; L a , v a s 

XT- • , .. T i !"Kastytis'' esąs sveikas ir 
\ įsgi ji nemokėjo. Ir kuo- / , \r^.A • 

plaukioja tarp Klaipėdos ir 

-

Lietuva atsisukus į rytus. ) s i a 15,000 kariuomenės, kad 
Buvęs Lietuvos prezidentas įvykinti čia savo parėdymus. 

SUMAŽINS ATEIVYSTĘ. HAWAII SALŲ MIESTUS 
UŽLIEJO VILNYS. 

AVASHINGTON, vas. 6. —; 
AteivystĮė šion šalin dar dau-! HONOLULTJ, Hawaii sa-
giau bus suvaržyta. Žemes-į los, vasario 6. — Aną dieną 
niųjų kongreso rūmų immig- baisios okeano vilnys, pakilu-
racinis komitetas nusprendė, šios nuo po jūrinio žemės dre-
kad ateivvstė į Suv. 'Valsty-; bėjimo, užliejo visą eilę šią 

J
 v. . , . V i * 0 1 T i aptarimui. Teciaus santar 

bes turi but sumažinta įki.JŽ salų miestų. Padaryti dide-| 
nuošimčių skaičiaus svetimša- H nuostoliai. 
lių, gyvenusių šioj šaly 1890 Žmonėse nuostoliai tikrai, 

nežinomi. , 

LAUSANNE, vasario 6. — 
Artimųjų Rytų taikos konfe< 
rencija pasibaigė vasario 4 
vakare, kuomet Ismet paša at
sisakė pasirašyti visą taikos 
sutarties sustatytą tekstą,' 
taip, kaip ją santarvės dėle-' 
gatai įdavė turkams. 

Turkai palinkę pripažinti 
80 nuošimčių visos sutarties 
teksto ir reikalavo, kad tos li
kusios sutarties dalys, kurios 
liečia ekonominę Turkijos lai
svę, butų paliktos tolesniam 

met praeitų metų pabaigoje 
. . ., , TT i • i Skandinavijos, 

santarve pareikalavo Vokiet.l J 

MRS. BRASLAWSKY 
PALIU0SU0TA. 

daug anglų kariuomenės, ku- 5° Mumų auksinių markių, ji į - . i - ™ ATSITIKIMAS 
ri bus pavartota apdrausti atsikirto, jog negalinti mokfe-; oAwUJ AlMUEIlIlAa. 
nuo 
ties 

turkų Chanako tvirtumą ti nei cento, Sako, pirmiau | ^1I,U P a s i u a j 

T>JA VI • *r i hirinti ^ntJ ;S n^ienin mm ^ P 1 1 ^ ^ vidudieni lapkri- dus, kad jos Dardaneliais ir Mosulo' turinti gauti is užsienių pas- » •* 
kolą ir moratoriumą. Kitaip į f10 2 7 d*' r a s t a V l e n o . u k i n m ' I kumtaa ^ 
nieko nebusią. I ° n a m i l 0 s e ^zm^stąs tėvas, [ Orleans, yra namie. 

žibalo laukus. 

Amerikonai už taiką. 

Nežiūrint suirusios kbnfe-į 
rencijos, amerikonai darbuo
jasi už taiką. S. Valstybių! kontribucijos reikalavimas 

Mrs. Braslawsky, kuri mėr 
gino pasidaryti galą nugir 

vyras buvęs ban
kininkas suimtas mieste Nov 

Turi žiūrėti savęs. 
Kiekvienam yra aišku, k&d 

j vės delegatai su tuo nesuti
ko. 

ambasadorius Italijai, Child, 
painformavo santarvės vals
tybių deelgatus stovėti už pa
liaubų sutartį, padarytą Mu-
danijoje. Tuotarpu jis. sako
ma, pasidarbuosiąs atnaujinti 
derybas. 

peraukštas ir kad jVokietija 
vargiai galėtų atmokėti kadir 
dalį iš jos pačios siųlomų 30 
bilionų. 

šalia jo kirvis, o snnų pasi
korusį daržinėje. Žudynių 
priežastis nežinoma, bet spė
jama, kad tai girtybės kaltė. 

PLUNGĖ, Telšių aps. Jau 
senai miestas yra aplviečia-

j mas elektros šviesa, kurią ga-
Tai todėl, kad Vokietijoje m i n a v i e t i n i s n * ! ^ * - Bet 

Ją su pažeistu kaklu poliai 
ja palinosavo iš psyehopatu 
ligoninės. 

Braslawsky parvežamai 
Chicagon. Jis buvo uždary
tos International State ba«-
kos prezidentas. 

ekonominė ir finansinė padė
tis taip bloga, jog pirmiausia 

metais. 
7 v 

Šiandieninis suvaržymas ly
ra-3 nuoš. skaičiaus svetimša
lių 1010 metų cenzo. 

NORĖTA NUŽUDYTI 
PREMIERAS. 

SOFIA, vasario 6. — Na 

IŠKELIAVO RUHR0 
KRAŠTAN. 

Anglija apsidraudžia. 
Anglijos delegatas marki

zas Curzon tą patį vakarą 
specialiu traukiniu iškeliavo 
Londonan. 

BERLYNAS, vasario 5. — T i e g s t o t i m i traukinis buvo 
Kanclieris Cuno vakar iške- p r į v erstas stovėti ilgiau pus-
liavo Ruliro kraštan, kad te- valandį, kuomet Amerikos de> 

^Mes nekariaujame su Tu-; vokiečiams reikia rūpintis sa-
rkija. Ir jei turkai geidžia, vimi, bet ne kontribucijos rei-
mes su jais galime padaryti' kalais. 
sutartį į keletą dienų/y sako Nežiūrint desperatinės fra-

legatai dėjo desperatinės panai personaliai sustiprinti vo 
cionaliame teatre į Bulgarijos j kiečius priešintis franeuzams. | s t angas, idant Ismet pasira-
premierą Stamboulisky svies-1 Kanclieris sakfc apsistosiąs j šytų nutartį. Bet nevyko, 
ta bomba. Niekas nesuieis- j mieste Essen. i Pirm iškeliausiant Londo 
tas . , Bombininkas pasprūdo. SAVIEJI RBMKITE SAVAfi nan, markizas Curzon telegra- jos dalį. 

ambasadorius Child. 
Turkai delegatai taikos kon 

ferencijos suirime mato ka
rą. • 

Rusai su graikais džiaugia
si tokiais, rezultatais. Bolše
vikai tikįsi, kad turkai bus 
pagautį į jų tinklus. Grai
kai $ nori. atkariauti Traki-

neuzų akcijos, Vokietija galų-
gale tikisi laimuti kovą. Ji 
tikisi gauti pagelbos iš Ame
rikos ir, gal, dar iš Anglijos. 

LONDONAS: Oficialiu 
pranešimu, John Naughan pa
skirtas Anglijos įgaliotu mi
nis teriu Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. • •: '] 

Apsiginklavęs revolveru* 
tos šviesos miestui neužtelika|VTienas juodukas apiplėšė vii-
ir šviesa ne visai gera. " įstinę, 658 E. 43 St. PaėmC 

Gruodžio 12 d. pirmą kar- 200 dolerių, 
tą mieste sužibo elektros švie
sa, atvesta iš Stonaičiu, (7kl. 
nuo Plungės), kur bendrovė 
uKultūra" pastatė malūną. 
Nors dar šviesa nedaug kur j-
vesta, bet greit bus ir miesto 
gatvės apšviečiamos. 

Plačiai girdis žmonėse lin
kėjimų ^rbše ią jam bendro
vės vedėjui. P|ųngilkiai ti
kisi susilauksią i | ft£$£toc 
bendrovės dar daugi*u mie
tui reikalingų įreniurlų. 

• i 

sac 1 i1 •MfL^P, • 1,1 J narni 
CHICAGO. — Šiandie ne

pastovus oras; gali but snie
go; temperatūra kįla. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 fittf $kfl& 
Franci jos 100 f r. &A2 
Vokietijos 100 marle .0028 
IttlifcB 1DD lirų *¥ 
te&įoi X 0v*r- && 40 
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Antradienis Vasario 6, 1923 

miiiiiitniuminiiMHiinmiiiiiMî at ;Zuotu keliu. 
LIETUVIU KATALIKU 

Todėl Centro Valdyba kvie- ] 
VISAI AIŠKIAI. 

D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
kasdieną liakynu nedėldieniu. 

PRENUMERATOS KAINA: 

tose vietose, kurkia mūsų Bro
lių balsas pasiekė, šaulių tar
pe kilo didelis judėjimas, 
skubus ruošimasis teikti pra 
somą ja pugelbą. 

I 

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

fteatuneratos mokiai ifikalno. Lai-
CM akaitosi nuo nžairaSymo dienoe 
fet ano Naują Meta. Norint pamai
gyti adresą visada reikia priaiuati 
fer aanaa adresai. Pinigai geriauaia 
ctnati išperkant fcrasoje ar erpreae 
'Monay Order" arba įdedant pimi-

cm i registruotą laišką. 
"DRAUGAS" PTTBL. 00. 

B34 So. Oakley A ve., CMcago 
Tei. Roosevelt 7791 

čia Šaulius ir apskritai jau
nuomenę skubiausiai burtis i 
Li.tsvanorių Būrius ir praneš
ti apie tai per Skyrių Vadus 
Outrui. 

Sauliai! Šiuo retu musųį 
s i u t a i momentu nesivaduokit] 
vien upu ir jausmais; saugo
kitės neapgalvotų ir netvar
kingų žingsnių; susiorganiza 
\{ ramiai laukite parėdymų. 

Žinokite, kad Sąjungos Va
dovybė budriai seka ir seks 

u— 

j tai p svarbius Lietuvai įvykius 
Mllimillllllllllliilimimiunircmrt | Klaipėdos krašte. Reikalingu 

c A l l l l i l ATCieAlli'IIAA? j^nientu ji pašalins visas kliu-
5AULIU AlOloAUMmflOi jtis įr nekis Broliams Klaipė-

jdi«'čiams Jusu pagelbos lauk-
Esame gavę iš Lietuvos Sau

lių Atsišaukimų, kurs tapo Lie
tuvoje pasiųstas visiems Šau
liams Klaipėdos reikalu. 

