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SENATORIUS GINA AME
RIKOS KATALIKUS, ' 

• 

NURODO DIDELIUS KATA 
LIKŲ ATLIKTUS DARBUS. 

. > * . 
Pirm visako ištikimybė šaliai. 

• 

\VASHINGTOX, vas. 13.— 
Nelabai senai senatorius Ran-
dsell iš Louisiana valstlbės 
čionai kalbėdamas prisiminė 
Abrahamo Lincoln rezoliuciją 
prieš slapta organizaciją 
**Know-Nothing,M kuri kituo-
met buvo* kilusi persekioti ka
talikus. 

Senatorius Randsell, pažy
mėjęs Lincolno įžymumą, sa
kė: 

1 Jums visiems teko skai
tyti apie k*Know-Xothing," 
kuomet Amerikos higotai de

gino katalikiškas vienuolijas 
ir bažnyčias ir žudė pačius 
katalikus Tais laikais Ab
rahamas Lincolnas buvo dar 
jaunas vyras. 1844 metais 
jis Illinois valstybės legisla-
turai įdavė rezoliuciją ir ją 
parėmė prakalba. Kalbėda
mas 'pažymėjo, kad Amerikos 
katalikus šalies konstitucija ir 
įstatymai turi lybiai sanuoti 
ir apdrausti kaip ir protes
tantus piliečius. 

"Ar tai nebuvo garbingas 
sentimentas.' J)elko >A ka-

Naujas Turky Ultimatumas 
Santarvės Valstybėms 

REIKALAUJA BŪTINAI APLEISTI SMIRNOS UOSTA 
SANTARVĖS VALSTYBES TECIAUS 

GRIEŽTAI NUSISTATUSIOS. 

VALE T TA, vasario 13. — tas šį sekmadienį. Kaip šia n-
* Angį i ja iš visų pusių Smirnos die vakare jam baigiasi pas-
ir Dardanelių šonan vis dau- kirtas laikas.' Karo laivų ko
piau sutraukia karo laivo, mendantai Smirnos uoste tu-
Dalis laivų atplaukia iš At- j ri įsakkjmią atsakyti armoto-
lantiko. mis, jer turkai pirmutiniai 

Tai atsakymas į Turkijos' pradėtų šaudyti, 
valdžios ultimatumą. Kiek žinoma, šiandie Smir-

; nos uoste yra keliolika san-
PARYŽIUS, vas. 13.—Fra- [tarvtfs karo laivų. Tarpe jų 

yra pora anglų dreadnautų. 
Turkai iki šiolei uoste sulei

džia minas. 

AMERIKA NORI TURĖTI 
NAUJĄ PERKASĄ. 

i - i 

APIE TAI SENAI SVAJOM 
PREZID HARDINGAS. 

LIETUVOS ATSAKYMAS 
SANTARVEI. 

talikai negalėtų turėti tokių timatumą. Būtinai reikakiu-
pat teisių ir privilegijų kon
stitucijos ir įstatymų akyva i-
zdoje. kaip protestantai f Ar
gi ne katalikas atrado tą ša
lį? Argi ne katalikai gelbė
jo išvystyti stebėtiną tą mūsų 
žemę? Argi šiandien gali ra
stis Amerikoj patriotingesnių 
ir ištikimesnių kaip kad ka
talikai f" 

Katalikams įžeidimai. 

Toliaus senatorius, kalbėda
mas apie bigotų kaliumnijas, 
buk katalikai yra pirmiausia 
priklausomi Komos Papai, sa
kė: 

"Kai-kurie tvirtina, kad 
mes. katalikai, pirmiausia e-
sam ištikimi ir pirmoje vie
toje priklausome Papai, negu 
Suv. Valstybėms. 

"Mano draugai, jus gerai 
žinote, kad melo tėvas nekilo-
met negalėjo išgalvoti aršes
nio katalikams įžeidimo, kaip 
tas. Jus žinote, kad nei vie
nas žmogus negali but geras 
katalikas, jeigu jjis pirmiausia 
nėra geras pilietis tos šalies, 
kurioje gyvena, uors ta šalis 

butų taip autokratinė kaip 
Japonija, ar žiauri kaip Tur

kija, ar laisva, kaip mūsų 
pačių Suv, Valstybės. \Kata-
likas ištikimas savo žemei, 

savo šaliai, jis pildo savo ša
lies įstatymus ir konstituciją. 

Kas Dievo — Dievui. 

nešta, jog Francija bendrai su 
Anglija absoliučiai nieko ne
daro iš turkų ultimatumo. 
Nutarta ultimatumą ignoruo
ti ir iš savo pozicijų nepasi
traukti. 

Iš Konstantinopolio prane-* 
šta, kad turkai į savo ulti
matumą labai rimtai atsine-

Turkai apsisaugoja. 

Konstantinopolio laikraštis 
iiVakt, kurs skaitosi pųsofieia-
liu Angoros valdžios organu, 
editoriale pažymi: 

klausys, tegul ji sau žinosi. 
Turkai turės liuosas rankas. 

ša. Sako, jei santarvės ne-f "Kuomet vedamos derybos 
Vlel Smirnos uosto, daugelis 
karo laivų sutraukiama tau 
uostau iŠ ^Maltos ir Konstan
tinopolio. Ar tai ne ,&amt 

aišku, kad toksai santarvės 
pasielgimas nedraugingas ? 
Ar taip turi but mūsų nuosa-

Lo£lH)XAK,vas. 13. — Iš 
Konstantinopolio pranešta, 
kad turkai neatsižada savo 
reikalavimų. Turkų valdžia 
santarvei fdavė naują ul-fvoj teritorijoj? Mes turime 

ja, idant karo laivai apleistų 

Naujas perkasas turi but pra
kastas per Nicaragna. 

' WA»HINGTON, vas. 11.— 
Anądien prezidentas Hardin-
'gas paskelbė, jog jis iš seno-
'vės rimtai svajoja apie pra
kasimą naujo perkaso centra-
linėj Amerikoj, kurs, 'kaip 
šiandie Janrfmos perkasas, 
sujungtų abudu vandenynu. 

0 

Tasai projektas prezidento 
keliamas ne todėl, kad pava
duoti Panamos perkasą, kurs 
yra permazas komunikacijai, 
bet todėl, idant Panamos per
kasui palengvinti. 

Projektas naujam perka-
kasui pakilo, kuomet Pana
mos perkase trauka labai pa
sididino ir kuomet pasirodė, 
kad su vienu perkasu Ameri
kai negalima apsieiti. 
' Andai kabineto susirinkime 
tasai projektas buvo svarsto
mas. 

Karo sekretorius Weeks 
pažymėjo, jog pastaruoju mė
nesiu Panamos perkasas da-

'*ė 50 nuošimčių daugiau į-
plaukų, negi| tuo pačiu mene-

tad teisę apsisaugoti ir apsi
drausti.'' 

Smirnos uostą. Kitaipgi;' Patirtą, kad Angoros sei-
turkai prieš laivus atsuksią [mas aną (įįeną tikrai didžiu 
pakraščių anuotas. 

Xaujas ultimatumas įduo- duotą taikos sutartį 
:-=* 

DAR 50 LAVONU KASY
KLOJE. 

I)A\VSOX, X. M., vas. 13. 
—Iš kasyklos No. 1 iki vakar 
buvo išimta 70 lavonų. Apie 
50 kitų dar ne. Gal šiandie 
ėmimas Ims pabaigtas. 

Pačioje kasykloje ekspliozi-
ja atlikusi didelius išnaikini
mus, 
ti ir griuvėsiais užversti. At 
kasimas ima daug laiko. 

RECKLINGHAUSEN 
NERIMSTA. 

« 

;KSSEN, vas. 13. — Ileck-
linjrhauseno miesto gyvento
jai visas laikas nerimsta prieš 
iraneuzus. Gatvėmis važi 
nėja tankos. Vienas vokie- [Taigi, tuo kontraktu pasire 
tis nužudytas, vienas francu-
zų kareivis pašautas. 

perkase trafika didinasi ir 
duoda jau gražų pelną. 

Suv. Valstybės ir Nicaragua. 

Kai-kurie kabineto nariai 

\ \ WASHINGTON, vas. 9. — 
Šiandie vyriausybė atsakė ul-
'tumatumui. Turinys toks. 

Klaipėdos įvykiai ne vy-
riausyliės išsaukti. Juos iš-

1 provokavo klausimo atuJėlio-
jimas ir administracijos ne
tobulumas; neatsižvelgimas 
daugumos interesų. Judėji-

?mas tautinis. Savanorius 
'sienoje sulaikyti sunku. Vy
riausybė negali sustabdyti au
kų plaukimo iš. viso pasaulio. 
Vyriausybė užinteresuota 
kuo(greičiausiu santar\rės au
toriteto atstatymu. Iš savo 
pusės reikalauja grįžti išbė
gusias savanorius. Darys 
moralės įtakos klaipėdiškiams 
susitaikinti su santarve, kuri 
pripažįsta lietuvių aspiraci
jas. Tikimasi greitai lega-
'les, tvarkos įvedimo. [LIB]. 

FRANCIJA SULAIKO IŠ RUHRG EKSPORTĄ 
V O K I E T I J O N 

DIRBTUVIŲ PRODUKTAI KONFISKUOJAMI, 
: BUS PARDUOTI KITUR. 

PARYŽIUS, vasario 13. — 
Francija bendrai su Belgija 
parėdė, kad iš okupuoto Jtub 
r o krašto neokupuoton Yok**-
tijon nebūtų siunčiami joki, 
kadir mažiausi, dirbtuvėse pa-

vė, su kuriąja ji busianti prir btuvių vedėjai turės, pertran-

ATSAKO MEDIKALC 
PAGELBĄ 

smaugta ir paklupdyta ant 
kelių. 

Lordas Crewe, Anglijos 

BERLYNAS, vasario 13.— 
,Vokietijos daugelio medikalių 
draugijų ir sąjungt) dvi orga-
nizacijr paskelbė savo na
riams neduoti jokios medika-
lės pagelbos kaip franeuzams, 
taip belgams, kaip ilgai bus 

siu pereitais -metais. Taigi, įokirpuojatn.as Jįiųbro kraštas. 

ma balsų atmetė turkams į- svirtino, kad del to prėjekto 
galėtų kilti tarptautiniai ne-
'susipratimai. Teciaus dau-
giuna pripažino, kad didžio
sios valstybės tą projektą tu
rės priimti ramiai. Tuo la
biau, kad Suv. Valstybės su> 
Xicaragua turi padariusios 
vieną kontraktą, , žinomą kai 
'po Bryan-Chamorro sutartį. 

TOKYO, vas. 13. — Stebi
si japonai gavę žinių iš Wa-
sbingtono, kad norima japo
nams suvaržyti ateivyste į S. 
Valstybes. 

Matyt, parlamente tuo klau
simu bus pakelta interpelaci-
ja. 

miant, Suv. Valstybės gali ka-
lsti perkasą per Ricarąguą. 

Mieste krautu\^ės vis dar J Tečiaus jei projektas bus 
/Inm^AD V««a4«iinn cmttA i 11 L _ _ '. ? ; _ 1 *J 1 ft. uždarytos. Krautuvių savi 

Visi įnėjimai apgriau- j ninka[ n p į t a b o k o s neuQrį 

franeuzams parduoti 

EUROPOJE GYVENIMAS 
EINA BRANGYN. 

PARYŽIUS, vasario 13. — 
Ačių franeuzų imperialisti
niams žygiams, visoje Euro
poje gyvenimas eina brangyn. 

