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AYASHINGTON, vasario 
12 [LIB].—Nauja direktorija 
Klaipėdoje susideda iš prezi
dento Viktoro Gailiaus, dar 

• dviejų lietuviu ir dviejų vo
kiečių. Klaipėdos Kraštui 
apsaugoti pilnai susitarta su 
pulk. Tronsson. Aliantų ko
misija išvažiavo Paryžiun. 

P. Viktoras Gailius yra 
Prūsų lietuvis, gimęs Pa
gėgių apskr., Klaipėdos 
Krašte, 1893 m., aukštąjį 
mokslą i įėjo Heidelbergo, 

• Karaliaučiaus ir Berlyno į 
universitetų juridiniame 
skyriuje. Pastaruoju lai
ku buvo Lietuvos Atstovy
bes Sekretorium Berlyne, 
pagaliaus Lietuvos Atsto
vu Estijoje. 

AREŠTUOTAS BOCHUMO 
MAJORAS. 

TAIP TVIRTINA ANGLIJO S PREM. BONAR LAVV 

Thysseno įstaig-ų darbininkai 
streikuoja. 

KARO LAIVAI PASILIKS 
SMIRNOJE. 

PREMJERAS VIEŠAI PAŽYMI, KAD FRANCUA 
BIJO VOKIETIJOS. 

FRANCUZAMS NEVYKO 
RUHRO KRAŠTE, SAKO 

CURZON. 
Nori Suv. Valstybių įsimai 

šymo. 

LONDONAS, vas. 15. — 
Lordų rūmuose, debatuojant 
karaliaus pranešimų, kalinėjo naudos nebusią. Pagaliaus 

ti. Nes Franci ja turi du sie
kimu. Francija nori pinigu, 
Bei bijo pinigus imti ir lei
sti Vokietijai stiprėti. 

Francija senai buvo pasi
rengusi okupuoti Ruhro kraš
tą. Tečiaus okupavimą vil

kino, nes žinojo, kad iš to 'Pagaliaus čionai sustreikavo 

D U Ė S S l į ^ O R F , v. 14.— 
Prancūzai areštavo Bochum 
miesto majorą, kuomet tas 
pasipriešino automobilių rek
vizicijai franeuzų militari-
niamg tikslams. 

Horne v<$tie<!iai perkirto, te
legrafe ir * telefonų vielas, 
kad panaikinti vietos okupan
tams tie&ioįfirų susisiekimą su 
Ruhr. Prancūzai paskelbė 
aštrias tmipsmes tiems, kurie 

'bus sngautjį tokiame sabotaže. 

LONDONAS, vas. 15. — 
Santarvės komisionieriai Ko
nstantinopoly painformavo 
turkų nacionalistų valdžią, 
kad turki] reikalavimai šiuo 
kartu neišpildomi, kad santar
vės karo laivai neapleis Smir
nos uosto. 

NAUJO GELEŽINKELIO 
PAŠVENTINIMAS. 

| Linkėdamas kougeriausia su
naudoti tą geležinkelį, jį šven
tina. Po šventinimu kalba 

Mariampolė. Sausio 13 d., miesto burmistras p. Stangai-
Mariampolėje buvo geležinke-4is. Jis pažymi, kad kiekvie-
lio ir stoties pašventinimas. 
Jis prasidėjo 3 vai. Į iškil-

na protinga valstybė besitar
dama. pirmiausia stato dvi Į-

mes susirinko didelė minia Į staigas: bažnyčią ir mokyk-
žmonių. Visų akys buvo at-flą, o rusų valdžfe statė kar-

C H I C A G O J E 
kreiptos į aukštus, eglėmis iš
kaišytus vartus. Vartai pu

čiamą ir kalėjimą, ir nesirū
pino kultūra. Sveikindamas 

ŠALTIS SUŽNYBĖ OHI-
CAGA. 

vo ]>apuošti tautinėmis vėlia- pirmą/jį traukinį, Mariampo-
vomis ir miesto ženklu — šv. lės visuomenės vardu, reiškia 

ITALIJOS FAŠISTAI VALO 
VALSTYBĘ. 

AREŠTUOTA ŠIMTAI RAU
DONŲJŲ. 

Visi areštuoti bus patraukti 
teisman. 

užsieniu reikalu sekretorius, 
markizas Ourzon. Jis pada
vė sugestiją, kad Ruhro klau-
sinian turėtų įsimaišyti Ame
rika. Bet delkogi ne Angli
ja, jis nesakė. 

Pareiškė, kad Amerika kaip 

tai atliko reikalaujant fran
euzų visuomenei, kurį neatsi-
žiuri į nuostolius, kuomet ap
eina Vokietijos spaudimą. 

Bijo Vokietijos. N 

Toliaus Bonar La\v pareiš-

RO\LA,< vas. 15. — Fašistu 
valdžios paifėdymu, bėgy de
šimties dienų J talijoje rfreš-
tuota keletas šimtų visokio 
plauko raudonųjų radikalų ir 
anarchistų. 

Vietos spauda praneša, kad 
komunistai su anarchistais 
Čionai taisė platų sąkalbį, ku
ris buvo finansuojamas iš 
Maskvos pristatomu auksu. 
To sąkalbio tikslas buvo su
griauti fašistų valdžią. Pas 
areštuotą parlamento atstovą, 
komunistą Bordiga rasta 
daug kompromituojančių do
kumentų." Tais dokumentais 
kuoaiškiausiaį patvirtintas 
faktas, kad Italijos komunis-
tai turi labai artimų sąryšių 
su Maskvos bolševikų šulais. 