Pradžioje atpasakotas Klai
pėdos sukilėlių. pagelbos šau
ksmas j Šaulius. Klaipėdiškiai 
tarp kitoko, skųsdamies am 
svetimų savo krašto valdyto
jų už Lietuvių persekiojimus 
ir i<betvarkų sako taip: 

"... truko mūsų kantrybė. 
Mes grieb*>mės ginklo, ryžda-
miesi sau liuosybę iškovoti ar
ba mirti. 

Broliai! jus žinote, kad mū
sų mažai yra, kad -mes esame 
nepasiruošę ii- neprityrę kovo
tojai, dėlto mes šiandien šaiu 
kiamės jūsų pagelbos. Mes ti
kimės, kad vardan mūsų mo-

• 

tinos Lietuvos labo jus atei-
site, sustiprinsite silpnas niu-
sų eiles ir padėsite mums iš 
nepakenčiamos vergovės išsi
vaduoti". 

Šauliu Centro Valdyba at-
pasakojusi tą Klaipėdiečiu 
šauksmą toliau taip sako vi 
šiems savo būriams: 

Šauliai! Pirmiausiai mūsų 
pagelbos šaukdamiesi. Broliai 
.Klaipėdiečiai mums suteikė 
nepaprastos garbės. Jie neap
sivylė tikėdami, kad vardan 
bendros motinos Lietuvos la
bo jų šauksmas ras mūsų šir
dyse gyviausiu atbalsio. Ir ti-jdaug 
krai. 

1 G&vome žinių, 

ti, kada toji pagelba bus jiems 
tikraį reikalinga. 

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Centro Valdybos Pirmininkas 

V. Krėvė—Mickevičius 
Prezidiumo Xariai: 

A. Bružas 
A. Graurogkas 
A. Marcinkevičius, sekr. 

Kaune, 1923 m. Sausio* mėn. 
11 \Ueną. 

Iš to mes galime padaryti 
gana aiškių išvadų. Matyti, 

Klaipėdiškiai ištikro nelabai 
prisiruošę ir tik gyvo reikalo 
spiriami sukilo. 

Matyti, kad Lietuvoje suki-
j lo didelis ūpas y}>aė jaunųjų 
tarpe, kad eiti Klaipėdai i 
pagelbą. , 

Matyti, kad Centro Valdy
ba, kuri v ra arti valdžios, ne 
turi drąsos atvirai, gelbėti 
Klaipėdiškių, kol kas. 

Taigi matyti, kad Klaipė
diškiai savo jėgomis pasitikė
dami ir vargo IMU Tėvynės 
meilės spiriami sukilo prieš 
prancūzus. Ir Lietuva, palai
kydama Klaipėdiškius, matyt 
neturi iš svetur nė kokių pa
žadų. O remia Klaipėda <tol 
to, kati negalima neremti, 
kad vistiek tai gyvybės ir 
mirties klausimas Lietuvai. 

Ar atlaikysime prieš tiek 
priešų f Atsakymas tėra 

vienas, 
kad visose) Jeigu vienybėje, j^igu griež-

Kongreso at&tovas Gaude 
Kitcliin buvo būdų ir priemo
nių komiteto pirmininkas ka
ro laiku, kuomet autorizuota" 
Europos valstybėms paskolinti 
apie 12 ibilionų tlol. «Taigi. jis 
geriausia žino už visus kitusy 
kaip ir kokiomis sąlygomis tie 
bMionai paskolinti. 

Šiandie Amerikoje vedama' 
propaganda tas skolas Euror 
pos valstybėms dovanoti. Kai-
kurie geradariai atsidėję tvir
tina, kad be to dovanojimo Eu 
ropa nekuomet negalėsianti at
sigauti ekonominiu atžvilgiu. 
Gi dovanojus tas skolas, Eu 
ropa veikiai atsigaivintų. Bu
tų daugiau "biznio" ir pa
čiai Ameflįkai. Europa padi
dintų pirklybą. Čionai butų 
daugiau darbo. 

Taigi, taj> atstovas Kiteliui 
skolų klausimu anądien tium-
pai prakalbėjo. Jis aiškiai pa
žymėjo, kad Su v. Valstybių 
gyventojai jokiu būdu nesu
tiks tuos 12 bilionų pasimti. 
ant savo pečių, kaipo naujų 
našta. Nes dovanoti tas skolas, 
tai reiškia jas pasimti ant sa
vęs ir pasunkinti sau gyveni
mą. 

Kas tai mat' tokius* daly
kus! 

Pagadiaus jis pareiškė, kad 
k:rro laiku kongresas autori
zavo vyriausybę skolinti tik 
su viena mintimi, kad tos sko
los paskirtu laiku bus pilnai 
atmokėtos. Su ta mintimi kon 
greso atstovai ir balsavo už 
paskola. Bet jei tuomet alsto 
vų tarpe butų buvus bent ku
l ia abejonė apie skolų graži
nimą, nei vienas atstovas ne-
buių balsavęs už paskolas. 

Visai aišku. Skolų dovano
ji mo propagandistai tad ver
čiau tegul nurimsta, nes jie 
:i":eko nepelnys. 

MUMS U 61 MOTI? 
(Žiūrėk "Draugo'? N. 30.. 
5 metų NepriMausonŲBbėe 

Švente Švęsti reikia būtinai. 
Apie tai negali < būti dviejų 
nuomonių. Juk meldai* gyvi ir 
mes lietuviai. Bet kaip ja švę
sti* 

Dėtis su bedieviais katali
kams, kuomet mūsų nekviečia 
ir nenori, mes negalime. Duo
ti save išnaudoti, kad mušu 
pinigai butų apgaulingai pa
naudoti Lietuvos ardymui 
mes negalime leisti. Duoti sa
vo balsus panaudoti, kad mū
sų vardu jie savo nesąmone^ 
skelbtų, neišdrįs nė vienas ka
talikas. Katalikų jėgomis sti
printi bedievių eiles butų iš
davimas mūsų šventųjų klealų 
ir įsitikinimų. Kas katalikas, 
tam ir aiškinti to nereikia. 

Bet ir Lietuvos pačios la
bas reikalauja, kad mes ta 
šventę švęs tumėm ne taip,kaip 
bedieviškosios srovės yra nu
tarusios. 

Jie nutarė sušaukti savo 
'žmones iš visos Chicagos į vie
nų salę. Klaipėdos krašto mi- mitetai, kad bažnyčios tą die-

Atstovų susirinkimas. Taip nu- j racijos Apskritį stovėti įausu. 
visuomenės reikalų sargyboje. 
J u s į pačių mes įgalioti dabar 
ir kviečiame: darbuotuojus tai 
dienai nepasigailėti darbo, o 
visą mūsų visuomenę laikyties 
Tėvynes dienoje, kaip ir visuo
met, stiprioje, . nesuskaldomoj 
vienybėje. 

Katalikų Federacijos Chica
gos Apskričio vardu 

Kum. B, Bumia#, pirm., 
J. Klimas, ra l t 

ĮDOMI KOVA. 

tingus, nors iš visų jėgų gar
sintas, tesutraukė 1100. Tokių 
susirinkimų buvo šįmetą jau 
nevienas. Žiemos laike nega
lima norėti, kad žmonės skait
lingai susirinktų. Taigi šau
kiant iš visur žmones J vieną 
vietą, tebus galima surinkti 
daugiausia kokį nepilną 1000. 
O lietuvių Cliicagoje juk yra 
mažiausia 50,000. 

ną butų iš lauko ir viduje ne
paprastai papuoštos. Chorų 
giesmėmis, orkestrų muzika 
ir širdiių karštomis maldomis 
pagarbinsime tą dieną Auks
ei ausį ir pasimelsime už Tė
vynę. 

O po pamaldų visi 2 vai. rin
ksimės į svetaines. Tos svetai-
n s tegul bus taip pat nepap
rastai išpuoštos. Iškilmių pro-

Neprikluusomybės šventę gramą tegul bus kuorupestin-
tuotarpu reikėtų švęsti kuos-! gįausiai paruošta. Chorų dai-
kaitlingiausiai. Reikia pasiekti 
kuojdačiausių minių. Keikia vi 
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Bet tojį pagelba bus sėk
minga tik tada, jei ji eis or-'nesuės. 

tai, jeigu nesigailėdami stosi
me, savo tiesos ir teisybės 
ginti, tai visuomet apgalėsi
me. 

Sena, ištirta pasaka yra: 
kai Dievas neleis, tai kiaulė 

Šiandie Europos valstybes 
už tas skolas nemoka Ameri
kai jokių nuošimčių. Tuos nuo
stolius turi vilkti patys Suv. 
Vals. piliečiai. Šiandie mes visi 
turime mokėti aukštesnius mo
kesčius, kad tuotarpu, pav., 
tokia Prane i ja nieko įš to ne
daro, auga militarizmo kunan. 

šiems lietuviams duoti progos! gyvesnios kalbas tepadabina 
ta dieną praeities šventus dar- j dieną. Svetainės kaip viduje, 
bus paminėti; dabarties reika- j taip ir iš lauko tebus papuoš-
lus apsvarstyti; į ateitį *paž- j tos vėliavomis ir vainikais, 
velgti. Reikia, kad kuodidžiau Federacijos Skyriai, sutraukę 
šias skaičius žmonių tą dieną | į pagelbą katalikiškų draugi-
atsikvvptu grynai lietuviškos jų atstovus, te*pasirūpina, kad 

« i Draugų" uenutueekit, bet 

suteikit kitam jo net 

dvasios, Nepriklausomyljis vi
sai neapsimoka švęsti, jeigu 
ji plačios minios nepasiekia, 
jeigu ji tūkstančiuose nesuke
lia Tėvynė« meilės. 

Norint tą dieną tūkstančius 
mūsų lietuvių pasiekti, reikia 
pas juos nueiti. Reikia Nepri 

; klausomy bės švente šįmet ą 
švęsti kolonijomis. 

Taip nutarė Chicagos pas

taro ir Katalikų Federacijos 
Apskritys. Daibar viii koloni
jų darbuotojai į darbą! 

Visos kolonijos švenčia Ne
priklausomybės šventę viena 
diena ir viena valanda. Kadan
gi patogiausia mums tą bran
gią dieną paminėti šventadie
nį, tai ir švęsime ją 18 vasario 
2 vaL po pietų. 

