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KLAIPĖDOJE MDARYTA LAIKINOJI TAIKA 
MOKYKLŲ BILIAITEXAS 

VALSTYBĖJE. 
ŠOVINISTAI VEIKIA IŠ 

VIEN SU BIGOTAIS. 

Katalikai pakėlė kampaniją 
už savo teises. 

MIESTAS PADALINTAS | 
TRIS ZONAS 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

SAVANORIU ARMIJA GRĄŽINAMA LIETUVON 

TURKAI ATMETA VISĄ L I E T U V O J E . 

SANTARVĖS KOMISIJA IŠKELIAUJA PARYŽIUN 
ACŠTIN, Tex„ vasario 11. 

— Texaso valstybės žemes
nieji rumai nusprendė vieną 
mokyklų bilių paduoti atspau-
dinti ir atatinkamuoju laiku 
bus pradėti debatai. 

Tai atstovo Baker, iš Milan 
apskrities, bilius. Jame pažy
mima, kad apskričiu mokyklų 
.mprintend. tori turėti teisę 
ekzaminuoti privatinių moky
klų vaikus. Prie tu mokyk-
lų, suprantama, priskaitomos 
ir katalikų parapijų mokyk
los. Ir jei superintendentai 
rastų privatinėse mokyklose 
vedama mokslą neatatinka-
muoju, jie gali parėdyti vai
kus siųsti j publiskas mokyk
las. 

Rūmų komiteto švietimo 
reikalais dauguma narių tų 
bilių grąžino rūmams su ne
palankumu. Teėiaus tuojans 
apie tai atsiliep* inažnnm t#-
komitcto nariu. Šie nariai 
bilini reiškė palankumo ir ma
žumos paklausyta. šiandie 
ta mažuma darbuojasi gauti 
biliui užtektinai atstpvų bal
sų, kuomet ateis bals avjmo 
laikas. 

Be to, legislaturon įduota 
dar kitu du mokyklų klausi
me biliu. Senatorius Cald-
well vieną bilių įdavė, aukš
tesniems legislaturos rūmams. 
Reikalaujama, kad privatinė
se ir parapijų mokyklose pil
nai butų mokinama angliškos 
kalbos. Taipat reikalaujama 
vaikus mokyti Suv. Valstybių 
ir Texas valstybės konstituei-. 
jų. Taigi, pilnai vaikus su
pažindinti su šalies ir valsty
bės teisėmis, priedermėmis ir 
idealais. Pagaliaus reikalau
jama į mokyklas Įvesti fizini 
lavinimų. 

Žemesniųjų rūmų atstovas 
Culp įdavė kitą bilių, idant 
visų mokyklų, taigi publiškų 
ir privatinių, mokytojai ir 
mokytojos prisiegtų ištikimy
be Suv. Valstybėms. 

Tuose biliuose aiškiai įžiū
rimas katalikiškoms mokyk
loms nereikalingas šovinistų-
bigotų užvelkamtas jungas. 
Dėlto valstvbės katalikai or-
ganizuojasi. Ir pakeliama 
smarki kampanija prieš tuos 

KLAIPĖDA, vas. 9 (suvė
linta). —1 Klaipėdos lietuvių 
valdžia šiandie nusprendė pri 
si tai kinti prie santarvės amba 
sadorių ultimatumo Lietuvai, 
kad Klaipėdos savanorių ar
mija, kurį visas laikas oku
pavo Lietuvą, turi gryžti Lie
tuvon. 

Ultimatumo laikas baigėsi 
šiandie pusiaudieniu. Anglų ir 
italų delegatai d£jo visas pas
tangas sutaikinti Klaipėdos 
valdžią su t'rancuzais. Bet vis 
r.evyko, 

Galų-^ale tan reikalan įsi
maišė Chicagos laikraščio 
Tribūne korespondentas ir pa 

davė taikai sugestiją. Jo su
gestija abiejų pusių priimta 
ir tuojans padaryta laikina 
taika. 

Ta priimta sugestija yra 
ta: miestas turi but padalin
tas į tris dalis, kurias turi o-
' kupuoti atskiriai franeuzai,', 
anglai ir lietuviai. 

Tas šiandie atlikta. 
Rytoj specialė santarvės ko 

misija iškeliauja Paryžiun. 
Drauge su ja keliauja Lietu
vos ir Klaipėdos delegacijos. 

Apie ^1,500 klaipėdiškių sa
vanorių bus perorganizuoti 

polieijon. / / 

LONDONAS, vas. 11. -
Gauta žinių, jog turkų seimas 
Angoroje dauguma balsų at
metė visą sutaisytą Lausan-
noj taikos sutartį. 

Dėlto tuvfifų valdžia atnauji-
'na savo reikalavimus, idant 
'santarvės kiro laivai apleistų 
be vien Smirnos, bot ir kirus 
Turkijos uostais. 
1 Turkai tvirtina, kad kuo
met nepavyta taikos konferen 
cija, tai Mudanijos paliaubų 
sutartis netenka jokio reikš
mingumo. 

Į AMERIKOS PRZIDENTĄ 
HARDINGĄ. 

74 LAVONAI IŠIMTA IŠ 
DVIEJŲ KASYKLŲ. 

Manosios Lietuvos Gelbėji
mo Komiteto skyriaus Seimas 
'telegrafuoja Amerikon prezi
dentui Hardingui: ^ 

ŠILUTĖ, sausio 19 d., 1923 
m. Mes Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto Seimas, 
susivažiavus visos Lietuvos 
'gyventojų atstovams iš visų 
luomų ir iš «viso Klaipėdos 
krašto vienbalsiai nutarėme 
ir prašome Am. Suv. Valstijų 
užtarti mūsų išsivadavimui iš 
santarvės okupacijos valdžios, 
kad ji paliktų mums patiems 
apsispręsti ir sudaryti savo 
valdžią mūsų tĮėvynėje taip, 
kaip mums tinkamiausia ir 
patogiausia ir patartų santar
vės valdžiai nenaikinti mušu 

Ruhro Krašto Gyventojai 
iai Nerimsta 

VOKIETIJOS MINISTERIAMS UŽDRAUSTA LANKYTI 
R U H R O K R A Š T Ą . 

UŽGINA LANKYTI OKU- | kos, Italijos ir kitij šalių am-
PUOTA KRAŠTĄ. 

Pasiremiant skelbiamomis , , a m ,J i r n e l i e t i i š n a u J° m u s , l 
žiniomis, I)nwson, N. M., irjkrm,J°> kun. m<>s atidavtane; 
(umberland, B. C, anglių ka- t l k t a i d e l t o> k a d m e s P*8'1-*'-

PRAMATOMA TRIUKŠ
MINGA PARLAMENTO 

SESIJA, 

syklose nuo efcspliozijos žuvo 
. įviso 153 darbininkai. 

i si pagerinti Anglijos ukį, pa-| J« D»WBOII kasyklų jau iš-
iengvinti ūkininkams, kuri«Į i rata 4 1 lavonas, gi 79 dar Ii-
šiandie velka nepaprastas s u n j ^ - » Cumberland išimta 33 

lavonai. 

žome vienytis po globa mūsų 
nepriklausomos tjėvynės Lie-

PARYŽIUS, vas. 11. — 
Čionai turėjo konferencija 

Francuos premieras Poincare 
su Belgijos užsienių reikalų 
ministeriu Jaspar. 

Nutarta uždrausti Vokieti
jos kanclieriui ir vokiečių mj-
nisteriams lankyti okupuotų 
"Ruhro kraštą. Ir apie tai tuo
jans pranešta Vokietijos vy
riausybei. 

Ruhro kraštan Francįja im-
'portuoja lenkus darbininkus 
iš Lenkijos. Darbininkai par
traukiami per Danzigą, juro
mis. 

tuvos. Mart. Jankus, prezid..' Franeuzai gaminasi okupuo 
'ti dar didesnius Vokietijos 

DARBO ATSTOVAI IR LI
BERALAI AKĖS VALDŽIĄ. 

Svarbiausias klausimas — tai 
Ruhro reikalas. 

LONDONAS, vasario 11.— 
Vasario 13 dienų atidaroma 
Anglijos parlamento sesija. 
Ta sesija visi labai interesuo
jasi. Nes pramatomi labai 
karšti debatai del valdžios nu
sistatymo užsienių reikaluo
se, ypač Ruhro krašto reika
le, kame Anglijos vyriausybė 
šiandie užima neutralę poziei-

K!ek žinoma, Anglijos vy
riausybė tiesioginiai priešina
si iraneuzų akcijai Ruhro 
krašte. Bet premieras Bo
na r Law Visomis išgalėmis 
darbuojasi palaikyti kuoge-
riausius santikius su Franci-
ja. 

Toksai premiero nusistaty
mas didžiai nepatinka Darbo 

1 partijai ir liberalams. Kaip 
vieni, taip kiti tokiame nusis
tatyme mato pavojų Europai. 
Be to, Francija su savo akci
ja labai kenkia Britanijos in-
teresams*. 

Pramatomas triukšmas. 

visus autokratinius bilius. 

MIR£ SPINDULIŲ IŠRA 
DEJAS. 

BERLYNAS, vas. 11. — 
Muniche mirė prof. Roentgen, 
tuo vardu spindulių, žinomų 
kaipo '^-spindulių/ ' išradė
jas. 

Susirinkus parlamentui, be 
abejonės, pirmiausia bus pa
keltas Britanijos neutralumo 
klausimas. 

Buvęs premieras Lloyd Ge
orge gryžo iš kelionės Ispa
nijon. Šiandie jis ilsisi pro
vincijoje. Jį tenai lanko li
beralai, su kuriais diskusuo-
jama Anglijos padėtis. 

Buvęs premieras darbuoja-

kenvbes. 
Lloyd George turi pagami

nęs plačią, žemdirbystės pro
gramų ir del jos parlamente 
pakels kovų. 

Darbo partija sustiprinta. 

Darbo partijos atstovai šioj 
parlamento sesijoj bus stip
resni 'nei pirmiau. Priedi-
niuose rinkimuose atstovu 
parlamentan laimėjo Arthur 
ITenderson, partijos vadas. 

Kall>ama, kad vyriausybė 
šioje sesijoje susidurs su pa
vojingu sau krizių. Teeiaus 
niekas nepramato, kad Bonar 
Law valdžia butų nuversta. 
Konservatistai juk taipat sti
priai laikosi. 

Francija įtariama. 

Angluose vis daugiau pri-
gija nuomonė, kad franeuzai 
Vokietijoje turi blogus tiks
lus. Netiek jiems rupi pati 
karo kontribucija, kiek pačios 
Vokietijos skaldymas. 
• Taikos konferencijos laiku 

franeuzai mėgino visus įtikin-
ti, kad verta nuo .Vokietijos 
atskirti Rhinelandą ir tų pro
vincijų paskelbti ^ nepriklauso
ma valstybe. 

•Tuomet prezidentas Wilso-
nas pagrūmojo, kad jis aplei-
šiųs taikos konferencijų, jei 
franeuzai neatsižadėsią tų 'sa
vo planų. 

Anglai *tad tvirtina, kad 
šiandie Anglijos vyriausybe 
turėtų užimti Wilsono pozici
jų. Franeuzai negali vykin
ti savo planų nei Rhinelande, 

fnei Ruhro krašte. 

SUMAŽĖJO EKSPORTAS. 

WAJŠHtNGTON, Vas. 10.— 
1921 metais Amerikos prekių 
eksportas siekė arti puspen
kto biliono dol. Bet perniai 
'jau tik kiek daugiau pusket
virto biliono. -* 

PARDAVINĖJO RUBLIUS. 

MOCKAįVA. — Po Liuba-
I vo ir Kučiūnų žudynių lenkui 

pasteninė policija, kuri, buvo 
gausiai užstojusį visų demar
kacinę linija, buvo vietomis iš 
čionai atitraukta ir tiktai 
kai-kur palikta. 