Italijos radikalai mėgina 
užginti tą sąkalbį. Jie sako, 
kad Mussolini valdžia turtėjo 
rasti bent kokią priežastį, kad 
areštuoti sau nepatinkamus 
žmones, kurie nuolat stovi e-
pozicijoje tai valdžiai. 

Tame reikale patsai Musso
lini parlamente kalbėdamas 
taip pareiškė: 

4"Nesvarbu, ar gyvuoja toks 
radikalų sąkalbis pilnoje to 
žodžio prasmėje. Tai išspręs 
teismai. Tečiaus yra ponų, 
kuriems atrodo, kad jie be 
niekur nieko gali vesti kovą 
su valdžia ir fašizmu. 

"Skirtumas tarpe liberalų 

seniau, taip šiandie stipriai J k*> k a d Francija bijo nusta
tyti kontribucijai galutiną su-
mą, Nes Vokietija paskirtą 
sumą gali greitu laiku atmo
kėti ir išnaujo pradėti gink
luotis. Tas vokiečių ginkla
vimąsi s reikėtų pagiežą Fran
cija i. 

Su franeuzų akcija Vokie
tijoje Anglija nesutiko todėl, 
nes aiškiai matė daug bloga, 

nusistatusi prieš įsimaišymą į 
Europos reikalus. Nežiūrint 
to, įsimaišymas galimas. Tuo 
labinus,-kad Amerika yra 
priešinga franeuzų akcijai. 
Curzon tikįs, kad atėjus tin
kamajam laikui Amerika pa
kils. 

Anot Curzono, įsimaišymas 
'reikalingas. Nes iš ekonomi-

Anot oro biuro, rytoj jau 
vokiečiai teutonų ir telegrafui nebus taip daug šalta. Te-
opetatoriai, pasiėmę su*savi- ėiaus nėra ko džiaugtis čika-
mi transmiterius. Jgiečiam* šiltesniu oru iki pat 

Jurgiu.. Visi nekantriai laur giliausios padėkos valdžiai, 
kė traukinio. Tuoj pasirodė;kad pasirūpino nutiesti gele-
ir traukinys. Orkestras pra
dėjo griežti maršą. Trauki-

žinkeli. Nurodo taipat ko
kios reikšmės Mariampolei 

Darbininkai streikuoja. 

Thysseno, ištaigų Mulheime 
vyriausias inžinierius Dr. Cu-

sekmadienio. 

Vakar šaltis Chieagą visai 
netikėtai užpuolė, taip kad 

niui sustojus dar anapus var-1 turi geležinkelis. Po jo kal
tų, išlipo iš jo valdžios atsto-, bos orkestras griežia himną, 
vai su ministerių pirmininku Paskui kalba ministerm pir-
p. Galvanausku pryšaky. Auk- mininkas p. Galvanauskas, 

mafis praneša, kad 66,000'daugelį žmonių rado nopasi-

tuomet visai Europai bus blo
ga. 

Turkijos klausimu Curzon 
pažymėjo, kad išpradžiu tur
kai vis dar besipriešinsią. 
Bet galų-gale visgi jie pasi-
rašvsia sutarti. 

Anglų kariuomenė Vokieti
jos okupuotėje vis dar pasi 
liksianti. Tečiaus, prireikus, 
kas valanda ta kariuomenė 
gali bu t atšaukta. Kariuo
menės atšaukimas reikštų san-
tikių su Francija suirimą. 

Bonar Law kalba. 

Tą pačią dieną parlamente 
kalbėjo prem. Bonar Law. 
Jis padavė visą eile svarbių 
klausimų, apie kuriuos parla
mentui prisieis rimtai pagal
voti. 

Ruhro klausime Bonar Law 
aiškino atsargiai. Tečiaus iš 
jo kalbos štai kas paaiški. 

Su Francija kontribucijos 
^klausimu negalima susitaikin-

nės kovos kils politinė kova ir ^ ^ naudos jokios-. Francu-
pai, okupavo Ruhro .plotus, 
daug bloga jau atliko "ne vien 
Vokietijai, bet ir Europai. 
Tečiaus sau naudos jokios ne
turi. Ir neturės. 

darbininkų streikuoja. 

Didieyi vokiečiai industri
ni n kai teiriaujasi svetimose 
šalyse, kad kokiu nors būdu 
gelbėti Rubro mdustriją. Dir
btuvių savininkai už pagamin
tus -produktus atsisako' mokė
ti franeuzų, uždėtus mokes
čius. Bet įie sutinka tiek 
pat mokyti savo kostume-įk u o a p R i š i l d y t i n a m u ? n e t u r i 

naras (prekių užsakytojams). k u o įJ%apg įvijoj. 
Šiandie vokiečiai fabrikantai 

Didžiausias vargas toms 
vargingoms šeimynoms, ku-

fapmo^tį visus franeuzų r e i - l r i o s o >'ra m a ž i v a i k a i -

rengusių sutikti zero orą. 