Mes .norėjome ją švęsti ne-
siskirstydami,kartu ir su tttom 
mažu būreliu, kurie atskilo 
nuo mūsų. Bet jeigu jau jie at
skilo nuo mūsų, tai pasilikę 
patys katalikai, mes ir švę
sime tą dieną katalikiškai. Ba
žnyčioje turi būti surengtos 
tą dieną iškilmingos pamal
dos. Mes katalikai bažnyčio
se susirinksime, kad padėkoti T u r i s * * * * t a k o s š a l i e s P° 
Visagaliam už stebuklingą D'm Utilcoje Chicagos dienraštis. 
vo Apveizdą suteiktą Lietu- ) T r i b u n e i š ^ d m o Chicagos ir 
vai iki šiol. Mes bažnyčiose | k i t ų v i e t ų Prohibicionistus. 
pasimelsime, kad Lietuvą, mu-' K i l ° * * i U * t r i u k S m a * - ' 
sų Tėvynę, Dievas ir toliau j T a s dienraštis klausia ar 
neapleistų. 18 vas. per sumą H k n e r e t ų panaikinti f>ro-
visos draugijos tesusirenka J l i D i c 9 0 S amendmiento, nes ša-
bažnyčiose visoje savo sąstftto- i

l l e s konstitucijoje padėti 14-
je su vėlmvomis ir savo ženk- ^ ^ i r &**& amendmeritai 
iais. Nepasirūpina iškilmių ko- į v i s a * nepildomi. Ir kokiems 

galams vyriausybi3 brangiai 
apmoka 1-8-tąjį priedą? 

14-asai ir 15-asai amendmen 
tai paliečia politines piliečiu 
teises. Gi 18-asai asmeninę 
piliečių laisvę. 

Prieš Tribūne prohibicionis-
tai sukėlė protestus. To ne
gana. Protestantų pryčeriij 
uni^a susirinkime padarė i*e-
z' Imciją, kurioje tarp kitko 
pažymima: 

"Aptarimas "Tribūne'' e-
ditorialio straipsnis turįs at
kreipti domesio prezidento, 
kongreso ir Teisingumo depar
tamento ir mes reikalaujame 
pavartoti »priemonių, kad at
pratinus laikraščius nuo tokių 
iŠdavingų ir įstatymams prie
šingų skelbimų". 

Dienraštis "Tribūne tą pin
čerių keliamu jam kovą pri
ima ir stipriui stovi už savo 
editorialų. Pažymi, kad jei 18-
asis amendmentas vykinamas, 

bet ne joa dalys ir kokios 
pr tinka įmonių grupėms. 

14-aais aanendmeiitas kon-
gi ao priimtiaa 1S66 metais. Jis 
paliečia juododžių piliečių 
balsavimo teises. Kai-kuriose 
pietinėse, valstybėse tas amen
dmentas nepildomas. Tose val
stybėse juodožiams, nleidžia-
ttm balsuoti. Tenai jie neturi 
politinių teisių. Tai senai žino 
kongreeas. {Tečiaus to ame*nd-
mento vykinimui nieko ne
daroma. Jis panaikintas, nors 
konstitucijoje figūruoja. 

15-asis amendmentas yra 
kaipir priedas 14-to. Pasakyta, 
kaxl jei kurios valstybės mė
gintų varžyti juododžių pilie
čių teiaes, jos negali propor-
ckmaliai gyventojų skaičiui 
siųsti savo atstovų kongresam* 

Visą laiką abudu amend-
mentu nepildomu *pietinėse 
valstybėse. Tečiaus tos vals
tybės nuolat siunčia kongresan 
atstovus ir nuo tų žmonių, ku
riems ten suvaržytos balsavi
mo teisės. Taigi daugybė tų 
valstybių atstovų neturi tei
sėtų įgaliojimų, aiškiai nepri 
silaiįo šalies konstitucijos. 

Įdomi kova. Jeigu "Tribu-
ne" nelaimės už 18-tą amend 
mentą, jis atkreips Vyriausy
bes domės į 14-tą ir 15, kurių 
su skriauda juododžiams ne-
paisyta*ligi šiol. 

nos, orkestrų muzika, dekla
macijos, gyVį paveikslai, dar 

"STEBUKLINGAS VAI
KAS". 

ta diena tikrai butų nepap-' 
įastai surengta. 

Nepaprastumo reikia dėlto, 
kari tai 5 metai jau suėjo; del-jtai turi but vykinami ir kiti 
to, kad gyvename didžiausių J visi konstitucijos amendnien-

sus reikia sutraukti tą dieną 
į svetaines ir neleisti nė vieno 
kataliko nueiti į neteisingųjų 
susirinkimą. * 

Jųa patys, gerbiamieji lietu-
jo neturinčiam. k{A^ ^ ^ ^ ^ o r g i m i w į | j ų v i a i katalikai, pastatėte Fede-
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įvykių įžangoje; dėlto, kad vi- *ai. «Tei skiriamos lėšos vieno nušeiičiu^ norėjęs jį išsiųsti 
į prieglaudą Slabadon, bet 
instruktoriams prašant palikęs 
Kaune. Ir daugiau esą vaiku
čių gabių muzikoje, tik prie-

amendmento \-ykinimui, tai 
turi but skiriamos tokios pat 
lėšos ir kitų amendmentų vy
kinimui. 

— • — — ^ 

•Tribūne sako, kad šalies Raudoms* stinga muzikalių in 
konstitucija visa but pildoma, strumentų. 
!• .' - •" •••" • • • • » . • • • : ' " • • • i 'i m i , . m * * m i •• „ , • 

iš kitų \ilniaus mokyklų neturiu. Šįmet 
Vilniaus liet. mokyklos taip perpildytos, 
kad jau stoka vietų, o vis dar daugelis 

kytojų kursai, skiriami naujiems mokytu 
jams paruošti; duoda taip progos silp
nesniems mokytojams daugiau prasįlavin-

jaunimo norėtų stoti. Reikia priminti, kad; ti. 

(Tąsa) 
ftvendionys — antras Vilnijos centras. 

Kitu draugijinio gyvenimo Vilnijoj 
centru — tai Švenčionys. Čia ofičijaliai 
gyvuoja, kokioj dar laimingoj valandoj 
įsikuriusi **Ryto" įbaugija nuo Vilniškio 
"Ryto" atskilai veikianti. Švenčionyse 
dar veikia koope ra t y vinis jaunimo kny
gynas knygoms ir rašamiems dalykams 
pardiįvinėti; be to dar lietuvių priegiauda, 
nemažai irgi nuo lenkų nukentėjusi ir 
kenčin. Ji turėjo neatsargumo nuo lenkų 
paimti mažą piniginę pašalpą, tat dabar 
lenkai pradeda ją savintis ir šeiminin
kauti ten. Sią vasarą turėjo net sumany
mą prieglaudą išardyti ir vaikus išskirsty
ti po lenkų "prieglaudas, kad greičiau juos 
sulenkinti. Švenčionių "Rytas" pasisten
gė tam sumanymu* pastoti kelią, bet ar 
ilgam.'., nežinia; priklauso nuo to. ar is-i 
įsigalės • ,Kvt»s" ją savo lėšomis užlaikyti. 

Ofičijaliai gyvuojančių lietuvių mo-, 
kyklu statiška iš 1921-22 mokslo metų 
taip. maždaug atrodo: Vilniuj: lietuvių 
gimnazijoj 500 mokinių, Mokytoją Semi-

Kitose apskrityse, kaip Vilniaus, Aš-lenkai1 pinuiaus uždarė lietuvių mergai-: 
čių gimnaziją4r vyrų gimnaziją kuri bu-} menos net Bra^lavo. lenkų a idž ia iš 
vo skiriama mokiniams, laukusiems rusų 
mokyklas, dėlto ir pamokos laikinai buvo 
dėstomos rusų kalba. 

Dabartinis gimnazijos butas yra per-
mažas net pačiai gimnazijai, o be jos dar 
ji turi 'patalpinti miesto mokyklą rr mo
kytojų seminariją. Tat galima nusimany
ti, kaip sunkiose apystovose tenka moky
tojams ir mokiniams dirbti; gimnazijos 
hute darbas eina nuo 8 vai. ryto iki 10 
v. vakaro,* nes kaikurios klasės turi panie
kas po piet. 

Daugiausiai oficialiai gyvuojančių 
mokyklų, yra Švenčionių apskr. 1921-22 
m. įbuvo 62 mokyki, su 66 mokytojais (29 
vyrai ir 37 moterys) ir 2844 mokiniais. 
Švenčionyse gyvuoja — kaip minėjau — 
lietuvių gimnazija, kuri pereitais mokslo 
metais turėjo 130 mokinių; galėjo ji turėti 
mokinių virš 300, bet mokslo trukdymas 
iš lenkų valdžios pusės daugelį mokinių 
privertė keltis Vilniaus gimnazijon arba 
net Utėnon. Vasaros metu Švenčionyse- -

principo nebeleidžia lietuviams savo mo
kyklų steigti ir jeigu kur kokios kelios o* 
ficijaliai gyvuoja, tai jau kokiu stebuklin
gu būdu. Lydos apskr. jau nuo kelių me
tų nei vienos ofičijaliai veikiančios lietu
vių mokyklos. 

Bendros išvados. 

Mano nuomonė visoj Vilnijoj ofičija
liai veikiančių 1921-22 m. liet. mokyklų 
(pradedamųjų) reikia priskaityti iki 86-
96 su 3500 — 3800 mokinių; be to ,dvi 
gimnaeiji su 630 mokinių, 4 klesų moky-

^kla, mokytojų seminarija, neskaitant jau 
įvairių kursų. Bet Ūtos skaitlines neduo-

atsižveigu* į viršpaduotą skaičių jei pėn- abejo Vilniečiai pasistengs kada nors pla-
kioms (Vilniaus, Lydos, Ašmenos, Brasla-
vo, Švenčionių), apskritai duosime 50 slap 
tų mokyklų su 1000 — 1800 mokiniais, tai, 
mano manymu, toks skaičius bus dar ir 
permažas. Apie 146 prad. mokyklos (su 
slaptomis) su 5000 mokinių rodo lietuvių 
gaivalo Vilnijoj skaitlingumą ir stiprumą, 
ir taipat lietuvių veikėjų, neatsižiurint j 
taip dideuus persekiojimus ir nepakenčia
mas mokyklos sąlygas, darbavimosi įr pa
sišventimą. O dar gi ginuiaaij^, viduri
niosios Mokyklos, Mokytojų Seminarijos 
mokinių skaičiai! • f 

Šiais 1922-23 mokslo metais, reikia 
tikėtis, mokyklų, ypač slaptųjų, skaičius 
padidės, nors lenkai deda didžiausias pas
tangas netik lietuvių mokyklų plėtojimąsi 
sustabdyti, bet ir esamąsias mokyklas iš
ardyti. Kad lietavių mokyklų steigimui 
užbėgus už akių, lenkai pastaruoju metu 
pradeda steigti tuose kaimuose lenkiškas 

da pilno mokyklų skaičiaus Vilnijoj; juk „ ^ į y ] ^ . 
kad keturiose apskrityse lietu-

ittirijoj 100 mokinių. Mokinių statistiškos Į kaip ir Vilniuj — esti trijų mėnesių Mo. 