**ilusų Viešpats sako: Kas 
yra ciecoriaus, atiduokite cie-
coriu#, kas v ra Dievo — Die-
vui. Be to. Katalikų Bažny
čia mus mokina pildyti šalies 
įstatymus ir gerbti savo ša-

TIK AREŠTAVIMAI IR IŠ
TRĖMIMAI. 

Okupuotame Ruhro krašte se
ka tik vieni vokiečių areštavi
mai ir jų ištrėmimai neoku-
įuoton Vokietijon. Padėtis 

se dalykuose klausyti Bažny- nuolat eina aršyn. 
čios. 

4'Kalbant apie paklusuybę^DAUGIAU KARIUOMENĖS. 
Papai pasauliniuose dalykuo-] 
se, tegu bigotai žino, kad bu-| ESSEN, vas. 13. — 0ku-
vusiame ])asaulio kare įvairių puotan kraštan prisiunčiama 
valstybių katalikai kaip tigrai vis daugiau franeuzų kariuo-
kiti kitus kovė tūkstančiais, menės su tankomis ir armoto-
Bet ar nors vienos šalies ka- mis. 
talikai pasisakė, kad jie pir- , ; 

plote raitosi tarpe Nicara-
gua ir Costa Riba. Dėlto, ir 

DL^SSELDORFF, v. 13. fpati upė yra abiem valstybėm 

priimtas, visgi rasis kitų keb
lumų/ kurias nelengva bus į-
veikti. gaujas perkasas tu
rėtų but sujungtas su San 
Jnan upe. Ta upė ilgame Įr Shakespeare stoties poliei-

STEBISI JAPONAI. 

DU FRANCUZU ŽUVO. 

1 LONDONAS, vasario 13.— 
Gelsenkirchene, Ruhro krašte, 
vokiečiai sukėlė riaušes. Riau
šininkus malšinant du fran
euzų kareiviu ir vienas vokie
tis nužudyta. 

išvežimas jau seniau uždraus
tos. Tas embargo jau vyki
namas. Gabenami Vokieti-

ambasadorius, lankėsi %Fran-
cijos užsienių reikalų ofise. 
Jis mandagiai pranešė, jog 
Anglijai norėtųsi, idant jos 
interesai nebūtų paliesti tą
ja nauja franeuzų akcija Ruli-

gaminti produktai. Anglių ro krašte. Francija žadėjo 
neliesti Anglijos interesų. 

Francuzai su belgais pla
nuoja Ruhro krašte pagami-

jon produktai visais geležiu-barnus produktus parduoti, 
keliais ir vieškeliais sulaiko- nuo gautų sumų atitraukti le
mi ir grąžinami atgal. Xuo šas, gi likusius pinigus skir-
šiol Vokietija nieko serali'ti kontribucijos fondan. 

Bet klausimas, ar okupuo
to krašto darbininkai pakęs 
tokį franeuzų nusistatymą. 
Kalbama apie generalį dirb
tuvių darbininkų streiką. Dir-

gauti. 
Aną dieną čionai buvo at

vykęs gen. Degoutte. Jis pra
nešė, kad tas embargo, tai, 
girdi, busianti Vokietijai vir-

kti visus darbus. Nes jie ne
gali veltui franeuzams gamįn- / 
ti produktų. 

C H I C A G O J E LINCOLNO DIENA PAMI 
NĖTA. 

MOONSHINE AUKOS. 

Jose pi i Grackis, 34 metę, 
20()0 String stv prisitraukęs 
gerai *'narainjės" apdaužė pa
čią *- ir pabėgo. Nelaiminga 
moteriškė paimta apskrities 
ligoninėn, gi du vaikučiu — 
prieglaudom 

(Policija teiriaujasi apie 
moonshinerio'' apsivertimą. a 

ATRADO NEGYVĄ MOTERĮ 

7 ĮTARIAMUS SUĖMĖ. 

miausia turi priklausyti Pa
pai? Ar Suv. Valstybių ka
talikai atsisakė gintf savo pa
lies reikalus, kuomet šalis į-
trankta karau?" 

Jei ne, tai h visos platina-
^mos, prieš katalikus melagys-

APVOOiTA BAŽNYČIA. 

lies vėliavą. Gi dvasiniuo- tės ir šmeižtai turi išnykti. 

PEORJA, 111., vas. 13. — 
Aną naktį vietos Saldžiausios 
Vf J. Širdies bažnyčion įsi
kraustė vagiliai. Be kitko 
pavogta .auksinfe monstranci
ja. , . . 

bendra. .Reiktų tad Suv. [areštavo. 
^Valstybėms gauti leidimas iš 
'Costa Rica. 

Toliaus seka Fonseca užla
ja. Ji turėtų but perkaso 
dalis. jtJžlaja gi priklauso 
Nicaraguai, Hondūras ir Sat-
vadorui. 
f Taigi ir nuo tų valstybių 
prisieitų gauti leidimai. Tų 
leidimų nei vieno Suv. Vals
tybes neturi. y 
' Bet, sakoma, leidimas len-
gvai butų gautas. Nes Suv. 
Valstybės su \ tomis visomis 
valstybėmis šiandie gražiai 
sugyvena. 

ja surado 14 pavogtų automo
bilių, grąžino juos savinin-
'kams ir 7 įtariamus vagilius 

Tra/ika Panamos perkasu. 

Žinovai tvirtina, jog arti-
'raoj ateity trafika Pajamos 
perkase taip daug pakilsianti, 

kad nenoromis prisieis kasti 
kitą perkasą. 

Perkasas per Nicaragua y-
ra būtinai reikalingas! Nes, 
visųpirma,' juo bus žymiai su
trumpintas kelias amerikoniš
kiems laivams, gabenantiems 
vaisius iš Kalifornijos į ryti
nes valstybes. 

Militariniai ekspertai, be 
to, tvirtina, kad naujas perka
sas butų parankesnis Ameri
kos apsigynimo tikslais, kaip 
Panamos perkasas. \ 

Prezidentas Hardingas "nei 
nesvajoja pradėti tą milžiniš
ką darbą jam prezidentaujant. 
Teciaus jis irasprendes tą 
projektą stumti pirmyn. 

\Villiam Johnson, vežėjas, 
gyvena šalę Oak Forest, far-
moje. Šeštadienį vakare, a-
not jo pasakojimo, jjs parėjo 
namo. Namie nerado savo 
moteries. Tad atgulė ir per 
naktį miegojo. Apie 7:00 ry
tą jis atsihjėlė. Moteries vis 
dar nebuvo. Jis išėjo laukan 
ieškoti. Rado negyvą už vi-
štininko. 

Policija jį patį areštavo. 
Kaimynai kalba, kad jis pas
taraisiais laikais perdaug va
rtojus '' moonshine.'f 

Vakar Chicagoje, kaip ir 
kasmetai, labai iškilmingai 
paminiėta TJncolnp diena. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS REUGiJAMS. 

VAIKAS PAŠOVĖ MER
GELĘ. 

16 metų Frank Miller, 2451 
Montrose ave, žaizdamas su 
revolveriu pašovė 6 metų me
rgelę Jeanette Feilen. Ji pa
imta ligoninėn. 

Visų kolonijų Nepriklauso
mybės šventės rengėjai prer-
šomi susirinkti 15 vasario ket 
verge, Aušro** Vartų par. mo
kykloje, 7:30 vakare. 

Reikia sutarti, kas dar ne
sutarta, pasidalyti jėgomis ir 
darbfu, sudaryti bendros reso-
liucijos tekstą ir tt. 

Kviečia Paskolos Stočių ir 
Kat. Federacijos Apskričio 
Valdybos. 

J. Mickeliunas. pirm. 
Kun. B. Bumsas pdrm. 

CHICAGOS APSKRIČIO 
FEDERACIJOS SKYRIAMS 

SERGA ALDERMANAS. 

Smarkiai susirgo alderma-
naŝ  Richert, 2717 Emerald 
ave., miesto tarybos finansi
nio komiteto pirmininkas. Tai 
flumonia. 

LONDONAS, vas. 11. — 
Anglijos kabinete pramato 

mas krizus del Turkijos. , 
•'J' ,. . M i i 1 ••!,„•; " i ,", ., H M f c . i g 

CHICAGO. — šiandie pra-
matomas lietus: kiek šilčiau. 

Visi. Kat. Federacijos Sky
riai prašomi būtinai prisiųsti 
savo valdybų narių pavardes, 
adresus ir telefonų numerius 
— Federacijos Apskričio pir
mininkui, kun. B. Bumšui. Šu 
visokiais reikalais prašoma 
kreiptis arba pas Apskričio 
pirmininką kun, B. Bumšą, ar 
ba pas Apskričio raštininką 
p. J. Klimą. 

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

Chicago. 111. 
(Tel. Roosevelt 7701). 

Raštininkas J. Klimas, 
4414 So. Califomia Ave. 

Chicago. 111. 
(Tel. Laffayette 5976). 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.60 
Anglijos ster. svarui 4.67 
Francijos 100 frankų 6,21 
Italijos 100 lirų 4^6 
.Vokiatijog 100 mark. .0035 
JjenkSJos 100 mark. .0029 
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umruviu KATALIKŲ 
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DRAUGAIS" 
fcMdis&a tiskjitu nsdAJdiftfiiu. 
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Frenumeratot mokiai iškala*. Lai-

MM tkaitoai DQO *isiraAyt*t 4M£ML 
fra noa Naaji} Metų. Norint parmai-
•yti t&rašą vi**da reikia priiigati 
k aanaa adresu. Pinigai feriausia 
li^ati iaperkant kraaoje ar Ajtfm 
•'lloney Order" arba įdedant piai-
•M į rtgistroatą laiAk*. 

" D R A U O A 8 " PTJBL. 0 0 . 
BSS4 So. Oakley A ve., Chieagft. 

Te l Roosevelt 7791 
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AR NEAPGAUS? 
Paskolos storių susirinki-

inas, nutaręs apvaikščiojimn 
rwigti kolonijomis, nutarė taip 
pat, kati surinktos tą dieną 
aukos butų skiriamos Lietuvos 
žemių atvadavimui per Lietu-

K'aipėdos i*eikalu rūpintis.Bot 
yisgj ir Klaipėdą geriau yra 
gelbėti per Lietuva. I r štai del 
ko. 

Ateina žinios, kad "didieji 
ponai", Santarvė, žada Lietu
vai Klaipėdą, atiduoti, tik rei
kalauja, kad Simonaičio ir 
Jankaus valdžia Klaipėdoje 
butų panaikinta, kad Santarvė 
svarstys keletą mėnesių, o pa
skui atiduos. Kodėl panaikin
ti lietuvybės šulus? Kodėl pra
šalinti užsitarnavusį pątriarką, 
senelį Jankų f Kodėl kelis me
ninius svarstys, ar atiduoti, 
jeigu šiandiena atiduoti žada? 
Av ne mėginama čionai apgau
t i / Kodėl grasinama Lietuvai 
blokada ir ultimatumais? Mu
ms aišku kodėl. 

Prancūzai dabar įklimpo su 
Vokietija, gresia pavojus karo 
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anglams su /Turkija. Po kelių 
mėnesių gal pasiseks tuos pa-

galo jie jaustų priklausomybe 
nuo Lietuvos centro, kad bu
tų jai dėkingi už pagemų. Jei 
norima Klaipėdą su Lietuva 
suvienyti, tai nėra jokio rei
kalo dabar jau iš pat pradžiom 
j u skirti. 

Užtat Klaipjkią šelpiant jos 
kovoja už lietuvių vienybę ge
riau yra daryti taį siunčiant 
pinigus į Lietuvos Centrą. 

Bijoti per Lietuvos Šaulius 
tą reikalą remti gali tik tas, 
kurs bijo remti dabartinę Lie
tuvos valdžią. Na, o su tokiais 
tai jau kita kalba. Arba,* ge
riau sakant, nė kokios kal
bos* su jais nereikia. Jiems gal 
tik geros lazdos reikia. 