Kilus šalčiams, mieste pasi
daugina gaisrai, kurie dau
giausia pakeliami apšildomais 
kakaliais ir šildant sušalusi 
vandenį dūdose, 
žmonių vargas. 

Daugelis vargšų šaukiasi 
kuro ir drabužių. Neturi 

štuosius svečius pasitiko mie
sto burmistras p. Staugaitis 
ir kiti miesto ir apskrities 

pažymėdamas geležinkelio rei
kšmę kultūrai ir mūsų tautai. 
Reiškia padėkos sumanyto-

atstovai. Tam reikalui pa-ijams to darbo ir susisiekimo 
ruoštoje estradoje pasirodo j ministeriui. Po visų kalbų a-
kan. Laukaitis ir, J. E/Seinų 
Vyskupas ir visų Suvalkijos 
katalikų vardu, sveikina atvy
kusius svečius ir pirmojo 

t įdaromi vartai ir traukinys, 
vėliavomis ir vytimi papuoš
tas, iškilmingai pro juos va
žiuoja. Paskui nuėjo iki ple-

daro tik tekins kontraktus, jei 
prekių ėmėjai patys sutinka 

traukinio tarnautojus. Džiau- ." t0 ™£Č* Urmininkas ir 
. . . , . , , . ,. įiį I visi valdzros atstovai pėsti, p 
giasi, kad \ įsagalis Dievą* * v. , , . .r 
* * :is ten nuvažiavo valstvbmen 
padėjo laimingai tą geležinke- R y g i ž k h l J o n o g } n ) l i a z ijon 
lį nutiesti ir kad mūsų tėvy- 'miesto ir apskrities valdybų 
nė galės dar aukščiau kilti, paruoštą vakariene. 

. 
. , . ... 

Bedarbiu klausimas. 

DaHio partijos vadas Mc-
Donald paskui pakelė oj^ozici-

« • -i 

jos balsą. Jis kalbi'damas 
kx»lė' visą eile klausimų. Jis 
klausė: 

kalaujamus .mokesčius. Vo-j 
į kiekiai nonori, nreko l>endral KONDUKTORIUS MUŠA 
turėti sii Frahėuzais. 

— , - t 
m » ' -

f. 

kalai? Kaip ten sų industri-
ne apdrauda? Kaip su Tur
kija? Kas įvykę Lausannoj, 
Paryžiuje ir Londone, Koki 
pažadėjimai duoti Francijai? 
Koki slapti ekonominiai fak
toriai neleidžia turkams pasi
rašyti sutartį? 

Jo partijos atstovai kiek
vieną jo paklausimą priėmjė 
triukšmingais rankų ploji
mais. 

NERADO RUSŲ CARO 
BRANaEKYBip, 

. i — • -

PASAŽIERIŲ. 

ss=ss= -^<Jg 

BULGARAI KOVOM SU f jokios provizijos skirti atsto-
GRAIKAIS 

Trakijoj nukauta 9 yraikai. 

Wells-Slieffield gatvekario 
^konduktorius. Porten kaip tik 

nelinčiuotas žmonių , minios 
NEW YORK, vasa.lo.• _ f ^ t a i , kad jis sumušk vieną 

pasažierių Levvis, kurs buk 

vui Vatikanan. 
Tokiu Imdu aponija šįmet 

gal ir .negaus siųsti savo at
stovo Vatikanan. 

Kaip valdžia rūpinasi be- Amerikoje kilo visokių kalbų 
darbiai*, ką ji daro tųoklaų- ir -pasaka bųl^Rnsfjos ^ \ * ^ ™ f ^ l ^ ^ f e r į i r^e 
simu? Kaip stovi R u l U rei- ir jo"Žinon^ brangenybės per " o ^ ę s apleisti gatvekario. 

FRANCUZAI BAUDŽIA to prisidėjo ir Gelsenkirchen 
VOKIEČIU MIESTUS. 

Vokiečiai francuzams netluoda 
nei šviesos. 

BERLYNAS, vasario 15.— 
Reckliiighauseno, Ruhro kra-

ir fašistų valdžios yra tas, šte, g>ventojai per kelias die-
jog pastaroji ne vien ginasi, nas kėlė riaušes, atsisakė pil-
bet taipat atakuoja tuos, kn-jdyti franeuzų militarinius pa-
rie miągina ją apjuodinti už-'rėdymus ir nutaitė francu-
sieniuose ir pakirsti namie, zams neparduoti maisto, tabo-
LTž tai jie turi atsakyti." 

AMBASADORIUS SUSIR 
GĘS. 

kos ir kitų produktų. 

Dėlto franeuzų militariniai 
autoritetai ant miesto uždėjo 
100 milionų markių pabaudos. 
Paskirtas laikas, kuomet talmai. 

miesto gyventojai. Šiandie a-
biejų miestų žmonės bendro
mis spėkomis boykotuoja 
franeuzus. 

Priede Recklinghauseno 
miesto taryba, kad išvyti o-

' kupantus, nutarė sulaikyti 
elektros šviesą nuo franeuzų 
užimamų butų ir uždaryti 

'vandenį. Tos sunkenybės 
paliečia ir žymią dalį pačių 
vokiečių. 

Atrodo, kad miestas nemo
kės francuzams uždfėtęs pa
baudos. Tuomet seks areš
tavimai ir bus nauji susikirti-

nais. 

ATRASTAS SURAIŽYTAS 
LAVONAS. 