žinome 
viams beveik visai neleidžiama steigti mo
kyklų, net ir Švenčionių apskr. tas stei
gimas labai yra varžomos, o senos moky
klos uždaromos, taigi esant tokioms aplrh-

Nesenai gautomis mano ziinouusj 
•Švenčionių .apskr. lietuvių mokyklų 1912-
23 m. yra jau 7d. 

Vilaijes spauda. 

Dar reikia vieną didvyriško lietuvių kybėms žmonės yra priversti kurti slap r 

tąsias mokyklas ir slaptus lavinimosi darbavimosi sritį paminėti, tai spaudą. A 
kursus. Čia statistikos sunku paduoti, bet jrie spaudos vargus ir persekiojimus be 

tų veikalą ^pagaminti, kuris busimoms 
mūsų kartoms bus paveikslu, kokį Gol
gotos kelią turėjo atlikti lietuvių spauda 
po lenkų okupacija. Jeį didelė iietuvių 
spaudos reikšmė yra Lietuvoj ar kur kitur, 
tai Vilnijoj — gyvavimo sąlyga. Supažin 
dintį kaimą su dienos klausimais, su lie-
tuvių kultūros ir nepriklausomybės obal-
siais, burti tautiečius krūvon, s^ti susi 
pratimo sėklą, aiškintraspie pavojus, ku 
riuos ruošia priedas, — tai svarbiausieji 
Vilnijos lietuvių spaudos uždaviniai. 

Nemanau svarbu aiškinti žmonėms 
tikrą Vilniaus ir visos Lietuvos ^padėtį, 
duoti tikrųjų informacijų, visus plepaius, 
smeištus, propagandą ir visa tai, kas iš 
lenkų pusės poeina, kad žmonėms galvas 
apsukus, suagitavus, savo pusėn patrau
kus, visa tai tikrai teisingai nusviesti, api
budinti, gyventojus persergėti. 

Tik įsivaizduokime, kaip plačiai len
kai per s.uo spaudą, agitacijos draugijas 
ir visą agitatorių štabą veda propagandą, 
kokių nebotų dalykų prikalba apie tarp-
^autme ir vidujinę Lietuvos padėtį, apio 
Lietuvos valdžią ir veikėjus, apie Vilnijos 
f»deti> veikėjus ir tp., kad supratus. ka:p 
yra reikalingu jrw*veikimo jėga. 

(Bus daugiau) 

• 

Prelatus Januševičius rašo iš 
Kauno, jog nesenai iš Odesos 
(Bolševikijos) atgabenta Lie
tuvon visa lietuvių našlaičių 
prieglauda, kurios didžiumą te 
ko priglausti * Vaikelio Jėzftus' 
J)r-jai. Tarpe tųjų našlaičiu 
vaikučių esąs vienas fenome
nas, pačių mokytojų pramin
tas "stebuklingas vaikas".-
Tas vaikutis turi vos 10 me
tų, muzikos nesimokinęs, a 
gana jam esą užgirsti kokią 
melodiją dainoje ar ant piano 
— tuoj pasigaunąs ir už mi
nutes — kitos pats galįs pui
kiausiai pagroti — padainuo
ti. Kadangi vaikutis permažas 
amatų mokyklai, tai prel. Ja-

file:///-ykinimui
file:///ilniaus
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Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai. 

Te» Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis • 
LIETUVIS DEHTISTAS 

671* SO. AsflLAND A V E 1 U I 
ARTI 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto Iki f vak. 
Oeredomls nuo 4 Iki • vakare. 

V I M A S SUS-MAS. — AU-^ngį inui programos, yra įga-

DR. P. ŽILVITIS * 
Parkelė BATO ofisą po num. 
9241 — 41 8o. Halsted Street 
Haajame Jueiaos Ręst. 9 tūbą. 
Prtlma Ligonius nno 9-13 A. H. 

141 P. M 
Tel. Boulevarvi 1179 
Rezidencijas Tel. Falrfaji 5574 

D r . Me Stupnicki) 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO, ELLIMOM 
Telefonai Tardą M>SJ 

Valandos — 8 Iki 11 H ryt, 
po pietų 6 iki 8 rak. Hed-Slauit* 
ofisas uždarytas. 

Z 

loma $29.50, iunulkia* $ft40; 
«uo vakaro pelno liko $$8.60, 

J i r viso sykiu pasMazė $60.50. 
Pinigus pasiunčiau $20 į Tau* 
tas Fondą o $40.50 Giedrinan

ti. Šv. Jurgio Dr-jovs svet. įvy- MOKSLEIVIAMS AUKOS, — >ku centram* f 

KOS KLAIPĖDIE
ČIAMS. 

• 

-
Newark, N. J. -*- Sausio 23 

liota komisija ir visas dftrfcas 
,iaį pavestas. 

Rep. 

Tel. Boalevard 9460 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chfcago, III. 

f. 

OR.A.LYUŠKA l 
* A S i a t 1 1 HM X 9 « . * * * >i t * 9 V * V f 9 * * 

• * p* a • i m > u • K. 
i į 

1900 So. Halsted Str £ 
m 

J Tel. Tanai 3118 * 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po plet £ 

S lkl 7 vai vakaro. 
Kea, vai.: 2 iki 4 po piety, g 

4193 Archer A ve. 
Tel. Lafayette 0098 

Tel. Canal 357. Vak. Caual 211KJ| 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 South RaNtcri ptreet 

Valandos: l t iki 12 ryte: 1 iki i 
po pietų: 4 Ik! t vakare 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

TW.1™SKAT 
A D V O K A T A S 

mm «•»» — — 
Ofisas Didmiesty]: 

29 South La Salle Street 
Kaiubarls 530 

Telefonas: Central 0390 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yards 4881 

JT 

A D V O K A T A S 
| Abstraktai e.vaminuojami, pinigai ) 

A, E. STASULANI 

ant real t statė skol iname. 
OFISAS DIDMIESTY 

K A M B A R Y S 1104 
Chamber of Commerce Bldg, 

133 W. "VVashington Street 
Telef. Frankl in 1176—4945 

V A K A R A I S 
3236 So. Halsted Street. 

( E a g l e Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737 

[Tel. Randolph 4T56 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

19 South La Salle Street 
R o o m 1803 

[Valandos 9 ryto iki 5 po pietų] 
N a m ų Tel. Hyde Park 1395 

ko viešas susirinkimas Klai
pėdos krašto reikalu. 

Sus-me buvo išnešta rezo
liucija kurį pasiųsta j atatin-
karnas žymias vietas, ir paga
minta kuvo broliški linkėjimą i 

(ir sveikinimai kurie buvo ka-
blegramu pasiųsti Klaipėdos 
krašto lietuviams. 

Sus-me, iš priežasties blogo 
oro žmonių dalyvavo nedaug, 
bet visi atsilankiusieji buvo 
tikri Lietuvos rėmėjai. Kilus 
aukų rinkimo klausimui, šmo-
::ės net patys, nelaukdami nei 
apsvarstymo, pradėjo nuo 

lynių keltis ir penkines, 
dolerines prie staJo .nešti. 

Aukojo: $5: P. Vileikis, V. 
Antulis; $2: J. Leiemonas, M. 

Į/Truska, .J. Jokūbaitis, J. Lau-
danskis, S. Burokas, 

Sekanti aukojo po $i : Vr. Ai-
iiK/iuts, P. Butkus, V. Boivika, 
J. Budelis, T. Bli'udžienė, A. 
Cibaitis, J. Daunoras, Ig. Dau-
kšys, J. Daukšys, M. Dvarec
kas, M. Demskis, V. (ieeis, t.'. 
Gapšienė, V. (lustas, J. Juk-
nius, J. Jucius, M. Karvažius-
kas, K. K r u menas. J. Kupčin
skas, I*. Lukšis, A. Laugžemis, 
J. liuką, P. Mockus, P. Matu
ti.-, A. Matulis. M. Marcinke
vičius, E. Marozas, J. Pasec-
kis, K. Pnanskaitis, M. Kazcn-
ta,A')d. Radzevičius, P. Ra
dzevičienė. A. ftpičius, J. Sin
kevičius, J. Šikšnius, B. Staniu 
b's, V. Siniauskas, J. Sereika, 
K. Tanaošauskas, K. Vaškas, 
B. Vaškevičienė, »M. Virpša, J. 
Vasiliauskas, A. Žalankauskas. 

Viso aukų surinkta $65.70. 
Jos antra dieną po sus-mo tie
siai pasiųstos Klaipėdos lietu
viams. Tolesniam aukų rinki
mui tapo įgaliota komisija eiti 
per namus. Komisija susideda 
iš 10 sekamų asmenų: P. Vi
ki kio, Z. Marozo, P. Mockaus, 
J. Budelio, J. Hikšniaus, S. 
Buroko, V. Gusto, L. Crbaičio, 
P. Butkaus, J. Sereikos. 

Taipgi viršmiiaitame sus-
me buvo plačiai aptarta ka*-
link 5 m. Lietuvos nepr. sukak 
tuvių paūmėjimo t. y. 16 d. 
vasario. Prisirengimui, ir su-

Aenr. i Taipgi tariu ačiū vietiniam 
klebonui gerb. kun. J. Čes-

Sioux City, Iowa. — Sulyg na i už užuojauta ir prakalbas. 

šęius parapijonams išeina tiki Taigi, eicerieeiai darbuoja-
po $6 vienam. Jau tenpat, su-; si ir daug ir įdė l ius darbu* 
sme gausiai pasipylė aukos nuveikia, dėlto Jpd supranta, 
tai mokyklai, kad jau galima J°S vienybėjt yra galybė. 

Vienas ii parapijom}. 