Dabar gi nuo 10 — 1 lenkai 
savo pasieninę policijų vėl 

'perdėm nustatė ir dvigubai 
sustiprino. Vietos gyvento
jų yra patirta, kad ši naujai 
atsiųstoji lenkų pasieninė po
licija yra kareiviai, tiktai už
dėti policijos kepurėmis. Be 
to, pastaruoju metu taipat pa 
stebėta, kai-kurie ir toliaus 

DETROIT, MICH., vas. U. 
— Areštuotas Alex 

l 
kurs pardavinjėjo glėbiais bol- stovinčių burių kareiviai tai 

plotu? 

GYVENTOJAI KILA RUtt 
RO KRAŠTE. 

'Pramatomas. didis kraujo 
praliejimas. 

\ 

ševistinius rublius tvirtinda-
mas, kad rubliai veikiai pab-
rangsią. 

pat turi po dvi kepures: vie
ną kareivišką, kitą polieijan-
to ženklais. 

. Į Į ' . * ; 

Iki vakar Chicagoje po au
tomobilių ratais žuvo 70 aah 
menų pradėjus sausio 1 d. 

VOKIEČIAI REIKALAUJA vokiečių sutinka verčiau mir-
AMERIKOS PAGELBOS. ti, negu gyventi vergijoje. 

\ Nupasakojęs franeuzų žiau-
j rybes Vokietijoj, princas pa
r e i s i , kad Francijos svar-

Tą pagelbą, sako, žadėjo 
Wilsonas. 

SALEM CA'STLE, Bade- biausias siekimas yra sunai-
nas, Vokietija, vas. 9. — "A- kinti Vokietiją. 
merika gelbėjo pakelti be
tvarkę, kurioje šiandie Euro
pa grimzdą. Dėlto, Amerika 
šiandie privalo pakilti ir Eu
ropai grąžinti taiką. Aš tu^ 
riu teiaės reikalauti Ameri
kos. Kadangi tik Amerikai 
davus pažadėjimų 1 jvestį tikrą 
taiką aš pripažinau armisticir 
jos sąlygas.'' 

Tiap čionai vokiečių susiri
nkime kalbėjo Badeno kuni
gaikštis, kurs pirmutinis val
dė Vokietiją kilus revoliuci
jai ir pabėgus Olandijon kai- j 
zeriuL 

Kunigaikštis sakė, jog Fra
ncija sulaužė Versailleso su
tartį. ( Jei Francija ir toliaus 
mus kankins, tai mums belie
ka tik vienas išėjimas. Tai 
kraštutiniausiae desperatinis 
pasipirieSinimas; Milionai jsibriovusi Ruhro kraštan 

Franci jo j e gyvuoja trys po
litinės grupės Vokietijos klau
simu. Viena grupė reikalau
ja kontribucijos su militariniu 
spaudimu. Kita reikalauja 
kontribucijos be militarinės 
pagelbos. Trečioji franeuzų 
grupė, prie kurios priklauso 
ir premieras Poincare, prisi
minus Vokietiją neišlaiko iš 
baimės, tiesiog virpa. Ka
dangi milionams vokiečių ne
galima nukapoti galvų, tad 
Vokietija ekonominiai spau-fjo krautuvininkų pusjėje. 
džiama. Recklinghauseno burgomas-
.^Princas pagaliaus sakė, jo<r t e r i s Hamm gavo čia žinią, 
šaandie Francija terorizuo- k a d tame miestely franeuzai 

BERLYNAS, vas. 11. — 
Apturimose čia iš Ruhro kraš 
to žiniose pažymima, jog kuo 
daugiaus frapeuzai ima gyven 
tojus spausti, tuo labiaus pas
tarieji pradeda nerimti. Gy
ventojų pasyvis priešinimasis 
pakeičiaWs aktive padėtimi. 

Recklinghausen miesto gy-
Ventojai stovi jau kaipir su
kilime. Andai r>er naktį buvo 
girdimi tik vieni revolverių, 
šautuvų ir kulkasvaidžių šau
dymai. Kasdien įvyksta su 
prancūzų kareiviais susikirti
mai. Liejasi kraujas. Išpra-
džių negausus. Vokietijoj vy
riausybe bijo, kad tenai ir ki
tur gali kilti atvira revoliu
cija prieš franeuzus. 

Recklinghausene apie 50,-
000 žmonių gatvėmis ^demons
truoja ir gieda kariškas vo
kiečių giesmes. Krautuvinin
kai uždarė visas krautuves, 
kad nieko franeuzams nepar
duoti. Pakeltas abelnas fran
euzams boykotas. 

Pirklys primuštas. 

Kuomet franeuzai aną die
ną užpuolė krautuvininkus už 
boykotą, gyventojų minia sto-

basadormms prieš franeuzų 
žiaurybe*. 

Hamm ištremtas už tai, kad 
jis nepiklė franeuzų parėd\ 
mų, atkreipiamų prieš miesto 
gyventojus. Franeuzai norėjo 
konfiskuoti mėsą iš municipa-
l's ledaunės. Burgomastei 
užprotestavo. Su protestu krv'i 
pėsi net i pati gen. Degoutt<Y. 
^is uždraudė visokių konfic-
katą. 

Už tatai franeuzai burgo-
masterį išvežė iš miesto, pa
leido ir iiepė negryžti. 

Franeuzų obalsis. 

\' Franeuzai okupantai varto
ja puikų obalsį, kad nesuer 
zinti vokiečių gyventojų. Jie 
visur išlįpdina paskelbimus, 
kad Vokietijon atėję "kov; 

U su, kapitalistais ir gelbėtr" 
darbininkams.v Nežiūrint to, 
darbininkai daugiausia nuken-. 
čia. Spaudos ir žodžio laisvė-

]>anaikinta. Visur žiaurumai 
ir persekiojimai. 

Toks franeuzų pasielgi] 
geriausius žmones gali supro
vokuoti. 

ANGLŲ PLANAI PRIIMTI. 

AVASHINGTON, vas. 11.— 
Žemesnieji. kongreso rumai 
dauguma balsij pripažino An
glijos planus skolų atmokė ji -* 
mo reikale. ;M 

CHICAGOS APSKRIČIO 
FEDERACIJOS SKYRIAMS 

ja visą Europą. Tečiaus jos 
nesudraudžia nei Anghja nei 
Amerika. O juk tai ar ki-

atliktL Ir Francija nebūtų 

kareiviai primušę vieną pirk
lį, nuo ko tasai miręs. 

Patsai burgomasteris Ha-
tai valstybei buvo leągva. tą f m m * ištremta iš J^cHingh-

auseno atvyko čionai ir tuo-
jaus įdavė protestus Ameri-

Visi Kat. Federacijos Sky
riai prašomi būtinai prisiųsti 
savo valdybų narių pavardes, 
adresus ir telefonų numerius 
— Federacijos' Apskričio pir 
mininkui, kun. B. Bumšui. Su 
\isokiais reikalais prašoma 
kreiptis arba pas Apskričio 
piiTnininką kun. B. Bumsą, ar. 
ba pas Apskričio raštininką 
p. J. Klimą. 

Pirm. kun. B. Bumšas, 
2334 So. Oakley Ave. 

Ghlcagū, 111. 
(Tel. Roosevelt 7791), 

Raštininkas J. Klimas, 
4414 So. California Ave. 

Ghica^o, BĮ. 
(Tel. Laffayette 5976). 

PINIGU KURSAS, 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos stec. svarui 4.67 
Francijos 100 frankų 6.21 
Italijos 100 Urų 4J61 
.Vokiatiioa 100 mark .0035 
Lenkijos 100 mark. . 0 W 
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Šią savaitę visų mūsų pas
tangos t u rot VI būti kreipia
mos į vasario 16 d. Ruoški
mės ja garbingai sutikti. 

galėtų Dėdė Šamas, kurs 
atstatyti Europos griuvėsius 
vis dairosi rankas sunėręs. 

/ • 

Turkija nenori pasirašyti 
po taikos sutartinu kurią kiša 
Santarvv. Ismet paša ir.kiti 
turkų delegacijos nariai išva
žiavo iš Lozanos pasiteirauti 
Angoros valdžios nuomonės. 
Vienok i^ondone ir Paryžiuje 
tikimasi, kad nutrauktos dery 
"bos duos geru pasekmįų. 

Girdėjome kad Chicugoje 
kuriasi Lietuvių 'Meno Drau
gija, Jau senai tokia .draugija 
pageidaujama. Geriausio pasi
sekimo, jį 

l ritikavo pirm jo barusius mi-
msterius. Sakė, kad tiems mi-
nisteciams He vien tniko rei-
1 alingos energijos,bet ir gi

dam sąmokslą prie? valdžia, 
nori ją sugriauti ir, turbūt, į* 
vesti komunia&mą. šią kliūtį 
Mussolini jau šalina. Šluoja 

•» • • 

SAUSŲJŲ- VIRŠININKAS 
PATEISINTAS. 

Jaus'noro rūpintis laiminges-! konranistus, net dulka. Ener 
niu Šalies rytojumi. Visi steJ gingas Italijos šeimininkas, 
bejosi, ką MussoĮįni gali nu
veikti, kuomet šalies finan
sai buvo suirę, valiuta nupuo
lusi ir visa valstybė netvarkon 
įgrimzdusi. 

tTečiaus Mussolini pasirinko 
sau bnrius atatinkamų padėjė
ju, ir ėmiėsi darbo. Pasekmės 
jau aiškiai matomos. Ir nors 
jis politinių priešų lfritikuo-
janias, bet pradėtą rekonstruk
cijos darbą stumja pirmyn. 

Pirmiausia jis iš valdžios 
tarnybos palruosa*o skaitlin
gus būrius darbininkų, be ku
rių vakižia gali apsieiti, bet 
kuriems prisieidavo dideles su-

Į mas'-algoms išmokėti. 

NVashingtoiio dienas 22 vasa 
rio busianti triukšminga va^ 
karienė ir įsisteigsianti Ame
rican — Baltic Society. Net 
f«ėcla kad chieagiečiai Jigšiol 
neturi jos skyriaus. Prietelin
gi mums amerikiečiai dau-
giaus mumis rūpinasi, nagu 
mes patys. Xaj bet geriau vė
liau negu niekad. s 

/ 

EKONOMINĖ ITALIJOS 
REKONSTRUKCIJA. 

• n . M . • • , - m, ^ — i • • — 

Kuomet Benito Mussoiiįu 
užėmė Italijos prerniero vietą, 
jis puskr^ė ge»' a!e šaliai 
ekonominę rekonstrukciją, i y. 
pokarinį Italijos atgaivini
mą. Gamindamas tai rekons
trukcijai programą, jis karčiai 

Buvo rašyta, kad New Yor-
ko valstybėje Anti-Šaloon Lea 
gue superintendentas Ander-
son papuolė nelaimėn. Vienas 
tos organizacijos kontribuci
jų kolektorius įskundė savo 
viršininką už suktybes. Vals

tybinis apskrities prokuroras 
pradėjo tardymus. Pasirodė, 
kad tos organizacijos fondas 
betvarkėje, 

Aną dieną iš Ney * Vorko 
parėjo' žinia, kad Anti-Holoon 

•'League direktoriai tenai turė-
.. , ! jo suvažiavimą, Atsižvelgiant 

Suprantama, pahuosuoti dar- . 
• ' | didelius Andersono nuopel-

KĄ KITI RAŠO. 

ATEIVIŲ PAŽIŪROS Į RU 
HRO KLAUSIMĄ. 

bininkai padaugino bedarbių 
skaičių. Tečiaus Mussolini ra
do priemonių tą skaičių su
mažinti. Jis kreipėsi Wash-. 
ingtonan su prašymu, ar kar
tais Suv. Valstybių vyriau 
sybė nepriimtų savo šalin di
desnio skaičiaus italų išeivių. 
Kuomet šis bandymas nepasi 
sekė, jis italų išeivystę pusu-
ko j pietinę Ameriką. šiandie 
daug italų keliauja ten ir tuo 
būdu Italijoje skaičius bedar-
bįų miolat eina mažyn. 