ROSELANDO NELAIMĖ. 

vos Šaulius. Tilpcs nesenai 
spaudoje Atstovybės raštas pa-j vojus prašalinti. Sustiprės San 
tvirtina, kad tas reikalas yra tarvė ir kitaip uždainuos lie-
vienaK iš bendrųjų lietuviams. 
Katalikų Federacija prie to 
nutarimo prisidėjo vienbal
siai. Tiktai tie, kurie n> Ne
priklausomybės dienoje neno
ri nieko' bendro turėti su di-

tnviams. 
Jeigu taip įvyktų, tuomet 

Klaipėdiškiams--reikėtų pakel
ti ne tokį įvyktų, tuomet Klai
pėdiškiams reikėtų pakelti ne 
tokį buvusį, bet jau rimta, 

tftruma lietuvių, tie amžinai at j kruviną karo naštą. O Klaipė-
žagari gaivalai kitaip sako.Jie doje visgi yra žymi dalis vo-
norėtų tos .dienos aukas pa*-1 kiečių. O patys Klaipėdiškiai 
kirti bedievybės ir "raudonu- nėra papratę dar gąĮyų guldy
m o " idealams. I r jei to nepa-jfį „ e tokį buv., bet jaU rimtą, 
darys, tai tik pabūgę tos mi
nios, kurią jie tamsuoliais va
dina už tai. kad ji katalikiš
ka. 

Bet, kad nepadaryti taip. 
kaip visi kad daro, jie išras 
kokią nors priedangą. I r grei
čiausia siūlys, neduoti Lietu
vai, bet Klaipėdai. Prieš Klai
pėdą ka^ gi priešingas. Nie
kas tiek Klaipėdai n»'ia davęs, 
kiek katalikai, iš katalikų ini-

jame, kad jie myli Lietuva, 
bet mes žinome, kad jie dar 
silpni tebėra. I r kruviname 
reikale, be dvasios stiprinimo 
iš Lietuvos, jų dvasią gali, 
pabūgusi kruvino reikalo, su
tikti su Santarvės norais, ir 
pasitenkinti laisvės šešėliu. 
Kad neįvyktų taip, reikia, kad 
Lietuva j iems dvasias priduo
tų, kad paramą jie gautų tik 
per Lietuvą. Reikia, kad iki 

Roselando parapiją ištiko 
dkfcelė nelaimė. Bažnyčioje, lai
ke pamaldų, Vyskupo atstovui 
kalbant, sukeltos riaušės... 

Nesmagu, nelinksma, nedrą
su apie tokią naujieną rašy
ti. Gėdą tokie atsitikimai ne
ša mūsų visai išeivijai, bedie
viams džiaugsmą, ir nelaamin-
go Raselando žmonėms kata
likams yra didelė nelaimė. 
Nemalonu rašyti, niekam nau
dos yra i§ tokių dalykų ap
rašymo. Bet, žinodami iš paty
rimo, kad bedieviškieji laik
raščiai prie buvusios nelaimės 
pridės nebūtų dalykų krūvą, 
ir gadinančių žmones išvadų 
paskįeis, esame priversti, kari 
ir labai nelinksmią tiesą pa-

"NVmnal Luiiders Sapply skelbti... Buvo taip. 
Assoeiation" Chicagoje turėjo Kad išvengus nereikalingų 
suvažiavimą., Asociacijos pre- | kivirčų ir davus žmonėms 
zident&s Banning iš Utiea, N. | ramiau apsisvarstyti parapijos 
Y. pranešė, kati namams sU»-> komitetus renkant, Vyskupas 
tyli medžiaga pavasai^ pa- Į n u t a r \ kad parapijos komite-
brungsianti. J au šiandie ^ . ^ t ų rinkimai Roselande šįmetą 

namie pažymėti (kryželfek 12 «'> alpsta... O begėdžiai triuM-
renkamųjų komitetais. Šį. sek- madariai t ypač vienas kažkoks 

ERANCUS NAMŲ STArY 
MAS. 

madienį vas. 11 d. tie nubalsa-
Vimai turėjo būti žmonių su
nešti į bažnyčią ir atiduoti. 
Kad niekas neįtartų, kacT kun.. 
Lapelis pats tokį balsavimo 
būdą prasimanė, bet kad ta; 
Vyskupo įsakymu taip padary 
ta, *atvyko patsai Vyskupijos 
kancleris. 

Laikydamas sumą, sakė pft 
mokslą apie bažnyčios bendrą 
tvarką parapijų valdyme. Sa
kė, kad Kristus,, įsteigęs saVo 
Bažnyčią, paliko visą Bažny
čioje va/klžią Petrui su apaš
talais, per juos jų įpėdiniams, 
šv. Tėvui ir vyskupams. I r 
šitoje vyskupijoje visa valdžia 
ant visų parapijų yra tik vys
kupo rankose iš Dievo valios. 
Perspėjo žmones, kad neleistų 
savęs apgauti, kad netikėtų 
tiems, kurie sako, kad mes į 
tris dienas padarysime savo-

net tris' kartus sugryždamas, 
šaukia jų nebeklausančius jaJ& 
žmones, kad e i t a i s bažnvčiož 
laukan. Pagaliami nusiraminus, 
didžiumai žmonių' bažnyčioje 
visgi pasįlikus, Kancleris nu
raminęs žmones laiko toliau pa 
maldas... 
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rr.pinasi parapijos reikalais ir 
n< nklami Vyskupo viet4 už
imti, kad jie bažnyčios nesi
drovi į karčiamą paversti. Tą 
pamatę nustos netvarkingųjų 
klausyti. Kitos parapijos imsis 
gyviau katalikiškąjį darbą dir
bti, kad panašių dalykų pas 
juos. neatsitiktų. 

O katalikams žmonėms iš 

taip buvo. / 
Mes nesigilinsime įv visas 

buvusias priežastis, del kurių 
toks apgailėtinas dalykas* \J-
sos mustį išeivijos papiktini
mui galėjo atsitikti. Bet keičią 
tų priežasčių svarbesnių pri-
seina pasakyti. 

Roselande katalikiškas vi
suomeninis gyvenimas buvo 
nuo senai apmiręs, draugijos 
ėmė nykti, katalikiškoji spau 
da nesiplatino, bet mažėjo; so
cialistinių ir bolševikinių lai 
kraščių skaitytojų vis didėjo. 

Taip buvo. Begale gaila, kadįRoselando bus irgi naudos. Po 
audros visuomet įvyksta ramy
bė, nusiramins i r Rošelandie-
črai. Ir susipras galų gale, kad 
vistotee parapijos nesusiprati
muose vienintelis, kurs riša 
visus reikalus, yra ne "kata
l ika i " kom*i tetai, bet v y ^ u -

pas. 

k<? tos rųšies medžiaga yra 
brandesne, negu butą p'r.u 
vienerių me,tų. 

Medingos brangumo \ rie-
žastis, jo nuomone, yra ta: 
aukšta pervežimo tarifą gele
žinkeliais; brangus darbinin
kai; streikai toje pramonėje: 
ir pagaliaus šiomis dienomis 
reikalų vedimo pabrangimas. 

J is sakė, kad visuomene uj 
brangumo priežasčių nežino. 
Ir todei girdimi šauksmai, 
kad ji .išnaudojama. Tečiaus 
taip nėra, tvirtino prezidentas 

Be to, pranešta, kad perniai 
cementas pabrango 2h nuoš., 
Kanalizacijai dūdos $0 nuoš.. 
gi plytos — iki .51 nuoš. 

Tame pačiame suvažiavime, 
be kitko, kalbėtasi apie namų 

privalo būti padaryti ne mi
tinge, bet namie. Prieš savaitę 
buvo parapijos žmonėms išda
linti kandidatų sąrašai (su 50 
pavardžių)., iš kurių reikėjo 
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samdas. Žihovaį pranešė, jog 
namų samdos mažiausia dar 
penkerius metus busiančios au 
kštos. Samdos sumažėsiančios. 
kai}) tik atpigsianti medžiaga 
namams statyti. Bet tas atpigi
mas nepramatomas per sekan
čius penkerius metus. 

Tai kas veikiasi. (ii visuo
menė jau du metu klauso skar
džių žinių iš IVasliingtono, 
kad eina ir čiajmt gerieji lai
kai. Tuotarpu tų laikų vis dar 
nesulaukiama. Daugiausia 
kenčia vargšas darbininkas. 

tiškai, kad per kortus ir loję-.Paskui susidėjo smulkmena, 
rius pastatysime ant savo. Vi- \ del kurių būriui žmonių da
ga valdžia parapijos reikaluo-

Oyvename organizacijos ga 
dynėje. U? vieną organizuotą 
asmenį, ar koloniją '* - šian
dien galima duoti dešimtį ne
organizuotų. 

m yra vyskupo rankose, ir nė 
kokie lojeriai pamainyti Baž
nyčios įstatymų neišgalės, o 
pinigus išvilios. Taip besakant 
Vyskupo Kancleriui, vienas 
atsiliepia, užmiršęs, kad jis ne 
mitingo salėje, bet bažnyčioje, 
ir prašo balso. Negavęs bal
so, šaukia, kad bažnyčia ne 
mitingas. Kilo sumišimas. Kan 
cleris, žinoma, įsakė tuojau 
netvarkingą žmogeli išvesti iš 
bažnvčios. Tuomet keletas 

w 

triukšmadarių ėmė šaukti, 
kad visi eitų iš bažnyčios lauk. 
Keliolika žmonių išėjo šūkau
dami, dalis išėjo nusigandusių, 
kad galį pakilti bažnyčioje 
muštynės. Nemačiusiejį savo 
amžiuje gerieji katalikai baž
nyčioje policijos ir tokių riau
šių, vyrai verkia, moterys kuo 

Toji kolonija, kur njėra Fede
racijos ar Tautos Fondo skv-

bartinis klebonas kun. Lape-' r i aus — yra neorganizuota. 
lis nebįtiko. Prasidėjo tad iš ^ 
jiĮ pusės kun. Lapelio vagini-į Kaip gaila, kad neatsiranda 
mai, ir kitokie šmeižtai, visiš Į teoretike kuris imtų ginti te 
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kai jau netesingi. O žmonių 
dalis, iš nekatalikiškų laikraš 
čių prisigėrę nekatalikiškos 
dvasios, lengvai ir noriai tam 
patikėjo. Daug iš buvusio pa
rapijos komiteto narių ėjo pas 
Vyskupą, bet jam rimtų prie* 
žasčių parodyti negalėdami, 
triukšmavo jVyskupo ofise ir 
buvo tokių, kurie kimištiinis 
daužė tenai į stalą. 