PERSERGĖJIMAS 

La w y e r 

1 T P . WAITCHES 
LIETL VIS ADVOKATAS 

Dlen.: R. 511-117 H. Dearhnra 
Street Tel. Dearborn 8098 
Vakarais: 10736 8. Wabash Are, 
Roseland Tel Pollman 8877 

» • — • - - * • — - - — U 

Kat. Federacijos pereito sei
mo nutarimo, pereiti du mė
nesiai buvo skirti visoms A-
męrikos lietuvių kolonijoms 
kelti* vajų sušelpiami netur
tingų moksleivių, einančių au
kštesnius mokslus, kaip Ame
rikoje taip ir kitose šalyse. 
Taip ir mes, giedrinmkai, ne
atsilikdami nuo kitų koloni
jų, šiame svarbiame ir pra
kilniame reikale, surengėme 
vakarą su prakalbomis 21 d. 
sausio. Ravyko kuo puikiausia 

Jis karštai ir jausmingai 
dviem atvejais kalbėjo. Dar 
karta viršpaminėtienis tartu 
širdingą a&u. Jeigu kieno iš 
aukavusių butų praleista pa
vardė, prašyčiau (Tamistų man 
pranešti. 

Moksleivį* JT. Zabulionis. 

JPAR. SUB-MAS. — DAU0 I 
NUVKKTA. 

Cioero, EI. — Sausio 28 d. 
1 vai. p. p. įvyko Šv. Antano 

ir davė gražius rezultatus. Pa- I**VAP* metinis sus-mas kun. 
vykimas ir visos pasekmes, 
priklauso tai vietos lietu
viams, kurie gerai suprato ir 
didžiai apkainavo mokslo ver
te ir skaitlingai atsilankyda
mi, savo centais parėmė ne-

kleb. H. J. Vaičiūnas išdavė 
parap. finansinę atskaitų. 1922 
»u. įeigų buvo $25,405.45, £ . 
l ig* $24,742.51. Žymesnėse 
pramogos parap. gryno pel
no pereitais metais padarė: 

turtingus moksleivius. Tuomi į P ikmku, $2,336.50; bazaru, $4,-
jie paroda, kad atjaučia ir su
pranta neturtingų moksleivių 
\arginga padėjimą. 

Taigi, lietuvių moksleivijos 
vardu, tariu širdingą ačiū vi
siems mūsų prieteliams ir ge
radariams, kurie aukojote lai
ke mano prakalbos, savo sun
kiai uždirbtus centus suse) 

031.36; K. Federacijos .skyr. 
pikniku $300; parap. vakarie
ne, $356. Tai grynas uždar
bis, visa* išlakias apmokėjus. 

Skolos pernai atmokėta $5,-
950. Dabar pa r. skolos turi 
tik $43,378. Visa per. skola 
yni pas privatinius asmenis. 

j 1919 m. skolos par/turėjo $60,-

E CHARLES SEGAL 
erktiė savo ofisą po numerio į 
4729 SO. ASHLAND AVEBTUK 

SPECUALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10 — 12: auo t^- l ] 
po pietų: nuo 7—8:10 vakare. 

I IfiNedėliomis: 10 lai 1. m 

Telefonai Drexel 3880 

Žmogus ir Gyvuolys. Šioje 
knygoje i>aaiškinama įvairios 
nuomonės, įvairių mokslininkų 
apie žmogaus kilmę ir žmonių 
stovį. 

Tą knygą perskaitęs ir ap
svarstęs atskirom dalelėm gali 
pilnai suprasti apie žmogaus 
kibnę. Taipgi toje knygoje yra 
išdėstytos Darvinizmo klaidos 

Knyga turi apie 70 puslapių 
, Ją parašė kun. prof. Pr. Bu-

čys. 
Kaina tik 30c. 

Drangas, 2334 S O&kley A v*. 
CHICAOO. ILL. 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4881 8 \ Aahlajid Ave. 
^el. Vardą 9*4 

Tel. Yarda 0884 
OFISO VAL.: 

ft—19 v. ryto. 1—t Ir 7—9 v. r. 
Nedėliotais: nuo 18 r. WĮ%* UU 
1 f ii. po pietų. 

—» i ' i • 
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PRANEŠIMAS, 
Oriau Dr. a . U. Glaaer pa. 

reina 1 rankas Dr. Cha*. Segal. 
tento Ir partnerio. Ylai tenieje 
pažįstami ir draugai aplalkvs 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. Ii . Olaaer. 

3149 So. Morgas 
Othto Valandoa: Nuo 19 nrW 

lkl t po pietų, nuo 5 fltt T va*. 
Ned. nuo 19 iki t po pieta. 

Telefonas Yards 887 

pi m ui neturtingų moksleiviu, 
k a. i išgirdote moksleivijos ba)v 

sa ir neatsakėte mano prary
mo. Už tai fTanu'stonis netik 
lietuvių neturtingoji mokslei-, 
vija hus dėkinga, bet .ir pati 

Į tėvynė Lietuva. Tamistos rem- j 
darni neturtingus moksleivius 
tiio pučiu sykiu paremiate ir\ 
tėvynę, nes tokiu .būdu jai BU-
teik si re dauginus mokslo vyrų 
ir tautos vadų, kurių mūsų td~ 

labai reikalauja, dėlto 
kad mažai jų turi. 

Štai mušu geradariai ir 
prieteliaį, kurie ištiesė savo 
gerąją, pagelbos ranka ir au
kojo suryg savo išgalės. Pir
miausia tariu šindinga ačiū 
adv. A. Tamošaičiui, kuris pri
sidėjo prie išpildymo dalies, 
[..rogramos, t. y. pasakė gra
žią .prakalba ir dar $5 p*AU*» 

• 

kojo. Adv. A. Tamošaitis y-
ru tikras tėvynainis ir kiui-
tas patriotas, aug^tos ir kil
nios dvasios jaunikaitis, kuris 
remia, sujyg savo išgalės, kiek
vieną prakilnų darbą. Nors j's 
dar nesenai užbaigė mokslus, 
bet jau savo profesijoje turi 
^ero pasisekimo. Taįgi vietok 
lietuviams visiems patartina j 
su visokiais reikalais krerpiis 
pas jį ir remti savąjį negu ko
kį žydelį, dėlto kad jis visa
da remia savuosius. Sekanti 
aukojo po $3: Ad. Juknis, J. 

[•Graši*; J. Kaušpėdas $2. Ad. 
Petronis, $1.50; 

Po $1: S. Simonavič'ius, J. 
Petronis, Zaf. Petrauskiene, V. 

IJlAdriunas, VI. Turčinavieius, 
K. Baranauskas, kun. J. Čes-
na. H. Meistas, J. Vigelis. A. 
Mikėnas; 

Po 50c.: L. Gritienė, P, P a 
pieviene, K. Lunięnė, M. Nar-
gelas, M. Šaltanienė, J. Baga-
čiunas, S. Stasiškis,. V. Mei
li unienė, A. ^baitė, A. Kati
nas, P. Palefcas, J. Gavelis. . 

Stambiomis aukoxni$ surin-

manyti, jog lengvai suaukosi
me $3,000 dolerių iki Velykų. 

Iš par. komiteto narių at-
sisakj tik trys. J jų/ vietą iŠ-
rinkta B. Posanka, Zaramba1 CKJBHO. - G^rb: Cicerog 
ir kitas kurio pavardės neat-, ^ ^ m a i i ė , pasisaugokite viso-
m e n a . kiy negeistinų gaivalų) einan-

^Paskui buvo išreikšta ačiū ^ P° Cicero ir rankiojančių 
nuo klebono parapijai, nuo pa- Prašus savo nedoro šimige-
rapijoš klebonui; taipat po l i o reikalams. Patartina tokių 
tris kartus valio! vieni lutiems valkatų neįsileisti į stubą. 
sušuko. 

Po sus-mo visi nuėjo į baž
nyčią kur kun. kleb. suteikė 
visiems palaiminimą su šv. 
Sakramentu. 

Ciceros pilietis.. 

'*.-L±LU V ff t I",1",1 'gg 

Bestiprindamas " Draugą*? 

sustiprilkį save ir katalikų 
vis*uomenę. 

* ' m •." 

000 su virSum, taigi per tre
jus metus jos žymiai sumažin
ta. Prie to turime įsitaisę na
mus seserinis, kleboniją patai
syta, mokyklos kambariai ir j 
8vetaiuė naujai išmaliavota ir] 
kitokių pagerinimų įvesta. Pa 
rapijos nuosavybė apdraustoj 
ant $70,0^0, jos verte yra $175, 
000. 

Tai vis vaisiai visų parūpi-
jonų ir gerb. klebono darbš
tumo, gražaus sutarimo. Viso
se pramogose, ar tai bazaras, 
ar piknikas, visas darbas, ju
dėjimas daugiausia sukasi a-
pie kun. klebonų., Jo darbštu- Į 
mas, duosnumas ir išmintis la 
bai žymiai prisidėjo prie šios] 
parapijos, kolonijos iki tokio 
aukšto laipsnio. Visiems jau 
žinomi eiceriečių nuveikti dar
bai tautos ir Bažaveioa reika
luose. 

Šiame sus-me apsvarsčius 
kitus, reikalus priėjo prie tre
čiojo aukšty, statymo. Pasipy
lė balsų, vieni, kad trečią auk-
štą statyti, kiti, kad naują 
bažnyčią ant kito kampo. įTre-
čią aukštą pastačius butu, er
dvi bažnyčia, djd'elč svetainė 
ir daugiau kambarių moky
klai. Trečiam aukštui statyti! 
yra parapįfonų nusitarta mo
kėti po $25. Pinigų tam jau 
sudėta $3,011.50. Tai klebonas 
patai?}, jeigu parapijonai nu
sitartų mokėti po $100 ir iki 
pavasario sumokėtų $100,000, 
tai pavasary stajtyturae nauja 
bažnyčia. Bet, kaip atrodo, tai 
greičiausia treei$ aukštą sta
tys ant mokyklos. 

