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KOMPROMISAS KLAIPĖDOS REIKALE
"SAUSASIS' AGENTAS
kos reikalingos ir tai tuo
darbininkai negalės
pildyti
jaus/ Šiandie paaukotas vieAPMUŠTAS.
vyriausybės inauguru^os pro
nas-kitas doleris yra vertes-*
gramos, kuomet bus išalkę.
SAUSIO 21 d., š. m., įvy
BALTTMORE, Md., vas. 7. 4 l
. _
™.
,. ' ". iiis ir brangesnis, negu šimtas
Ta pati darbininkų delega
' užpultas ir kęs pirmas Chicagos lietuvių Įpo laiko.
.
cija padavė sumanymai įgy
Čionai žmonių
mass-mitingas
padarė
gražia
NORIMA SU JĄJA SUSI
Todėl, kam brangi Tėvynės
vendinti karo laikų maisto įs
skaudžiai
apmuštas vienas; p r a d ž i a Klaipėdos Irfažto gelDRAUGAUTI.
tatymus.
Reiškia, paskirti
prohibieinis agentas, kurs suj^jimuj.
Surinkta 2,500 do- laisV/ė, kam skaudus Lietuvos
brolių
maisto viršininką ir maistą
padėjėjais konfiskavo » v a i g a - | l e r i u p i n i j c a i s i r r ) 0 0 d o i e r i u vargai, kas užjaučia
Tuomet liuosas rankas turėtų
'Lietuvos Laisvės bouais. Vi- klaipėdiečių troškimui susi
1
lenkai.
sa ta suma jau pasiųsta Vy- jungti su Didžiąja Lietuva,,
kaip darbininkams, taip gy
KARALAITĖ SUŽIEDUATA riausiam 'Klaipėdos Krašto atsiliepkite Amerikos lietu
Kanclieris Cuno tuo klan-į
KLAIPĖDOS KLAUSIMAS miesto, kaip veik Klaipėdos ventojams dalinti porcijomis.
viai!
Siųskite tuojaus nors
SU GRAFU.
simu p a r i t a i su industrini..-1 1 ^ ' D O N A S , vasario 7. Gelbėjimo Komitetui.
EINA GERYN.
uosta apleis santarvės karo
mažutę auk$ tokiu adresu:'
t kais.
Paskui pranešė, kad, F r a n c i J o s A l * " " " " * " k ° n *
Bet ar tik tiek Chicagos lie
i a i *i a i.
Chicag-os Lietuvių Klaipė.
jis palankus
darbininkų su- 1 s a s **' s a v o • * w , t l u P a k ė l 6
BOMA, vasario 7. - Itali- timai išgali? Ar su tąja neLONDONAS, vas. <. —Lio-i
-» .. .
... .
dos Gelb. Komitetui, N. Kromanymui.
Taigi, artimiau nauja akc.ja, anot laikrašfco j o g k a r a l i a u s w r i f f u s i 0 j i d n k . 'žymia vienlaikine parama mū
'
Pašiepia ultimatumą,
v. .
konis, ižd., 3251 So. tialsted
Tie ngen- ^ . y o l a n d a
siomis dienomis Ruhro kraš Daily Telegraph.
tuvos vyriausybe, anot žinių
v.
sužieduota
s n sų pagelba užsibaigė!
iš Kauno, su santarvės pasiu- j Apie santarvės ultimatumą tas turės sulaukti maisto dik tai voik.a viešai ir slapta, kad g r f l f t I C a r , 0 C a l v i d i B e r g o ) o
Ne, broliai.
Mųs, ameri-1 s t , Chcago, UI.
sugrupuoti politinį nuurtaty- iMų
utiniais turėjo derybas. Abi I sietuvai ir Klaipėdos vald- tatoriaus.
kiečių, pagelbos šaukiasi Klai | Visų aukotojų vardai ir anr a i t a r i j o s k a p i t o n u . A_
pusi sutiko
su kompromisu *>ai Simonaitis atsiliepia su
pėdos kraštas ir Tėvynė. P a - | k ° s b u s surašytos į tam ri%
Ruhro krašte baisiai nerim- mi} .Europoje.
p j o t a į o f i p i a l i a i paskeibta.
Francija įsitikino, kad di
1
kn v a k u r i
Klaipėdos krašto klausime.
panieka.
Sako, tuo
geriau 'sta * komunistai
agitatoriai.
gelba
reikalinga
ir
žymi.
Nes
*^
. S '
vėliaus bus p
'bus,
jei
Klaipfėdos
klausimas
Pasiremiant tuo kompromi
džiausias jos vasalės Lenki- NUO ŠALČIO DAUG GAL
jeigu .šioje mirtinoje kovoje s i l J s t a Lietuvon ir pasilft?
i
su, tarpe Klaipėdos krašto i1 bus pavestas Tautų Sąjungai Su jais kovoja ne vien francuVIJŲ ŽUVO.
jos priešas
šiandie skaitosi i
neišlaikysime Klaipėdos, tai amžinu liudininku geraširdziį
Sietuvos, turbūt, bus nnstatyAnot Simonaičio, butų ge zai, bet ir vokiečiai.
r
gal už vienos — kitos savai amerikiečių lietuvių, gelbėju
Kai-kas tvirtina, kad komu- p n s i J a ' L o n k a m s š i a n d i o ) a
tą neutralė zor»a.
*> idant Klaipėda
paliktų
bai norėtųsi gelbėti franeuDALLAS, Tex., vas. 7. - . tės ir visa Lietuva paskęs ka sių brolius klaipėdiečius ju
nistų
veikimui
francuzai
pal i i u o s u llostu kai
Ta zona galiosianti taip iiP
Lietuvai,
^Vokietijoje arba pulti Jefferson apskrity, šalimais
kovoje už. bendra laisvę, ai!
lankiaivja.
Nes jų veikimas zus
ro liepsnose.
tt!i
Rusi ai ir
gai, kaip ilga. ambasadorių I P
J
Vokietijai. Bet
skaldo vokiečių patriotų spė Lietuvę, ta i pat užgrobti Klai užlajos, praeitų dienų šalčiai
Momentas svarbus.
Kiek TTėvvnę Lietuva.
toli
jrražu
ne
lenkams.
Jiryba ar Tvutų Są jungi nepėdą.
pragaišino apie 14,000 galvi- viena valanda brangi.
kas.
AuS. V. Valandai.
Klaipėdos valdžia ambasa
i.'spięsianti Klaipėdos kran
^M»
Bet jai to neleidžia daryti jų.
j
dorių tarybai pasiuntė notą.
tui galutinos stovybos.
FRANCUZAI EINA
/'Busija.
Reikalauja Klaipėdos kraštą
Dėlto, Francija ima jau daArASHINOTONT, vas. 7. TOUAUS.
KLAIPĖDA BUVO ŽADAMA j tuojaus prijungti Lietuvos re> įbuotis susj4raugauti su bol Per# praeitus 36 metas Šuv.
sjmblikai, kaipo
autonominį į
UETUVAI.
LONDONAS vas. 7.
jg'ševistine Ifasija.
Francija 1 Valstybėse nulinčinęta 4,0D7
į plotą.
Toks gyventojų no
;
Kssų pranešta, kad francuzai sutinka bolfcrvikų valdžią pri- j as</-enys.
DRĄSUS ATSTOVAS. palus nedavė prieiti prie žo
ras.
Simonaičio pareiškimai apie
paži»ti; bi f t t l ^ t o i i a i i n i ^ ^ *
džio, jisai su savos^brais įGali kiti karas ~ * ' * V * * * * * * ^ * * * « W *
• * •
situaciją.
koliedarytų lenkams.
ją ir su jąja bendrai paskui
RIETAVĄ. — Naujų Metų mė stumdyti oponentu* ' 0 f
f kunigaikštijos miestą GotkleŽodžiu tariant,
Fran'eįa gniaužyti Vokietiją.
dienoje, atvykusis Čia Seimo R ) .
Nukentėjo mergaitės ir
Toliaus
Simonaitis
pareisj
i
.
'
a
u
KLAIPĖDA, vasario 6. —
Tad nuo Enhro krašto ribų darbuojasi paliuosuoti iš nuo-! Tai didelė Francijos prog- atstovas Kuzminskis, sukvie vaikai. Faktus, reikalui esant;
kia,
kad
jei
santarvės
valsty
Klaipėdiškių lietuvių valdžios
tė Valstiečių Sąjungos susi- prirodysiu.
francuzai jau tolokai pasiva- latinių baiuiės žnyplių Lenki-jrama.
pirmininkas Simonaitis angli bės neklausys gyventojn noro
TSS
.rinkimą. Vietiniai socialistėir
apsisprendimo,
Klaipėda
j
^
Tai mat, kaip socialistai ir
škų laikraščių koresponden
liai
jau
išanksto
ruošėsi
į
mi
Vokiečiai s # g a , kad trumbedieviai įsidrąsino!
Kur
tams pažymėjo, jog klaipėdiš gali palikti antruoju Soroje.
nimą
susirinkimą:
ragino
ir
okupiW
negali žodžiais katalikų nu