/Pagaliaus sužinoję*, kad ko
mitetus renkant nebus progos 
suiručių daryti, nutarė bažny 
čioje atsiliepti, pakelti riaušes, 
laibai negerai, bet galų ga l : ir 
gerai. ." ' 

Geresnieji žmonės pamatys, 
kad tie, kurie perdaug uoliai 

- r " . • — 

oriją gfiešto atsiskyrimo mū
sų koifnijų ir parapijų vieną 
nuo kitos: gilus, platus grio
viai, aukštos vielų tvoros, per
traukta komunikacija; ' g>> 
ventojai netmsiiino, nepasima 
to. Gal mes Amerikos lietu
viai katalikai turėtume tada 
Washingtoųo žemoje #šimtą 
penkiasdešimts a r daugiau ro
jų, neblogesnių, kaip Adomas 
su Jeva turėjo f I r kaip keista 
"kad nors niekas neskelbė tos 
teorijos, o tečiaus greitu žings 
niu einame prie to praktikoj. 
O gal ištikrujų Federacija ir 
Tautos Fondas buvo tai tušti 

prasimanymai. J 
- M 

MAŽIOSIOS LIETUVOS SU DIDŽIĄJA 
SUSIVIENIJIMAS, 
N 

Mož. Lietuvos Gelbėjimo Komiteto 
Seimo. įvykusio ŠHutėj šio mėn. 19 d. pro 
tokolas: f I ' . ' ( 3 S 

Nuo Sf. L. Gelbėjimo Komiteto sky
rių ir lietuviškųjų politinių bei ekonomi 
nių organizacijų Seime dalvvavo 120 at-

Am,. ^IJIli 
Seimo posi'Mlis atidarytas vyi*. MažVį 

L. Geli}. Komiteto pirmininko M. Jan-'j 
kaus '>-4 4 vaJ. po p., kuris pasveikinęs 
Seimą pareiškė, kad šitoji valanda turi 
ypatingos svarbos visai Lietuvių .gimi
nei. --

Vyr. M. Lietuv. GeL Komiteto sekr.' 
p . Vanagaitis perskaitė susirinkimo die
notvarkę ir pasakė tokią prakalbą: 

"Brangus viengenčiai! Šiandien per-\ 
gyvenam prakilnią Aalandą. Visi mes, ku- j 

met. Susidarius M. L. Gelbėjimo Komite
tui, taipjau ir kiti žmonės, kuriems rūpė
jo lietuvių giminės laimė, griebės prie 
paskutinės priemonės — savo pajėgomis 
nuverst slegiančią svetimųjų naštą. Savo 
prisiruošimą neskelbė pasauliui. Nesigyrė. 
Bet lyg anie Afrikos Būrai, jie tylią ra
mią nakčia sudarė šventa sutartį ir ant 
rytojaus parodė savo prispaudėjam, kaip 
galinga yra tautos valia, kuomet ji nebe
teko kantrybės. Vieną gražią nakčia jus 
išgirdote ginklų gandą. Tai buvo ne bai
lus medžiotojai, ne prietikio ieškotojai, bet 
pakelta ginklas už savo gyvybę. Kiek
vienas ginklas reikalauja aukų. Mūsų kar
žygiai tai gerai žinojo/ Bet visliek apsiė
mė kovoti. J ie viena diena išvalą Klai
pėdos kraštą ir geležiniu ratu a t lupo Klai
pėdos miestą. Visame krašte nieks nepa-
sipriešyjo šitam šventam pasikėlimui, nes 
visi gyventojai buvo ištroškę išvadavimo. 

Kitaip buvo Klaipėdos mieste, tame 
miis pavergimo lizde, kur vardan Santar-

rie šios dienas esam sulaukę, dėkavokim T<4* b u v o ^ ė j ę mums naują jungą Pran-
Uievui, nes tai kas vyksta šią dieną, kario-'l cll/'lli> liuriems. buvo pavesta sugrąžinti 
jas tik per šimtus meti}, y is i žino, kad 
niusų giminė buvo svetimųjų mindžiojama 
savo krašte ištisus 600 metų. Mūsų tėvų 
tėvai ir mes iki šiai dienai nešam sunkų 
jnngą, ypač paskirt i n^nus dienomis kad 
ir dantis sukandę. (Jai dabar pasaulis pa
matys mtisų skriaudą, ir pripažins mum< 
teisę, susitvarkyt ntosų gyvenimą pagal 

mums mindžiojamas mūsų tyisės. Bet Pran 
euzai pasisamdė vokiečių atėjūnus ir iš
dalino jiems ginklus, priversdami juos, 

* N. 

kad su kulkosvaidžiais žudytų mūsų vai
kus. Bet ugnis i r kulkosvaidžiai jiems nie
ko nepadėjo. Karžygiai kovotojai žinojo 
savo uždavinį ir lyg kiškius išvaikė mū
sų engėjus. Sendvaryje jie pagavo patį 

• 

"Elisono H punktų. Bet veltui buvo mūsų vadą prancūzą, kurs vedė prieš mus vo
kiečius žandarus. Tai yra istorinis fak
tas, kad prancūzai su vokiečių žandarais 
paimtį tapo lietuvių nelaisvėn. Mūsų kar
žygių spaudžiami, priespaudos gynėjai su 
bėgo pas savo vadą Petisnė aplink Klaipė
dos prefektūrą, aptarė kulkosvydžiais 

laukimas. 
Mūsų viešpačiai tyčiojasi iš nius .tei

sių, atėmė i: mūsų ir tas pačias teises. 
kurias Versalės sutartim buvo mums ant 
popieros pripažintos. Našta, kuri mus pri
slėgė, ii ko nepakeliama. Mūsų balsas liko 

įųa visus savo ginklus (smarkiausį ploji
mai). Vyriausias komisaras Petisnė, kurs 
buvo toks smarkus prieš beginklius, da
bar nusižeminęs prašė pakviesti sukilėlių 
vadą ir jam atvykus paklaus?: Ko jųs no
rit iš mūsų f Taigi lietuviai, artojai ir lan
kininkų vaikai, nepratę valdyti ginklo, 
o tečiau savo pasiryžimu ir degančia ug
nimi krutinėję nugalėjo ir šituos viešpa
čius. Lietuviai, nebūdami kerštingi, dova
nojo jiems ginklus, kad dangintus sveiki 
iš kur atėję. J ie manos dabar nieko ne
bereiškia. Mes kovojam vanlan teisybės. 

0 jei jie tečiau dar mus užpultų, tai 
jie visi susmuks (Smarkus.plojimai ir bra
vo), š i šventa išsiva<favimo diena neė.fo 
be aukų. Už šventą mūsų idėją ir giminės 
gyvybę puolė apie 20 karžygių. Šitas ne
kaltas kraujas ir ašaros neturi nueiti vel
tui. Mes gyvieji turim ginti tai ką esame 
išvadavę 'brangiu mūsų brolių ir vaikų 
krauju. Kol gyvi busim ir ginklą pakelsim 

/nei lenkas Eei vokietys jau mus nebevar-
žys. (Trukšmingi plojimai). Mūsų gynėjų 
eilėse turim jaunų vaikų ir žilų baltaplau
kių senelių, kurie visą savo amžį jau bu
vo laukę išvadavimo valandos. Tai ką per
gyvens šiandien bus išvadavi
mo f vaisius ir mūsų vai
kams. Jųs turit tą šventą gandą išnešioti 
į viso~kfašto kampelius ir skefbti kraštui, 
kad tik. išvadavimas-suteiks mūsų tautai 
laimę. Atminčiai mūsų žuvusiųjų brolių ir 
vaikų ir tų, kurių žaizdos šiandien atvi
ros krauju teka, atsistoję pagarbinkime 
juos. (Visas susirinkimas sustoja, dau
gelis verkia J T giliame'Sujudime galingai 
užgieda lietuvių tautos himną). Mūsų gy
vybės kovoj mes nesam vieni. Mųs gy
viausiai užjaučia Didžioji Lietuva, šimtai 

g į komisija. Mūsų reikalavimai teisingi, f mas: (Pasirodžius Šaulių Sąjungos atsto-
Su ja mes derėsimės, bet nenusileisim. De!-1 vuį.A. Brazui, susirinkimas ilgai ir smar-
to .nepastokime kiškiais. Bukime-tokio upo I kiai šaukia: Valio Lietuvos Šaulių Sąjun-
kaip šiandien, tai mus ir dešimts svetimų { gal) L. Šaulių teko ypatingos garbės, kad 
divizijų, nebeišvys iš mūsų gimtojo kraš- f 

Iv* šaukiančių dykumoje. Beliko viena- [ tuos namus, tikėdami čia savo galybę iš- v tūkstančių brolių lietuviu Amerikoj ir vi-
sas teisingas pasaulis, kaip štai ir matinė teisė — ginklas, kurio ir tverėme:-. 

Kas šiomis dienomis įvyko, to vist esat' 
liudininkai. Visi ar šiokiu ar tokiu budtv 
flalyvavot mūsų tautos gyvybės kovoj. Mo 

laikyt galėsią. 
Bet mūsų narsuolių grų$ė sausio 15 sų brangieji draugai anglai (susivažiavi-

d. 11 vai. ryte sulaužė ir šitą paskutinį 
mūsų viešpačių pasiprieŠyjimą^ Jie iškėli

mas atsistoja ir šaukia tris kart "Valio 
Anglija/ '). Ponas Petisnė atgaspadoriavo 

jnentas buvo toks, jog dabar ar niekuo- baltą vėliavą ir sunešė į prefektūros kk- savo dienas. Atvyksta Santarvės ypatin 
- . * V ; ' 

to. (Prakalbą užbaigus smarkiausias pi 
jimas ir šaukiama Vaiio!) 

Toliau suvažiavimą sveikina Ameri
kos lietuvių tautinės sandaros vardu ir 
Bostono lietuvių vardu ponas Ivaškevi
čius. J į s reiškia vilties, kai pasaulis išgirs 
pralietą Lietuvos vaikų kraują. Pareiš
kia, kati amerikiečiai rems Mažąją Lietu
vą iki paskutinio. (Šaukimai valio!) Ame
rikos valdžia nesykį jau pareiškė lietu
vių giminei širdingą palankumą. J i neap
leis nei Mažąją Lietuvą, jei Kas dar užsi
geistų ją skliausti. Mes su Amerika atei
sim į paelbą. (Susirinkimas sustoja ir il
gai šaukia "Lai gyvuoja Amerika! Va
lio!). 

Amerikietis Martus sako: Atėjūnai 
okupantai del Lenkų KL Krašto lietuviams 
trukdo įsigyti savo žemės sklypelį. (Pri 
šaukimas! jau 22 dvarus lenkai nusipir
ko). Lenkai* ir Prancūzai didžiausi 
vokiečių priešai, o tečiau šiandien* 
prieš lietuvius susijungė su kaizerio dva
sios vokiečiais žandarais. Prancūzų ir vo
kiečių žandarai, kurrmos lietuviai kar-
tu"paėmė belaisvėn, filmo fotografija pa
siliks istorinis kuriozas visam pasauliui. 
Kalbėtojas pasiūlo pasiųsti telegramą A-
merikos valdžiai. J o pasiūlytasis tekstas 
susirinkimo priimtas smarkiu rankų plo
jimu. 

Tada paskaitoma Panevėžio miesto 
tarybos telegrama. Sužinojusi, kad Maž. 
Lietuva nusikratė priešų jungą 4^ paėmė 
pati vaMytis, ji jai prilaukia: valio Maž. 
Lietuvos laisvė ir jos naujoji valdžiai 

$ a gauta žinių, kad iš Lietuvos Klai
pėdos kraštui siunčia daug dovanų tarp 
kitko vagonai grudų ir miltų. (Susirinki 
'mas smarkiai^ploja). 

Lietuvių Šaulių Sąjungas posveįkini-

\ 

į ją pirmąją kreipės Maž. Liet. Gelb. Ko
mitetas, kviesdamas pagelbėt, jų teisingoj 
kovoj. Lietuvos Rės$wfMikos valdžia, bū
dama suvaržyta Santarvės notomis, griež
tai trukdė mums eiti mūsų broliams į pa 
gelbą, bet mūsų draugų noras eiti bu\a> 
toks galingas, jog nebuvo galima jų sulai
kyti. J ie griežtai pareikalavo valdžios 
praleisti per rubežių 5000 savanorių, bet 
deja mūsų paeiba jau nebuvo reikalinga. 
Nesą mums . dar besirengiant, Klaipėda 
jau paimta. Bet mes pasižadant, jei Jums 
gręstų naujas pavojus, tai mes busim su 
Jumis, ir nei joki trukdymai mųs nebe. 
sulaikys. Jųs dar negalit suprast, kas de
dasi Didi. Lietuvoj. Šauliai' pulkais rasosi 
savanoriais.-Pereitą šventadienį Kaune į-
vy£o didžiausia manifestacija. Klaip>dic 
čiams gelbėti susidarė aukų rinkimo ko
mitetas. Darbininkai savo mitinguota 
vienbalsiai i&reįškė Klaipėdos krašto saro 
draugams karštą prilinkėjimą įr jiems pa 
lengvinti jų sunkią naštą jie.renka iš sa
vo algų aukas. Delio palūkėkit ir t i l k i t . 
Mes su Jumis. Pasiseks! 