Klebonas pranešė kad Chi-
eakos Arkivyskupo yra pas
kirta $3.000 surinkti iki Vely
kų be jokio išsiteisinįmo, ant 
seminarijos ir universiteto, A-
rea, UI. kur dabar mokinasi 
du klieriku iš vietinės para-j 
pijos. Ten mokins ir kitoms 

. profesijoms.^ mokestį išskir-

3= 

B0XES 
of 
10 
or 
ĮO 

J^mmmmm^mm* 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesioginį Susisiekymą 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siuskite per 

CENTRAI MANUFACTURIN6 
OiSTRiGT BANK 

1112 W. 35-th St. Chicago. 
Turtas virš $7,000,000.00 

* » - - - » - - - - - - 3 i 

INature Oure Institute! 
DR, J. A. A#IXO?H8 

Osteoi»aUiati9 Chlropratas 
Naturopnlha« 

1 Gydau įvairias ligas, o ypatln-
Į gal užeisenėjusias, be vaistų ir 

operacijų, — naujausiais bu 
r , dals. ^ L 
( 4994 Areher Av. Brighton Park 

Thcater Bid^., 2-rcs lubos. 
Valandos: nuo 9 iki 12 diena. 

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

Tel. Lafayette 5G9S Į 
Tel. Tartis 0302 

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 1 vai. po 
pietų. 
9247 EuicraM Ave. Chicago.l 

& » '*«* mmmm~'4»mm» « • » . 

• l ė l e i . Koosėvelt 8i:{5 
Dr. A. Kaushillas. D. C. 

2159 IV. 21 Str. Kamp. Leavitt 6 t 
J VAL.; 1:00 iki 9 vaJc. Ned. 9 iki J 

12 ryte. 
Patarimai dovanai 

HELMAR 
T^ UKYTO JAI, kurie supranta 

kas gera pasirenka HELMAR 
Cigraretus, nes HELMAR patenki
na ir labiausia nepatenkinamus1 vy-

Turkiškas tabakas yra švelniausias 
ir labiausia tinka Cigaretams. Pirk 
damas HELMAR Cigaretus gauni 
gerumą. Pirkdamas paprastus Ci
garetus gauni tik skaičių. 
HELMAR Cigaretai yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas apsaugoja 
juos nuo ussilaužymo ir sumanky-
mo. 

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR VARD>> 

S. ANARGYROS 
Dirbėjai augseiausios rųšies sviete 

Turkiškų ir Egyptiskų Cigarėtų. 

nss 
STANLEY P J 

MAŽEIKA 
tiRABOniUS FU' 

Dalsamuotojas 
Tūrių automo-1 

bilius visokiems; 
reikalams. Kaina 
prieinama. 
3319 Auburn r 

Ave. Ciiieagro. i 

S. M. SKUDAS 
Lietu vis Graboriu.s 

ir Balzamnotojas. 
Patarnauju laidotuvėse perinu-

ar- f f šini Ir už prieinamas kainas. P 
\ samdau automobil ius pagrabaiua, Į 

vestuvėms, lu ikš tynoms ir tt. 

} 1911 CANALPOKT A V E } 
Tel. Rotosevelt 7532. 

Telefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis j 
Graborius t 

m 
Patarnauju lai-£ 
dotuvėse T e s "^ 
tuvėse krikS-A 
tynoj.e ir kltuo-§ • 
ae reikaluose^ 
Kainos prleina-Į 
mos 

I33P7 Auburn Ave. Chicago 

r , " ' -•. -~Jfm+B 

RALTIJ05AMERIKOC 
U LINIJA «B>o.<lvv, NevYorkMYU 

K'SilLIETUVV • 
/ A R B A Lft^POJO. 

VAŽIUOKIT VIŠI PARAUKIU IB 
TIESIŲ KKL1TJ 

Lietuviai važiuojant j Piliava aplenkia 
Lenkų juosta (karidorius) 

Visa Trečia Klcsa Padalinta ( Kambarius 
Ant I-ja, 4-Hą, «-šlų Ir #-uių Lova i 

8. 8. ESTONIA Vasario 7 
H. S. POL0NIA Vasario 88 

Trečios Kiasos Kainos Į: 
HAMBURGĄ $108.60 — PILIAVA f 106.69 
I MKMEL ir LIEPOJ U $107.00 

Delsi lalvakor. ir žinių kreipk, prie savo asjan. 

<l||9BIHII«fraill!t^ftll«91lfltllUlllllia|Hi 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

[2914 IV. 23-rd PI. Oolcago, OI j 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-s 

jjriausia. Reikale meldžiu atsišau-2 
|kU. o mano darbą busite užga-^ 

fnėdintL Tel. CauU 1271-—219»1 
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it -rmums ii Graborius ir Balsamuotojas 
K. SYREVIčIA 

AutomcebSIral visiems re ikalams 
2965 W. 22-nd Str. 2 t » 6 W. 91 PI 
Tel. Ganai 6543 T?I. Cannl 0199 
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Vnlaitiue Divssmaking Oollege 
9407 W; MadisGii Street 
Telefonas Sceley 1«4S 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing bizniui Ir na-] 
marus. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at 
mokėjimais. Klesos dienomis 

carais. Reikalaukit knygelės. 

Iaienio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų] 
rašykite ar telefonuokite. 

6ARA PATEK, pirm. 

TeL Lafayette 4996 

PLUMBING P 
Kaipo lletuvys, lietuviams visa- p 
dos patarnauju kogerlausia. 

M. VTSKA 
3226 W. 88-th Street _ -

i 
ŠVIESKITĖS SKAITYbAMl 

GERAS IR -NAUDIKCrAS 
KNYGAS., 
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HICAGOJ 
ir kiti 14 pasižadėjusiųjų kun. tus $55. nuo'pietų, ir vakarie-
Kemėsio prakalbose trumpoje u i liko pelno $140, kitos au-

i!9» 

ŠIANDIE REGISTRACIJA. 

Šiandie Chieagoje yra pilie
čių registracija prieš ateinan
čius rinkimus. 

Piliečiai ir pilietės turi re- klausytoji} prakalbų 
gistruotis, kurie nesiregist-

ravo praeitą rudeni ir kurie 
persikėlė kitur gyventi. 

Šiandie registruotis turi ir 
visi nauji piliečiai, kurie pa-
taraisiais laikais naturalizuo-
ti . 

Prieš vasario 27 d. rinki
mus ir " p r i m a r y " yra tik 
viena šiandien registracijos 
diena. Taigi, kas šiandfr 
nes įregistruos, tas negalės 
balsuoti aldermami rinkimuo-
f*. 

Registravimui si vietos at
viros nuo 8:00 rvta iki 9:00 
vakaro. 

L. Chic. Aps. rengiamas, sau-' 
si o 1 d. š. m. Visų Šv. par. 
svet. 

Prakalbos puikiaį nusisekė 
Į L D. S. pasižadėjo įstoti 1S 

ateityje, ateis ir prisirašys į 
prakilnių darbuotojų eiles ' į 
L. D. S. 60 kuopa) . ' 

Koresp. 

PASKUTINIAI ARKLIAI 
PAšALNTA. 

Kuopos atgijimas. 

Sausio 28 d. kuopa sušaukė 
sus-mą, i kurį atėjo pirm. Į 
Ramanauskas, du iš kitų kuo
pų svečiai, S. A. Gadeikis ir 
J . Šliogeris, i r keturi nauji 
nariai: M. Slikas, P>. Lesčau-
skas, R. Draugelis ir R Pal-
davieius, viso septyni. 

Į pirmininkus išrinktas se
nasis Jj Ramanauskas, į rast. 
S. A. Gadeikis, iždininku pa
liktas senasis P. Stankevičius. 
Laikinu koresp. J.' Šliogeris. 

Kuopos darbuotė. 

Darbuotė, tai milžiniška! nes 
pirmame kuopos atgaivinimo 
sus-me nuveikta milžiniški ir 
p a v y z d i n g i d a r b a i . 

LABDARIŲ SEIMO ATOAR 
>SIAI. 

kos $197.29. Iš viso per Stirną 
įėjo $1,392.05. 

Jeiigu kokia auka butų pra
leista, arba netaip užrašyta, 
prašomą klaida pastebėtų pra
nešti " D r a u g o " redakcijai. 

V. Balanda, fiekr. 

Vakar Chieagoje iš gaisri
ninkų departamento paskuti
niai arkliai pašalinta. Vie
toje arklių viskas sumotori-
suiota. 

Departamento komisionie-
risu Cnllerton tvirtina, kad 
panaikinus arklius pasidaro 
išlaidos mažesnės ir patiems 
gaisrininkams parankiau. 

ŠALTIS PERĖJO. 

Smarkus šaltis perėjo. Sek
madienio rytą žemiausia tem
peratūra buvo 8 laipsniai že
miau 0. Xuo netikėto šalčio 
daug žmonių nukentėjo. 

GAZOLINĄ PABRANGINO. 
Standard Oil Co. o f India

na paskelbė gazolinos galio
nui vieną centą brangiau, ty. 
21 centą. 

Trys plėšikai gatvėje api
plėšė Kelsey, 10 K. Erie st. 
Paėmė 18 doleriu. 
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LABDARIAI MELROSE 
PARKE. 

MELKOSK PARK, 111. — 
Vasario 4 d. čionai įvyko pra
kalbos labdarybės reikalais. 
Aukų lalnlarvbei surinkta 
$37.80. Vienas garbės narys 
jstojo Labd. Sąj. Tai viso 
čionai labdarybė pelnė $137.-
80. Valio Melrose-parkieČiai! 
Kas juos, 9 kp., pralenks! A. 

IŠ KRIKš. DARBININKŲ 
JUDĖJIMO. 

Roseland. *— L. D. S. G0 
kuopa atgaivinama ir stojasi 
ant naujų kojų, imasi už mil
žiniškų darbų. 

Kad nušvietus L. D. S. 60 
kp. reikia pažvelgti nors trum
pai į jos praeitį. 

Kuopos praeitis. 
Kadaise kuopa susitvėrus 

buvo pavyzdinga. Bet nelai
mingasis pasaulinis karas iš
blaškė jos narius vos pradėjus 
veikti L. D. S. užbriežtą. sulig 
konstitucijos Tautai ir Bažny
čiai naudingą darbą. 
- Iš karo slgryžo Roselandan 
tik pirm. J. Ramanauskas ir 
vado kuopoje vos porą narių. 
Tik jie ir išlaikė kuopą iki 
šiai dienai. 

T a mažytė kuopa vienok įs
tengė surengti L. D. S. tėvui 
kun, F . Kemešiui prakalbas 

Iš nuveiktų darbų prama-
tonia, kad 60 kuopa tapo pa
vyzdžiu visoms kuopoms. Tai 
matoma iš kuopos pirmojo sus
ino nutarimu ir siekimu i at-

t. m I 

e i t i . 

Dvasios vadas. 