Siberiją paslapčia atvežta A-f Policija konduktorių paėmė 
merikon viename mirusio a- savo globon. Jis turės teis-
merikoniško kareivio karste ir,'me atsakyti už savo "manda-
su kareivio lavonu palaidota j'gų" apsiėjimą su pasažie-
kapinėse sale Brooklyno. 

Tos kalbos buvo taip įtiki
nančios, kad su vyriausybės 
leidimu atkastas apkalbamas 
kareivio, karstas ir pasekmėje 
nieko nerasta. i Mungerson farmoje, arti 

Iždo departamentas darbą- miesto Geneva už 40 mailių 
vosi rasti brangenybes. nuo Chicagos, atrasta pames

tas suraižytas jauno vyro la
vonas. Veidas taip sudegin
tas, idant nebūtu galinta pa
žinti. 

KAS ?<H«0 NEOIRDtTO. 

UN|QK HILL, N. J., vas. 
15.m— Vietos katalikų parapi
jos klebonui uždrausta sekma
dieniais parapijos svetainėje 
rengti "Kančios'' vaidinimą. 
Tas, girdi, priešinga sekma
dienio šventimo įstatymui. 

"Kančios" vaidinimas su
lyginamas su paprastais biz
nio "Šovais." 

KONSTANTINOPOL, įas. 
15. •£- Iš Adrianopolio prane
šta, kad vakarinėj Trakijoj; 
kilusį kova neregularių bnlga 
rų burių su graikais. 9 grai
kai nukauta. 
- » » • • t • . • • . • > . . . • . , • 

^ 1*1- • '• • * ' ' ' • ' • . • ' - •;% r -

Bulgarų;, bųriai injėj|ino. ap
valdyti per Trakiją perėjimąį 
Aigejos jurą. Graikai tai 
už juto ir pastojo kelią. Pra
sidėjo apsišaudymai. 

NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTAS. RENGĖJAMS. 

KITA GUBERNATORIŲ 
KONFERENCIJA. 

Visų kolonijų Nepriklauso 
mybės šventės rengėjai pra. 
šomi susirinkti 15 vasario, ket 
verge. Aušros Vartų par. mo 
kykloje, 7:30 vakare. 

Kviečia Paskolos Stočių ir 
Kat. Federacijos Apskričio 

| Valdybos. 
J. Mickeliunas, pirm. 
Kun. B. B.umšas, pirm. 

KANDIDATAI — GERI 
ŽMONĖS. 

AVASHINGTON, vas. 15— 
Prezidentas , Hardingas su
šaukia kitą gubernatorių kon
ferenciją prohibicijos reika
lais. 

TURKAI RENGIASI 
KARAN. 

NAUJI BIZNIERIAI. 

DIDELIS GAISRAS. 

iVisi kandidatai į Chicagos 
majorus kasdien turi prakal
bas susirinkimuose. Miesto 
•gyventojams žada didelius 
daiktus. Pasirodo, jie visi 
geri žmonėj. 

WASHINGTON, vas. 15, 
Anglijos ambasadorius Ged- pabauda turi but užmokėta. 
des čionai susirgo. ( Kad taip, tai prie to mies- PLAfTWKTTE • t l^A0^4"BiiJįon« *>I«OTA 

OMAHA, Neb., vas. 15. — 
Čionai gaisras padarė į d ė 
lius nuostolius Armour and 
Čo. galvijų skerdyklų įstaigo
se. Ifų^ąjtoliai siekia pusę 

ALDERMANAI KANDI 
x • DATAI. 

Pirm keletos dienų kandi
datų į aldennanus Chicagoje 
buvo 343. Šiandie jų beliko 
vos 2S5. 

ATEISįril, vas. 15. * - Grai- [ 
kai politikai ir militariniai f 
vadai tvirtina, kad Turkija 
rengiasi karan. Aiškiai ji 
peržengia Mudanijos' sutartį, 
siųzdama daugiau kariuome
nės rytinėn Trakijon. 

Politiniuose rateliuose spė
jama, jog turkai, pakelę karę, 
pirmiausia pulsis ant Mesopo
tamijos ir Sirijos. 

West Side. — (Po nuni. 2344 
So. Oakley Ave., tapo atida
lyta stogų dengimo, litavoji-
mo, rynių taisymo ir tt. ''sa
ikelė' ', po vardu Stacker an<] 
Haas. Taigi, reikalui prisiėjus 
galima prie jų kreiptis. 

Rep. 

CHICAGO. — Giedra, bet 
šalčiau nei vakar; smarkus 
šiaurvakarinis vėjas. . 

Vakar žemiausia tempera
tūra buvo 12:00 dieną 1 laip
snis žemiau 0. 

JAPONIJA SULAIKO AT 
STOVĄ VATIKANAN. 