Pinnininko pavaduotojas p. Vanagai
tis siūlo pasiųsti padėkos telegramą. Su
sirinkimas tatai-atlikti pavedė Vyr. Gelb. 
Komitetui. v 

Po pasveikinimų eina svarbiausias 
dienotvarkės punktas r būtent Maž. Liet. 
Gelb. Komiteto Seimo deklaracijos priė
mimas. Deklaraciją perskaičius, susivažia
vimas šažulpa: " Valio §ū vieny ta Lietuva!' 
Deklaraciją parašo visi susivažiavimo at
stovai. J i iškilmingai vienbalsiai priima
ma, | 
\ Seimo pirmininkas Jankus skelbia su
sivažiavimą užduotį atlikta. Pabaigus, 
Lebartas deklamuoja Vyr. Gelb. Komite
to pirmininko Mark Jankaus prieš pat 
sukilimą surašytą Maž. Liet. hymną. 

(Pr. L. Balsai). 
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Lietuviai Daktarai 
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Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai 

Te' Rhrd. 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUTIS DENTISTA8 

§713 SO. AHalLAND AVKHUB 
ARTI 47-tos Gatvei 

Valandos: auo 9 ryto lkl J va*. 
Seredomls nuo 4 lkl 9 r a k u * . 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė MTO oflsa po M 
3141 — 41 8o. Halsted Street 

Maojmine Jociaus Ręst. • lubų. 
priima Ligonius mao 1-11 A. M. 

TeL BouleTard 7171 
Realdencljas TeL Pairtas 1174 

l^ 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CTJICAGO, tLLUfOU # 

Telefonas Tardą &011 
Valandos — S lkl 11 . » rjtr 
po pietų 6 lkl 8 rak. HedaUomu 
ofisas uidarytaa. 

IŠKILMINGAI PAMimtS L. 
NEPRIKL. SUKAK

TUVES. 

Cicero, m. — Vas. 114. Kat. 
Federacijos 12 skyr. laikė ne
paprastą sus-mą kaslink panii-

T.a šventę paminės iškilmin
gai, sekmadieny, vas. 18 d. -

8v. Antano bažnyčioj bus pa 
maldos už žuvusius Lietuvos 
kareivius. Po pietų, 2 vai. Šv. 
Antano par. svet. bus nepap
rastos prakalbos, graži pro-

nėjimo Lietuvos nepriklauso
mybės 5-ių metų sukaktuvių. U ^ r b > g a u l i ų Atstovas bu-

nė, P. Raskevicieniė, A. Gucli-
nienė, J. Jablonskis, Ą. Mot* 
Haitis, J. 8tankevicia, P. Mi
lingas, V. Gudinąs, J. Mockat* 
ti% E. Karpaitis. 

Smulkiais: $6.95. Išviso — 
$105.45. 

Teko girdėti, kad sausio 28 

nevėje, kaip Lietuva buvo su
sijungusi su Lenkija, po Rusi
jos letena, po Vokietijos val
džia. Nurodė kad lietuviai esu 
gabus, tautybėj ir prie va ldy - l s v e t a i A ė s ^ b a i S t i a i r Pavestai Toks labdarių pagerbkttas i« 

rnašlai^ių-beturcrių' prieglaudos 

vo apsilankęs su prakalba E. 
£ t . Louis, 111. tTen lietuvių ko
lonija kuone tris kartus dides
nė už musų. Vienok aukų su
rinkta tam svarbiausiam mucų 
Tėvynės reikalui vos tik-$38. 
Kažin kame dalykas? Gal bol-

pfl-ama, dainos ir mužiką, Įžan- ževikų ten daug priviso, o gal 

f. 

r m\tm 
TeL Boulevard 2-ltO 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, 111. 
5/ 

» Į • 
&aatA*&&&*at££&* ta y JA uaat« 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

CanaL>llll 
L0 ryto iki 12 

118 Tel. 
Ofiso vai.: 10 ryto'iki 12 po plet 

6 lkl 7 Tai vakaro. 
ral.: 2 lkl 4 po piety 
4111 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 0098 

i«wrB?ree-erosyrr¥o-o^ 
= *r* 

TeL Ganai 157. Vale Ganai 111 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 Soatb RaLsted Street 

Valandos: 14 lkl 11 ryta: 1 lkl • 
po pietų: • Iki t 

ira dykai. 
Visi linksmai sutikime ta 

brangią mūsų tėvynei, kiek-
|{ vienam jos sūnui ir dukteriai, 

i švento. Kiekvienas iškilmių 
Uiti, džiaugsming., prklerančiai 
;;. paminėkime. Miniomis.plau-
kime tų dienų \ šv. Antaiio 
pa r. svet. ir visi kaip vienas 
reiškime džiaugsmo jubilėji-
nėse sukaktuvėse mūsų tėvy
nės laisvės, nepriklausomybės. 

Tą dienų savo namus ir vi
sas įstaigas papuoškime Lie
tuvos ir Amerikos vėliavomis. 

Lai gyvuoju laisva, nepri
klausoma Lietuva, su Vilniumi, 
ir Klaipėda! 

Rengimo komitetas.. 

kita kokia priežastis. 
Šaulių prietelius. 

i« • 

IŠ MOKSLEIVIŲ JUDĖJIMO 
— 

s 

J 
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LIETUVIAI ADVOKATAI 

-*****. >«^-

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

t 

Ofisas Didmiesty j ; 
29 South La Salle Street 

Kasabaris 530 
Telefonas: Central 6100 

(Vakarais 3223 S. Halsted Si 
Telefonas: Tards 4681 

ŠAULIŲ ATSTOVO PRA
KALBOS. — AUKOS. 

St. Louis, Mo. — Sausio 30 
į., įvyko čia prakalbos senai 
laukiamo Lietuvos Šaulių At
stovo gerb. A. Žemaičio—Žmui 
dsinavičiaus. Paskirta "valan
da susirinko kuone visa mnsu 
mažulė kolonija. 

Nekalbėsiu čia daug apie 
gražią gerb. A. Žemaičio pra
kalba, nes kas jų girdėjo — 

Talparaiso, Ind. — Vas. 4 
d. Giedrininkų 2 kuopa, Vai-
paraiso universitete surengė 
vakarienę, į 'kurių atsilankė 
universiteto fakultų nariai, is 
ajiielinkių svečiai, ir visi vieti
niai giedrjninkai. Vakarienė 
buvo gana puiki, 

Vakarienė. 

Valgykla (puošniausioj u-
niversiteto valgykloj — Ak 
ti-urtjoje) buvo išpuošta gėlė 
mis, stulpai buvo apynioti gel
tonais, žaliais, ir raudonais 
popieriais: kas vaizdeno Lie 
tuvos vvliavų; kiti gi stulpai 
luu'o apvynioti raudonais, bal
ta r?*, mėlynais popieriais.'Sie-
gi vaitdetfo S^v. Vals. vėlia
vą. Stalai taipat buvo -papuoš
ti visokių rusių gilėmis ir ma-
Iulėmis Lietuvos ir'Suv. Vate 
\ėliavutėnris. Jaos buvo apsė
dę rakuFtj nariai, svečiai, ir 
gieirininkai, tik Šnekasi ir gė
risi tokiu puošnumu. Ska
nius valgius valgydami, vieUi 
kalbu anrerikoniskal, gi kiti tas žino, o kas negirdėjo —-

tesuranda progų išgirsti, —^atsišaukia lietuviškai; ir vis 

Prelatas. Januševicius/V. J. 
t)r-jos pirmininkas, rašo is 
Kauno, jog remonto darbai 
prie prieglaudų Slabadoje 
(pontonihiu. tiltę pastogėse) 
eina sparčiai. Apie kafedas 
dar 4 didefįansieji kambariai-

ueikalams. Vaikučiai-naŠiai^iai 
(keli šimtai smulkių asmenų) 
Kūčias Jinksmai ir gražiai va! 
gė naujoj vietoj. 

.Pastebėtina; per Kūčias pri
siminta v vaikučiams naciai-
čiams, kad tik ačiū gerada- Bestipriadamas "Hrau«t» 
riams Amerikos lietuviams ^ustiprinsi save ir katalikų 
gali jie taif* gražiame bute ir visuomenę. 

• s , 

• - • I f ' l ' " ' • ' • • 

DAR 4 DIDĖLJ KAMŽAĖIAI taip patogioj, erdvioj vietoj 

Antradienis Vaiario 13, 

PABAIGTA. 

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

j Abstraktai e^amuiuojanii, pinigai 
ant real estnte skoliname. 

OFISAS DIDMIESTt 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Gommerce Bldgr. 
13$ W. Washington Street 
Telef. Franklln 1176—4945 

VAKARAIS 
1211 So. llalsted Street. 

(Eacle Muaic Co.) 
Telef. Boulevard 1717 

Itamkūpn 475S 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumlestyje 
ASSOCTATIOSr BLOG. 

11 South La Salle Street 
Room ĮSOS 

Valandos 9 ryto lkl 5 po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 3395 

nepasigailės. Gana to, kad 
visi klausėmės su didžiausiu 
įtempimu naujų ir įdomių da
lykų apie Lietuvos Šaulius, 
apie Lietuvos Respublikos 

daugiausia kalbos apie Lietu
va. Girdėjau, kaip ir fakultų 
nariai kailbėjo prielankiai apie 
Lietuva, 'b'et jų kalbų čia ne-
minjėsiu, nes žemiau matysim 

tvarkymąsi ir jos valdžia, apie jų širdingumų Lietuvai. 

: • : - - - JT'P. WAffči3§ 
• - « • - * 

L a w y e r 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dien.: B. Bll-lflT H. 
Street Tel. Dearborn A N 
Vakarai*: 117S1 a Wabasli A T C 

Tel Pnlbnaa 1117 

Žmogus ir Gyvuolys. Siojo 
knygoje paaiškinama^ įvairios 
nuomonės, įvairių mokslininku I batas. V. Riškis, Pr. švedas, 

lietuvių tautos kuitunj ir tp. 
Ii {^tingiausiai gi visus sujudi
no piusakojimas\apie Vimiaus 
ir Klaipėdee dalykus. 

Taigi, kiek galėjome, tiek 
aukojome savanoriams Lietu
vos Keriklausomybės gynėjams 
— Šauliams, kad suvienvta 
Lietuvą gintų. 

Aukojo sekančiai: 
Fo $10: kun. A. M. Vitkus, 

J. Alkevičia, J. Kudis,R. Svi-
bata. VI. Kudis, F. Šušis; 

Po $5: Dom. Norvaiša, F. 
Kantautas; 

Po $3: VI, Kudis; 
Po $2: F. Simanavičių, A. 

Kaziukaitis; 
Po $1.50: A. Bai-t/ninkaitib; 
IPo $1: KutUenė, Gadeikieiio, 

(Jadcikiutė, Klejonienė, Bartu-
sevičienė, A. Kuodis, Pr. Su-

apie žmogaus kilmę ir žmonių 
Btovį. 