Kuopai išrinkus valdybą, 
visų pirma pasiųsta įgalioti
nis pas dvas. vadą, viet. kle
boną kun. P. Lapelį. Įgalioti
nis sugryžęs pranešė ses-mui 
nuo dvas. vado linksma žinia. 
Įgaliotinis rado kleboną liūd
name padėjime (sunkiai ser
gantį), jis šiandie nepajėgda
mas atsilankyti į susi r. tą ap
gailėjo, bet ateityje pasižadėjo 
visa širdimi remti kuopą ir 
lankyti kuopos sus-mus, patar
damas rūpintis atgaivinti ir 
L. R. K. Federacijos 27 sky
rių, pasižadėdamas jį remtį i r 
globoti. Šis Įgaliotinio praneši
mas buvo maloniai sutiktas. 

Nutarimai. 

Nors kuopos pirmas sus
inąs buvo ir neskaitlingas, 
bet kuopos darbai apsireiškė 
ne nuo narių kiekybės, bet nuo 
kokybės. 

Padaro apžvalgą kitų kuo
pų. Pavyzdingiausia rasta 40 
kuopa> Cicero, 111. Daug na
grinėta, kaip atsiekt! tą. ką tu
ri 4f) kp., bet, šiai kuopai dar 
sioka į?gu, todėl palikta klau
simas rišti ateityje, be atlei
dimo. 

Daug kalbėta kooperacijos 
reikalais. Bet, kad pasirodo, 
jog kuopa dar perjauna. Todėl 
taipgi ir tą klausimą paliko 
ateityj rišti, be atleklimo, o 
kuopai padidėjus narių skai
čiumi, imtis už darbo. 

I L. D. 8. apskričio sus-mus 
išrinktas rast. S. A. -Gadeikis. 

I L. R. K. Federacijos sky
riaus ir apskričio sus-mus \-
galiotas. J . Šliogeris. 

Bandyta išrinkti atstovus ir 
į Labd. Są-gos 1 kuopą ir Cen
trą, bet dei stokos laiko, ati
dėta sekantiems sus-mams. 

Sus-mai, iki kuopa pilnai s a 
stiprės nutarta laikyti kas 
prrmadienį, 7:30 vai. vak. Vi
sų šventų parap. svet. bent per 
žiema. 

Per Labdarių Seimą prisiun
tė aukų sekančios draugijos: 

ŠĮV. Kryžiaus parapijos: 
Labd. Saj . 1 kuofpa — $25, &y. 
Agotos Dr-ja — $10, Šv. Elz
bietos Dr-ja $}0, Šv. Pranciš
kaus Dr-įa $10. 

Visų Šventų parapijos: Liet. 
Vyčių 8 kuopa — $5. Šv. O-
nos Dr-ja $5. 

Šv. Antano parapijos: L. 
Vyčių 14 kuopa įstojo į gar
bės narių skaičių i r sumokėjo 
$30, Amžino Rožančiaus Dr-
ja $5, Lietuvos Mylėtojų Dr-
ja $10, Gyvojo Rožančiaus Dr-
ja — $5> Mąterų Sąjungos 2 
kuopa — $6, Sopulingos Dievo 
Motinos Dr-ja $10, Šv. Antano 
iš Padvos Dr-ja $25 (garbės 
nario mokestis). Visų Šventų 
Dr-ja $5, Apaštalystės Maldos 
Dr-ja $5, Liet. Darb. Sąjunga 
49 kuopa — $5. 

Dievo Apveizdos parapija: 
Š v . P r a n c i š k a u s D r - j a $ 1 1 , 

Sus-mo L. R. K. A. 101 kuo
pa — $10, Labdarių Sąj. 4 kp. 
$100, Šv. Jono Ev. D-ja $11.11, 
Simano Daukanto Teatrą Ii« 
Jaun. kliubas $10. 

Šv. Jurgio parapija: Šv. 
Jurgio Dr-ja — $15, Visų Šven 
tų Dr-ja $10, Šv. Alfonso Li-
guorį Dr-ja $7.50. Rožančiavos 
Dr-ja $20, šv. Onos Dr-ja $20, 
Lalnlaringos Sąjungos 5 kuo
pos surinkta ir prisiųsta: 
$23.25, Šv. Martino Dr-ja $5, 
Šv. Dominiko Dr-ja $5.30, P-
nia Uršulė Freitikienė $20. 

šv. .Mykolo parapija: A. 
Xausėda $5, Šv. Kazimiero 
Brolių ir Seserų Dr-ja $10, 
Labd. Sąj. 6 kuopa $13, Šv. 
Rožančiaus Dr-ja $10, Moterų 
Sąjungos 3 kuopa- $10; nuo 
'" Vargšo T a d o " ir "Kuproto 
OželioM $10, Aušros Vartų 
B r ja $10, Labd. Sąjtmgos 7 
kuopa $25, : Šv. ' k ^ u m e r o A 
kadėmijos Rėnvjų 6 kuopa $,";, 
Šv. Kazimiero ? G vardija $ 10, 
Saldžiausios Jėzaus Širdies 
D r - j a A O 1 $J>. 

Melrose fcark: Šv. Onos Dr-
ja $i7 50, Labd. Sąjungos 9 
kuopa $22.15, šv. Jono Krikš
tytojo $15. 

Manpiette Park : Šv. Kazi
miero rįaralaičio Dr-ja $5. 

Spring Valley: Labd. Są-gos 
14 kuopa $10. 

Dr-ja " V a r p a s " $10, Šv. Pe
tro ir Povilo Dr-ja per atsto
vus Simną ir Kutį $7.50. 

P-nia Pečiukaitienė iš 2 L 
Są-gos k-pos Roseiande už a* 
virutės $13.45. 

Jonas Čekaitis Labd. Są~ 
gęs 7 kuopos $2.00. 

Petras Cibulskis, 7 kuopo> 
narys pasižadėjo kaip tik na
mas bus pradėtas $100. 

Seime dalyvavo atstovai'nuo 
0$ draugijų. Aukų nuo Dr-jų 
prisrųsta iš viso $663.7f»; nno 
pavienių asmemi surinkta 
$336; už Seimo vakaro tikie-

1 1 1 -". - ^ r — -L, .J .' I. r 

IŠIMU TONSILUSl! IŠSIRAŠIKYTE1923 metams % 
"TRIMITĄ" . a | 

" T R I M I T A S " vra nepartinis savaitinis laikraštis, 8 a u : f | 
lių Sąjungos leidžiamas. Jame gvildenami visų tikrų i 
Lietuvos piliečių bendrieji reikalai i r klausimai. IS I 
r.lf,A,n« «nv«ifAs ivvkiu asŽvAleos " T r i m i t e " skaity- %\ 

P R A N E Š I M A I . 
» 

PA3K0E4ŠVŽT0eiŲ 
DOMBI . 

L. Lv P. Chicagos Apskr. 
metinis suvažiavimas įvyks 
sekmadieny, vasario 11 d / ly 
giai 2 vai. po pietų, Aušros 
Vartų parap. svet., 23-čio Pla-
ee ir Oakley Ave., (West Si-
de). Šiame susirinkime būti
nai privalo dalyvauti sekančių 
kol. stočių valdybos arba at
stovai : 

€hieagos Miesto: North Si-
d(^y West Sidės, 18-tos ir U-
nion, Bridgeporto, Town o f 
Lake, firighton Park, Roso-
land, West. Pullman, So. Ohi-
cago, Draugo Redakcijai; 
111.: Waukegan, Cicero, Mel
rose Park, Rockdale, Joliet, St. 
Charles, Tildon, Madison, 
Kankakee, Chicago Heights; 
T n d . : I n d i a n a H a r b o r , G a r v . 

Svarbių žinių yra iš Wash-
ington ir >Jew York apsvarsty 
mui. 
Bus valdybos rinkimas šiems 

1923 m. Kviečia visus minėtum 
atsilankyti'. 

JT. A. Blickeliunas, pirm., 
E. Statkienė, rast. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
—- L. D. S. 2o kuopos susi 
rinkimas įvyks vasario 7 d. S 
vai. vak. parap. mokyklos kam 
bary. Visi nariai ir kiti, ku
rie norėtų laikraštį "'Darbi
ninką" pigiau gauti, ateikite 
į kuopos susirinkimą. 

Valdyba. 
BRIGHTON PARK. — LaM. 

Są-gos 8 kuopos susirinkimą?-, 
įvyks vasario B d. 7:30 vai. 
vak. Nek Pras. šv . P . M. pa
rap. svet. 44 ir Fairfield ave. 
Visi atstovai i Labd. Sąj Sei
mą atsilankykite išduoti ra
portus. Visi nariai-ės atsilan
kykite. Turime daug svarbių 
reikalų aptarimui. Nepamirš
kite atsivesti naujų narių. 

_ , Valdyba. 

AR ZINOTF KAD 
Suvienyt. Valst. lietuvių vyru 
yra / ^ u syk daugiau 
kaip moterų; (snlyg pa
duoto census 1920), gal 
dei to priežasties tiek daug 
lietuviu ruko. Ar žinote kad 
Turkiškas tabakas yra geriau
sias cigaretams ir kad Helmar 
.cigaretai yra padaryti iš 100r{ 
grynai Turkiško Tabako. 

(Apgr.) 

Tobuliausiomis mokilo priemonėmis: 
1,—bo peilio, 
2,—^be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—bo skausmo, 
5,—bo jokio pavojaus sveikatai. 

JPo operacijos, pacijentas gali tuoj 
įeiti į darbą,, gali tuoj valgyti: dal
ini ninku balsas tampa malonesnis, 
(visa sveikata geresnė. Kuriems 16-
jėfni.au tonsilus, yra pilnai užganė-
fdintl. 

Ligonius su Įvairiomis ligomis 
Iprijimu:— 

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

Nedaliomis ir seredomis ofisas 
| u įdarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHUUJltGAS IR 

OB8TETR1KAS, 
U411 So. 50th Ave. Cicero, 111. 

AB GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi syraptoma.1 kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės Šiandien. 

Tūrių 20 "metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

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

Ant t lubų, kamb. 14, 15, K ii 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčioa 
. Temyk mano parašų 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 
Nodėliomis nuo 0 iki 11 piety 
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plačios savaites įvykių apžvalg" 
tojas, kitu laikraščių nefekaitydamas, gali pakanka ^ 
mai apsipažinti $u Lietuvos gy^-enimo ir pasauluies Įjį 
politikos svarbesniais įvykiais. " T r i m i t a s " drąsiai | 
kovoja prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudoto- f 
jus ir nepriklausomybės j»-iežus. 