TOKYO, vasario 15. ^ Ja
ponijos parlamento šęiįfce&nie-
ji rum^i pravedė biu4let» be 

PINI6U KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Angliįos ster. svarui 4.67 
Francįjos 100 fr. v 6,12 
Italijos XW lirų *J& 
Vokietijos 100 mrk .004& 
Lenkijos 100 mark, .0028 
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"DRAUGAS" 
kasdieną išskyrai n«d«lditnias 

Metams $6.00 
Pniei Metų..-. 13.00 

tJš prenumeratą inoksi iškaino. Lai
k u skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą tisada reikia prisiųs
ti it iėmas adresas- Pinigai ieriai-
na siųsti Isperkant krasoje ar ex-
yreee "Money Order" arba įde-
flant pinigus į registruotą laišką. 

fcfcAtfGAS PtJB. 0 6 . 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago. Illinois 
Tei. Koosevelt 7791 

i M i n B t n : : : : u r I r-fflHtffi 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DIENAI BESIAR-
• TINANT, 

^ : skne : storėti vifcnybėje už 
• , 
Noffrikknsamybę ir priešintis 
kiekvienam blogui, kurs butų 
rengiamas Tėvynei, iki Rrauj8. 

Ptl kruvina darbų atėjo dar 
sunkesnis laika*, tylaus dar
be. Vilnius ir Klaipėda sveti* 
mų rankose. O viduje išardyta 
že»«* ir paveldėta iš Rusų tam 
sa. O viduje nuodijanti 'sveti
niu keršto, neapykantos, nedo
rybės bolševikinė, bedieviškoji 
dvasia. I r ta svetima dvasia! 

NAUJA ORGANIZACIJA. 
•itlicaą: • \\ • n M M 

• • -•• 

iPtieš porą mėnesių įlies 
esame rašę apie reikalingumą 
suorganizuoti mūsų vaiditito*-
jus ir duoti jiems progos la
vintis.' . 

tki šiol mūsų gabesnieji vai 
dintojai turėjo progos tik pa
tarnauti UiUsų visuomenei, bet 
sau jie naudos negaudavo nė 
kokios. Nė atlyginimo už dar-

! bę, nė nurodymo klaidų; ir 
nugina iki šiol skaldyti mu- , x l o r s musų vaidintojų tarpe 
su nedidelį barelį, gadinti Lie- y ^ neabejotinai jalentingų 
tuvos žmones. Paliepiuose i r jžm onių, jie išaugti į dideliu* 
urvuose, kartais kapų maino-. menininkus galimybės negau-

Kaip mes gyvi nematėme to
kio sunkaus darbo kito, kaip 
Nepriklausomybės įsigijimas. 
J a u 5 metai ryt baigiasi, o 
da r vis kartais atrodo, kad tą 
nmsų laisve ir garbę svetimi 
gaili praryti. I r vienas tas dar* 
po sunkumas jau duoda su
prasti, kad Nepriklausomybė 
yra didelis, didžiausias mūsų 
laimėjimas ir laimė. 

Ne .sykį paminėtinas, bet 
amžiais minėtinas yra mūsų 
laisvės kovotoVjų darbas, i ies 

-ta dienų švęsdami pirmiausia 
i r privalome atsiminti, kas tų 
didvyrių iškentėta tapo. Ame
rikos lietuviams nelengva tas 
tinkamai padaryti. Mes tų ko
vų nematėme, pas mumis nė
ra Karo Muziejaus, kuriame 
surinktos visos relikvijos to 
švento darbo. Bet Širdimis' 
klausėmės; o širdis jautresnė 
yra už ausį. I r iš už okeano ei
nančios kovos garsai buvo 
mums girdėti. Mes girdėjome 
.per tuos penkius metus, kaip 
'dejavo krintantieji su perver
ta širdimi mūsų kareiviai ir 
Sauliai. Mes girdėjome motinų 

se* kartais net valstybinių įs
taigų kambariuose bolševikai 
galanda peilį, kad nužudyti 
Nepriklausomybę. Jiems į pa-
gelbą ateiną lenkuojantieji iš
sigimėliai) cicilikaujantieji be
dieviai, bergždieji laisvama
niai, sugadinti ištvirkėliai, pa
sta liaus neturtas ir tamsa.Prieš 
tuos visus priešus įtemptomis 
jėgomis, prakaitą šluostydami, 
didumos barami, niekieno ne
pagiriami dirba darbą Lietu
vos didvyriai šiandienų. Iš už 
okeano mūsų širdis girdį jų 
sunkų alsavimų ta sunkia na
šta nešant.' Dabarties darbus 

»a. Mes siūlėme tuomet suor 
ganizuoti vaidintojus į vienų 
grupę, taip sakant, biznio pa
matais. Už vaidinimus atlygi? 
nti, už gautąjį atlyginimų jie 
turėtų progos lavintis, visuo
menė gi turėtu; teisės tuomet 
jiems statyti reikalavimų ir 
kritikuoti teisingai, be jokių 
smilkinių. i 

Ką mes tuomet esame pa
sakę apie vaidintojus, palie
ka teisinga ir šiandiena. Tiktai 
gyvenimas parodė, kad ne tik 
vaidintojai, bet ir kiUs rųšie< 
menininkams yra reikalinga 
tokia profesinė organizacija. 

minėsime Nepriklausomybės jHai dabar iš pačių mūsų dai
nininkų kilo mintis, kad rei
kia sutverti Liet. Meno Drau
gija, kurios tikslas butų or 
gunizuotal remti lietuvių tar
pe menų ir lietuvius meninin
kus. Visokį menų* ir vaidini
mų, ir dainą* ir muzikų. 

Pačių menininkų tarpe at
sirado iniciatorių ir organiaa-

(Henoje. I r dvasių dirbančiųjų 
stiprinsime, jiems siųsdami sa-
vo nusistebėjimų* nepasiryži
mą padėti ištverti iki perga
lės. 