Paskui .Mussolini pakeitė 
muitų tarifų įstatymą. Palen
gvinta Italijon prekių įvaži-
mas ir išvežimas. Hiam tiks
lui jis jau |Kidarė su daugeliu 
valstybių ekonominiai — pir-
klybincs sutartis. Italijoje 
pirklyba atsigaivina. 

Nusprendė visus geležinke-1 

nus prohibieijai, taipat, kad 
neskleisti plačiai to viso skan
dalo, direktoriai pateisino su
perintendentą Andersoną. Pa
skelbė, kad jis pinigų neaik-
vojo. Ir todėl tas klausimas 
turi *>ut užbaigtas. 

Kad taip, tad ir valstybinis 
prokuroras turėjo pertraukti 
pradėtus tardymus. Andersoii 
ir toliaus pasilieka vietoje. 

Pranešta, kad Roekefe Nerių 
šeimyna prohibieijos tikslais 
tai organizacijai kasmetinėmis 
kontribucijomis išmokėjusi a-1 keltų žygių. Kuone visi Ame 

Tokių vardų New Yoriso lai: 

k rastis New York Globė štai 
ką rašo editoriale: 

Šios šalies ateivių spauda 
nušviečia pažiūras, kurios pa 
prastai nepasiekia senesnių 
amerikonų domės. Beveik tre
čioji dalis šios šalies gyvento
jų - priklauso ateivijai. Viešo
ji, Amerikos opinija tikrai ne
gali but žinoma, kaip ilgai ne
patiriama, ką mintija visi tie, 
kurie skaito svetimomis kal
bomis leidžiamus laikraščius. 
Tokiame, pavyzdžiui, klausi
me, kaip tai franeuzų įsįbrio-
vimas Ruliro kraštan, Ameri

k o s ateivių grupės turr defi-
nitives savo pažiūras. Tos jų 
pažiūros daugumoje sulygsta 
su jų santykiais Europoje. 

Svetimų Kalbų Informacijų 
biuras Ruliro klausimu suram 
kiojo kai-kurių laikraščių nuo
mones. Jos įvairios. Vokiečių 
kalbos laikraščiai generaliai 
šaukia apie Handingo adminis-
llocijos neveiklumą. Sako, Wn 
sliingtdno valdžia neberanda 
deciduojamo žodžio fr tokiu 
būdu dar daugiaus paskatina 

j p. Poincarę laikytis savo pa-

*<Fraaeija save žygiaia Ruhr$ 
krašte neduoda Amerikai mai« 
šytis į Europo* reikalus. 

<!teku. laikraštis Narodni Pa-
Įkrok, Omahoje, yra panašios 
italų laikraščiui nuomonės* 

Lietuvių dienraštis Draugas 
Chicagoje pažymi, jog Franci-
jos gyventojai turėtų žinoti, 
kad jiį prašymai1 nepadarys 
jojeio įspūdžio į Amerikos gy
ventojus pakol Frąncija ma
nys, kad jos vyriausias užda
vinys turėtį didžiausią Euro
poje militarinę mašiną". 

New Yorko- socialistų Russ-
ky G olos rašo, kad Franci jos 
vyriausybė' šiandie taiso kelią 
kariniam imperializmui. Gi 
New Yorko Novoye Russkoye 
Stovo, nepriklausomingas lai
kraštis Franciją N vadina vy
riausiąja triukšmadare Euro
poje. 

Kad tuotarpu republikoniŠ-
kas nugarų laikraštis Ameri
kai Magyar Nepezava giria 
prezidento Handingo nusista
tymą. Sako, kad jei Amerika 
butų reprezentuojama atpildy-
1110 komisijoje, tai ji butų 
kaip tas vyras, kurs turėda
mas pinigų apsimtų lošti su 
keturiais kitais, neturinčiais 
nei raudono cento. 

•Toki tai at ei vijos redakto
rių komentarai. 

*' garsą kalbą", užtenka ^ r 
ii tarti žodi, o jo baląas pm* 
muš orą, marus —: jokvų kJiti-
čiii nebijos, jokių ribų — tolu
mo nepripažins, ir kiekvienas, 
kur jis nepasislėptų, girdės lau, 
kiamo ar nelaukiamo kalbėto-
jaus žodžius. 

Jeigu išradimas yra rimtas, 
jis tuj*s bagaliuea pasekmes, 
Mūsų ramybė palaidota! Tylos 
niyiėtojai atgyveno savo me. 
tus. Nebegalėsime rasti poilsio 
nuo dienos triukšmo; visuo
met nediskretiška* balsas ga
lės mus (pasiekti. 

Jis nutrauks skaitomosios Į 
knygos interesą, jis sudrums 
meilų pasikalbėjimą; jis iš
sklaidys svajones pypkę berū
kant, vienu žodžiu mes niekuo
met negalėsimą užsimiršti koJ 
esama žmonių pasauly, nors 
dažnaį mes norime nuo jų pa
bėgti. 

K<aikurie užguiti vyrai gal 
pasakys kad' jų padėtis nepasi
keis ir kad neprašomas "gar-
sakalbo" balsas tik pavaduos 
žmoną. 

Šiaip ar taip, netrukus mes 
visi galėsime būti "garsakal-
bo" aukos ir jo neapkęsime, 
kaip velnias švęsto vandens. 

OmU, KATALIKAI! 
« w r w * — — »• 

piepusę miliono dol. rikos vokiečiųT laikraščiai tuo 
Taipat pranešta, kad ]HJ to j juičiu tonu rašo. 

skaudrtlo tn tui^ių šijimyna ;-J^nkų laikraštis No*y Svviat, 
Anti-Soloon I^eaguc neduosian Sv\v Yorke, taipat rašo apie 
ti net cento, kaip ilgai Ander- niusų administracijos nusista-
son ]jasiliks viršininko vieto- tymo nepastovumą. Sako: *Vie 
je. jnų <liehą prezidentas Uuniin 

MOKSLO IŠRADIMAI. 
PAVOJINGAS IŠRADIMAS. 

Išradėjų -toKpe yra tokiu, 
kurie savo naujais įtaisymais 
daug gera ir Woga atneša pa
sauliui*. Paprastai toki išradė
jai genu Amerikoje ir New 
Yorko laikraščiai visam pašau 

liūs, kuriuos iki šiolei valdė Dėlto kalbama, kad jis nusigąs paskelbė, kad mes planuo- j.liui juos skelbia. Šiuo atveju, 
valstybė, pavesti privatinėms 
bendrovėms, nes valstybei 
juos valdant, jie tik nuostolių 
davė. , 

Tas pat bus atlikta su. te 
Jegrafais ir telefonais. 

veikliai pamainytos energingi^ 
niu prohibicijos veikėju, kurs 
turės turčiuose j>asitikėjimo. 

KAS TAI TIK "VAIKŲ 
DARŽELIAI'"* 

l ' W W 

llių metų 16-tą vasario pa~ 
minėjame gal didalio kaio prie 
aušiyje. Prancūzai, lenkų pa-
kurstomi, nenori Lietuvai „pri-
l»ažinti r^laipėdos krašto, ku
rio gyventojai jau jjareičkė sa
vo valią dėtis prie LiMuvos. 
Alijantį Tarj^a jau penki me
tai vilkina šitą klausimą, tai
kydami atkluoti Klaipėdą len-
kijai'. / 

Mažosios sietuvos broliai 
ginkluojasi, kad pasipriešinti 
tiems p«^ikesįnimams. Mes 
jiems turim eiti į pagelbą. Jie 
mūsų broliai, tos pačios tau
tos žmonės. 

Šįmet paminėdami penktai 
metines sukaktuves nuo Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo, nepamirškirųe savo bro 
lių Klaipėdoje. Tarkime savo' 
stiprų žô dį Kjaipklos reikalu 
ir tą žodį paremkime darbu.' 
tai yra, aukokime vi^į salyg 
išgalių kovai brolių Klaipėdie
čių už laisvę ir vienybę su 
UBTŲVA, ; ' 

LAI GYVUOJA LIETU
VIŲ KLAIPĖDA VIENYBĖ
JE SU LIĘTUVA; 

I A. L. R. K. Fed. Valdyba. 

Lietuvoje yra labai daug 
našlių, apsunkintų dideliu 
skaičiumi vaikučių. Jos turi 
pačios sau ir vaikučiams pra
gyvenimą pelnyti. Palengvini
mui jų nepakenčiamo -būvio 
" Vaikelio Jėzaus Dr-ja" įs
teigė taip vadinamus vaiky 
"darželius1'. Ištikrųjų yra tai 
tam tikrį namai, kur motinos 
kas-ryt prieš eisiant į darbą 

•'•» P I^H.I j m , i 

(jiedra ir Ateitis tai tikros 
seserys. Abiejų Motiną — l^iu 

•Pasirodo, jog fašistų vai- j taiikiškoji Lietuva. 
tižia, vadovaujama Mussolino, 
visais žvilgsniais stumiasi inv-
myn ir žengs, jei nesutiks kliū
čių iš priešų pus*£ Didžiausi 
vidaus priešai — komunistai 
ir apiamai, visi socialistai. Jie 

Per Giedrį j Ateitį-tai Taut 
tos lAmdo kelias. 

Mūsų lautos Ateitis turi bū
ti GIEDRA. Tad remkime 
a ataįtį" ir "Giedrą". 

jame kooperuoti su Kuropo/ Paryžius pradeda konkuruoti 
viešpatijomis. Gi kitą kliena su naujuoju jKksauliu, 
jis lai visa atsiėmė.. Kas link' Vienas franeuzų laikraštis 
I)Uivios visuomenės, tai ši tam-! paskelbė, kad vienas išradė-
sybejė laikonui kas link tarjv j jas yra paganunęs tokį apa-

Naujas Ponzi. — Austin E. 
Montgomery New Yorke nu
nešęs 3 miKonus dolerių savo 
kostiumeriams. Jis vartojo vi
siems spešelninkams žinomas 
prigavystes, kaip ,Ponzi, Bis-
choff ir kiti. Jį pagavo Los 
Angeles kuomet jis bandė sp
rukti į Meksiką ir ten ramy
bės rojaus paragauti. ' 

tautinės politikos. Vienas da
lykas tikras, kad palygina
mai maža senatorių grupė, va
dovaujama senatoriaus Bo-
rah formuluoja mūsų valdžiai 
nusistatymus". 

ratą; su kurio pagelba savo 
balsą bus galima per<koti py 
kam tolumo nepaisautABeto, 
tas įdomu, kad klausytoja* ne
reikalaus jokio aparato, kaip 
sakysime prie bevielio telefo-

Itolų laikraštis Italian Cor-Jno. 

Ką reiškia žodis J^Giedr>,,'? 
Tai tyrumas, skaistumas, tai 

atgabena beį prisiunčia savo i linksmybė, malonumas, tai 
vaikučius. Tuose namuose vai- g P a ž u s žvilgsnis į ateitį, tai 
kučįai gauna per dieną paval
gyti, pažaisti ir pasimokinti. 
Vakarais-gi motinos, grįžda
mos iš darbo, atsiima tolJus 
vaikučius kiekviena savo na
mon. 