"TRIMITE" bedama šiaip gražių apysakėlių, istoriniu A 
įvykiu ir įžymiųjų žmonių gy\enimo aprašymu, 
.straipsnių, eilii), retų atsitikimų i r mokslinių įsra- g 
(limu paminėjimų, plačiai rąžoma apie sportą i r t. t. 

" T R I M I T A S " rašomas lengv-a ir mažamoksliams leng
vai suprantama kaJba. Ypač jaunuomenei ^Trimi
t a s " stengias būti t ikru draugu i r patarėjų jos or
ganizaciniam, Tėvynės gynime, visuomeniniam ir 
kultūriniam darine. 

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

Amerikos Lietuviai. Ufcakykit "Trimitą" -sau Ame
rikoje ir savo giminėms bei pažįstamiems Lietuvoje! 

Amerikoje Trimitą galima užsakyti: 1) per L. Šauliij 
Atstovą. Adr. A. Žemaitis 3251 So. Halsted St. Chicago, 
111. 2) per Pr. Norvydą, 38 Park Bow (Room 816) New 
York City. 3) L. Šaulių Rėmėjų Biurių Valdybose ten 
kur jos yra susidarę. 
"TRIMITO" Redakcijos ir Administracijoj adresas 

Kaunas. Laisvė* Alėja N. 26. g 

B 

GYDYTOJAS IR CHIRfTROAft 
444a So. Weatern A^enae 

Tclcf. Lafayctte 4146 
Ya*o4os: t - l l tjrtala, 1-1 po 

pietų Ir 7-1 TakaraU. Nedėldia-
niols Ūktai po platų I lkl I rml. 

» • ' • 

PARDAVIMUI. 
PARSIDUODA ant crreitųjų narna?, 

lengroms iSlyg-omo, 4 pagyvenimų ]»o 
4 kaimbarius ties Sv. Kryžiaus bažny
čia. Pardavimo priežastį iStlrsite ant 
vietos. Kreipkitės pas aavininka 

A. GEDRIMĄ 
(Ant ant m lubų iš užpakalio) 

4545 So. Hermi tage Ave. Chicagn. 

• 

Proga naujiems nariams. 

Šiandien atėjo ir knopon įs
tojo pasižadėjusių tik keturi 
nauji nariai. Jie tai ramsčiai 
kolonijos. Reikia tikįėtis, kad 

I DRAUGO PINIOC SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

ryta iki 8 vai. vale 
2334 So. Oakley Avenue 

(Kampas 23-id Place) 

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

JAMES D. KERR. 
0522 B. Olarcmont Avenue 

Tfrlcf. Pm«p<\t 6201 

RF.AL ESTAtE BARGENAI. 
2 flatų — 6 ir 6 kambariai arti 

8v. Kazimiero Vienuolyno ir Mar-
quette Parko. Aržuolu trimuota, ug
niavietė, knigoms š4pos, til6 vestibule 
ir vunos, mieglamleji porčiai, Stirnų 
U4oŪMŪ 

Ant kampo 63-<5ros ir TVestern 
Aro. parsiduoda biznis. 

Ant t>.T-Čio8 parsiduoda bizniavas 
Jotas 26x135 pd. $750.00 iškaišo ki
tus lengvais Išmokėjimais. 

5&-tos bizniavas kampas Western 
Ave. 58x125 •— f4.750.00. 
4 Rezidencijos kampas 67-tis ir Ma-
plewood 5Sxl25 pd. arti Šv. Kazimie
ro Vienuolyno. Kajna $3.500.00. 

E. ly. jKJfl'ERS 
63-rtl & Rockvpell Streets 

AMara Nedcldlenlais 
Telefonas Prospeet OOOO 

PARSIDUODA grocernė ir bučer-
nė lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
vietoj turi būti parduota šią savaitę. 
Duokite pasiulijiiną sulyg savo nu
žiūrėjimo. 

4104 So. Campbell Ave. 

BXTRA parsiduoda bučernė ir gro-
sernė, biznis aejtas, randa pigi ir 4 
kambariais pagyvenimui. Kaina tik 
$800. pardavimo priežastis svarbi 

Atsišaukite 
45S7 8<>. A r t a t a * 6«r. 

R«rid. tel. Van Buren $2 94 
Ofiso tel. Boulevard t € t t 

Dr. A. A R0TH 
Rl 8AS GYDYTOJAS te 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriška, •yr iška 
V *ikų Iv rlsq chroalškq ligų. 

Ofisas: 3S.15 S. Halsted St. 
Vai . : f l — 1 1 ryto; i — t po 
plet, 7—8vsk. Ned. l t — 1 1 d 
R«a 1U» Indspsndsnes Blvd 

Cbicago. 

IDR.A.K.RUTKAUSKASl j S C e ™ S
n ^ ! e t 0 J U 

OTDTTO/A§ EB CHTRfTROA» U \J 1VX J L X • 
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS* TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 351h S I ; CkiCItO 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO Ift PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
» Parduodam Laivakortes. 

S DKNGIAME STOGUS. 
Užlaikomo skardis, rynas, mede-
gą kaminams, kaminus taisome, 
valomo ir ntlikaftid general] tai
symo dachS l r malevojima. 

STACKER a««l HAAS 
2353 So. Oakley Ave. ; 

Į Į • .• . «!. . ^ — 

TERPENTINAS PANAIKI
NA GERKLES SKAU

DĖJIMĄ. 
Kuomet gerkle taip skauda kad ne

gali ni,cko nuryti net Ir vandens ry-
jimas diiotla >kuu>»na — tuomet at
simink nauja išrodymą kuris suteki.-
greita palengviilma. 

Naujas Turpentinc Ointement tno-
jaus panaikins tą skausmu atleis ty-
ninu]. 

Naujas Turpo išrodymas yra taip 
sudarytas kad greitu laikę palengvi
ną arba visai prašalina skaudėjimą 
gerklėj. Išsitrinns nepalieka neį jo
kio kvapo. 

Turpo gTeitai sustabdo greitai šal
ti, krupa bronchitis ir neuralgiją, pa
lengvina rumatizmul, plcurisy ir lum
bago. 

Nelauk ilgai su skaudame gerkle. 
Nusipirk nuo savo vaistininko Tur
po piandien. Nebūk bo Turpentinc 
Ointment nes jis savije turi gydan
čius vaistus kaip Menthol ir Camp-
hor, Turpo 30c. ir 60c. už dėžutė. 

"Už TtVYNĘ MAL0KU KENTĖTI" 
Kaina 19 centų. 

Tai šiy dienu veikalas. Jį skaitant ne
vienam ašaros per skruostus ritasi. 
Šiame veikale parodo Kttuvi^ ir lietu
vaičiu pasišventimą, ir lenku žiaurumą. 

"Piloto Duktė" drama penkųose veiksmuose. Pa
rašo knn. F . L. Kenzel C. SS. B. Varto Jonas 
Tarvidag. Ši drama labai graži i r užimanti. 
Kaina 35c. 

"Ubagų Akademija" ir "Ubagų Balius" Abi labai 
juokingos komedijom. Parašo Serijų Juozu
kas. Kaina 35c. 

"Vargšas Tadas" 2-jij vaizdų komedija. Vertė 
Trys 15c. 

"Betliejaus Stainelė" Drama 4~se aktuose. Para
šė kun. J . Šnapšths 20c. 

Šis t a s Vaikų Teatrui. &ioję knygelėj© randasi 
4-ri veikalėliai: "BAUBĄ", " IŠVADAVO", 

^ "EGLAITf i " ir "DUONOS BEIEŠKANT". 
Paraše A. Giedrius 25c. 

"žvaigždžių Tatai' ' Triveikmė pasakos drama. 
Parašė Vkhmas / / . į 40c. 

" A R E S I Č I A M A f l O J E Z A U ' 7 
Drama. Kaina 10 centų. 

ŠVENTOS AKVILINOS KAlfKlNAS BIORTIS. 
Trijij veiksnių 4 tragedija. Parašė ku». 
J . Židanaviėius. 
J \ «l 1 I I cL . . . . . . . . . . . . . • r- t . . . . . . . . . . A v C . V . . . . 

* 

Nuo visokių skausmu, gal-
į vos skaudėjimo, dantų gėll-
i mo, strėnų skaudėjimo, per-
=į šalimo, kataro, sutinimo, 
i reumatizmo ar vidurių. Pa

mėgink "Albepta" vaistus. 
| Prisius jums už 50 centų Niedzielskl, 
• 23S8 W. 13rd Place, Chicago, 111. 

MILDĄ M U L Ė * DEI V i , r Mytologijos Pasaka. 
Parašė Petras Vaičiūnas. Lošime dary-
vatrja 4 moterys ir 7, vyrai. Apart to, 
dalyvauja Deivės, Jaunimas ir Žmonės. 
Viskas dedasi Senų Senovėje,1 Baltijos 
pajūryje. Pusi. 67 36c. 

MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa 
joje du teatrališki veikalai: ŽODŽIAI ir 
ATBALSIAI, 3-jų veiksmų drama. I r 
SIELOS VIRPĖJIMAS, 3-jų atidengi
mų vaizdelis. Kaina 50c. 

1 NEBUVO VIETOS UŽEIGOJE" Sulietuvino 
Žibuoklė ir " LIETUVOS ATGIJI
MAS" misterija. Paraše P. Miknevi-
čaitė kaina 15c. 

KOMEDIJOS Sof. įCurlionienė-Kymantaitė. Šioje 
knygoje yra keturi veikalai: 1. "Pin i -
gėliai ,?, 2. "Kara la i t ė" , Tikroji Teisy
be, 3. "Gegužis" ir 4. "Kuprotas ože
l i s " • 75c. 

JŪRIŲ VARPAI, triveiksmė mysteria. Parašė Vi-
dunas 50c. 

MARCELE, keturių veiksmų scenos vaizdelis. Pa
rašė A. Giedrius 15c. 

SNIEGU) KARĄ LAITĄ. Keturių veiksmų, penkių 
paveikslų drama vaikams su dainomis. 

Vertė V. Plaušinaitis 25c. 

U ž s a k y m u s d u o k i t e : 

DRAUGAS PUBUSHING C0MPANY, 
2334 So. Oakley Ave, Chicago, I1L 

•• 

SKAITYKITE "DRAUGO" APGARSINIMUS 

http://fni.au
http://f4.750.00