Lietuva dar suskaldyta. 5 
metus baigdami galime pasi
džiaugti, kad didelių klaidų 
nepadaryta, kad Klaipėdos at
gavimas įvyks Šiandien, 
ryt 
padangr 

torių. Sutraukus daugiau apie 
Bet Vilniaus lai mastančių žmonių aps var

tė bėra kru- 'š lytas tapt) dalykas plačiau. 

savo nario mokestį gauna u& 
dykų įėjimų į visas rengiamas 
•draugijos pramogas. O meni
ninkai gauna ~už darbą užmo
kestį. Einami, prie to, kad, 
kaip vaidintojai, taip ir dai
nininkai turėtų progos gerai 
savo srityje išsitobulinti. Žo
džiu sakant iš visoko matytis, 
kad ddrbas pradėdamas prak
tiškai. Tr.bereikia tik, kad vi
suomenė tų darbų paremtų. 
Ar parems? 

Anų dienų ** Naujienose'' 
buvo pastebėta, kad katalikų 
visuomenė mažiau tesiintere-
suoja meno reikalais. Ar gi 
butų tiesa, kad katalikai lie
tuviai yra mažiau kultūringi 
Už bedieviškuosius? Labai j -
domus klausimas,, ir jį išriš*-
ti yra dabar progos. Iš kai 
riųjų pusės nesenai buvo mė
ginta palikti katalikų visuo
menė visai be meno. Mes dar 
neužmiršome Katalikų Seimo 
vakaro istorijos. Katalikams 
menas yra reikalingas būtinai. 
Jeigu komunistai heranda ge
ri snio įrankio minioms pagau
ti, kaip teatrų ir dainų; jeigu 
laisvamaniai per menų prade> 
da patraukti net mums iki šiol 
neįkandamų jaunimų, tai ka
talikams, norintiems, kad vi
suomenė nesugyvuUtų bedie
vybėje, be meno pagelboš ne
galima apseiti. Visais amžiai/ 
menas buvo katalikybėje au
ginamas. Mūsų Dievas yra n* 
tik Tiesa bet ir Amžinoji Gra
žybė. Tr jeigu katalikų visuo
menė butų atšalusi prie gro
žės, taį reikštų, kad mes savo 
idealų nepajėgiame pasiekti. 

Štai dabar ir pamatysime. 
Jeigu tasai sumanytas Lie*. 

LAUKAS l§ LIETUVOS. 
•ii-

LIETUVOS SBtMUI SUBI-
ftlirtctfs. 

vinai ašaruota;.tebeclcjuoja te-1 Ir mes šiand. jau turitike naii :]Meno Draugijos darbas nepa-
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nai lenkų slegiamą Lietuvos Mv organizacijų: LietuViij Me-
širdis. Viduje susitvarkiusi, a p 1 " " Draugijų. įsižiūrėjus į tos 
galėjusi tamsų, neturtų, ir iš- ! draugijos įstatus atrodo, kad 
tvirkimą, Lietuva atgaus ir sumanytas tapo dalykas tikrai 
Klaipėda ir Vilnių. Negali bu-_ naudingai ir išmintingai. Ma 
U paniekinti prabočių kapuo-inoma pirmiausia imtis orga 
se gulinčių garbė. Negali nie- mzuoti dainininkus ir Vakiin-
kais nueiti kraujas ir prakai- tojus. Visų reikalų paremti ant 
tas visos tautos. Neišsisėmė 

5r mūsų seselių, paliktų nas \ dar mūsų gyvybė ir kantrybė. 
laiėiais, kruvinas ašaras. Mes 
girdėjome žyėrio, Lietuvą min-
tlžiojnnčio. Žiaurų riksme. Mos 
•girdėjome tylų visos mūsų že-
Iftės įsitempimo darbe kovos 
laikais su bolševikais, vokie
čiais ir lenkais. Tų kruvinų 
darbą minėdami Nepriklauso 
mybėn dienoje, mes dvasios at
gausime, pasiryžimus atrfttit-

MinsyJanii Kryžeivių kovas 
i!*rusų Lietuvoje, ir nelaimes 
mums iš Lenkijos atėjusias, mi 
nedarni žilos senovės didvv-
riškus da rbu i ant protėviu 
kapu mes priesaiką darysim: 
tol nesiliausim dirbę ir kovo
ję, kol Lietuvos žemė neims 
suvienyta, kol Klaipėda ir Vil
nius nebus Lietuvai grąžinti. 

stipraus finansinio pamato. 
Duodančiam duoti — pamati
nė taisyklė. Dr-jos narys už 
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Šių metų Nepriklausomybe 
dienoje mes garbę .atiduosime 
žuvusiems už laisvę, prakaite 
nuštuostvsim dabar dirbau-
tiems, ir ateičiai savo jėgas 

I.. Bendra padėtis Seime. 