Į ą knygą persKaitęs ir ap-
Bvarstęs atskirom dalelėm gali 
pilnai suprasti apie žmogaus 
kilmę. Taipgi toje knygoje yra 
išdėstytos Darvinizmo klaidos 

Knyga turi ajne 70 puslapių 
Ją parašė kun. prof. Pr. Bu-
čys. 

Kaina tik 30c. 
Draogaa, 2334 8 OaUiy Ave. 
* OHJCAOO. t L L . 

Pr. Roząitis,-M. Baitininkie-
=B» 

> \ •„•! M = t t = 5 ^ 1 Redd. tel. Tan Buren 
Ofiso tel. BoultTard MII 

Dr. A. A. R0TH 
Rl SAS OVDVTOJAl fa 

CHIRURGAS 
Specialistas MoterOku. Vjrrltkl 
Valku ir TisQ fliunaisli U f » 

Ofisas: H M * Halsted St. 
Vai.: 11—11 ryto; 1—1 po 
pte* 7—trak. Naa, I i — 1 1 a. 
Ras. 1119 Indsptadsnas BIT*. 

Po juokų, besidžiaugiant, 
ant pabaigos skanios vakarie
nės buvo pradėtos kalbos — 
prakalbos. Jos tai buvo did
žiausios, karščiausios, ir labai 
prielankios Tietuvai, mnsų že
melei. 

Prakalbos. 

M ' 

Ant pabaigos vakaiienės, 
prograiaofi vedėjas studentas 
B. J. BalčiuBoa atsistojęs, pa
sakęs įžangą, kuri nurodė tik
slą Mos vakarienės, kaipo pa* 
si rodymą juk mes esam lietu
viai katalikai ir drąsiai sto
jam už savo tautą ir tikėjimą 
— pristatė kalbėti universi
teto prezidentą Dr. H. M. F/-
vaas, kuris palakė taip prie

lankią lietuviams prakalbą, 
kad nors ir gėrėkis jo kalba. 
Jis-išgyrė ateivius, kad jie esą 
priaugę, nors ir jauni, prie 
veikimo ir verti garbės. 

Po prezidento kalbos, buvo 
pristatytas kalbėti mūsų gerb, 
klebonas kun. Mangovan, km s 
pradžioj •pridarė^daug juokų, 
užinteresavo žmones, o paskui 
jau kad rėžė prakalbą, tai r&-
žė. Turiu pasakyti, kad mūsų 
klebonas yra airis, bet Lietu-
ros istorijos žinovas. Nupasa

kojo apie Lietuvos varaus se-Ii 

mosi; 
Oi paskui buvo pristatytas 

kalbėti universiteto vice*pre*i-
dentas Dr. J. Bowman. šis 
atsistojęs pasakė, jog jis esąs 
perskaitęs tomus, knygų apie 
Lietuvą ir lietuvius. Jis sakė, 
kad jis žinąs gana geraį apie 
lietuvius, s&feė — Lietuva, tai 
tauta*mylinti mokslų, veiki
mą, ir trokštaat žengti augs-
tyn civilizacijoj. Ji (lietuvių 
tauta) visuomet priaugus bu
vo ir yra savyvaldai. Lietuvių 
kalba, tai raktas kalbų, o pa
ti Lietuva tai centras dainų 
— dainų šalis. Ir prašė, kad 
padainuotume, bet mums gai
lu, mtvp kad mūsų dainininkės 
neatsilankė. 

Paskui kalbėjo Universiteto 
bianio menadfteris EĮr A. A> 
Williams. Jis pridarė ir juokų 
ir Jabai prijaučiančia lietu-
tuviams pasakė pmkalbų. Kal
bėjo musų klebono draugas ad
vokatas Keiltey. Jis yra lie
sas, senutis žmogelis, drebėda
mas atsistojo, pradėjo iš Lie-
tavos istorijos nuo 15 šimtme
čio; ir taip interestingai išaiš
kino Lietuvos praeitį iki da
bar ir, priėjęs prie dabartine 
Lietuvos valdžia, išdėstė Lie
tuvos valdžios pagrindus su 
pagyrimu. Apie Lietuvos Kon
stituciją jisai stebėdamos a i š 
kino buk tai jis randas Lietu
vos Konstitucijoje tokių para-
iiratii, kurie daug geriau sut
varkyti negu Jkitų šalių kons-
tit. Jles' tiesiog stebimės, kad 
seniukas taip žino viską apie 
mus. 

, Ant.pabaigos kalbėjo prof. 
Cox. Šis netik kad pasakė mu
ms atjaučiančią prakalbą, bet 
ant pabaigos pažymėjo jog lie
tuviai yra narsus karžygiai. 
Jis sakė — lietuvys Kosčiuško 
pagelbėjo mums išsivaduoti iš 
Anglijos valdžios; daug ameri
konų, jisai sakė, mano buk tai 
Kosčiuško buvo lenkas, bet ne
tiesa, jis buvo tikras lietuvys 
ir, sakė, mes turim pagerbti 
Lietuvą. ' 

Žodžiu sakant v?si takui-
tų nariai kalbėjo gana ilgokai,, 
nemažiau kaip po 15 minučių. 
l ies Valparaiso lietuviai stu
dentai labai dėkingi universi
teto fakulto nariams ir musų 
klebonui ir adv. Keilley už to
kį puikų atstnešimą į musų 
dar jaunutę valstybę ir musų 
tautą. 

Po programos, fakulto na
riai sveikinos su mumis, išreik 
šdami padėkos žodžius. 

D/rugiaus tokių vakarų bei į 
vakarienių, kurie pakelia lie
tuvių dvasią ir pastiprina lie
tuvius studentas tautybėje. 

Visa padėka už sutf&ngkia 
šios vakarie"B»s ir taip dailiai 
viskę sutvarkyme priklauso 
stutterttui L. fVaspafitti. Mes 
giedriniakai dėkojam savo dk 
džiai brangiam musų nariui už 
jo g&ra. ir naudingą šUtmtnin-
gumą, (HetlriniBkaJf. 
4 * L i t e r a * m ^ i ^ e Ą a ' ' vado
vėlis augitesniosioms mokyk
loms. Parašė K. Bizauskas. 
Kaina 60c. 

2334 00. Oakley An. 
Ohicago, IU. 

IŽučiaa vsugyti ir apdįyv*nti. 
Vaikučiai ^ilni dėkingumo pH-
giedojo amerikiečių -^ liėttrvtt} 
— labdariu garbei "žčiu f \ pa
sižadėdami niekaė nepamiršti, 
kad tik ttžjfftrftlių ^Sfedžių iv 
tetų , , d«osnurtmf a»5iti jie tari 
paetogę — prieglaudas, valgi, 
apdarą ir išauklėjimą. 

pusės mažyčių Lietuvos naš 
laitėlių, beabejoiiės, sugrau
dins ne vieną amerikietį-lietu
vį ir podraug yra užpelnytų 
užmokesčiu už duosnumą. 

— per — 
Tiesioginį Susisiekymą 

Doleriais ir Litais 
Pigiausiai ir'Greičiausiai. 

Visuomet Siųskite per 

mmi MANUFAGTURvH6| 
' BISTRIGT BANK 

1112 W. 35-th St, Chioago. 
Turtas Virš $7,000,000.00 

PINIGUS LIETUVON 

• 

KOKYBE YRA GERIAUSIA 
PRIPAŽINT1S \ 

nWaYT0JAI> kurie kartą parūko 
R H E L M A R O vkuomet nori 
geriau HELMARO kaip paprastųjų 
Cî erėtų. Geri cigaretei tori turkiš
ką tabaką, H E I M ^ R turi 100% 
GRYNĄ Turkišką Tabaką. 
20 Helmarų pareina kefia» centais 
brangiau ntfu 20 paprastą Gifare-
t^ o HtLlIARAI yta keUs kartus 
geresni. 
HELMARAI yra supakuoti kortinės 
popiero* dėžutėse apsaugojanciose 
juos nuo susilaužymo ir susitrynimo. 
Paprastieji Cigaretai sudėti i punde
lius. 

ATSIIHNK DiŽUTį IR VARDĄ. 

Mnįįtfjfį$fi 
GortaiiAloft pasaulyje r*šles turkLskų 
— J 

ir aigipfctškų oig«r©ta mrbėjal. 

. . • * . 

mm 

I08AMERIKOC 
UNUA 

T f E Š t • 
KELIONt * 

poadv< Neverk. NY \J ay. rev iorK.i .̂ i. • 

įTUVV • 
A R f t A . L J » O J U . ^ 

VAiicoarr VISI PARAHKIT; IB 
TBESIŲ mttUNJ 

lifetutiuj važiuojant į Plliava aplenkia 
I*tttru |tauka (ku/Muilia) 

Visa TreC-ia Klcsa Padalinta | Kambarius 
Ant S^Jo. 4-r l* S^H ir • *M %+rų 
S. St IiATVIA Vasario 28 
S. fe. UTUAfrlA Mmo 14 

Trečio. Klaaoa Kaiaos It 
HAMBURGĄ f 108.50 — PttJAVA *l—.f 

Ir LIEPOJ C $107.00 
r tltil« trtlplL prti MTO afan. 

S S ̂ —— = I III .1 as? 

PRANEŠIMAS. i 
Ottmm Dr. Q. u. 

t*ft* t rankaa Dr. Cnaa. Serai 
••nto ir partnerio. f W attueja 
pafjstaml ir draujral aplaifcya 
apilurėjimą Ir iy<ryma kaip tr 
auo patlaa Dr. a 1 

S140 8o. 
Oftoo Valandas; Nuo I I ryto 

lai t po platu, nuo I lkl 7 rak 
Kad. ouo 1* lkl r po platu. 

Trtefooas VardA «•? 
— • i II i i mmmmmm 

9į>*m*m 

STANLEY P 
MAŽEIKA 

oiiABomrs n; 

Turtų automo
bilius Ttsoklems 
^raikalama. Kaina 
į prieinama. 

3319 Attburu 
'Ave. Ohicago. 

THefooas BouleTard 413t 

A. Masalskis: 
.Oratorius 

Patarnauju ^al-i 
dotuTėso yraa-
tnTėaa krikš-; 
tjuoaa n* kituo-j 
M ralkaluost. 
Kainos ftrt«to**; 

I3307 Aubura Ave. Ohicago 
t â %>aâ â â aâ aaâ »aâ a»aa%4 

^ • ' > • — — . . , - — i j . i i . i » • . i , . 

S. M. SKUDAS 
IjMctuvis Graborius 

• Ir Balzamuoto jas. 
Patarnauju laidotuvėse geriau

siai ir ui prieinamas kainas. Par-
sumdau automobilius pagrabams, 
vestuvėms, krikštynoms ir tt. 

1011 CANALiPOKT AVE 
TeL Rooscvclt 7532. 

mm^m tSmm 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

2514 W. SS-rd PL CSUetgO, 
Patarnauja laidotUTėaa ki 

Ogiausia. Reikale meldžiu atsiftau-
Skti, o mano darbą busite u i t* - ] 
Snėdlptj, Tel. O a n l 1271—ai ta j 
NUIMIHI BrmiiuiiiiiHiiHwi im^wwini» 

Ine 
S407 W. Hladlson Street 
Telefonas Seeley- 1043 

Moko Siuvimo, Pkttemu klr-
Imo, Designtng bizniui Ir na-
ams. Vietos duodama dykai, 
iplomal, Mokslas lengvais at

moksimai*. Klesos dienomis tf 
vakarais. Reikalaukit knygelea. 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint imtormacllt 
rašykite ar telefonuokite. • 

SARA PATEK, pirm. 