kiai savo sukilimą rėmė Ver- vu. iš kur pakilo buvęs euro- '^tįjaifcu francuzai
kvietė
visus
pasiklausyti
savo
^
Del Klaip<Vlos" miestą Mannheim.
veikti, ten Ižfumštį vartoja.
sailleso taikos sutartimi. Juk pi n i s karas.
atstovo kalbos.
Apsilankiau
Katalikai, jei nenorima so
patsai buvęs Franci jos pre gali kilti naujas pasaulio ka
ir
aš,—tečiaus
begalo
gailiuos
NORIMA PANAIKINTI
cialistų pastumdėliais
būti,
mjeras Clemenceau Klaipėdos ras, jei santarvės valstybės
tat
padaręs;
visupirma,
tikė
'5 PRIEŠ 4."
laik^kimęs vįenvbės ir buki
kraštą žadėjo pavesti Lietu negintų iš šio krašto pašnb'njaus išgirsti iš lupų žmogaus,
me balsavimuose atsargesni,
vai, kaip veik Lietuvos respu vos litų valiuta.
kuris
užima
garbingą
vietą
AVASHTNGTON, vasario 7
gi veikime drąsesni!
Ačm
Organizuojama armija.
blika sustiprėsianti. Clemen
aukštoj
krašto
atstovybėj,
ką
— Aukščiausiame šalies^Teis
Dievui, kad Rietaviškiai pra
ceau pažadėjimas juk visam
K.ulangį lenkai gali pasikė me yra 9 teisėjai.
•nors,
jei
jau
nepaprasto,
tai
Išduo
deda susiprasti.
pasauliui yra žinomas, lygiai sinti prieš Klaipėdą, tad VaJnors
bent
protingo;
tuotarpu
dant ištarmes dažnai skelbia
KARO PAVOJUS PASA
353S
delegatą Bompard, Lausannokaip žinoma Versailleso tai- džia sn paskuba rekrutuoja n t , jog penki teisėjai prieš
LINTAS.
jp» jog jis sutinka pasirašyti Kuzminskis čia kalbėjo kaipo
PAL1UOSUOTAS SAVO
kos.sutartis ir kiti Europoje savanorius.
Klaipėdos*armi- keturis teisėjus nusprerųlė tą
gatvės
demagogas,
arba
įkau
sutartį taip, kaip ji yra sus
DIRBA.
nuotikiai.
. jon skaitlingai įstoja ir vokie-j- ±
Anglija lengviau atsikvėpė. tatyta, pasiremiant santarvės šęs kaimo bernas.
Simonaitis pažymi, kad nan
Policija suėmė Samueij I'uSenatorius Borab tvirtina,
Mes katalikai, Degalo pasi
paduotomis koncesijomis kas
.
Visame krašte Įvesta Licfn- jog toksai teismo pasielgimas
joji valdžia paKirongiisi savo
piktiname išgirdę iš jo lupų sateri, 19 metų, 1209 Lotoji
LONDONAS, vasario 6.— link kapitulacijos.
spėkas ištraukti iš Klaipėdos'ii lietuvių valdžią
|4ve., kurs apiplėšė Barney
negali bųt konstitucinis, y- Vakarv vėlai vakare čia gauBompard apie tai tuojaus
pastarojo na
pač didžiai svarbiuose spren ta žinių, kad turkai sutinka telegrafu pranešė premierui ''mes, valstiečiai esame opo Dusinski ties
as
dimuose.
Tokiuose sprendi pasirašyti taikos sutartį. Bu-' Poincare. Namun bey, turkų zicijoje su katalikais; mes mais, 1228 Burlington st.
muose turi but arba vienoda vo perkėlų Anglijos ministe- nacionalistų atstovas Pary- reikalaujame, kad kunigai nePusateri sausio 3 dieną bu
visų teisėjų mintis arba nors rių kabinetui tą klausimą sva- žiuje, tuo pačiu klausimu tai- bekrykštytų vaikų ir nedaly vo areštuotas
už plėJunuir
TRŪKSTA MAISTO, BET KOVA BUS VEDAMA.
7 prieš 2. Bet jokiu būdu ne styti.
Dėlto, tai visa bus pat premierą painformavo.
vautų
jungtuvėse, gimimo Paduotas grand jury ir pa5 prieš 4.
.tlikta šiandie.
Poineare po to kųoveikiaus vaikų metrikos reikia užraši liuosuotas po 3,000 dolerių
RUHRO KRAŠTUI PASKIR . . Speeialis ministeris Rnhro
Tuo tikslu senatorius sena
Kaip šiandie Bona r Law, telegrafavo Francijos amba nėti valsčiuje, gi šliubą pas parankos.
TAS DIKTATORIUS.
reikalais."
Tokių paliuosuotų paukščių
tui įdavė bilių,
idant tą 5 sakoma, tuojaus pasiusiąs at sadoriui Londone, kad jis pa viršaitį.''
prieš 4 sprendimus panaikin sakymą Lausannon.
Mums irgi keistai atrodo Chicagoje pilna. «Budami po
informuotų Anglijos vyriau
Jis bus Vokietijos kabineto IfiUHRO KRAŠTE TRŲKSTA ti.
licijos nuožiūroje jie savo dir
Nes tokia padėtimi ir
Kaip Londonas, taip visa sybe pirm susirinksiant įposė- kaip gali paprastas kaimietis ba.
nariu.
|
MAISTO.
metodą nepasitenkina šalies Anglija šiandie išryto leng din anglų kabinetui.
nuo arklo ir akėčių, drįsti kri r
_
gyventojai.
Sakoma, Ismet paša reiš tikuoti (nuduodant, kad tame
viau atsikvėpė. Nes karo pa
Už tai tad jau reikia kaltin
DUESSELDORF, vas. 7.— Gal maistas porcijomis, bus
vojus pašalintas. Turkai su kęs nord" atvykti Paryžiun ir nusimano) šv. Tęvą Pių X I ti juridinę sistemą.
dio miesto vokietis bnrgomasskirstomas.
AMERIKOS LEGIONAS
pasirašyti taikos sutartį, arba — ir aplamai Apaštališkojo
tinka su taikos sutartimi.
teris (majoras) Sehmidt, ku
PRIEŠ ATEIVYS3#.
palaukti Lausannoj kol at Sosto taktiką.
CHICAGO. ~ Šiandie prar
rį francuzai ištijėmė A okieti- ' BFVRLYXAS, vasario 7.
TURIMA ŽINIŲ IR PARY vyks Anglijos delegatai.
Po tam mus begalo stebina matomas gražus oras; dang
Sako,
ir
be
ateivių
esama
jon, vokieeių vyriausybės pa- Rnhro krašte kįla maisto truŽIUJE.
' Paskui Poincare telegrafa tai, kad Lietuvoj Seimas ne šalčiau.'
bedarbių.
skirtas diktatoriumi
Rnhro kuino krizis. Šis faktas dauvo Londonan ir Romon. Ra suvaldo savo narių, paliuokraštl?i
-giaus už kitus yra pavojingas
COUISVILLE, Ky., vas. 7. Francijos vyriausybė stovi ui gino priimti Ismet pašos pa- suodamas juos .atostogoms: P I N I G Ų
KDRSAS
Schimdt ineis vokiečių mi-rrokieėiii vedamai pasyvei ko- — Amerikos Legiono amerisiųlymą.
taiką.
jei jie patys nenusimano, tai
nisterių kabinetan ir jo žiny- 'vai.
kanizayimo komisija skelbia,
Francija, nors išduoda An butų bent prieš išvažiuosiant
Lietuvos, 10 liįų
$14X>
bai bus pavestas Ruhro kraVokietijos kanclieris Cuno kad šiandie
Suv. Valstybėse ; PARYČIUS, vasario 6. — gliją artimuose rytuose, te- pamokytų, kultūringo elgesio.
Franflijos 100 fr. ' BM
što likimas.
Jis ves tenar y r a Essuose.
Ruhro krašto yra apie 250,000 bedarbių.
Ismet paša, turkų delegacijos •čiaus labai pageidauja taikos. Taip pavyzdžiui, Kuzminskis,
Vokietijos 100 mark. .0028
pasyve kov$ franeuzams oku- j darbininkų
unijos pasiuntė
Dėlto, ateivystė šion šalin pirmininkas Lausannos taikos Jai taika reikalinga
tenai, kuomet jau susirinįįmas, ku
pantams
pas jį delegaciją. Ji pareiš- dar labiaus turėtų but snvar- konferencijoj, anot gęutų ži Liuosefenes rankas ji tupėtų nigui J, p. utfmiaus ttsffer
2tw. įtoū 4 #
Naujas minUteris vadinsis kė kancleriui,
kad vokiečiai' žyta.
nių, painformavo
franeuzų Vokietijoje ir Klaipėdoje.
ma į aukščiau pamioJMftis $!*<O* 1oo'-'»»ik. .oSfe