•Kaune labai stiųga butų ir 
įrengtų nakvynei vietų. "Vai
kelio Jėzaus JDr." neišsitenka 
priimti' visų beturčių vaikučių 

riere d' America pažymi, jog į Kas turės tą naujai išrastą i prieglaudom 

energijos kibirkštis, tai gyvy
bės šaltinis. Lai gyvuoja mu 
sų "Giedra". 

yr-,.-r,"tt - % f T 1 T"- TV** 

\ (Tąsa) 
Ta,gi čia i r k H o k l a u s i l u ^ a r l e i s t . 

vaikams šovinistinėse mokyklose skursti 
ir tokiu būdu bemaž visai atsižadėti tu 
mažučių, ar geriau steigti po tokius kai: 
mus lietuvių mokyklas lenkų kalboj, kur 
lietuvis mokytojus ištautėjusius vaikus, 
mokintų ne tik mokslo, bet ir auklėtų- lie
tuvių dvasioj. Jau tai yra didelis pliu-
sas, kad vaikai pašalinama iš endekinės 
įtekmės! / 

Tokia akcija pasirodė labai naudin
ga, bet drauge ir labai sunki. Naudinga -
nes per % ne vienas jau kaimas grižo lie
tuvių tautai, jau didokas iš tųjų kaimu 
jaunuolių skaičius <lanko aukštesnės lie
tuvių mokyklas ip tuo tjudu kyla mūsų 
Vilnijai nauja veikėjų karta, kuri kaipo 
gerai i«žįstonti savo gimtinę, gali labai 
daug nusverti ištautėjusios liaudies liki
me; sunki akcija — nes vieno, kiek tai 
reikia lėšų, kiek reikia gabių, taatingų 
mokytojų, kurie netik mokėtų gerai lie
tuvių, lenkų, baltgudžin kalbas, sugebėtų 
gerai auklėti, lavinti jam pavestą jauni
mą, bet drauge mokėti taktingai ir suma
ningai paveikti i suaugusi jaunimą, į vi-

prantama, kad lenkams tokios mokyklo•* , į mokytojų eilės vietinio įaunimp, kas la- darė laikraštį. 

Giedras dangus, giedra že 
mė, giedros širdys. Giedra mū
sų ^ v y n ė , patol, pakol pik
toji tamsybė neapsiaus jas. 
pakol nedorybės drumzlės ne 
užpils jos, Lai vadovauja jai 
4 * Giedra" ir giedrininkai! 

yra pavojingesnės negu lietuviškos. Karo 
pradžioje Lydos ajisk. dvarponiai įteikė 
Vilniaus Vyskupijos Valdytojui aut vieno 
lietuvio klebono ilgą skundą, kuriame jis 
buvo koiltinamas už panašių mokyklų stei 
girną. Dar stengiamasi lenkų kalboj su
daryti šiokia tokia lietuviška raštija, kad 

puo budai inteligentiją ir liaudį supažin
dinus su atgimusios Lietuvos obalsiais ir 
dvasia. Kaikurie svarbesnieji lietuvių raš 
tijos veikalėliai jau lenkų kalbon išversti,' 
pavyzdžiui: Vydūno, Maironies, Biržiškos; 
informaciniai apie Lietuvą reikalai: Vydū
no, Klimo ir kt. Jair tokių knygelių yra 
virš 20. ! 

Biskį dar grįžtant prie mokyklų ldau* 
simo reikia mano nuomonę, kad Vilniaus 
mokytojų seminarija atkreiptų ypatingos 
domės į mokytojų išlavinimą Vilnijai. Vil
nijos mokytojas netik~|)rivalo gerai pažinti 
liaudį, jos naickolgiją, net žinoti Vilniją 
tautinio susipratimo, atžvilgiu, bet taipat 
kad mokėtų lenkų ir baltgudžių kalbas; 
tik" tokie mokytojai tinka ištautėjusiems 
bei mišrioms vietoms. 

Taigi nenorėčiau sutikti su kieno tai 
"Drauge" išreikšta nuomonė gaminti Vil
nijai mokytojus įaisvoj Lietuvoj. Beabejo 
galima ir laisvoj Lietuvoj tuo rūpintis, 
bet negalima butų sutikti, kad Vilniuj 
reikėtų tą akciją pertraukti. Man regis, 
kad ypač Vilniuj tos akcijos plėtimu pri 
valoma susirūpinti ir didžiausios klintys 

bai svarbu; seminaristai dabar persekio-
I jiniu metu labiau apsipras su visokiomis 
kliūtimis ir turės* progos pažinti vietimvs 
darbavimosi sąjygas. Del mūsų nesusipra
tusios Vilnijos HaWies grąžinimo tautai 
daugiausia aš laukiu nuo mūsų Vilniečių 
mokytojų: jie stovi arčiausia tos liaudies*, 
jie ir daugiausia gali į ją paveikti. 

Tokių mokytojii ruošimas — vienas 
iš svarbiausiųjų uždavinių Vilnijoj. 

Kas del išplatintų laikraščių statisti
kos, tai man sunku ją paduoti, net var
giai galima butų iš atminties suskaityti, 
kokiais vardais lietuvių laikraščiai ėjo, 
nes. kartais laikraštis per menėsį turėjo 
k^iis kart savo^ vardą keisti. 

Apskritai leidžiama: lietuvių kalboj 
vienas dienraštis ir liaudžiai savaitraštis; 

.lenkų kalboj inteligentijai dienraštis \r 
liaudžiai savaitraštis. Lenkų kalba laik 

Taip atrodo bendruose bruožuose 'lie
tuvių akcija. 

Lietuvių darbo sunkenybės ne .tik dėl
to, kad lenkai ant kiekvieno žinksnio sta
to kuodidžiausias kliūtis, bet dar ir dc! 
kitų „priežasčių. 

Pirma — stoka inteligentinių jėgų. 
Lenkai šįmet ištrėmė iš Vilnijos kelioli
ka lietuvių veikėjų. Tiesa, lenkai nepa
siekė savo tik4o, nes darbas kaip ėjo, 
taip h' .toliau einu, bet visgi mūsų Vilni
jai smūgi* tai nemažas. O kiek lenkai 
dar lietuvių pįrmįati ir paskiau ištrėmė?! 
Pereitam mėnesy lietuvių darbuotojui 
leogintui liepė per 24 valandas iš- Kalti
nėnų laisvon Lietuvon išvažiuoti. 1919 ir 
1920 m. nemaža lietuvių inteligentų išva
žiavo laisvon Lietuvon, tiesa, su gerais 
tikslais, būtent; prisidėti prie organizaei 

)nio 4arbo, bet taipat tiesa, kad jie nema-

raščial dabar nebeina. Pirma buvo endekų J*l«« ^ v o reikalingi ir Vilnijoj 

, »ns kaimo iryventeJHs. Antra — tokia 
akcija yra sunki dėlto, kad .lenkai ypač Įneruri nuo \o atbaidyti. Mokytoju ruo-

jį tokias mokyklas persekioja. Savaime su- 'Šimas Vilniuj šias ąeras pusės: pritrauks 

yalwžios uždrausti, o dabar kad ir nov 
rimą butų leisti, tai lėšų stoka. Labai 
gaila, kad tokia akcija sustojo del lėšų 
stokos! 

1920 m. buvo lietuvių leidžiamas dien
raštis ir rusų> kalba, pasirodė,. kad toks 
laikraštis labai buvo naudingas ir reika
lingas, nes jį galėjo visi paskaityti: len
kai, bąltgudžiaį žydai ir lietuviai Net 
kaime, ypač ištausojusio j liaudy toks lai
kraštis i-asdavo daug skaitytojų. Lenkams 
tas nepatiko, nes niutė tokiam lietuvių 
veikime sau pavojų^at ilgai nelaukė už-

I 
Kaikurie lietuviai inteligentai dar

buojasi lenkams lei duonos kąsnelio arba 
del lenkyčių meilės; jie visi užsitarnavo 
išgamų varduj 

Kaikurie iš mokytojų, tarpo irgi pabė
go iš Vilnijos, mat čia sunku darbuotis: 
lenkai persekioja, tenka ir pabadauti, o 
ten laisvoj Lietuvoj ir valdžia ir savival
dybės ir visuomenė, padeda darbą dirbti. 
Tas tiesa, bet kas butų, jei' visi nepr. Lie. 
tuvon išvažiuotų f Ar tok* pasielgimas dė
ta su tėvynės meilė, su patrijotizmu? ,Ar 
mes būtum turėję šiandien neprikl. Lie

tuvą, jeį visi lietuviai darbuotojai Rusų 
prispaudimo metu butų apieidę tėvynę? 

| Kaip didele gėda daro tokiems šiauda-
dušiams kaimiečio patrijotiznias, posiau-
kavimas tiėvynej! 

1919 m. Lydos apski'itįų negiįzo po 
atostogų 5 — 6 mokytojai, liko mokyto

j a u t i Lietuvoj, Ar gi tai patrijotjšku-
mas! Žmogus inteligentas, susipratęs pri
valėtų dar kitiems posiaųkavimp, patrijo-
tizmo pavyzdį rodyti j Galima sau įsivoiz 
duoti, kaip blogai paveikia toks atsitiki
mas į kaimiiečius! 

1921 ų\. Vilniaus mokytojų seminari
ja tik ką pabaigę keli mokytojai irgi 
nepr. Lietuvon persikėlė, nors buvo pasi
žadėję kelis metus Vilnijoj mokytojauti. 
P. Biržiška net buvo priverstas at\įią. 
laišką jiems parašyti priminant -jtjjų pa
reigas. 

Bet visgį feį yra neskaitlingi atsiti-
J k mm Vilnijos gyvenime. 

Džiaugsmas ima, kad iš liaudies tar
po kyla nauja jaunų veikėjų karta, atsi-
avusį -tėvynei visa savo širdimi, dva
sia, jėgomis. Kiek parodo toks kaimp vei
kėjas, kartais ne labai ir apsišvietęs, tau
tinio susipratimo, drąsumo, IdrŽygišku-
mo, kad tik tenka stebėtis, kaip mokama 
tnusų kaimiečių mylėti ievyne, jai pasiau
koti. Juk tas lenkų t o r ^ n ^ ]>crkęsti, net 
mirčiai į akis drąsiai pažiūrėti ir* drauge 
neatsižadėti tėvynės, neišduoti tautiečir, 
ar tai ne didvyriškumas?! 

ff 
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Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos otriai 

TH Blvd. 9049 

Dr. C. Z. Vezells 
LIETUVIS MarrisTAs 

MII SO. AStfELANB AVE9DI 
ARTI 4T-tos Gatvė* 

Valandos: nuo 9 ryto iki t vak. 
Seredoaits nuo 4 iki f vakare. 

ATLAIDAI,— PRAKALBOS. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė aavo ofisą po num. 
9941 — 41 80. Halsted Street 
liaujame Juclaus Ręst. 9 lubn. 
Priima TJgontns noo 9-12 A. HL 

TeL Boulevard 7179 
Rezidencijas TeL Falrfn* BM4 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CBIICAUO, ELLIHOU 
Telefonai Tardą e*9J 

Valandos — 9 lkl 11 tf ryte 
po piety l \ l k l I rak. HVh Uoruis 
ofisas uždarytas. 

Tel. Boulevard 1460 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojai 
] | 3303 South Morgan SUeet 

Chteago, HL 

* aiaat aa akAaaauiiaaaaii^uiAi* 
* -DR. A. L YUŠJCA 

1900 So. Halsted Str. 
Tel. Ganai 9119 

•t 
x į 
* 
« Ofiso vai.: 10 ryto lkl 19 po plot » 
* 5 lkl 7 vai vakaro. jo 

Kea. vai.: 9 iki 4 po plati), g 
4193 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 9098 

ic»*T«c^o*^«rciiri iycarrr>'s?r6i 
T S 

2liĄ TeJ. CanaJ 9*7, Vak. Ganai 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ghimrgu 
1891 South Balsted Street 

Valandos: :» lkl l t ryta: 1 iki 
po pietų: f lkl 9 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

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

Ofisas DidmlestyJ: 
29 South La Salle Street 

Kambarts 5SO 
Telefonas: Central • •90 

I Vakarais 3223 S, Halsted St. 
Telefonas: Yards 4081 

J? A. E. STASULANI 
A D V O K A T A S 

{ Ab&traktai examinuojaml, pinigai j 
ant real estate skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Cnamber of Comraerce Bldg. 
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1174—4945 

VAKARAIS 
9239 So. Halsted Street. 