£ 

— Tg* 

Tel. YaMa «892 
Dr. F. A. K A R I U S 

NAPRAPATH 
Vai. nuo" 9 išryto iki 8 vai. TaM. 
Ket. ir Ned. nuo 9 iki 1 Tai. po 
ploty. 
0247 EauernM Atfe,,_ CĮUc>S5! 

M N M .+ mi*m>mlįį 
f Telef. Roosevelt 8135 

Dr. A. Kaushillas. D. C. 
I 215S W. 21 Str. Kamp. Lcavftt St. 

VAL.; 1:0% iki 9 vak, Ned. 9 fkfj 
12 ryte. 

Patarimai dovanai 

^ 
h,*.** +m.m,* + 4mm-m * * » ^ « i • **,++& 

DENGIAME STOGUS. 
Užlafkome skardiaV rypas, . made-
-g^ kaminams, kaminus taisome, 
•Valome ir atlipame gemrratK tai-
,symo darbą ir malevojinaą. 

ŠTACKER and HAAS 
8b. Oakley Ave. 

i i 

TeL Lafayette 4113 

P L U M B I H G II 
Kaipo lietu,tya, lletuTiams Tiaa-
doa palarneuju 

M. YPfKA 
ągj|» w. t«-ta> Street M 

Ar turite '^rsjugk^ Knygy
no katalogą? Jei neturite, tai 
reikalaukite, o mes ttrojaus 
Jums prisiusime. 

http://�ij.ii
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ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
ŽMONĖMS. 

• i 

Pagaliaus ir mūsų kolonijai 
atėjo Dievo palaimos ir malo
nės laikas. (Tisoje Ameriko-
4e pragarsėję, o Lietuvoje se-

IS WEST SJDE PADAN 
GtS. 

Vas. 11 d. Aušros Vartų par. 
svet. įvyko Kat. Federacijos 
sk. susirinkimas kuriame bu-
v o daug svarstyta apie pami
nėjimą Lietuvos Nepriklauso
mybes sukaktuvių. Nutarta 

lm. O kjte tada jį patį ir jo 
?c i niyną raidaikys? -

&.? atitikimas tegul bus pa-
moka visiems moonsai &v 
tiKvls, Braitonietis 

nai žinomi tikri Dievo vyrai, 
gerb. misionieriai Tėvas A n - ' ! v } s o m i s pajėgomis prie tos iš-
dziulis ir Tėvas Cikota, at
vyksta mūsų parapijon ir šv. 
Jurgio bažnyčioje pradeda 
misijas 14 vas., 7:30 vakare, 
Pelenų dienoje. 

kilmingos šventės ruoštis. 
Nutarė pakviesti porą kalbė

tojų ir turėti muzikalę progra
mą. Muzikale dalį išpildys 
Aušros Vartų par. choras, ku-

Tikrai dabar mums išgany- j riam vadovauja p. Kastas Ša
mo ir Dievo malonės atiėjo lai- Į bonis. 
kas. Šiandieną visi turėtų iš-' 
girsti Viešpaties žodžius: 

Manoma sutraukti nepap
rastai daug žmonių, nes pas 

a Ateikite pas mane visi, ku-1 vvestsaidiečius yra nepapras-
rie dirbate ir esate apsunkin
ti, o Aš jums palengvinsiu." 
Vargo kiekvienam užtenka a-
šarų pakalnyje, o žmogui raiv 
kų darbu mintančiam vargų 
yra dar daugiau. Vargo mes 
turime ir iš silpnybių mūsų. 
"Nėra nė vieno, kurs gerai 
darytų, tikrai nė vieno.'' Ir 
tas mušu nuolatinis kilimas į 
dangų ir nuolatinis puolimas 
ant aemės vargina mūsų 
dis daugiau už viską, nes dva 
šios ramybės per tai neturi
me. O po visų vargų vi-
>iems užbaiga vienoda ir tik
ra: nelaukiama mirtis. Die
nos n*) valandos nežinome, gal 
F^sJoUiiu kartą mūsų gyveni
me toki proga bepasitaiko. 
Gal jau tiek kartų šaukęs ir 
vadinęs Maloningas Dievas 
nustos buvęs mums balsu ty
ruose šaukiančiu. Čia ne 
mirties ir gyvybės klausi
ni n s. ėia šimtą ir tukstanĄ 
kartų svarbesnis dalykas: čia 
amžinos lainJės, arba amžinos 
nelaimės klausimas 

Tiedu Dievo vyrai atėję 
mums sakys apie prie kry
žiaus prikaltąjį meilės Jėzų. 
Bet sakys taip, kaip mes tik
rai dar nesame girdėję. Sa
kys ramvbės ir meilės žodį. 

-

Sakys protui paklidusiam a-
bejonėse aiškią tiesą. 

Taigi, jei ne del Dievo mei
lės, tai del savo lajmės,>del 
žingeidumo paprasto tegul 
nebus nė vieno, kas per tas 
misijas nesilankytų kasdieną. 
Dorybėje sustiprėjimą, nedo
rybėje pasitaisymą, abejoji
muose šviesą, skausme paguo-
dą jums pažadu, broliai, per 
tas misijas. 

O jei kas nepatikėtų, tai 
tiek bent numanykime, kad ir 
bedieviai atėję nieko nel į s 
tos. O laimėti galės amliną 
tiesą. 

Prašau visų užtat, ir kata
likų ir katalikybės priešu, tos 

i 
Dievo malonės laiko nieaplei-

į. * 
sn. t 

Moterims misijos prasidės 
13 vasario, 7:30 vak., baig
sis 20 vas.? vak. Vyrams mi-
'sijos prasidės 21 d. vas., 7:30 
vak., baigsis 27 vas. vakare. 

Tvarkos smulkmenos Iras 
paskelbtos bažnyčioje ir išda
lytuose paskelbimuose. 

Kun. M. Krušas, 
Šv. Jurgio parap. 

klebonas. 

ta*; ūpas. J ie visi ruošiasi prie 
tcfc dienos. Kai-kurios draugi
jos yra nutarusios net eiti "i n 
t*orpore'\ > 

Paminėjimo vieta bus Auš
ros Vartų par. svetainėje, 2 
vai. po pietų. Tžangos jokiom 
nebus. 

Pageidaujama, kad visi lietu 
tą dieną savo namus ir Įs-

papuoštų Lietuvos ir A-
iavomis. 

is j vim tą dieną 
nas taigas papuot 
šir- mefikos vėlia 
I v a - » ' v _ T T " T 

NUKRITO TKEPAIS IR 
MIRĖ. 

* 
—————— 

James Marten, 63 m., 27 
E. 101 St., eidamas trepais 
basementan krito, nusirito že-
uim ir mirė. 

Aušros Vartų par. choras "ne-
paj5rastai auga. Mat jis turi 
darbštų ir visu m vi imą var-
gonininką — p. Kasta Sabonį. 
Jis visa^širdimi atsidavęs dar-
luojasi su choristais parapi
jos naudai. Nesenai jo pastan
gomis Aušros Vartų par. cho
ras surengi vakarą Aušros 
Vartų par. vargonų naudai 
Vakaras davė daugiau kaip 
200. d., gryno pelno. Neužilgo 
choras ruošiasi turėti "Bun-
čo Party", taipgi vargonų nan 
dai. 

Taigi, kur vienybė tai ten ir 
galybė. Kai vra sutikimas, tai 
ir darbas nepaprastai sekasi. 

žvalgaitis. 

RACttlTO S K A t f / T I 
4 DRAUGĄ". 

North gide. — Liot f.iesm. 
7 . 

Dr-ja Gjoboje Šv. Cecilijos 
sausio mfn. sus-me užsimokė-
jo Labd'.rSąj. metinį' mokestį 
$15. T a i # užsimokėjo K. Fe-
d e racijai piokestį nuo narių. 

Paaukojo $o papuošimui ai-
torii). lailįe misijų, kurios čio
nai prasidės vas. 28 d. 

Išreikšta pageidavimas, kad 
visi nariat>-ės skaitytų, užsipre
numeruota dienraštį "Drau-

Daug jaunimo dabar rašosi 
prie šios flraugijos. 

Šios draugijos sus-mai*į\yk-
sta pirmąligatradienį kiekvie: 
no mėnosil, Šv. Mykolo par. 
svet. ?I -.[ J. R. 

LABDARIŲ PIKNIKAS. — 
AUKOS. 

- i : 
Pereitame Labd. Sąj. Centro 

sus-me tapo nutarta padaryti 
pikniko tikintus su dovanomis. 
Daiktų dovanoms ųetunita. Bu 
vo atsišaukta sus-me, ar kas 
gal paaukotų £ą nors. Atsi
rado geraširdžių kurie paau
kojo daiktus. Tai sekantieji: 
Ant. Benaitė aukojo rašomąją 
piunksną vertės $5, p. Šiau
lienė — dietsargį $5,, p. Very-
ga branzalietą $15. Visiems 
aukotojams tariame širdingų 
ačiū. 

Labd. Sąj^ piknikas įvyks 
hirž. 24 d. Visų parapijų ir ki
tų ^organizalljų prašome tą 
dieną nerenįjti jokių pasilink
sminimų. A. Nausėda. 

. 

I 

nų yra 300. Tai jos savo pa-
sirįžįmą gali ir išpildyti. To- *• 
kios lenktynės mūsų našiai- <M 

čiams ir visuomenei eina į svet 
katą. 

Melrose-parkiečių mandagu
mas , ir širdingumas yra' net 
stebinantis. Ir prakailbose be
galo gražiai užsilaikė. 

Pastebėjau, kad jie rengiasi 
prie vajaus kovo 11 d. Jie eis 
per namus ir biznierius rink
dami aukas našlaičiams. Tai-
pat ir ig dirbtuvių pražys au
kų. Tik jie prašč, kad chica-
giečiai eitų jiems į pagelbą 
kartas nuo karto, j 

Kp. čarterio kopiją galima 
gauti pas manė. Medžiu atsi
šaukti. 

Centro pirmininkas 
A. Valančius, 

1226 So. 50-tt Ave.. 
Cioero, 111. 

' • * * 
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.Antradienis Vasario 13, 1923, I v 

PASKUTINIS UŽGAVĖNIŲ 
VAKARAS 

Dievo Apveizdos Parap. Svet. 
Prie Union Are. ir 18 gatvės 

Šjvakara Utarninke Vasario 13, 1923 

Nepraleiskite progos jiepnsidžiauge Užgavėnų linksmybėm!. 

Įvairybių begalės — gros truksmingas Vytauto Benas. 

Visi nuoširdžiai kviečiami į 18-tos Užgavėnes. 

RENGIMO KOMISIJA. 

iVl*" ry|\Aiįkr^|0 
i*i*jf*l%*l*i 

^ • ^ 
M k i ^ * ^ VW_.4 fc,*-. 

PRANEŠIMAI. 
NORTH SIDE. — Moterų 

Sąj. 4-tos kp. niėn. susirinki
mas įvyks šį vakarą, vasario 
13 d. parapijos svet. 1644 Wa-
bansia ave. 8 vai. vakare. 

O. M. Valuniutė, rast. 
JTOWN S F L A K E . — ftv. 

Kryžiaus par. Alumnu. labai 
svarbus susirinkimas įvyks a n 
tradieny, vas. 13 d. Davis S<]-
nare Parko salėje. Visi nariai-
ės atsilankykite. Valdyba. 

BAKSINIS B A L I U S 
RENGIAMAS 

Draugystes Rožancavos Panų ir Moterų 
Utarninke Vasario - Feb. 13 1923 m 

Mildos Svetainėj 3142 South Halsted Street 

Pradžia 7 valanda vakarė 'įžanga 35c. Ypatai 

L. RYJFŲ ŽVAIGŽDYS PA-
SIL. IR PAS. KL1UBAS ren> 
gia balių antratiieny, Užgavė
nių vakarė, vas. 13 d. Wicke/ 
Park salėje? 2(H0 W. Nortli 
Ave. Šokiai prasidės 7:30 v. 
v., įžanga 35c. asmeniui. 