Kraštas Gal Bus Atidalintas
Nsutrale Zona
KLAIPĖDOS NAUJOS VALDŽIOS PIRMININKO
PAREIŠKIMAI

*

FRANCIJAI LABAI RUPI
RUSIJA,

SVARBUS MOMENTAS.

I

Žinios iš Lietuvos

Turkai Sutinka Pasirašyti
Taikos Sutarti

NACIONALISTAI APGALVOJO, KAD GANA
J A U KARI)

VOKIETIJA RUHRO KRAŠTUI PASKYRĖ DIKTATORIŲ
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MMimimHnniHimunmiiMiniiHHiiin vdstybių
sąjungai neįsisteiLIKTUVIU KATALIKŲ
gi.s,* kokios nors akcijos prieš
DIENRAŠTI*
le:ikus nesusilauksime.
1 :nant bendrais oruožais tarp
tina kasdiena išskyrus nedeldienios. tautinę Lietuvos padėtį—tam
PKEKUMERATOS KAINA:
su, tamsu... Tečiaus kuomet
Metams
f&OO
TMtl Motą
•
• • fS.OO mes vien tik nepatogias Lie
Krenumeratos mokasa iškalno. Lai tuvai sąlygas nagrinėjame ne
tas skaitosi no© alsiraSyma dians* ri-ktų užmiršti i r lenku, kū
S» mno Naujų Metą. Norint p»wittyfi adresą visada reikia prisiųsti rinus taipat kuolais iš dan(r senas adresas. Pinigai geriausia 'gaus lyja. Tautinės mažumos
£ • & isperkant krasoje ar exprese varo propagandą
už Lenki
'Money Order" arba įdedant piaijos padalinimą kiekviena san
CM | registruota lai&ks,
"BEAUGĄS" PtJBL. 0 0 . autonomijos reikalaudama, ^ekonomine lenką padėtis, kaip
©34 80. Oakley Ave., Chicago
sakoma, lopas ant lopo, o ta
Tel Eoosevelt 771(1
me lope skylė, gi įsiveržę Lie
HIHIIIIIIHIMMIIIIIIIIIHI:W«HIIHia tuvon ir
nenoromis gali iš
šaukti vilką iš miško — bol
ševiką bei vokietį ir t. t.

•»

•M.
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Trečiadieni V ^ M ^ J ^
— —
i»Wn —
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-rftfr
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P&OnVOI NUOSEKLUMAI