(Eagle Muslc Co.) 
Telef. Boulevard 9797 i 

[TeL Randolph 4759 
A A S L A K I S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyje 

ASSOCIATION BLDG. 
19 South La Salle Street 

Koom 1303 
[Valandos 9 ryto iki 6 po pietų y 

Namų Tel. Hyde Park 9395 

l P. WAITCHES • 
L i w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
: K, 911-197 91. Dearbora 

Street TeL Dearbom 9999 
Vakarais: 10739 S. Wabash Ave, 
Roseland Tel Pullman 9897 

6ioux City, I6wa. — Sausio 
28 d. &v. Kazimiero bažnyčioj 
prasidėjo 40 vai. atlaidai su 
iškilmingomis Sv. mišiomis i į* 
su procesija ir baigęsi 30 d.\ 
vakare, su iškilminga proce
sija ir palaiminimu iv, Sakra
mento. 

Šiais 40 vai. atlaidais vist 
yra labai patenkinti ir links
mi, dėlto kad šiuose atlaiduo-
so, turėjome brangų sveti,- ne
senai' iš Lietuvos atvykusį, 
kun. J. Norbuta, Vaikelio Jė
zaus Dr-jos Įgaliotinį Ameriko 
je, kuris buvo atvykęs, mūsų 
klebonui į pagelbą. Jis per 
visas dienas paiaokslus sakė 
ir išpažinčių klausi, o vaka
rais, po pamaldų, svet. pra
kalbas sakė. Už tai visi-labai 
yra dėkingi netik brangiam 
svečiui bet ir gerb. klebonui 
kun. J. čįesnai, kail jis iš ank
sto pasirūpino gautį tokį bran 
sru svetį į iwigelbji laike atlai
dų. | į f 

Be kun. J. -Norbutp buvo dar 
šie vatiniai kunigai: Trinitv 
College profesoriai kun. Pat-
riek ir kun. JPasea1 ir iš kated
ros kun. G. Sarry ir kun. P. 
Casey. Sumą laikė svetys kun. 
J. Norbutas, taipgi ir pamoks
lų sakė. Tuoj po Sv. mišių bu
vo procesija aplink bažnyčia 
su šv. Sakramentu. Procesijoj 

kalbų Lr atsisveikins su mu
mis. Po užbaigimo pamaldų 
visi susirinko į svel. 

Šiame vakare gerb. kalbė
tojas kalbėjo apie Lietuvos* 
valdžią, tvarką, valdininkas jr J 
Lietuvos darbuotojus, taipgi 
daug įdomių ir. juokingų daly
kų pasakė apie lenkus ir aipe 
kai-kuriuos sulenkėjusius lie» 

Uams K&j^e&aaas. Afct 
^iraįtųjų likosi uutarta saafcti 

Čįevelantjo visų lietuviu mass» 
mhiygĮa vasario 1? 4, 1923, ĮS-
r-jittJv̂  Mffliteta susižinojimui 
su viso' Clevelando lietuviais 
įr kad pri*iren#us gerai prie 
tos dienos, Nors .Lietuvos^ne
priklausomybes sukaktuvės 
[iripuolą vasario 1$ d., bot 
patogumo deieį pergelta pa
minė jinins vas, l&tai dienai. 

Atstovas. 

dalyvavo šv. Jono, Šv. Kasi- tuvius, iŠ ko publikai buvo 

T S I M U TONSILUS 
Toballiusiflinis nokalo pritnanaals: 

1,—be peilio, 
9,—be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—be skanumo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai 

•o operacijos, pacijentas gali t u o j | 
•iti j darbą, gali tuoj valgyti; dai-

įoininkų balsas tampa malonesnis 
isa sveikata geresnė. Kuriems iš-

Įniiiau tonsilus, yra pilnai užganė 
[dinti. 

Ligonius su įvairiomis llgomip 
pnjimu:— 

Kasdien nuo t vai. po pietų iki 
9 vai. vakare. 

Nedėliomls ir seredpmis ofisas 
į uždarytas. 

DR. AL. Ii. RAČKU&, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

OBSTETRIKAS, 
11411 So. 50ttu Ave. Cicero, UI. 

k£a99999S3a9B998H9999H 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4449 So. Weete*n Avsaoe 
leicf. JLafayette 4149 

Ta*4»4os: 9-11 rytais. 1-9 po 
pietų tr 7-9 vakarais. Nedėldla-

• nials tiktai po pietų t lkl S val| 

1 . CHARLES SEGAL 
[Perkėlė savo ofisą po numeriu^ 

4720 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECUALISTAS 
Džiovu, Moterų Ir Vyrų Ligų 

į Vai.: ryto nuo 10 — 12: nuo t—t, 
pp pietŲ: nuo 7—8:19 vakare. 

Į Nedėliomls: 19 lkl 1. 
Telefonas Dreicl SSSS 

I I I I Į — 

Rssid. tai. 
Ofiso tel. 

1 

Van Buran 9994 | | 
Boulevard 9499 

Dr. A. A R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų iv visų rkamiilkų ligų, 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 19—11 ryto; 1—8 po 
Pitt. 7—| va*. Nad. 19—19 d. 
Raa 1188 Iadependanoa Blrd. | 

Ghlcago. 
— m 

miiBro ir Šv, Onos J>r-jos ir 
dideįis būrys berniukų ir mer
gaičių. Pasibaigus procesijai 
ir visoms pamaldoms visi pil
ni džiaugsmo ėjo iš bažnyčios 
tik kai-įurie pasiliko adora
cijai šv. Sakramento. Kad turi 
tokį brangų svetį ir didelį pa 
įfioMininką, taigi visi iš baž
nyčios išėję su įdomumu tei
raujasi ir su nekantrumu lau
kia vakaro. Nes gerb. pamoks
lininkas po pamokslo pranešė, 
kad vakare svet., po pamaldų, 
bus prakalbos, į kurias visus 
užprašė atsilankyti. 

A'akaro sulaukus nemažai] 
žmonių susirinko bažnyčion 
ii* tuoj po -pamaldų visi suė
jo į svet. pasiklausyti svečio 
kalbos. Pirmiausia gerb. kle
bonas, kun. J. Oesna džiaugs
mingais į&odžiais pristatė ir su-
imžindina publiką su gerb. 
svečiu, kun. J. Norbutu. Po 
kjebono kalbos užėmė vietą 
kalbėti gerb. svetys kuris la
bai plačiai ir gražiai kalbėjo 
apie*Lietuvos našlaičius if jų 
vargingą gyvenimą j r apie Vai 
kelio Jėzaus Dr-jos reikalus 
ir visus jos darbus atliktus 
Liet. našlaičiams prsieįtyjo, 
dabar atliekamus ir užsibnėž-
tus ateity atlikti. 

Po prakalbos gerb. svetys 
MI pagelba moving pioture ma

šinos rodė j>aveikslus apie 
Lietuvos našlaičius, ko jie yra 
mokinami ir kaip užlaikomi. 
Visiems labai įdomu buvo ma
tytį kaip tie mažutėliai naš
laičiai prie visokių mašinų mo
kinasi įvairių amatų. Rodant 
paveikslėlius gerb. kalbėtojas 
kiekvienų paveikslėlį aiškino 
publikai, kurie ka veikia ir 

daug gardaus juoko. Po pra
kalbos pranešė, kad jau nebėr 
daug trūksta iki $100 ii mušu. 
kolonijos Lietuvos našlai
čiams. Taigi kad gerssnė butų 
skaitlinė ir gražiaus skambėk 
tų eieia šimtine, tai dabaigėm 
iki šimtinris ($109). Paskui 
gerb. svetys visų paprašė. , , , , . *. ».-. . 

•u n- « i-a * i-.- valdybos raportai. #ia pasrtat-
pasikelti ir kėdes patraukti f. * 

r* » • ' •« r • i - w» . ta ' i •» 

IV. KAZIMIBEO PAR. MO 
TERŲ DARRUOT*. 

FiUaiburgii, Fa. — Sausio 
28 d. įvyko skaitlingas, meti
nis susirinkimas mūsų parapir 
jos moterų draugijos "Gyvo
jo Rožančiaus". 

Pirm ftegu pradėjus svarsr 
tyti ir tarti naudingus suma* 
nymus ateinantiems metams, 
teko išgirsti praėjusių mėty 

f 

Jr**Vw^P9Ws ^^^^•rnS> • S S * 

AR GALVA SKAUDA? 

Pasiklausk m •nes šiandien. 
< Varių 99' metų prityrimo 
JOH1T J. EBIETAlf A 

1SS1 Bo. Aštri and Ave., kamp. 
la-toa gatvės 

Ant 9 lubų, kamb. 14, 1S, 18 ir 17 
Aut viršaus Platfs tnlat&r** 

Temyk mano paraaų 
Valandos nuo 18 ryto iki 9 vakarą 

Nedėliomls nuo 8 iki 12 platų 

. , _ . , , -^ /l Lietuvių svet. Šiame sus-, 
mokinas. Pabaigęs rodyti pa- m e p r i p u o l ė rinka v > 
veikslelius gerb. svetys su k]e- *;«,». . .^^»_ ti^ ,. , 

•T ' • • 

Žmogus ir Ojvuolys. šioje 
knygoje paaiškinama įvairios 
nuomonės, įvairių inokslioinkų 
apie žmogaus kilmę ir žmonių 
stovį. 

Tų knygų perskaitęs ir ap
svarstęs atskirom dalelėm gali 
pilnai suprasti apie žmogaus 
kilmę. Taipgi toje knygoje yra 
išdėstytos Darvinizmo klaidos 

Knygą turi apie 70 puslapiu 
Jų parašė kun. prof. Pr. 3u-
čys. 

Kaina tik 30c. 

M l I • • • l „ . I I I I 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4981 Sa. Ashland Ave. 
KW. Vardą 9*4 

Tai, 
OFJSO VA.U: 

f—18 v. ryto. 1—8 Ir 7—9 v. v. 
Nedėliomls: BU* 19 r. ryt© i** 
1 vai. po pietų. 
t s s s s 
Dr. 0. VAlTUSIi 0. D. 
l4k*ri/VIS AKIŲ SPBOIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas 
Umi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumų, skaudančius ir užsidegusių* 
karščiu akių kreives akys katerak 
to. nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pageibsta. Sergėkite savo re-
gėjfcnn ir veikus §ipana}us -ų^kyk. 
lon. Valandos: nuo 19 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare 

Antradienio vakare 30 d. 
saus. 40 vai. atlaidai "užsibaL 
gė iškilmingai'. Ant užbaigos 
taipgi dalyvavo visos dr-jos, 
kaip įr pirma diena, Po pas* 
kutinio pamokslo gerb. sv*/ 

D r " g OTOAOO a i ? 7 A7§' ^ ^ W* 4 7 S t * Aslilaiid Av. I tys^pranežė, kad fer sakys pra 
/ 

gerb. svetys su kje 
bonu rinko aukas Lietuvos nâ  
šlaičiams. ZTame vakare surin
ko našlaičiams suvirs $80. Po 
aul̂ ii rinkimo visiems rodė 
Lietums pinigus, litus ir ki
tus visokius gražius daikte-) 
liūs, iš medžio padarytus įr iš-
piaustytus tų pačių našlaičiu, 
ir taipgi visiems atsakinėjo ir 
tą kas kų užklauso, taipgi dar 
kalbėjo ir aiškino apie Klaipė-
dų ir jos dabartinį padėjimą. 

AnUitiu vakare, po pamal
dų gerb. kalbėtojas kalbėjo 
apie dabartinį JJetuvos padė
jimų ir jos kovotojus už tC'-t 
vynis laisvę, kurie net ir gal
vas už jų padėjo kad. tik pa-
^iliuos'iioti iš po svetimų ver
gijos. Po pralvalbų gerb. kai j 
bėtojui atnešė prie stalelio 
dar kedetų dolerių'Lietuvos na 
Claičiams, ig liuoso noro, nes 
ii ame vakare aukų nerinko,tik| 
kų paminėjo kiek pereitame va 
kare surinko. 