Paaiškėjus rinkimų pasek 
mėms, kartu paaiškėjo, kad 
surtku bus jame dirbti, nes 
nei vienas sparnas nesudaro 
didžiumos. Čia jau .nekalbu-
apie frakeijas, bet tik anie/ 
sparnus, nės pasaulėliam ir 
programomis visas Lietuvos 
politikos gyvenimas yra pasi
dalinęs į du sl>amu: bedieviš
kąjį ir katalikiškąjį. Į kata
likiškąjį sparną įeina: krikš-
čionių demokratų partija, d-
kininkų sąjunga ir darbo fe
deracija \ į bedieviškąjį: vals
tiečių sąjunga, socialistai liau
dininkai, socialdemokratai h* 
bolševikai; -be to Sitų sparnų 
kuone visuomet palaiko Žy
dai ir lenkai. Kodėl mažumos 
palaiko socialistinį — bedie
viškąjį sparnų* nors jų didžiu
ma yra tikintieji zinonės: kaip 
pay. žydai sionistai, lenkai ka
talikai! Štai delko. Bedieviai 
Socialistai dažniausia stovi o-
ppzirijoj, ir saVo darbais ar 
tiesioginiai kenkia Lietuvai, 
ai- kliudo kitiems jų tvarky
ti. Mažumų gi nusistatymas— 
juo LietuVai blogiau, juo joms 
Sūriau. Tad ir eina su tais, 
kas Lietuvai bloga dirba. $u-
lig sparnų Seimas yra taip 
pasidalinęs: katalikų sparne 
38 atstovai; iš jų krikščioni it 
demokratų 15, ūkininkų są
jungos 12 ir darbo federacijos 
11; socialistų sparne be ma
žumų 35; iš valstiečių liaudi
ninkų 20, soc. — deni. 10 ir 
bolševikų 5. Keikia čia pri
minti, "įog socialistai liaudį-
niitkai visiškai subankrutavę, 
nes Šiais rinkimais neprave-

visai kitaip. Jau į porą dienų' (]<% s a T 0 yfiįjfa į geimą, hei 

Draugijon įsirašė suvirs 20 v j e n o a t s tovo, paskutinėj sa-
naujų narių. Darbui, pradėt i VQ konferencijoj nutarė susi-
tereikia 50 narių. Mes tįkime, i u n g t į s u valstiečių sųjunga ir 

hulfcuma nuo tos yalandofe, ka*-
į a M a i iu lankais ateis \ && 
niųi I r tat >sudaro visų blogll 
mų, M f t n t partijų santykius 
i§ karto buvo žinoma, jog dar
bas bus sunkus. Socialistai, 
mat, jau St. Seime paskelbė 
katalikybei žūtbūtinę kovį. Ka 
tulikai nieku gyru nesutinka 
tlaleisti socialistams sugriauti 
Bažnyčia, tiky% Toji kova 
persikėlė į Seimą. 

S^eialistai, kaip visuomet, 
iniciatyvos nerodė. Tad krikš
čionys demokratai pasiūlė jie* 
ms tartis del Seimo suoi^ani-

Keivir tmi Vfa^rlo lo, Į923 

Iii .duu pareikalavo sau dviejų 
Vi^ttį -**- pifmo vice-pirminin-« 
lto valstiečių sąjungos ir )oir-
nio sekretofiaaš socialistų lian 
dininkn; ūkininkų sąjungai 
ir krikščionims demokratams 
pasiliko pirmininko ir ^antro 
viee-pirmimnko vietos, darbo 
federacija jHireikalavo tai]) 
pat pirniu sekretoriaus, pama
tuodama ttiomi, kad federacija 
turi 11 narių seime, o soc. 
liaud. tik 5, ir tai išrinktus tik 
valst. balsais. Viena ir kita 
pusė nenusileido. Valstiečiai 
liaudininkai nei klausyti neno-

zavimo, Vyriausybės sudart- rėjo teisingų darbo federacijos 

sisektų h nesurastų įvmejų ir 
darbininkų, priseitų labai ir 
labai mums susirūpinti. Bei 
mes esame tikri, kad įvvks 

mo ir Prezidento rinkimo. 

II, Vyriausybės sn<laiymas ir 
valstiečiai liaudininkai. 

Susirinkus seimui pirmoj 
eilėj susirūpinta seimo orga
nizavimu, valstybės preziden
to rinkimu ir vyriausybės su
darymu. Kadangi seime nei 
viena partija neturi daugiau 
pusės seimo narių, reikalinga 
kelioms frakcijoms susitarti* 
tas darbas atlikti. Socialdemo
kratai iš karto atsisakė eiti Į 
vyriausybę, tokiu būdu teko 
tuo klausimu rūpintis krikš
čionims demokratams, ūkinin
kų sąjungai ir darbo federaci
jai iš vienos pusės, kaipo kata
likų frakcijoms, iš antros pu-
iSt-lg — socialistų liaudininkų 

ir valstiečių sąjuiigos Blokui, 
kuris po jų konferencijos pa
sivadino valstiečių liaudininkų 
sąjungos frakeija, kaipo neka-
talikų sąjungai, kimiame pa
sitarime paaiškėjo, kad dar
bo feder; į vyriausybę neis, 
kad ji siųsianti savo atstovą 
Wk į Seimo prežijunių. Visas 
tad dervbas teko Vesti tik 
krikščionims demokratams, u-
kihtnkti sąjungai ir valstie
čiams liaudininkams. Pirmuti
nis JiUnkuiiias derybose buvo— 
kokioj tvarkoj tuos klausimus 

reikalavimų. Faktas, kad dar
bo federacija gavo su viršum 
100 tukst, balsų, o soc. liaud. 
vos aštuonis tūkstančius, Į 
juos nedarė jokios įtakos. Tuo 
tarpu laikas ėjo, o seimas dar 
nesuorganiiKUotae ir darbas ne
pradėtas. Nebuvo jokios *ii 
tie*; kad derybos greit užsi
baigtų. Tad katalikų atstovai' 
pasiūlė einant statutu išrinkti 
laikinąjį prezidijumą* Valstie, 
ėiai liaudininkai pareiškė į jį 
neisią. Laikinas prezidijumas 
tapo išrinktas iš katalikiškųjų 
frakcijų atstovų^ paliekant ja
me dvi vietas valstiečiam^ 
liaudininkams, kurių lig šiai 
dienai jie nėra užėmę. Pirmi
ninku išrinktas dr. L. Bistras. 