pagarsėjo jis kaipo spaustuvi VASARIO 1 K-TAI n Irti Al P**"' Klaipėdai gal
"
' ' "• pinklių įtafe statoma; <&r **•
ninkas, redaktorius ir leidė
minių vargų lieka lkem*la
jas. Tai DUvo vienas iš nedau
kaimą.
pakelti. Bet naujos katttrvM*
gelio tų, kurini pasirašė Suv.
£tei)0tf*s, Atvykęs į sve&us
* • • •• •
ir ištvermės pasigavę, į #*ro
TOrtjM* g u r i , Nepriklauso-] N e t r u k u ;
e
penktas tautos v^famę^l «vnlgftdtrt# J- pfts turtingą ūkininką, sako:
lnybds Deklaracija taipat Koii
metines Lietuvos lajsvės ir sižiurėję žengkime drąsiai į — "Girdėjau, kad Tamista
stituciją.
neprildatisomyfeės sukaktuves.. žįstuosius miisjį nepriklauso- savo dukters nenori išleisti
Franklino visas gyvenimas
Gyvename per tuos penkius my*m a»tus, tikrai žinadkmi, -Ui Antano, dėlto, kad ji? bei
buvo kaipo nepertraukiamas
metus didžių perversmių ga kad a^telčista, ftr v*n%u, o t*l tio *u*iu8. Ar MitfJimėlu, kw•!;
naudingo ir pavyzdingo gyve
dynę. Iš naujo susikūrusiai dėlto atiiekslme vkų savo tei-l k a l t | ai l»*i#čioie sakiau,
nimo ruožas.
ka* visi žmonės yra lygus?*'
Jis įkūrė garsų Amerikoje Lietuvos valstybei prisiėjo sėtų tikslų.
Vasario 164a dieną svęski — **Gh*iejau, kur negirdėsi. C
kliubą Junto. Iš to kliubo pa būti ir liudininke ir dalininkė
tų
perversmių
kurias
retas
-— sako sodžiaus senatorius,
skui iškilo visa eilė moksliš
me kuo iškilmingiausiai.
kų įstaigų, kaip tai: JPennsyl- amžius temato; kad atsisteA- - 1) Tikimės, kad gerbiamo pakaušį krapštydamas, — ir
gus prieš siaučiančias audras,
ji musų dvasiškija tą ryta at 4ur but tai yra tiesa, jeigu
* ¥Taipat žinome, jog viena vanijos universitetas, Philareikėjo
nuolat
būti
sargyboje
vokiška propaganda, kilusi iš delpliijos biblioteka ir kt. savo laisvės, nuolat kapoti laikys bažnyčiose iškilmingas taip kuftigai sako. Bet visgi
B. Franklin leido daugybę
bernas turtingo ūkininko duk
niilitarinių versmių ir siekian
pinamas pinkles- kaimynų pa- pamaldas;
ti strateginių tikslų, dari>avo- laikraščių, kurie plačiai žmo vydaolių, nuolat žengti pirmyn
2) Itaginame visus lietu teriai ne pora".
si ir d a r nuolat veikia Kaune nių buvo skaitomi.
Pas laisvamanius Cliicag,ir pirmyn prie savo tikslo, sa vius, kurie tik gali be žymaus
Taigi nors ir pavojinga Lie ir Budapešte".
Jis buvo taipat ir žymus iš
vo sienų. Be vargų su kaimy sau nuostolio tą dieną iš dar je. Etoa kaina apie popiežiaus
Nepriklausomos
Lietuvos tuvai valanda atėjo, bet nuo
radėjus.
Jis
vadinamas
laikTiek tas francuzų laikraštis.
išteistą į pasaulį raštą. —
nais ir pasaulio galiūnais rei bo išlikti;
veidas niekuomet nebuvo taip tą pavoją mūsų priešai gali
raštininkų
reklamos
tėvu.
Tai-'
c.
Oi lenkų laikraščiai paduo
3) Visos viešos lietuvių į«* "foptežius savo rašte nurodo,
kėjo dar vidaus vargus pakel
apsiniaukęs,
kaip šiandien. sau nemažesnių pavojų susi
•patentinio meno globėju. Nes
d a žinių, l^ą sako vokiečiai *ati — gaminti tvarką, vesti re taigos, k. a. mokyklos, redak kad visos dabartinės pasau
K a s bus? Visos galybės jai laukti.
jis pirmutinis išrado akinius,
pie klaipėdiškių sukilimą. Na
formas, auklėti piliečius. Per cijos, bankai, ofisai ir k. pri lio nelaimes kįla is to, jad
grūmoja. Gi ji, šventai įsiti
kuriuos šiandie daugelis žmo
Mums iš tolo sekant kritintą laiką žuvo net dveji pini valėtų būti tą dieną uždary žmonės ir valdžios, pamyle
kinusi į savo teises Klaipėdoje gą Lietuva* padėtį reikia bū cionalistų laikraštis Deutsche nių vartoja.
gai: rusiški rubliai ir vokiškos tos;
ję pinigus, nebepaisO dorybės
ir Vilnijoje, drąsiai imperia ti pasirengusiems kiekvieną Tageszeitung rašo:
B.
Frank linas pirmutinis markės. Milijonai lietuvių /tur
"Mes, vokiečiai i r Vokietija,4) Lietuvių viešos įstaigos ir teisybės. Reikia pripažin
lizmo štabui atkerta: Šalin valandą, paskutinį centą ir1
įrodė, jog žaibas, tai elektros to nuėjo niekais.
ir visi privatiniai jų namai tą ti, kad tai yra tikra tiesa".
šventvagiškos rankos \ Vilnius švarką aukoti, jeigu Lietuvos lietuvių sukilimą Klaipėdoje
apsireiškimas.
Jis
išrado
per
Bet Lietuva nežuvo. Tautas dieną turi būti papuošti Lie
— mano širdis, Klaipėda — nepriklausomybe bandytų prie įsivaizduojame, kad Lietuva
— "Taip, tai tiesa,* bet vis
kūnsargius.
peržengė
Versailės
sutartį.
Iš
gyvybė ir ištvermė nugalėjo tuvos ir Amerikos vėliavo gi negalima leisti, kad kata
mano plaučiai! Šalin vagiliai! šas žaisti. Tuotarpu mes pri
Spaudos
mene
jis
įvykdė
di
visas kliūtis ir šiandien, actu mis;
Aš svetimo nenoriu, bet ir sa valome remti ir gausiai auko- to turime teisės paimti visas
likų nurodomais keliais butų
deles
atmainas.
Jo
spaustuvėje
Dievui, jaučiamės nepalygina
vo neapleisiu. Ag pasirengusi i i Klaipėdos gynimo reikalams išvadas, nes Vokietija niekuo
5) Kur tik bus galima, rei pasaulis taisomas;"
buvo
spauzdinami,
tuometi
met negali atsižadėti Klaipėmai stipresni, negu 5 metai at kės surengti viešas manifes
laimutį ar žūti.
kurie stovi bėgamųjų klau
nių kolonijų pinigai. Jis pir
Ten pat tarp tų pačių. *
>>
gal. Kiekvieni prabėgusieji tacijas kad parodžius mūsų
oos
T a i p atrodo mums Lietuvos simų dienotvarkėje.
mutinis laikraščiams pavarto
— "Lietuvos
reikaluose
mūsų laisvas metai duodavn tautos laimėjimus, mūsų sie
Lenkų laikraščiai iš to vi
atsakymas ]>er Vyriausybės
jo kartoninius paveik. Pats
tautininkai tikybos ne
mums vis naujų ir naujų lai kiamus tikslus, mūsų meilę mes,
sa kas čia aukščiau pasakyta
lupas francuzams ir lenkams.
paveikslus pie&, pats karto
mėjimų. Pastarieji metai ypač Lietuvai, mūsų ištikimybę ir paisome. ^Tėvynės reikaluose
daro
tokią
išvadą.
Bemaž visi diena iš dienos lau
nus dirbo. Jis pirmutinis pra
visi privalo, be skirtumo pa
Lietuvių pasikėsinimas prieš dėjo gaminti metalines raides, buvo savo laimėjimais gau atsidavimą Amerikai;
kiame n e į p r a s t ų įvykiu va
žiūrų ir tikybos dirbti iš vien'.
sus^
karų Europoje. Mūsų tėvynę
Klaipėdą, tai aiškus Rusijos, įvedė gatvių nušvietimą.
16) Diena privalo būti už^
— "Žinoma, kad taip. Mū
a) Kraštas pasigamino Kon baigta iškilminga ir turinin
gali greitai ištikti karo gais
Lietuvos ir Vokietijos sąmok
Tų laikų žmonės jį vadino
/
LIETUVA, RUSIJA IR
ras. Kas bus?
slas — Klaipėdą grąžinti Vo pulkininku. Dėlto, kad jis su stituciją.
gu vakaru, kur parinktos ko sų ir taip nedaug. Pradiek jė
<*
gas
skaldyti,
pražūsime
bere
b) Išleistas ir plačiaį pradė lonijų jfigos (arfea užkviesti iš
VOKIETIJA.
Neturime daviniu kurie sakietijai.
organizavo Pennsylvanijos mi
gint. Bet visgi negalima leis
kytų kad Rusija yra pasjri-^
Didesnės nesąmonės nei ne liciją, Į jo atsiliepimą vienoj tas vykinti didžiausios svar kitur) ir naudingų žinių su
žusi. Lietuvos žemę ginti nuo Sukilus KlaJpidos lietuviams, galima laukti, kaip šis lenkų Philadelphijoj susirinko 1,200 bos Lietuvos gyvenimui Že sirinkusiems teiktų, ir gra ti, kad klerikalai turėtų čia
r
mės Reformos įstatymas, / žiuosius jausmus gaiviHtų.Tam lygias teises \
lenkų pasikėsinimo. Jeigu ji daugiausia už visus kitus su. srjrendimas.
,*
milicininkų. Gi visoj Fennsylc) Į vedėme litus, tuo tvir padės daug ir dailininkai
— "Tai visai kitas daly
i r imtųsi ginklo, tai tik del- si rūpino frąncuiai ir lenkai.
vanijoj — 10,000. Jis paskir
tai atsistojome finansiniai,
kas. Labai gerai šįmet*; musiš^o, kad savo pašonėje ji ne Frnncuzai tvirtina, kad tai sąžodžio ir muzikos.
tas jnllkininku. Bet atsisakė
d) Gavime Amerikos, AliKlaipcVhi grąžinti
gali pakęsti lenku, arba ge- ^niokslas
7) KiekTienas lietuvis, 1*.| kiai ****&,
k*d klerikalu.
tos garbės. Kiek paskiau jam
jantų, Vatikano ir eilės kitų
riaus sakant, francuzų politi Vokietijai. Tuotarpu lenkai
buvo suteiktas pulkininko lai
skirtumo, amžiaus ir lyties, nuo Nepriklausomybės šventi
de jure pripažinimo, **
kos kurią ištikimi jos vergai šaukia, kad tai kėsinimasis
psnis. Tai francuzų — indionu
turėtų tą dieną piniginę au mo atstūmė. Vienybė tegali
e) Klaipėdos klausimas bai
lenkai nešioja ant savo dur prieš lenkų interesus. Bet jei
ką padaryti, kiekvienas pagal būti tarp vienminčių".
kare.
Benjaminas Franklinas yra
giamas išrišti Lietuvai pagei
paklaustum lenkij, kokius jie
tuvu. •
O Bimbalų Bambizas, nugir
savo išgalės — tokiam tautos
B.
Franklin
pradėjo
kariedaujama prasme.
Vokietija taipat nepatenkin- turi Klaipėdoje interesus, tai vienas žymiausių vyrų, kokie
reikalui, kokį jisai pats pasi dęs tuos ir panašius nuoseklu
rą su keliais doleriais. Bet pas
kuomet
nors
gyveno
Suv.
Val
Mažesnių
laimėjimų
čia
nei
ta Lietuva. J i griežtai protes- jie nežinotų kas sakyti.
rinks. Reikalų daugybė. Čia mus, atsiduksėjo ir tarė:
kui savo darbu, darbštumu ir
stybėse.
neminėsime.
Tuos
tik
didžiuo
Francuzų
laikraštis " I J C
tuo ja prieš Lietuvą kuri nu
tik kelis priminsime:
sąžiningu pasielgimu pelnė ne
— "Proteli, protelH Kodėl
Franklinas
savo
gyvenimo
sius prisiminę matome .aiškiai,
tarė prijungti Klaipėdos kraš T e m p s " tvirtina, kad Klaipė
a) Lietuvos Raudonasis tu bent laukan eidamas neuimažus turtus.
kad yra kuo pasidžiaugti, ir Kryžius,
tą. Pavojui gresiant, Vokieti doje sukilimą*, tai francuzų karierą.pradėjo,su keliais do
ėjai ten, kur reikėjo?..."
j a vargu btkištų savo nagus akcijos Vokietijoje pasekmė. leriais kišeniuje ir su duonos
drąsiau į tautos ateitį pažvelg
REDAKCIJOS
ATSAKYMAI
b) Tietuvos Universitetas,
"Pirmiausia
pažymėsime kapaliuku pažastėje.
į svetinu> tarpdurį, juoba kad
ti, ir naują didesnį pasitikėjic) Lietuvos šauliai,
ji pikta ant lietuvių. Galop ir kaikuriuos reiškinius, rašo tas •Tai buvo senai, į>irm poros
Vienaa ii komisijos, Valpa- mą savo jėgomis sužadinti,
Aukos gali būti siunčiamos
d) Lietuvos našlaičiai ir jų
vokiečiai francuzų spaudžiami laikraštis, į kuriuos šiandie ne šimtų inetų, kuomet Frankli raišo, Ind. — Apie tą patį da- Nurimti neprivalome, nes dar
per Lietuvos Finansų Misija,
prieglaudos,
nas,
eidamas
17
m.
amžiaus,
iš
lyką
korespondencija
tilpo
daug
kas
neatsiekta.
Dar
Viigalima
nekreipti
daug
domėturi savo kaili daboti.
38 Park Row, New York, N. Y.
Sostono, kur jis gimė, iške-"Draugo" šeštadienio nuuie- j niu», Gardinas ir Seinai lenkų . e) Lietuvos moksleiviai,
Iš kitų kaimynų parainos sio.
Į okupantų rankose; dar tai * f) Lietuvos Rytų reikalai.
! (t. 1 B.)
Begalima tikėtis. Pabalti jos "Kuomet
Francija ir Belgi- liavo Philadelpbijon. Tenai ry.
JIO

"DRAUGAS"

ja savo armijas pasiuntė Ruliro kraštaa,* išgirdome lietu
vių burių Klaipėdos teritori
jos ėmimą, fr patyrėm, k»d
Ungarijos Valdžia attiko pir
muosius dalinės mobilizacijos
darbus.' Nors y r a ' skirtumų
t a r p Lietuvos ir Ungarijos, bet
žinome, kad tos valstybės gy\ e n a nesantaikoje su priettlingomis Fratteijai ir kaimtningomis Rusijai tautomis.
Lietuviai pilni pagiežos prieš
lenkus, gi ungarai —apries ru
munus.

PAMINĖTI.

KĄ ŽADA RYTOJUS?