į šalį, nes jis norįs parodyti 
ir pamokyti vaikučius ir mer
gaites, kaip dabar tokie Lie
tuvoje žaidžia. Svetys visus 
vaikus sustatė į didelį ratų ir 
pats viduryje atsistojęs pra
dėjo juos mokyti ir žaisti aguo 
nelę, iš ko publika negalėjo 
atsigerėti, kaip gražiai yra 
žaidžiama lietuvgje aguonėlė. 
Po aguonėlės, gerb. svetys su 
vaikais dainavo ir žaidė viso
kius juokingus šmotelius, ku
rie publikų taip prijuokino, 
kad net šonai pradėjo skau-

k • 
dėti iš juoko. Pasibaigus žai
dimams turėjome atsisveikift-
ii ir su širdgiela skirties su 
tajp brangiu svečių. Kun. J. 
Norbutų pas mus f atsilanky
mas, jo gražus pamokslai ir 
prakalbos įlgaj, ilgai, bus mū
sų atmintyje.- l#į jam Augš-
čisusias suteikia brangios svei 
kaios, kuodaugiausia pasidar
buoti liet u vos našlaičiams ir 
laimingos kelionės sugrįžti į 
brangių tėvynę Lietuva. 

Jonas Zabulionis. 

SW-MAS. - U iriPRIKL. 
SUKAKTUVES PAMINĖS. 

Cleveland, Ohw. — C. L. Ka
talikiškų Brrjų Sųryšis laikė] 
metinį susirinkimų sausio 30 

ko tinjeama proga ištarti pagy 
rimo žodžius šiai draugijai u$ 
pasidarbavimų. 

Pasirodė, kad draugija atsa-M 
kančiai pildd netik dievotumo 
privalumus, bet ir nenuilstan
čiai, graliais darbeliais ir au
komis daug naudos suteikė 
savo bažnyčios reikalams. 

Nar^s pačios nesitikėjo tiek 
gausių vaisių* sulaukti įš savo 
smulkių mėnaeinjų (Jųoklejįų, 
iždan sudėtų. 

linkime ^Gvypjg Roža/*-
čiaus^Dr-jai pasekmin^ųnio ir 
toliaus, kao1 kaskart labiau 
augtų ir stiprėtų savo gerais 
darbeliaįs. 

>Bet «dar neviskas. Negalima 
j>raleist nerjaminėjus kas pri
duoda svarbos mūsų draugi
jai. Tai mųsų naudos gerb. So-
šutės Pranciškonės. Jų malo
nus ir tvarkus gelbėjimas šiai 
draugijėlei priduoda narėms 
daug £ej;o upo ir nemažai pa-

mūsų kuopeki nųopcj-
mngiau dai'buotįs. 

Sekime pavysdį w«sa Lio»| 
tuvaičių sesučių pasilikdamos 
kaip jos ištikimos ir naudin
gos dukterys-Bažnyčiai įr Tau
tai. 

Rožės Narė. 

Įžymus darbuotojas kaį. v i 
suomenėj\^pač pasišventusiai 
darbuojasi fcat. centralinių or 
ganizaeijų kuopose Bridgepor ̂  
te, Chicagoj. 

Kiekvienos jis narys, kiek 
vienoj ir darbuojasi, kaip kur 
ir valdyboj vietų užimdamas 
Jis gamsiai aukojo įvairiem/1 

tėvynės, kultūros ir kitiems | 
kilniems reikalams. 

1M . I I ! , M , I I -1.1.1 .' i H u S S S S 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Olaser na. 

raina j rankas Dr. Ckas. Sagai, 
iento ir partnerio. Visi seniems 
pažįstami ir draugai aplalky* 
apžiūrėjimą ir sTdym* kaip tr 
auo paties Dr. O. M. Olaser. 

914S «o. Morgan 9 9 i | l 
O l̂so Valanooa: Nuo 19 ryte 

Iki 9 po pietų, nuo B iki T vak 
*#«- nue 19 iki 9 po 11991. 

Telefonas Varos SS7 
ViirJL g'-M'-T,'!.'!/' 

sjems metams, bet kad penna-
žai atstovų atsilankė į sus-mų, 
lai atielėjo sekančiam sus-mui. 
Fili. rast. išdavė savo atskaį 
(a, bet sus-man nepribuvus i/r 

do globėjams atidėjo jos galu
tinų aptarimą kitam sus-mui. 

Nors ne visi draugijų atsto
vai buvo atsilanką į sus-mų 
vienok apsvarstyta keli svarr 
bųs dalykai, vienas iš visų 
svarbiausias buvo kokios nors 
pagelbos teikimas mūsų bro-

C H I C A G O J E 
0HICAOMCIAI, ATSIIMKI 

TB UtltKUS. 
w»» m • n u f r 

Chięscos Palts {vifeiaięitv) 
|jne Adams ir Cssrborn ętfyių 
randasi atėję iš Lietuvos Itlfikai 
žemiau įvardytiems asmeiums, kų-
rių dęlei adresatų persikėliinp 
kitpn viema arb* kitskių priežas-

Įcių išn^is^si nsi»l9jf sursstf. 
Laiškus galima, atsiimti pnę Qę-
uęraj J>el|very (j| A4#ms fitv# 
įėjus po dcįmęj pusėj), pr^ 

y / y r 

LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintelis vandeniu įkelias Uę^-, 
von per Sonthampk>q aut Mi||jpu{ 
laivu mT 
A4ĮUITANIA MAURETANIA 

BEIEHMU 
Apleidžia NewTork* kas Ltarnin 
ką Greitas perBėdimfs Souiąainp-

tonę: Lieturlal ypttfjkai ly^aci 

KELIA LTfl^KAI lį 
sėda ant laivo PiliavoJ valiuojant J 
J Southamptoną ir \ęn persėdą ant 
Milžinu laivų: Savaitinė tarnystė: 

Greičiaus* jaivaj pasaulyje; 
Informacjas kaalink kainas ir rei
kalingus dokumentus del iškalno 
apmokamų keliaupinkų galite gnu 
ti nuo bile ageuto; Pareikalauk}-, 
te: Yra" vienas jūsų miesto arka | | 
apieUnk^i 
rjUNAR» I J I N B 
140 N. Dearborn 
• J a • ' ^9> I P 'r. 

ko nma-, ue9 su juo greičiau 
laišką suras negu su pavaras. 
• 5—JBąckis A. 

14—'Brazas Daminikas 
1b1—Buda Helena 
28-̂ J)abai§kiJs Mrs. M»re 
29—Dainauski Joaias 
31—Ejjeveikis T, 
34—^Dragūnas Viktoria 
37-*-I>ybas Jan 
44rVnFilevicene Marijaną 
53—Gcdrimui Aatonui 
54—Oedrimas Ignacas 
59—Grinienei Antoninai 
01—Griskeaia Janas. 
8G—Jil>ni Jasapnu 
$7-^ankauskenue Marta 
89—^okubauskene Jeni 
94—Karvelis Viktorija.? 
95—fCariackas Mykolas 2 
105—Kojis .Tomas 
ll^or-Latusinskas T. 
124—Lileika S. 
125—Majakaųskis ~Frek. 
126̂  - Maekeyics &tanisia\v 
129—Mackevics5 Tony. . 
132—MaiasjB«/ieus P. 
135—Masonas" Julian C. 
13(3—Masialskis Jafezapas 
137-^Martinaiti2 It\ 
140—Mi6kawice Antonos 
143-T-Misivevcius Jo^ 
J45—Mickum ui Viktorui 
154—Murauvskis Toni 
155—Nabazas Antasas 
156*—Nav»rkuį Jonui \ 
1157—Petris A. F. 
180—Remi jos Jozef. 
18t3—Salvalai Marty 
187^«Samusnnos Mara l̂is 
194̂ —Sanekû te ^o. 
195—Savickis Vlad. 
197—^Simkevieųis Juozapui 
202—Slepavice Tony 
204--Sokelisixs N«. 
2QiS«^anpykie Mirai 
208—Spe.tilaį Juozai 
2143—Spudviias Antanas 
219—-Lukas Anna 
^21—Taomlonis Ale* 
222—Vilimas Tautavice 
224—Tinkįus Vincas 
225—fFrakas Niek 
W—Trt)jft«is Maris " 
2W~rĄ5dm>wim J»^« 
3'^^Viasteis J<m*a 

r—T^msm 
Graborius ir Balsamuotojas 

11 K. SYREVICIA 
Aatomoblliai visiems reikalams 

3996 W. S2-nd SU. 9149 W. 91 PI 
Tel. Canal 9649 Tel. Ganai S1SŠ1 

-
S£S^0^a««%0^O^«yOy9S««%O««««4 

Telefonas Boulevard 4199 

A. Masalskisl 
Graborius 

Patarnauju lai-) > 
dotuvėae ves-] j 
tuvėse kriks-S 
tynoso ir kHuo-j | 
sa reiksiųosj, > 
Kainos prieina O 
mos 

I3307 Auburn Ave. Chicagoj; 
į t*0*4ao^«*9*O*O/»O/9*%a*»»w< 

•• » • — — - r — i > — 

f - 8. BĮ SKUDAS 

frirmo langelio, ant kario virlaaji j 23Š—Rainoris Cari 
parssyta AWBĘTJSm " ^ ^ 

Prašydami ląiskp PftOttPtete Iftil-

Lietumis Graborius 
ir Balzamuotojas. 

j ' Patarnauju laidotuvėse geriau-
l šiai ir už prieinamas kainas. Par-

saindau automobilius pagraiboma, 
vestuvėms, krikštynoms ir ti. 

1911 CANAIiPOHT AVE 
TeL Ropsevelt 7592. 

6. D. LACHAWIOZ 
LIETUVM GKABORTUS 

[2314 W. 2S-rd FL Ghlcago, Dlj 
Patarnauja laidotuvėse kuopi. 

Reikale meldžiu atatsau-
!Lti. o mano darbą busite ui 

[nėdipa Tel. Ganai 13T1—SI 
llllrlimillllilIlIlIlIlIUIIUHilHUlMII 

uwia 'xaxvd vnvs 
•e;$3ionuoj9i9į av o r̂ąi 

IV m™* 'aaiAsra^ ai 
-?qXjilS iBSjn^ retujrauN JĮ oiuziaj 

jSaĮOaXU3| J!3in«rB>tldH 'BfVOV] 
sjmousip soseiK -s{«urii>ąotnl 

%M sraAjuei crsfSHofi *rsuxoidt(|| 
rot^p •smVPOnp ao^ajĄ 

|-wu JI inupeią SuiuSiseg 'ound| 
|-j|ą tiuj»nv^ /omiAnis 031991 

S90J Aaiaes siruo^a|a^ 
laoiYS aosrpojf M. tOft 

aSanoO SujJtam&sajg OUĮĮI 

S £ 

240 Waitkenie Kazimenmi 
249—Yazblis Adolpls 

KAUNASI! 
KA 

Kauno Albumas 
\ . . . . . * , 

"KMJtyAS , ,uJ t tme f»UlA.u pamatyti visa Kauni} 

kaip ant delno. Jame yra Vaįstyb«s ;Pr«Į5ia^»to ra-

mai„ Seimą nimai, įžyiniaaisios įstaigos, i>ankos, k)i*au» 

tavės, Lietuyos st*seettoriai, mirusiųjų Lietuvos kar

žygių paminklas, puikiausios U#u|io bažnyčios ir t.t. 

Taigi labai verta tokį įdbuma {sigyti. Kaii» tik 75 c. 