P. L. 

MOONSHINĖS AUKA. 

Brighton Park. — Šiandien 
visur rašoma ir kalbama apie 
moonshinės aukas. Ypatingai 
angliški laikraščiai kasdien 
praneša po kelis, o kartais ke
liolika tokių atsitikimu: vie
nur nusinuodijo, kitur spran
dą nusinarino, kojas išsisuko 
ir t. p. vis per moonsbine. 

Nors žmonės aiškiai mato 
moonshinės vartojimo pasek
mes, bet nemeta jos, o vis dar 
daugiau vartoja ją. 
Štai ir mūsų kolonijoj vienas 

lietuvis liko auka to prakeikto 
įaugo. 4 d. vas. aprašomas lie
tuvis "pribaliavojęs" smuklė
je, vidurnakty traukė links
mas namo. Šiaip ne taip par-
si krapštas lig namų užsimanė 
ant porėiaus pamiegoti, mat 
jam išrodė labai šilta, nors ter 
mometras rodė gerai žemiau 
zcro.Pamiegojes kol moonshine 
išgaravo iš galvos, pasijuto 
kad kojų nejautęs, o gi pasi
žiūri kad kojos kaip barškalai 
barška sušalusios. Šiandie jis 
išvežtas į ligonine.Sakoma kad 
abi koji gausią piauti nes pra
dėjusios ; juodoti, puti. Taip 
tai gal ir liks amžinai paliegė-

AR ±I.V\I KAD 
Spurtai Lietuvoj įgij& dideli popu-

lariSkuma. Nesenai tapo sutverta Kū
no MankStinitno Draugija; tonni.s, 
foot-ball ir kiti losimai. 

Ar žiaai Icod HELMAR Cigaretai 
yra padirbu 1S Grynai Turkiško Ta
bako ir parduodami už labai žemu 
kaina. 

n 
Ar žinai kad kiekvienas Lietuvys 

gimęs tarpe 1886 i* 1901 yra >eika-
laujamas stoti Lietuvių kareivijon. 
Ar iiiuii kad HEL3|AR Turkiški Ci-
grurtai duoda tau - kokybe, gi pap
rasti cigaretai kiekybę. 

(Apgr.) 

PARDAVIMUI, 
+<+ 

-

VIEŠA PADĖKA. 

Melrose Park. UI. labdariams. 

Vas. 4 d. Labd» Saj. 9 kp. 
sui-engtose prakalbose Vaieiu-
lio svet. vos/33 žmonės atsi
lankė, o aukų sumetė $37.80. 
Viena kilnios širdies moteris 
ar mergina, kurios vardą iiž-
miršau, įstojo į Labd. Šaj. gar 
bės narius, įmokėdama $!00r 
Kitas, tai ^ T O S , Pet. Kazlau
skas, pasižadėjo tapti garbės 
nariu, ateiti į kp. ^susi-mį ir", 
užsimokėti $100. Šindingas a-
ėKų tuodviwn. 

Svet. savininkai pp. Vaičiu-
liai nieko neėmė už svet. tą 
dieną. Jiems aeiu už tokią au
ką Labdarybei. Jie, kiek gir
dėjau yra geri katalikai ir uo
lus rėmėjai tautos ir kitu kil
nią reikalų. 

Sus-me 9 kp. pasižadėjo vi-
sąpirma surengti vakarienę 
našlaičių/naudai, prieš užga
v ė j a s surengti balių, eitį prie 

_ . . . y . . v . , siu tamstoms ant didesnio namo. Bu-
va ldz iOS 11* i š g a u t i V i e š ą r i n k - č ernės, gr^aernes, automobilius. lotuH 

malnysu ant namyj Dar aš skolinu-pi 
nigu ir ant antnj f|iorgičių 6%. Taip-
pat padarau kontraktus, pardavimo 
raštus, peržiūriu Ituosavybės raštus 
parduodant ar p # k a n t Pas mane 
greitas, teisingas J r pigrus patarna
vimas. 

J. Ni^lfON. 
808 W. 33 fl arti Halsted St. 

Teki>hon* jBcįulevard 1550 
Ofisas atdaras nu i 9 iki 8 vai. va
karo, septintadieniais nuo 9 iki 1. 

Kvieėiame visus koskaitlingiausia atsilankyti ant šio puikiausio 

baksimo baliaus, nes kito tokio nebus. Visi kas tilt gyvas ant4šio ba- /n 

liaus f! 

Kviec-ia , ' KOMITETAS I 
i * t * j 

PIRKSIU pilnai apmokamus Serus (gUIIIUI 
fo-operativo Soclety of America 
Mokėsiu po ?8.00 už šV-ra. 

Ii. J. 3IATHER 
6807 Union Avcnne 

TeJcf. Englewoo<l 0187 
• 

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiinii 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISArW)S KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAR JtJMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S.LFABIONĄSCO. Į 

II KAUNAS!! 
KAUNAS!! 

Kauno Albumas 
r 
i: 

TARSIDlrODA rtGIAl Grafanola, 
ffenur motoras su į springaats, ato-
matiSkai sustoja, iiiiUat vartotas. Kai 
navo su 15 rekordu $16-1.00. tiarai-
parduosiu už |75.W; 4342 So. Ma-
plon'ood Ave. 1-mne lubos. 

~ A N T -PAJlDiVIMO SaJiu-
iio ir iirantuvės] visi įtaisymai 
(fixtares>. 4 

10737 So. MjchigaJi Ave. 

•f 
KAS NORIT OREIT IŠMAI
NYT, f A R D ū b T AR fPAS-
KOL4 * A U T (ANT ANTRO 

MOROIČIO \ 
Jeigru turit namą iimokėję, iStnainy-

liavjj našlaičiams. Taigi, chi-
cagiečiaį turės suhrusti, kad 
melrose-parkieeiai nepralenk
tų jų. Nugirdau moterėles be
kalbančias, kad stosiančio^ 
petys į,petį ir pralenksrančioa 
chieagiečius. O girdėjau, kad 
Melrose Parke Rietuvių seimy-

1 

DRAUGO PINIGŲ SITJN-

. TIMO SKYRIUS 
Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

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

(Kampas 23-id Place) 

P R A N E Š I M 
Šluomį pranešu jog aš perkėliau savo irliestava tei

sių ofise. į ruimus 514 ir 516 (ant 5-to floroj po numerių 
127 NORTH DEAUBOBN STREEĮT, Chiclgo, IH.; TE
LEFONAS RANDOLPH 5584. 

Miestavo ofiso valandos nuo 9 iki 4 po p i tų . Čia, kaip 
ir pirmaaus, aš vesiu visokius teismus visupse kartuose, 
specializuodamas egzaminavime abstrakte ar parengim.^ 
visokių dokumentų perkant ir parduodant "namus, lotus, 
farmas, ir tt. , 

Mano namų ofisas pasilieka tas pats, tąi yra: 10736 
WABASH AVE., ROSELAND, TLL. TELEFONAS 
plJLLMAN 6377. H 

Namu ofiso valandos kas vakarą nuo 7 ity 10. 
ADVOKATAS J U U U S P. WAITCHBS 

809 W. 351h Sl. f Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. 

"KAUNAS""Jame galima pamatyti visą Kaumj 
kaip ant delno. Jame }Tra Valstybes Prezidento ra-

i 

mai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau
tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų Lietuvos kar-
žygių paminklas, puikiaisios Kauno bažnyčios ir 1.1. 

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

LV 

Terpelinas 
Panaikina 

Rumatizmą 
Sustabdyk ta niniatiškii skaudėjimą 

tuojatis! Tf^ful Turpo, Tuipentlne 
Ointmont išvaro j J lauk! Turpo ir 
i iimatiznuis nesutinka, kuomet Turpo 
ateina tai skausmas apleidžia. 

Nėra kito tokio greifb palengvin
tojo kaip terpentinas, šis naujas 
Turpo' išradimas yra ta^p sutaisytas, 
kad. stebėtinai greitai tevaro skaus
mą. Išsitepus krutinę, ai» gerkle, kaip 
tik galima užuosti. , 

Turpa L^mufta ru-ma^lkiis skaus
mus iš jūsų syst€*mo! I Palengvina 
skaudamai grerklei, šalčiui braneritis, 
lumbago, neuralgijos ir ^cataro. Xc-
puslėja ir nedegina. 

Kam-gi kentėti? Tegul. Tuiąo pra
šalina skausmus. Nebūk be Turpe-
ntine Ointment, kuris *turi savj'jo 
Mentrol ir Caoiphor. Turpo — 30c. 
ir 60c dėžutei. 

The Glessner Company 
FlnVUay Ohio. 

(Apgr. 

DRAUGAS PU3 
2334 So. Oakley Avenu< 

N " * H I I I C * * * * * * * * * * J M i i 4 

.ISHING COMPANY 
Chicago, IUinois. 
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m 
DR. MAIJRICE KAHN 

HYDYTOJA8 ER CH1K1RGAS 
46S1 tH Aihland" A m 

rfW. Tardą 0*4 
Tel. Vards Otf4 

v OFISO VAI*: 
• ~ l t • . ryto. l ~ f IT 7—t r. T. 
Ifedėllomis: nuo f l T. ryto iki 
1 tai. po pietų. <* 

AR GALVA SKAUDA? 

DR. CHARLES SEGAL 
•erkelė savo ofisą po numeriu) 
4729 SO. ASHLAlft) AVEBfUE 

SPECIJALlSTAS 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

[Vai.:* ryto nuo 10 — 13: nuo 2—5j 
ipo pietų: nuo 7—8:8t vakare. 
iNedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2&&0 

Tai pirmi symptomal kure reika
lauja pajrelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Aklų Specialistą* 

1801 So. Ashland Are., fcamp. 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų. kamb. 14, 15. l f lx 17 
Ant viršaus Platt's valstinyCios 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto Iki t vakare 

Nedėliotais nuo 9 iki 12 pietų 

•***»• tisfe- - » ^ 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK 
|8,00 VISAM METUI. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS ER OHIRITOGA8 

4441 So. Wes*eea A T « S M 
Tclcf. iAfayette 4148 

Taanstos: t - l l rytais, 1-3 po 
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
nials tiktai po pietų t Iki i vai. 

= 

Ar turW "DRAUGO" Knygyno 
KATALOGĄ? 

Jei neturite, tai j-eikalaukite, o mes tuojau prisiusi

me. 
DRAUGAS (PUBL. CO. 

2334 So. Oakley Avenue 
( 

Chicago, Illinois. 

T S T M U T Ū N S I L U S 
TobalJsislaj.il stkett irieiottfiis: 

1,—be peilio, 
2,—be kraujo, * 
3,—be marinimo, t 
4,—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai. 

|Po operacijos, pacijentas gali tuoj! 
[eiti { darbą, sali tuoj valdyti; dai-j 
jnininkų balsas tampa malonesnis,] 
[visa sveikata geresnė. Kuriems is-
lėmiau tonsilus, yra pilnai užeanė-
Idlnti. 

Ligonius su Įvairiomis ilfoi 
[prijimu:— 
j Kasdien nuo 1 vai. po pietų 
[t vai. vakare. 
| Nedėliomls ir seredomls ofisas| 
[uždarytas. 

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

OBSTETREKAS, 
[1411 So. 50th Ave. Cicero, DlJ 

I 
• l« • • ! 

j . wVAttt>a 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVICU 
Automobiliai visiems r o m i e m s 

2 0 U W. 22-nd Str. J144 W. 4 1 F l 
Tel. Ganai 4543 ^Tel. 
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