VIENAS AMERIKOS
PATRIOTU,

M

(Tąsa)# Lenkų propaganda ne tik turi užduo
ties lietuvius įtikinti, kad Lietuvos nepriklausomyb' — tai tik sapnai, ir kad Vil
nijos klausimas jau pabaigtas, ir tuo bū
du mūsų tautiečius įvarius į nusiminimą,
bet ji turi dar tikslą sulenkinti mūsų liau
dį, net kitataučius ~— baltgudžius ir žy
dus — atbaidyti nuo Lietuvos, nuo lietuViškos "ligos" — nepriklausomybės.
Tiesa, lietuvių spauda, lenkų suvar
žyta, negali pilnai pasiekti savo tikslo.
Prisiminti tiktai, kiek kartu lietuvių lai
kraščiai buvo uždaromi, konfiskuojami,
reuak: riai kalėjimuose laikomi, Šimtais
tūkstančių baudžiami jau nekalbant apie
kasdieninius persekiojimus! Tenka ken
tėti ne tik laikraščių redaktoriams, bet
taipat korespondentams, platintojams,
liet skaitytojams. Daugybė buvo atsitiki-1
mų, kad "žandarai po kaimus šnipinėje,
-kas rašo korespondencijas į lietuvių lai
kraščius, kįs juos platina, skaito; ne vie
nam korespondentui platintojui, skaityto
jui ix> naguikų teko dar ir kalėjime atsi
durti.
Per paštą lietuvių laikraščiai retai
gaunama, nes pašto laidininkai lenkų val-

M

i

džiai įsakius lietuvių,.baltgudžių laikraš lenkus' \
/ •
Buvo tai labai gražus lietuvių suma
čius konfiskuoja. Dažnai būna, kad žan
darai pašte pasižymi laikraščių ėmėjų pa nymas leisti laikraščius svetimose kal
vardes ir paskui, žinoma, pasistengia to- [ bose: lenkų ir rusų; tai reiškia: veikti į
kį "neištikimą" pilietį aplankyti.
ištautėjusią inteligentiją ir liaudį, net h
Vilniaus lietuvių spauda yra daug į lenkų visuomenę. Tokios rųšies^veikimas
nuveikusi ne tik lietuvių tarpe, bet ir iš- pasirodė labaį* praktingas ir gausus vai
tautėjusioj liaudy, net ir kitataučių tar^ siais: pati ištautėjusi liaudis galėjo iš mū
pe. Iš pradžios lenkai ir lenkų spauda ty sų pačių sužinoti apie lietuvius, apie mū
čiojosi iš lietuvių laikraščių: neva lietu sų obalsius, tikslus, sužinoti apie savo.
viai tik dėlto tiek daug laikraščių leidžia praeitį, protėvius, pirmykščių savo kalbą
kad parodžius pasauliui, buk Vilnijoj yra ir tt.; panašiai yra ir su inteligentija. Jog
duttg lietuvių. Kas juos skaito? Lenkai kas ištikrųjų skiria sulenkėjusią liaudį ir
atsakydavo: pats redaktorius ir jo ben inteligentiją nuo mus, geriau sakant, nuo
dradarbiai. Bet kokiam tikslui tuomet mūsų dvasios, mūsų obalsių? Tai tik len
lietuvių laikraščius uždarinėti, bausti re kų šmeižtai, !>auginimai, išpustos visokios
daktorius, į kalėjimus kišti?! Reiškia, kad nesąmonės! Jeigu mes atvirai be Varšu
gyventojai lietuvių laikraščius skaito ir vos pagelbos, tarpininkavimo, kyšimosi
laikraščiai daro į juos didelės įtekmės. ir pindymo galėtume pasikalbėti su ištauMūsų laikraščius skaitydavo visi, ne tik tėjusiais, tai gteit greičiau galėtume susi
lietuviai, bet ir lenkai, baltgudžiai, žy tarti.
>
dai. Dažnaį tekdavo Vilniuj matyti, kad
Taigi išeinant iš tojo žvilgsnio Vil
lemVas pirkdamas kijoske lenkų laikraš niečiai ir sumani betarpiai kalbėtis su
čiu s pirkdavo ir lietuvių laikraštį (fenkų, pačia inteligentija ir liaudimi, įtikinti,
rusų, net ir lietuvių kalboje Tokiu apsi- kad nrnsų visų laimė Nepriklausomoj Lie
reiškimų yra mieste ir kaimuose. Ypač tuvoj. Ir kokios nors varžomojo lietuvių
lenkų kariuomenėj lietuviški laikraščiai, balso, tojo ^pasikalbėjimo, pasekmės t Ne
lenkų kalboj įleidžiami, turėjo didelio pa maža radosi žmonių, kurie mus suprato
ir įsitikino, kad Vilnijos kelias ne Varšu
sisekimo.
Vieno lenkų karininko užklausiau, del- von; vieni iŠ jų pradėjo -\ vadintis lietu
ko jisai skaito lietuvių laikraštį, * tai at viais, nors kalbančiais lenkų kalba, kiti
sakė: "lietuvių laikraščiuose noriu su- kurie skaitė save lenkais, nesidrovėjo vir
rastį tiesos apie lietuvius ir apie pačius sti nejHiklausomos su Vilnija Lietuvos
•s.
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šalmiukais. Dažnai tekdavo gifdčtį tokių
išsireiškimų: "esuGlos Litwyxšalitu«kas",
"pritariu p. Biržiškai" (kuris redagavo tą
jį laikraštį). Su laiku kaikurie iš tokius
šalininkų pradėjo net lietuviškam lenkų
kalba leidžiam laikrašty bendradarbiauti,
užėjus "Glos Litwy" redakeijon susitikdavai bendradarbių, su kuriais lietuviškai
sHsikalbėti vargiai galėdavai, bet jie yra
tikrais lietuviais, mylinčiais Lietuvą kaip.
ir kiti.
, Tokie lietuvių laikraščiai buvo pui
kiai redaguojami, net geriau už lenkiškus.
Patys lenkai viešai tai pripažindavo, o
Varšuvos laikraščiai net noo pykčio nega
lėdavo susilaikyti, kad lietuvių laikraštis
taip puikiai vedamas ir taip taisyklinga
lenkų kalba rašomas. Iš to<labar skaityto
jams yra aišku, kodėl (Lenkai labiau perse
kiodavo lietuvių laikraščius lenkų kalboj.
Tūlą laiką lenkai buvo visai uždraudę
tokias laikraščius leisti, kai del laikraščio I
lietuvių ifiilboj yra biskį gailestingesni.
\ Vilniečių sumanymas ne tik veikti i
mūsų "tautiečius,, Bet irgi į ištautėjusius
tapo.pačio gyvenimo išmėgintas, išpraktikuutas. Kad mums. reikia ir reikės to
kiu keliu eitį visai suprantamas dalykas.
Reikia konstatuoti faktą, nesigilinant į
30 priežastis, kaA,musų inteligentijos iv
todies
dalis » * U j o . Paskatinius de-|
šimtmečių bėgy nemažas istautėjusiųjįt
skaičius grįžo prie savo tautos; beabėjo
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mūsų *isų noras ir net dedamos pastan
gos likusius sugražinti. Tam tikslui pa
siekti nepakanka įsakymų, atsišaukimų
*b*i kokių kitų greitų priemonių, kurios
vietoj pasiekti savo užduotį tik galėtų
pačią akciją prapuldinti. Amžių faktas

vienu rankas mostelėjimu neatitaisomas;
&* tenka imtis priemonių, kurios kad ir
pamažėliu bet tikrai veda prie tikslo. Prie
tokių prienimįų (Viluijoj aš noriu priskaityti1 spaudą ir mokyklą. Vilnijoj ne
tik tenka leisti laikraščius fenkų kalba,
bet ir steigti lietuvių ' dvasios "lenkų"
mokyklai. Skaitytojas tą perskaitęs gali
nusistebėti, kad patys lietuviai už lietu
vių pinigus leidžia lenkų kalboj laikraš
čius, steigia ienkų kalboj mokyklas, rerskia: p^tys-lenkina. Bet tam, kas gerai
ištautėjusios Vilnijos kaimus pažįsta, to
ji lietuvių akcija visai yra suprantama.
Tokie — ištautėję — žmonės laikraščiu
lietuvių kalboj neskaitys, lietuvių moky
klon savo vaikų neleis, tat- apie mus lie
tuvius, inusų obalsius ir tikslus, tik galės
sužinoti iš lenkų agitatorių, iš lenkų lai
kraščių, kas, regis, prie tautinio susipra
timo neveda, be to vaikai lankydami len
kų mokyklą yra auklėjami lenkų endoki
. .
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ber
iki;
m,