0RAŲ0AS VŲVIMmVVOmiM* 

" " ' aecac irrTi iiuniJiUtri 
rel. Yards 0392 

Dr. F. A. MANELIS 
SAPKAPATH 

JVal. nuo 0 išryto iki 8 vai. vak 
lKet. ir Nad. nuo • iki 1 vai. po 
piety, 

|324T Emerald Ave^ Chlcago 
-m 
• • • r0u9ę*& mm mmmjrrj* - r • r • •>*' 

Tesef. Koosevelt 81S6 
Dr. A. lUusfaiUai. Į). G, 

K159 iv. 21 strf Kami), fcfsvltf W-
VAL.; 1:00 iki 9 vak. Kad. t iki 

B H B B ^ B I 
psssJS 1'atarimai dovanai 

8 — - I I * %» » • • » • » < » mmif • „i 
I ¥ DIEGIAME STOGUS. 

Užlaikomo skardis, rynaa, a»ed<! 
g% kaminams, kampui tajfepi*. J 
valome Ir atlikaSoe generalj tai--

\ aymo 'darbą" ir mpievojima. 
STACKER and HAAS 

£398 So. Oakloy A v « 

J . i i i i . i i i i A ^ I U . A. . 
llll Iii! 

P L U M B 1 N 6 
Kaipo lietuvy*, lietnviams visa* 
dos patarnaojo koALilanssi I 

lt . VCIKA • 
9999 W. SS»th Streot į 

SLL 



CHICAGOJ 
r^m- .. .,-** . .>.«*,. 

BRASLAWSKY CHICAGOJ. VISŲ ŠVENTŲ DR-JOS 
DARBUOT*. 

Iš NewJ)rleans Cliieagon 
detektivai pargabeno iš čia 
pabėgusį E. Brasla\vsky, už 
darytos šiandie Internacional 
State bankos prezidentą. 

Jis kaltinamas išeikvojime 

Bridgeport. — Vas. 4 d. Šv. 
Jurgio par. svet. Visų šventu 
PaŠelp. Dr-ja laikė mėn. susi
rinkimą, Sus-mas buvo skait
lingas. Raportg. iš buvusio Ka
taliku; Seimo išdavė B. Seklee-

suvirš 110,000 dol., tai bankai) kis, G. Milašius ir J. Urba. 
priklausiusių. ;Rap. vienbalsiai priėmė ir nu-

ftarė įremti *Kat. Federacijos 
darbuotę. Išrinko atstovus ku-

"Young Amerika". Ir pas ta 
jaunimą tai1 dauginsią stor
žieviškumo, ehamižko apsiėji
mo butą. Jei ne tas, tai'vaka
rėlis visais žvilgsniais puikiau* 
šiai butų pavykęs. 

Nekepuriuota. 

NEZALIEŽNINKŲ LAIDO
TUVES. 

maldas tyčioj dienoj po paką-j Užbaigus senns reilcalus,včiai tą "keisą" lada atiduoti 

išgavo Policija jo adresą 
nuo jo Ohieagoje likusios mo 
teries. g 

PLĖŠIKAI PELNIJO. 

lie lankvs Fed. vietinio skv-
rta-tis susirinkimus. Atstovais 
išrinko B. Sekleekį, J. Urbą ir 
J. Adomaitį. 

Iš Labd. Sa-gos Seimo rapor 
ta išdavė J. Lešeauskas ir A. 
Stnmbris. TJap. priėmė vien-

(balsiai. 

Šeštadienio rytmetį plėši
kai pelnė suvirs 6,000 dol. 

Trys plėšikai atėmė nuo 
pasiuntėjo krepšį su pinigais i 
ties MeFarlane Auto B m l y j s p o r t ą ^ bu^s io baliau 

Co. buto durimis, 322 So. Į 
Green st. 

-r, T V , T i ^ • pavvko ir draugijai davė gra-J 

Du plėšiku užpuolė duonos•L J • ft J H 

1 ^ . • r 1 1 A A ™* * />ft! zaus pelno. Raportą priėmė gaminimo ohsa, liOO VVest (>v\ * . .. . v 

Bridgeport. — Sausio mėne
sio pabaigoj pasimirė O. S. 
Mickaus viena parapijonė. Į 
laidotuves susirinko giminės 
-— buvo ir negiminių. AUėjo 
Mickaus "kamandorius'' lydė
ti velionę į bambiznyeia. Kai-
kurios moterys pradėjo juoktis 
kad "kamaridorius" apsiren
gęs ne sulyg numirėlio "am-

synų. >\ 

Skirtingai aiškina. 

Mickus pasakojąs kad sė
dėjęs prie pečiaus su basomis 
kojomis, katė įbrėžus į koją ir 
iš to gavęs "poiziną" į koją. 
O jo komitetai sako, kad jie 
turėję didelį susirėmimą del 
finansinių knyįĮru, bet jie su 
advokato pagelba gavę viršų. 
Tai ta buvusi priežastis Mic
kaus ligos. Nesaliežninkas. 

nauja valdyba užima savo vi e- advokatui. 

VYČIŲ SUSIRINKIMAS. 
mmmm^mm 

i išdavė: G. Milašius ir S. Kar-
dailis. Pasirodė, kad balius 

su 

s l l . 

KETURIOS FIRMOS 
NUKENTĖJO. 

padėka komisijai už pasidar
bavimą. Padėkota ir darbinin-

{kams dirbusiems baliuje. 
Dr-ja nusitarė eiti in corpo-

i re prie Velykinės išpažinties, 

Walter gatvėje, ties Clark W b u a ^ l i m a » l a i k e raisiJl?> 
ir nutarė užsisakyti mišias šv. 
tai dienai. 

Visų Šventą Dr-ja pradėjo 

g., kilo gaisras šeštadienio ry
tmetį. Keturios firmos nnken-
tėjo. Nuostoliai siekia iki 25,-
000 dol. 

Lydant gatvv? vienas iš paly
dovų pargriuvo ir susižeidė 
ranką (buvo "mėnesienos" ap 
šviestas). Atsikėlęs, išsitraukė 
nosinę ir su kruvinąja ranka 
paėmęs,, iškėlęs ją plevėsavo 
paįvairinimui laidotuvių. Nu-
lydiėjus j bambiznyčią (arba 
kaip paprastai vadina kirku-

North Su*e. — L. Vyčių 5 
kuopos metinis susirinkimas 

i 

įvyko 7 vas. par. svet. 
Susirinko gražus būrelis na-

žiaus,-bet jis nudavė negirdįs.įri lJj k a d i a p t a m s k u o p o s ro:_ 

kalus, teciaus ne toks skaitliu-
gas kaip jis turėjo būti'. 

tas. Išskyrus raštininkus val
dyba ta pati. Pirm. A. Murei-
ka ir .ižd. J. Lebežinskas jau 
6 metai kaip valdyboj darbuo
jasi. 

Vieną bfogą įspūdį padais 
kuomet vienas narys besigin
čydamas pradėjo ir negražią 
kalbą vartoti. Jeigu jis save* 
negerbia, tai nors reikėtų ki
tus Uarius bei nares pagarboj 
laikyti. .' *^P 
Kuopa pradėjo kaipir po bis-, 

kį ilsėtis; lyg po kokip sun
kaus darbo. Už tai biskį kal
ta valdyba. Susirinkimai nuo
bodus — neregulariškai laiko-
mi. Didele kaltę neša centro 
valdyba/Or£aną nevisi nariai 
gauna. Jeigu širdis nesveika 

Vienas advokatas sako, kad 
už kontrakto sulaužymą ir 
rankpinigių paėmimą, tur.es 
gerai atsakyti. 

KONCERTAS, OPEROS. 

nedirba, kitos kunojjulys 
negali veikti. Žodžiu/sakant 

Town of Lake. — L. Vyčių 
13 kp. rengia didelį koncertą 
su operomis. Programą išpil
dys p. K. Sabonis ir Lietuvos 
artistai. Town of Lake ir apie-
linkės lietuviams bus progą 
pasigėrėti tokiomis įžymiomis 
artistinėmis jėgomis. Užtat vi-j 
si ir atvykite į School Hali, 
vas. 25 d. vakare į tą nepap
rastą koncertą. 

Koresp. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FAB1ŪNAS CO. 

809 W. 3501 St., Cbitago 
Te!. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
* Parduodam Laivakortes. 

Išduota .įvairus raportai.! viskas prisideda prie; neveik-
Vakaro rengimo komisija pra- humo ir kuopos marinimo. 
nešė, kad surasta veikalas 
* Gyvenimo Verpetai'. Rez. Pr„ 
Maskolaitįs jau pradėjo savo 
darbą. Vakaras įvyks bal. 8 
d. 1933. 

že), prie grabo uždegė šešias X e l l ž s į m i r š t a i r d v a s i o s ^ 

VAIKAS NUŠOVĖ VAIKĄ. 

Robert RutkoAvski, 13 m.. 
Hillside, nesant tėvam namie 
kaziriavo su Walter Melo^rit^, 
taipat 13 metu. 

Kilo ginčai. fiutkotvski at
sinešė revolverį ir nušovė Mol 
owitz. (ii patsai išdūmė iš na
mu* 

TJėvai ir policija per nakiį 
jo ieškojo. Pagaliaus atrastas 
besislapstąs Olucago & Xorth-
westem geležinkelio varduose, 
Maywoode. 

Suimtas vaikas tvirtina, kad 
jis Walterį norėjos tik pabau
ginti. Nežinojęs, kad ginklas 
užtaisytas. 

PAJAMOS IŠ tPROHIBI 
CIJOS. 

Ohieagoje kas savaitė Dė-
'dės Šamo iždan išeina po 10.-
000 dol. bausmėmis už prasi
žengimus proliibieijai. 

200 DOL. BAUSMĖS. 

Lenko K. La\vko\vską mu-
nicipalis teismas nubaudė 200 
dol. už degtinas dirbimą. Tei
sėjas grūmojo jai deportavi
mu. 

Jos vyras buvo taipat a-
reštuotas. Bot pripažintas ne
kaltu. 

augti nariu skaičiumi ir fi
nansiniai, nes kas susirinki
mas Įstoja po 2 ar 3 narius 
ir šiame susirinkime įsirašė 
nauji nariai, Mot. Daujotas, 
Juoz. Adomaitis ir Kaz. Krn-
tūlis. Kadangi ši dr-ja remia 
visokius prakilnius darbus ir 
nariai visi išvien darbuojasi 
tai jai ir sekasi sorai. 

Narys. 

RIEBIOJO KETVERGO" 
PRAMOGĖLĖS ĮSPŪ

DŽIAI. 

POLICMONO PAŠAUTAS. 

Jobn Kol pus, 27 m., 4543 
'Gibbons C t., aną vakarą taip 
įkaito nuo "moonshine", kad 
pradėjo grūmoti visus žmo
nes iššaudysiąs. Pasekmėje jį 
patį poliemonas pašovė ir a-
reštavo. 

I DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyras 
Šventadienius) nuo 9 vai 

ryto iki 8 va i vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

(Kampas 23-rd Place) 

Bridgeport. Išanksto gar
sintas šokis, kurį rengė Mot. 
Są-gos 1 kuopa įvyko vas. 8 
d. šv. Jurgio par. salėjo. Žmo
nių prisirinko apie pusantro 
šimto. Kepurės svet. mirgėjo 
kaip gėlės Lietuvos/ lankoje. 
Vienos augs tos, išpuoštos it 
mitros* — kitos turkiškos — 
kitos lietuviškos. Ir "praizų" 
gražių duota ir daugelis jais 
džiaugėsi. Iš visko matyt bu
vo, kad sąjungietv'S rengiasi 
rūpestingai prie gražios pra
mogėlės ir matyt buvo, kad 
norėjo 4'Kepurinį Baliu'' padą 
ryti gražiu, Unksmių ir įvai
riu. 

Komisijos narės pp. Br. Bi-
tautionė ir Teklė Petkienė sa
vo priedermes sąžiningai atli
ko. Kuopa džiaugiasi turėda
ma savo narių tarpe taip vei
klias nares. Jos jei kur apsi
ima ką dirbti tai visą širdį į-
deda į tą darbą, užtai ir pa
sek mos visuomet yra geros. 