neturint.i^ifiM, o labiau
jog ibietavoj y r a oapiatmas, Lie
siai užkėlfejimą vidurių.
tuvos valdžia taį buržuazijos
Gaiima gauti aptėkoee Ir
LIETUVIS DENTISTAS *
valdžia. Bake, kad ten jam vie
M 1 1 KO. ASHLAND A V E S T B
saliunose kaina $100 bonfipmng Va&ev, Illinois. — tos nesą. žmogelis verkdainas
ARTI 47-tos Gatvė*
ka 12 bonku f9.00 kaip
Valandos: ano • ryto Iki t rak.
tvirtino,
kad
jam
jau*
pafeatriy
Sausio 28 d. po mišparų. L.
vertėti nurodyta ant bdūBeredomia nuo 1 iki 9 vakarą
j?aval^Uykitė
savoUūdik}
ne
vien
tik
laiku,
i
kų.
Se-gos 1 4 kp. laikė metinį sus- nėra vietas. Jo neapkenčią Abet
ir
saugiai.
Jeigu
jus
negalit*
žlmiyti,
=
SALOTE BITTEE JnTa,
raą kurį atidarą. O. Kresaus- merikoj, Lietuvoj ir kitur. Pri
neabejokite apie mūs
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padaryti, t«i paimti tam tikn% mierą "Eagle
TeL Boulevard 7179
P R I E JKUDIKJU PISNEJIMO.
Bra^d*' ir jis ffk }Xh gatavas v»^ytlniwnui jSsų
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Telefonas Tartis &0S2
Nuo 6 iki 8 vai. vak.
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dukų čia buvo 760,000. Į de Ket. ir Ned.Išryto
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vandens palikti stovinčią iki ją gu narių, balius
12 rytes
TeL (anai 9119
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jį.
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bą, šeimininkė į krautuve. Sve irgi neblogiausiai.
OFISAS DIDMIESTY
TeL Boulevard 6611 ir 0774
Neeksperimentuok
su.
savo
kūdikiu
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Charaber of Commerce Bldg.
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das, A. Bimba. Taį tas pats jungtomis jėgomis. Vakaro
tuo
bodu užlaikykito aav© gal
žento ir partnerio. VU1 s«nle/»
X*anjrston,
m
.
—
1922-4n."''
.
Yisas
pelnas
paskirtas
Iv.
Jurmšmmmmmmmmmm
Bimba kurs su žydeliu Smitu
pažįstami ir draugai aplaiky*
mmmmmmmmmmmi^mmmmmmmmmm
apžiūrėjimą Ir gydyta* kaip #
«»TO pfaokes gražieif ir ivii
vas. 14 d. 1918 m, Valparai gio rparapijai. Žmonių btrvotangUakaeykdej ištiko nelAtiė
nuo paties Dr. O. l t , Olasar.
dviem Jn^am: Pr. PetraUlfag\ įTr^T
u
so, Imi. buvo studentų phig- neperdaugiausia jw4sirinkę.
TeL Lafayette 4J96
S14f 86. Morgan Streot
Kaiaa
6So.
aptiekose,
arba pniiųaOfiso Valandos; Kuo l t ryi»
dintas Valparaiso eiere. "Jį Programos vedėju buvo P . ŽUVIS p a g a v o i r m i l l e pO flftt*l| kite?e>. twm»i | labantocija.
iki % po pietų, nuo S iki 7 va*.
Ned. uuo l t iki f. po plato.
plugdė už tai, kad jis bandė, Muliofis. Chorai pirmiausia Mk6. Patiko penkis ria»fci< P- ^ S ^ Š
%?°
Kaipo Uctuvfs, Uctuviama
Telefonas Yards 687
I W 4 - I I « 90. 4tn sa.
Valparaiso studentų tarpe pla- p "dainavo Amerikos himną, elus. Jvaa. petraneka eleitra
dos patarnanjų kogeriamati
Brooklyn, N. Y.
i l*
M. YTJAKA
*—-—
.
.
.
.
.
.
.
.
.
^
.
.
i
Paiko du kūdikiu.
tinti savo smirdančią komunis-, vadovaujant varg, A . Adoaiai• f j f f .. t > U
6226 W. 68-tb Street
*
i
vmmtmmmEsmtmffm
Nuo
visokių
skausmų,
gal
;Jk
yra
kilę
iš
Kauno
guSKAITYKITE E& PLATINATE tinę dvasią.
čiui, o planu pritarė p. V.
vos skaudėjimo, dantų gėliSKAITYKITB IB fLAfUlKlTJE
Komunistas Bimba kalbėjo Žvingelrutė, Sekė smuiko sok>. bernijos. Jei kas norėtų ^rtrti
i mo, strėnų skaudėjimo, per- tt
»|g Salimo, kataro, - autinhnp. SVIESKITE i
"DRAUOĄ", Kuilio KAINA t n t apie Lietuvą, Lietuvos v a d ž i ą kurį labai jausmingai ir žavė- žinių apie juos, kreipkitės pas
I reumatizmo ar vidurių. Pa
GERAS IR
rnešink "Alberta" vaistus.
-įančiai
grojo
?žymns
artistas/Je»ą
Vokelį,
Livfcg****,
lll.
f
$6,00 nSAJI KRIVI, f # fltejt^r j e s veikime. Krok^dilio aPrisius jums už 50 -centų Niedaieiski,
KNY
šaromis
verkdajinas.
tvirtino,
angias.
Vėl
įbuvo
dainos,
kuBox
5.
$338 W. 23rd Plaoe, «aicago t 111,
PASAUI4zz

r

Žmogus ir Oyvuolys. šioje
knygoje paaiškinama įvairios
nuomonės, įvairių mokslininku
apie žmogaus kilmę ir žmonių
Btovį.
T a knyga perskaitęs ir ap
svarstęs atskirom dalelėm gali
pilnai suprasti apie žmogaus
kilmę. Taipgi toje knygoje yra
išdėstytos Darvinizmo klaidos
K n y g a turi apie 70 puslapių
J ą parašė kun. prof. Pr. Bu
dys.
'
tik 30c.
PiMiaą 2334 S Oakley Ave.
OHTOAOO. ILL.

Moko Siuvimo, Patternų kirIpiBTO, Designinf;. bhmlul Ir na-1
jmanis. Vietos duodama
dykai.
[Diplomai, Mokslas lengvais at
lOkėjimaia.
Kieso." dienomis | r |
Svakarais. Reikalaukit 4 knygelės.
ĮlSiaalb ir JTaminiai kvrt-sai 9kryW[lių Taisyme. Norint informacijų]
jraSykito ar telefonuokite.
SARA PATEK, pirm.

PRANEŠIMAS.

PLUMB1N6
•

11 m

i

1
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NAUJA KANUOLĖ KLAI. PADAI.
Chieagos Lietuvių Klaipė
dos Komitetas vakar per ,Elta
Commeree Co. i Kauna pa
siuntė dar $500.
Viso labo
pasiusta $2^500. Aukos yra
skiriamos i Vyriausiam Mažo
sios Lietuvos Gelbėjimo Ko
mitetui.

AUTOMOBILIŲ AUKOS.
NationaUSafety taryba ske
lbia, kad 1922 m. Suv/Valsty
bėse automobilių nelaimėse
žuvo suvirs 12,000 asmenų. ;
Nelaimių su automobiliais
pirmąją vietą
užima New
York — 785 asmenys, antrą
ją — Chicago su 736 auko
mis.

IŠ LABDARA DARBUO
TAS,

MARGAS VAKARAS.

Sus-mas buvo įdomus, nes
jame pasipylė raportai iš J7rl?Zm'

• ^

^

lA

m«h

W

Side. ^
Choras

š v y Mykolo

Wa

i'vain,

€

n

cM<«

\9**A

Visį nariaiiės malonėkite pas- *°
kirtu laiku IBilankyti. TaiJpat norintieji prisirašyti prie
Town of Lake. — sausio 2S L. Vyčių 16 kp. malonėkite atd. Šv. Kryžiaus par. svet. jį. silankyti sus-man.
vyko Labd. Sąj. 1 kuopos meRep.
Įtinisi sus-mas.

10 MĖfll SUKAKTUVIŲ
Iškilmingą Vakarienę su Programų
ir Puikiomis Dainomis
^V- ONOS DRAUGIJA
Rengia

1

SEREDOJ — VASARIO (FEB.) 7-ta D.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET.
Kampas 32-nd Place ir Auburn Ave.,
Pradžia 7-tą valandą vakare.
Įžanga $1.00.
N
Atsilankyti visų ant mūsų 10 metų sukaktuvių vakaro.
^ H
. *v
Kviečia Vakaro Rengėjų Kom.

ir Labd. Sąj. Tik reikėjo
parap. svet. Bus atvaidinta
džiaugtis katalikų visuomene
juokįijga dviejų veikądtaj ko
taip stambiais žingsniais žen
medija. "Byla del linų mar
giančios pirmyn.
V&*A
i^l
VfJ^*i<SĘr^SĘ*>-t*
k o s e Taipat bus ir dainų. Bp
**|0
ŲfSĘ^Jf^j^J^SĘ^^^
Apie) pačią kuopą, tai kas choro bus ir solų, duetu, ir t.
sykis einame geryn. Minėta t. ir t. t. Visi, kurie tik mėg
me sus-me prisirašė vienas state pasijuokti ir išgirsti gra
GALYBĖ AUKŲ NUO
naujas garbės narys, S t Mar žių dainelių, nepamirškite at
AR ESI MATĖS?
Tobuliausiomis mokilo priemonėmis:
AUTOMOBILIŲ.
1,—be peilio,
cinkevičius, įmokėdamas $35 silankyti viršminėtan vaka
2,—be kraujo,
Rengiamas
S,—be marinimo,
Žmonės mate "Vakarienbu ir du nauju nariu: P. Kelasis, ran. Pelnas skiriamas parapi
4,—be
skausmo,
Pradėjus sausio 1 d. iki va
Motenj Sąjungos 1-nios Kuopos
5,—be jokio pavojaus sveikatai.
t į " ir tie kurie nematė,'bet,) Ant. J. Kareiva. Pastarasis jos naudai. Po programos, bus
KETVERGE, VASARIO — FEB. 8 D., 1923 M.
kar Chieagos gatvėse automo
Po operacijos, pacijentas gali tuoj]
aukojo $o ir pasižadėjo būti žaidimai ir pasilinksminimas.
eiti į darbą. Kali tuoj valgyti; dai-j
girdėjo
apie
jį
i
r.norėdami
pa
šv. Jurgio iParap. Svet. 32-nd Place ir Auburn Avenue
biliais nužudvta 6*3 asmenys.
nininkų balsas tampa malonesnis,!
pilnu
nariu
mokėdamas
po
visa sveikata geresnė. Kuriems Įd
Choristė.
Pradžia 7-ta vai. vak.
Įžanga 50c. ypatai.
Tij nelaimingu
aukų tarpe matyti šį puikų veikalą, at- 50c. į mėnesį. Ištikro, taį pui
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
dinti.
Turintiems gražiausias ir juokingiausias kepures bus
kartotinai prašė- Seserų vėl
daugiausia vaikai.
Ligonius
su
{vairiomis
ligomis]
SUTUOKTUVĖS.
duodamos puikiausios dovanos kuriij visij negalima nei
fprijimu:—
jį statyti scenoje. "Vakarien- ku.
Kasdien nuo 2 vai. po pietų ikl'<|
išvardinti. Tatgi shjkitės kepures ir visi ant šio vakaro.
19 vai. vakare.
Kuopa rengia bazarą gavė
Bridgeport.
Pp.
Juoz.
ir
butis"
vienas
tų
retų
scenos
Nedėliomis ir seredomls ofisas]
IŠGANINGAS DAIKTAS.
Nuoširdžiai kviečia visus
[uždarytas.
nios
metu.
Pirm.
pranešė,
kad
Į
Petr.
Urbai
praneša,
kad
ketv.
veikalų, kuri žmogus kartą pa
Moterų Sąjungos 1-ma Kuopa.
DR.
AL.
M.
RAČKUS,
mūsų
gerb.
kleb.
kun.
A.
Į
vas. 8 d. 1923 m. gv. Jurgio GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR
PASARGA: Visi kurie pirkote tikietus ant Vasa
Chieagos sveikumo konusio- matęs nesitenkina ir kuris
OBSTETRKAS,
Skrypkus
aukoja
saldainių
už
bažnyčioj 9:30 vai. ryte įvyks
rio 18 d., šie tikietai bus geri šiam vakarui.
nierius skelbia, kad smarkus nenusibosta matvti. Jo gi[1411 So. 50th Ave.
Cicero, 111. j
$JK). Labdarybės bazarui. Čia sutuoktuvės jų dukters Bron.
šaltis, tai išganingas daiktas Ii, sielą sujudinanti' tema
nė truputį nenustebome nes su Ant. Rakausku. Celebrantu
žmonjėms.
Panaikina jis vi [palieka neišdildomą įspūdi.
Sykį matės nori vpl sielą pa mūsų mylimas klebonas kas bus kun. B. Urba, sub-diasokias ligas.
met patiesia po šimtinę Lab konu — kun. McCue, diako
Andai buvęs Chicagoje tru tenkinti juomi. Todėl ir sve
darybės reikalams. Garbė ir nas Br. Si m. Rakauskas, O.
mpas, bet smarkus šaltis, stai timtaučiai panašius veikalus
nuoširdus ačiū jam.
S. B.
ga sumažino susirgimus in- kartoja kasmet.
Šis bankas parduoda aukštos rųšies real estate
Kadangi, kaip jau visi žino
fluenza ir plaueiu liga.
Jis bus vaidinamas Verbų
Tai pirmi symptomal kure reika
me, našlaičių namas su ligo
pirmus mortgečius, kurie apsaugoti didelės vertės
lauja pagelbos.
Anot komisionieriaus, šal sekmadienyje, kovo 25-tą ir
Oai reikalingi akiniai T
ninę bus pradėtas statyti šį
Chicago 's real estate.
Pasiklausk manės Šiandien.
tis tai geriausias vaistas.
..antracĮienyj, kovo 27-tą. AkaTuriu 20 mėty prityrimo
pavasarį, kuopa susirūpino, DIEVO APVEIZDOS PĄJl.
Real estate ant kiekvieno mortgičio yra vertas
Pranešta, kad eina aut Chi-!< lemijoje repeticijos jau eina.
JOHN J. SMETANA
kaip čia sukėlus kapitalo tam — I* D. S. 25 kuopos susidu syk tiek, kiek mortgičių neša. Tat-gi Jus turite
Veikalo
svarbias
roles
vaidins
cagos dar viena šaltoka oro
rinkimas įvyks vasario 7 d. S
Akių Specialistai*
šventam darbui, kurį, per ke vai. vaje. parap. mokyklos kam
pilną apsaugą ant savo pinigų.
1801
So.
Ashland A T C , kamp.
tos
pačios
vaidintojos
kurios
vilnis. Gal ji miestą sieks
18-tos gatvės
taip pasekmingai atvaidino letą metų įtempę jėgas kan bary. Visi nariai ir kiti, ku Ant t lubų, kamb. 14, 15, 16 Ir 17
Ateik šį vakarą ir peržiūrėk mūsų listą.
šiandie, gal rytoj.
rie norėjų laikraštį "Darbi triai
dirbome.
Sumanyta
va~
Ant viršaus Platt's valstinyčloe
trys metai atgal, kaip tai:
• Temyk mano parasa
ninką"
pigiau
gauti,
ateikite
ryti smarkią agitaciją ir rengValandos
nuo 10 ryto iki 9 vakare
BU SUIMTU SU GINKLAIS A ehazo
Padaryk depozitus ant savo taupinimo accountų
*' Vakarienbučio''
į kuopos susirinkime.
Nedėliomis
nuo ,9 iki 12 pietų
tis prie milžiniško vajaus di
Valdyba.
dabar. Nuošimtis bus mokamas nuo 1-mos dienos
savininko rolę — Ona Karpiudžiajame Town of Lake. Tam
Ant kampo 5o gat. ir KoVasario ant visų depozitų padėtų prieš Vasario 10-tą
NORTH Š I D E . " JJ. Vvėiu
darbui komisija sudaro trys
bey gat. du policmonu sulaikė Samueliaus rolę — Anast.
5v kp. įmn. susirinkimas įvyks
dieną.
įtekmingi vyrai: A. J . Karei- h šį
vakarų, vas, 7 % Šv. My
du įtariamu vyruku.
Pada Freitikaitė,
va, J. Brazauskas ir P. Very kolo parap. svet. 8 vai. yak.
ryta krata ir pas abu atrasta
GYDYTOJAS IR CBTRUBOJUI
Marijos
Magdalenos
—
Rast.
4441 So. Western A v eone
po revolverį.
Jadv. Urbiutė,
.
r
j
IVler. I^afayette 4146
Tyla.
TOWN OP LAKE. — L. Vv
?
Tai Waltor
O'Donnell ir
Judo — Ona Vilk Lutė,
čių 13 kp. susirinkimas jvyks
Taan4os: f - l l rytais. 1-1 po
TVilliam Callahan.
Abudu
Petro — Br. Urbiutė.
I
vasario 7 4I. 8 yal. Davis Sqa- pfetal ir 7-s vakarais. NedėldlaJAUNIMO KP. AUGA.
CHICAGO, ILLINOIS
turi policinius rekordus.
are* Park svet* Pramatoma, nials Ūktai po platu I iki 5 vai.
, Beto, gros keturiasdešimti »s
bus kas toBridgeport. — L. Vyčių 16 kad šįame sus-me
TURTAS SUVIRS $7,000,000.00
muzikantu orkestrą,
l
—
kio
ypatingo/
Valdyba.
50 DOL. BAUSMĖS.
"Vakarienbutis" paradyta kp. laikė savaitinį susirinkiBankas kuris pagelbsti Jums žengti pirmyn.
Resld. tol. Van Buren 4294
nia.^(Kada
I^ed.).
Sus-mas
BBIDOEPOBT. — Susivie
angliškai Monsignor Robert
Ofiso tel. Boulevard 9191
50 dolerių pabauda teismo Jiugli Benson. Sulietuvino pa buvo skaitlingas ii* gyvas. Pir nijimas Lietuvių Namų Savi
miausia buvo apsvarstyti kuo ninku nvn. susirinkimas įvyks
nubaustas Joseph Uaher, 26 čios Seservs.
trečiadieny vasario 7 d. vak.
RII8A8 GYDYTOJAS t*
•
pos bėganti reikalai1. Nutarė 7:30 vai. Mildos svet 3142 So.
m., 5119 So. Carpenter st.,
CHIRURGAS
Veikalas parodo kas atsiti laike misijų visiems nariams Halsted St. Visį nariai malo
kurs su revolveriu grūmojo
Specialistas Moteriškų. Yyriškų
S*iu&^
Yalkq tr visq ckrooiikų U g i .
ko
kančios
metu
kambaryje
ejtį išpažinties ir in corpore nėkite laiku susirinkti, nes y"šaudyti'' į Peoples Shoe
Ofisas: SSS5 S. Halsted S t
1-a daug svarbių reikalų apta
kuriame Kristus valgė pasku priimti 6v. Komunijų.
krautuve, 700 W. 59 s i
Vai.: 19—11 ryto; 1 — • po
*
rimui. Norintieji įstoti kvie
ptet, 7—8vak. N«d. 1 9 — 1 9 d.
tinę
vakarienę.
Ten
matai
kaip
Kuopa
rengiasi
prie
ateinanPaskiau teisėjas pabaudą
čiami atsilankyti. Priimami
Ras. 1199 Independanoo Blvd.
Jonas
atvedė
Mariją
ir
kaip
eio
baliaus
,kurs
įvyks
vasario
Chicago.
suspendavo paduodamas* jį 6
nariais visos Chieagos lietu
!*/
ji tyliai didžius skausmus* 10 d. Tas balius bus vienas viai namų savininkai. Teikia
mėnesiams probacijai.
kentėjo. Ten Marija Magdale gražiausių, n*s bus geriausia ma page^ba* įvairiuose atsiti
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
na ateina ieškoti suraminimo muzika, gros puikiausius šo kimuose.
a
LIETUVIS
AKTC SPECIALISTAS
MOONSNINE'' AUKOS.
A.
Bugailiškis,
nut.
rast.
išgirdus kad Išganytojas su kius. |
Palengvins
visų
aklų
tempimą
imtas. IŠ ten ji mato Jį ne
CICERO, ILL. — L. Vyčių
kas yra prležas_
Malonu yra kad kuopa pra
"Moonshine ,? aukų skaičius
timl
skaudėjimo
14
kp.
mėh.
Susirinkimas
įšantį kryžių. Ten Petras at- dėjo žymiai didėti narių skai
galvos,
svaigulio,
aptemimo,
nervoChicago jf didinasi.
Vieni
(i na savo nuodėmę apverkti čiumi. Htai kad ir šiame sus- vyks vas. 7 d 7:30 v. v. Šv. tuma, skaudančius ir užsidegusiu*
Antano par. svet. Visi^nariai- karščiu akių kreivos akys katerakgirtuokliai lovoje baigiasi, ki
ir per Marijos užtarymą gau me prisirašą keturį nauji na ės atsilankykite, nes yra daug to, nemiegio; netikras akis indedam
ti miršta tiesiog gatvėse, dar
Daroma egzaminas elektra parodan
na atleidimą. Ten ateina ir riai. K. fclekaitė, P. Redec- reikalų aptarimui.
tis mažiausios klaidas. Akiniai pri
kiti susiskaldo makaules kur
teisingai, toli ir eiti matan
ValdybaT taikomi
išdavėjas Judas užkietėjęs sa kaitė; į jaunamečių skyrių
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
ant šaligatvių.
gėjimo ir vaikus einančius mokyk ^
'l.'TVT.
vo
nuodėmėse.
Atmesdamas
lon.
Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro
%
Aną vakarą arti savo namų Samueliaus meldimą kreiptis prisirašė E. Jasalskis ' ir St.
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare.
ant šaligatvio atrastas
nuo prie , Marijos geilestiugumo, Jasalskis_ Pereitame sus-mo
1545 W. 47 St. ir Ashland Av.
prisirašė
į
jaunamečių
skyrių:
PARSIDUODA tuat greitųjų namas,
"11100118111™}' parvirtęs Jo
jis eina pražūties keliu. Ten M. Pilipaueis ir J. Redeckas. lengvoms išlygoms, 4 pagyvenimų i»o
seph Zubenas (?), 1718 Xorth
4 kaimbariua ties Sv. Kryžiaus bažns'matysi ir girdėsi kryžiaus ke Kuopa, sus-mus laiko kiek Čia, Pardavimo priežastį iStirsite ant
Išdirbėjiai ir I m porteriai Geriausiu
Robey st. Mirė pirm atverk
vietos. Kreipkitės pas savininką
lionę, gaujos rinksmus ir visą vienų, trečiadienį (seredų), 8
A. GEDRIMĄ
siant pašauktam gydytojui.
(Ant
antru
lubų iš užpakalio)
Kalvarijos dramą. Veikalas vai. vakare. Mėnesinius sus- 4545 So. Hormitagc
Runka Dirbtu
Ave.
Chicago.
David Kanunski, 1408 So.
turtingas įspūdingomis sceno mus laiko kiekvienų mėnesį
PARSIDUODA grocernė ir buferPeoria st., atrastas su pramis, orkestrą, vaidilos suda pirmam trečiadieny. Sekantis nė lietuvių ir kitų tautų apgyventoj ieriaushf vimušta galva ties trepais na
vietoj turi būti parduota šią savaitę.
»m pfutuullj..
ro nepaprastą vaizdą. Golgotos sus-mas bus mėnesinis. Įvyks Duokit©
Gan»ntuoj»pasiulijimą suly«r savo nu
mos ant ue- ]
mų, 436" So. Sangamon st. [kruvinas kelias palieka am
žiūrėjimo.
Mmt»
mrtų
trečiadienio
vak..
vasario
7
d.
f i daoir i e 4104 So. Campbell Ave.
Paimtas ligoninėn.
Pilnas žinai didingas, kilnus, mums
meuics
kal
nas n**ų ko
Vjnoonshnie." Sakoma, mir išganymą nešąs.
kia kita fir
ma S. v - i
I Italijoj
gali
ąjas.
Narcize.
JftH parduoti.