Visos vakarėlio darbininkės 
puikiai atliko savo apsiimtas 
darbus. Taigi sąjungietėms 
nieko negalima užmesti. 

Vakarėlio publika,. 

Sakiau, kad sąjungiečiu. va
karėlyje kepurės margavo 
kaip gčlės. Publika irgi buvo 
"marga** — net ir už genį 
margesnė. Sąjungieeiij vakarė
lius visuomet atlanko dalis 
mūsų inteligentijos. Šiame va
karėlyje matėsi taipgi ir daili 
ninku, profesionalų visuomeni
ninkų ir biznierių^ Bet didžiu
ma buvo tai taip vadinama 

žvakes: vienos pusė, kitos ga
las, oiela ir tam panasiai.^Pa-
į apijonal meldžiasi, o kiti kal
ba tarp savęs ir juokauja. 
* Prasidėjo pamaldos. Nagi, 
iškrypoja ir Mickus, Jis ėmė 
sakyti pamokslą. Pradėjo su 
"Matote kaip až atrodau*'. 
Toliaus skundėsi, kad jį Die-
vas nubaudęs (nes jjs dabar 
yra raišas). Baigdamas pamo
kslą patemijo kad esama kir-
kužėje ir ne parapijony. Tuo
met pradėjo karščiuotis, kam 
jo pamokslo neklausą, o tarp 
savęs šnekasi ir juokaują. Jis 
šaukė, jųs turėsite eiti išpa
žinties į Rymą, pas Šv. £Fėvą. 
Jūsų kunigai kapitalistai 
(mat, jis dahar ubagas). 

Kryžius nukrito. 

Paėmus nešti grabą iš kir-
kužės grindos sulingavo, alto
rius pradėjo julėti, kryžius 
nuo altoriaus nukrito. (Kiti 
sako, buk sudužęs). ' * 

kalai. Nutarta eiti prie šv. Sa
kramentų in corpore misijų lai 
ke. 

Kuopos iždas nėra toks tur
tingas kaip kadaisia būdavo. 
Atsižvelgdamas į tai vytis 
Jok. Pauhikonis kuopos var-

Pragyrenome sunkius laikus. 
Ateitis daug žadanti. Tik vi
si dirbkime. 

Išrinko korespondentą kurs 
kartas nuo karto bandys ap
rašyti kuo{x>s veikimą. , 

Jaunutis. 

P R A N E Š I M A S 

REIKALINGI VYRAI tniu*ų fabri
ke, geros algros, darbas pastovui 
Dieninis ir naktinis šiftas. 

Atsišaukite* 
WKSTERN PELT WORKS 

4115 Ogden Avcnne 
Arti 22-ros Ir Crawfortf I>Tcnue 

PARDAVIMUI, 
*~m 

18-TOS GATVĖS BĖDOS 

LABD. S4J. CENTRO di
rektorių svarbus sus-mas bus 
pirmadieny, vas. 12 d. 8 v. v. 
Aušros Vartų par. mokykloj. 

Valdyba. 

AR NORI PAŽINTI VISĄ 
(PASAULĮ? 

Saulio 4 turėjo įvykti L. 
Vyčių 4 kp. " sunkių laikų šo
kiai.^ Bet nebuvo. Priežastis 

du paaukojo $5 papuošimui y r a tame. Buvo paimti miizi 
altorių misijų laike. Reikia pa- kantaį ir padaryta sutartis sm 

L. Kybartu, kad jis gros mi
nėtuose šokiuose. 

Atėjus sekmadienini p. Ky
bartas su savo orkestrą nepa
sirodė. Dabar L. Vyčių 4 kp. 
skundžia jį ant 500 dol. Kaip 
girdėjau Kybartas, Imk slap

stosi ir nenori tartis. Bet Vy-

žymiti kad vytis Paulukonn; 
yra karštas vytis, daug kuopai 
velijąs, bet jam laikas nedalei-
džia dažnai su mumis darbuo
tis. I 

A, T A. mos: 

_ • 
I T V 

' . . Pats siūlėsi. 
Važiuojant į tautiškas kapi

nes Mickaus "karaandorrus" 
pradėjo siūlytis, kad ir jį vež
tų į kapines. J. S. manydamas, 
kad jis veltui važiuos* Sako, 
važiuok. Tai su savo bambizi-
niais apredalais ir atsisėdo i 
vidurį knmueių, cigarete užsi
kūrė ir važiuoja su kūmutėmis 
flirtuodamas. Kapinėse jo bam 
bizmiai rūbai atrodė kaip iš 
ausies išbraukti.'• 

"Veltui kavojaM. 

Nors visi Mickaus parapijo
nai ir jis manė, kad veltui lai
doja, bet J. S. už laidojimą 
užmokėjo $55 sekančiai: $30 už 
pamaldas kirkužėj, $15 už va
žiavimų į kapines ir $10 už pa -

ONA BUDVITAI1-Ė. | 
mirė vakario 14. 1922, 22 metų 
amžiaus. Metinės pamaldos 
bus vasario 13 d. 1923 šv. Jur
gio bažnyčioj; pirmos Šv. Mi-
šios 7 vai., antros 8 vai. ryte. i 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines- ir pažįstamus dalyvau 
ti pamaldose. 

Nuliūdę 
Molina Ona Būdvytienė 
Sesuo Mar. Budvytaitė. 

PIRKSIU pilnai apmokamus Serus 
Co-operaUtr© Society ot Amoricu. 
Mokėsiu po $8.00 ui šėra. 

Ii. J. MATHER 
•«07 Union Avenue 

Teief. EnirletTOOd 0187 

PAIN-EXPELLERIS 
JUMS PAGELBĖS! 

'Kuomet Saukiamas5 Pain-ExpeUerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelėjiniu 
reumatifiko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian-
cio i krūvą strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juoini ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Ezpslleris turi musi| INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa-
mčgsdiiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekose arba i3 

F. AD. RICHTER 6 CO.. 
104-114 Ssstb 4tb St., BrooklvB, N. T. 

Jei taip, taį tuojaus nusi-
pi rk ' * Geografijos Pradžia " 
Joje rasite aprašyta visas pa
saulio šalis. Sužinosite kur ko
kie žvėrys gyvena, kur kokie 
augalai auga. Šioje knygoje 
rasite kokio gilumo yra okea
nas per kurį mes plaukėme 
Amerikon. Žodžiu — ją pers
kaitęs sužinosi kas dedasi vi
same pasaulyje. Taipgi irema-
ža patirsi ir apie žvaigždės. 

Kaina tik 50c. 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue 
Chicago, 111. 

PARSIDUODA TIGIAI Grafanola. 
geras- raotoras su springsais, ato
mą tiškai sustoja, maiai vartotas. Kai 
nayo su 15 rekordu |165.00, dabar 
parduosiu už $75.00; -4342 So. Ma-
piewood Ave. 1-mos lubos. 

A8T PARDAVIMO SaJiu-
no ir krautuvės visi įtaisymai 
(frxrures). 

10737 So. Michigan Ave. 

l idlri^jlal ir Importerlai Geriausia 

ITALIŠKŲ 
Ranka Dirbtu 

Armonikų 
CeriauMi} \i-

pa^aulij. 
OarantuaJ*-

ant ė«~ 
*imts metq 
of daue i « -
meanrn kai-
aaH aegų ke-
k!a kita fir-

, * Vs Ir 
Italijoj rali 
(a,- parduoti. 

su pil 

Net ir kūdikiai pastebi! 
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus ,1 . 

MA** 
tą pleiskana mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Rnffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tfiojaus sunaikina juos. 
Nusipirkite bonka Rujįles savo aptiekoje šiandie už G5c., arba prisiųskito 75c. 
paftto /enkleliaia tiesiui j labaratorija. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4tb St. Brookly«, N. Y. 

I LABAI PUIKUS UŽGAVENINIS , 
BALIUS! 

Rengia 

Dr-te Šv. Petronėlės 
J a u n ų M e r g i n ų ir M o t e r ų 

ANTRADIENY. VASARIO — PBB. 13 D., 1923 M. , 7:00 Valanda Vakare 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET. 32-ro P l a c e i r A u l r a n i A v e n u e 

i « » « » » » m ttim m m m*« 
Šinoroi tnrime tiž garbę kviesti Tamstą atsilankyti į mūsų vMminfetus vaka

rus, kuriuose turėsite puikią, progę, prieš pat užgavėnes pasilinksminti ir smagiai 
laiką praleisti, nes bus puiki muzika, kokias CMcagieciai dar nėra girdėję. Prie to 
bus, taipgi, gardus užkandžiai ir mandagus patarnavimas. 

Kviodiame visus skaitlingai atsilaakyti, KOMITETAS. 

"DRAUGO" KNYGYNE GALIMU GAUTI ŠIŲ KNYGŲ, 
• » ' •• • ' 

No. S. 12. Moterystės Nesuardoraybė. Parašė J. Lesaų^ 
skis , 15c. 

No. S. 2. Marcelė, keturių, veiksmu scenos vaizdelis. 
Parašė A. Giedrius į v 16c. 

No. S. 26. Paisymo metodikos bruožai: V. Bičiūno . . . . $1.00 
No. S. 1. šventos Zitos tarnaitės iš miesto Lukos gy

venimas ir stabuklai. Parašė kun. K. Beidl, 
draug. J. Vertė iš lenkų kalbos M. Kaina 15c. 

No. S. 3. Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis 
J. Šlapelio 25c. 

No. 32. Skaičiaus Pradžiamokslis. Laisvai vertė Esmai-
tis 50c. 

No. S. 2. Vainikai. Naujesniosios poezijos antologija. 
Spaudai paruošė K. Binkis ^ . . . $1.00 

No. 22. Trigonometrija 1.00 
No. 23. Aistiški Studijai \ \ 1.50 

Tikėjimo klausimai. Parašė J. Gerutis 75a 
No. S. 3. Sociologija, trumpas to mokslo ̂ vadovėlis. 

Parašė prof. kun. Šaulys 40c. 
No. S. 2. V. Krėvės Raštai II tomas 75c. 
No. 32. Kovo 20 diena. Mažosios Lietuvos prisiglaudimui 

paminėti. 139 pusi 40c 
No. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamaijai mo

kyklai. Parašė J. Talliat-Kelpša 50c. 
No. 43. Giesmynėlis apdarytas 75<\ 
No..S. 1. Mūsų raštų istorija. M. Biržiškos. 112 pusi. . . 45c. 
No. S. 1. Muzikos Teorija. Pagrindinims muzikos dės

niams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo
doras Brazys 45c 

No. S; 32. Mano Dovonėlė. Vaikams įvairių pasakėlių. . . 15c. 
No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J. Marka , . . . 50ft 
Apie Kristaus Sekimą $1.20 
Ar Katalikas Gali Būti Socijalistų? 50c. 
No. 58. Apeigos Rymo Katalikų 50c. 
No. 26. Dykumose ir giriose dalis I apysaka. Vertė 

M. Peekauskaitė 75c. 
No. 32. Evangelijos dalys. Skaitomos visų metų Vieš

paties dienomis ir šventadieniais. Vertė J. 
Skvireckas, T. M. Žemaičių vysk. Kaina . . $1.00 

No. 26. Giedojimo Mokykla. Vadovėlis chorų dirigen
tams, vargonininkams, giedoriams ir tt. . . 1.00 

No. S. 32. Gamtos Pasakos. M. Šalčius Kaina 30c. 
No. S. 2. Asmenybe Kultūros Pagrindai Parašė I. Go-

bis sf pusi 30c. 

P. S. Užsakydami knygas, meldžiam paraSyti knygų unm. 
DRAUGAS PTO, CO. 

2S34 South O&ktoy Avttfue Chtoago, Ulinols. 

http://tur.es