IŠIMU fONSILUS

KEPURINIS BALIUS
SU DOVANOMIS

AR GALVA SKAUDA?

**

PIRK SAUGIUS MORTGIČIUS
ČIONAI.

PRANEŠIMAI.

IDR. A. K. RUTKAUSKAS

Central "įsiffissr

Bank

1112~West 35th Street.

Dr. A. A. R0TH

PARDAVIMUI.

ITALIŠKŲ

Armonikų
r

KIEK NEVEDUSIŲ OHI j
CAGOJ?
Anot 1920 m. cenzo, Chica
go turi 363,178 nevedusius
vynus ir 274,924 nevedusias
Doleris.
Pagal to paties cenzo, viso
se Suv. fValstyUėse tais me
tais butą 12 mjjionn nevedėlhj.

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
Atdaras kasdieną (išskyrus
šventadienius) nuo 9 vai.
ryto iki 8 vai. vak.
2334 So. Oakley Avenue
(Kampas 23 įd Place)

Knlngra nu pi I
lom InstruksUom duoda^^^^^^^^^^^^^^
m«i pirkėjams. Mes garantuojame
kad mokiniai galės groti ant armo«
alkos iš gaidų į keturias mėnesius
laiko. Ka&ykite angllfikal reikalau
jant informacijų. Kataliofas slunfttamas dykai:
Baatta Nerenelll Aeordeon Mfg. Co:
817 Blue Isląnd Ave; Chicago. 111.
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ALBINAS
BUDRIKAS
M-iLsii numylėtas siinus persiskyrė su štuonii pasanlių Vasa
rio 5-a d^ 1923 metu, 5 valanda ryte, po ligos plaučiu uždegimo,
kuria sirgo tik 8 dienas.
Vėliomis turėjo 21 motus ir 9 mėnesius amžiaus. Paliko dideUarae nuliūdime tėvus, Joną ir Barborą, Budrikus. ir tris brolius Bronislovą, 16 metij amžiaus, Benediktą 13 metu ir Alfonsą
8 metą amžiaus.
/
laidotuvės Jvyks Ketverge, Vasario 8-toJ d. 8:30 iš ryto 1923
m. iš namą po numeriu 3254 So. Morgam Street, | Šv. Jurgio Baž
nyčią. P o pamaldų bus palaidotas į švento Kazimiero kapines.
Melstame visus giminės Ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę tėvai, JONAS I R BARBORA B l BRIKAI,
Ir broUal, BRQN|SIX>VAS, B E N g P Į E T ^ ir ALFONSUS.

T

BENGIAME STOGUS.
Užlaikome skardis, rynas, medegą, kaminams, kaminus taisome,
valome ir atlikame generalj tai
symo darbą ir malevojimą.
STACKER and HAAS
2868 So. Oakley Av«.

BANK

aikai dabar važinėja už
daug žemesnę kaina ant
Eievated linijų. Vaikai
neturintieji 7 metų amžiaus
važiuoja veltui.
Mieste Chicago vaikai su
virs 7 metu ir neturintieji 12
metų amžiaus moka 3c. Vai
ką/ suvirs 12 metu amžiaus
moka pilną kainą. Vaiką i ne
turintieji 17 metu amžiaus
lankantieji mokyklas gali va
žinėtis po 5c, nusipirkdami
50 tikietų knigutę, kuri gera
kol tik suvartoji visus tikie
tus.

Chicago Eievated Railroads
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