kun. 

kad lengvai prie to gražaus su- sudaryti vienų partijų vadi-
martymo prisidės ir šimtas. \gm^ valstiečių liaudininkų. 

Iki šiol hiusų Vlsuome- Mažiimų atstovai žydai ir 
lenkai del to, kad nepravedė 
į Seimų tiek savo atstovų, kiek 

nė, turėdama kitokių darbu 
galybės nesitsp\jo to padaryti. 
Bet gyvenimas pats. mumis* jk» norėjo, į Seimą tuo tarpu 
prie.to privertė. Ir kuomet lai- nesilanko. Laikinai tad kol 
mėsiiiie, tarp kito ko ir kairio-, nesugrįš mažuma fltst. didžitl-
siems Už mūsų boikotavimą! mą Selinę sudaro katalikai, 

ir pasiryžimų geležinį stip- meno srityje, ir vadinimų ne J bet, deja, nesudai*o nuolatinės 
rinsim, kadbutinai.laimėtume. kultUririgais, galėsime tik pa-) visų atstovų didžiumos, nes 

Taip mums padėk, Dieve* dėkuoti. ' toji faktitloji didžiuma virsta 

kr. deim, 2) vice-pirtli. 
Staugaitis, Ukin. s., 3) pirmu 
seki*etorium K. Ambrozaitis, 
.flarbo feder., 4) sekretor. be 
balso Markauskas, soc. dem. 

b. Dykaduoniai. 
Išrinkus laikinąjį prezidiju-

mą valstiečiai liaudininkai at
sisakė dirbti atsakomingųjį 
durbą seime, būtent: referuoti 
įstatymus ir eiti į komisijų 
pre«idijumus. Čia valstiečiai 
liaudininkai dar kartų parodė 
tikrąjį savo veidų: kiek jiems 
rupi valstybis reikalai ir kaip 
jie brangina žmonių pinigus, 

rišti. Valstiečiai l iaudininkai:1"* atsisakydami darbą dirb-
reikalavo pirniiausitt susitarti ^ m o ttl^ neatsisakė. 
del prezidento ir* jį išrinkti, 
c paskui eiti prie kitų klausi
mų rišimo. Krikščionys demo
kratai ir ūkininkų sąjunga rei
kalavo susitarti Visais klausi
niais, tuomet tik eiti prie a-
tatlnkamų įstaigų sudarymo ir 
rinkimų. Galų gale tuo klau
simu susitarta. 

Ą 

a) Seimo prezidijumo reikalu. 

Pradėsiu nuo seimo prežidi-
jame. Jabte v 

(Bus daugiau. 
- - . 

Ką reiškia žodis "Giedra"? 
— Tai tyrumas, skaistumas, 
tai linksmybė, malonumas, tai 
gražus žvilgsnis į ateitį, tai 
energijos kibirkštis, tai gyvy
bės šaltinis. Lai gyvuoja mū
sų "Giedra" . 
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VILNUOS LIETUVIŲ GOLGOTA 

(Tų*a) 
i )ar liudniaiisia, kad mes patys sten

giamės įsikalbėti, jog Vilnija bei Klaipė
da mums žuvusios, pradedama ieškoti ku: 
kitur kaltininkų^ kuomet mes tokia pro
paganda ir galime savo reikalus pablo
ginti, pražudyti, tapti kaltininkais. Kaip 
mažos vilties žmonės! 

Jeigu butų taip pasielgę musų veikė
jai tėvynės atgimimo ir žengimo metu Į 
tavystovį gyvenimą, tai neturėtumėm žian 
dien Nepriklausomos Lietuvos ir būtum 
jau gal žuvę ištautėjimo bangose. Tokia 
gilpna mūsų dvasia daugiau žfilos daro* 
negu gali priešai padaryti. Mūsų priešai 
gaudo kuomairausią tokią žinelę, apsireiš 
kimų, kad paskui Vilnijoj ar Klaipėdoj n ui 
sų tautiečius į nusiminimų įvarius, jiems 
ginklą iš rankų ištraukus. 

Čia svarbiausias dėsnis: patys nesilp-
ninkhne- savo pozicijų! 

Mūsų spauda, draugijų susirinkimai, 
mitingai, mūsų viešasis ir privatinis gy-

i 

sų opiausius klausimus kelti, juos gvilden
ti. Juo mes labiau tuos klausimus svars
tysime Ir demonstruosime saVo valių, tai 
jkisaulis ir Uenoroms turės užgirsti mūsų 
baisu ir norus. 

Bet mūsų akcija vieu tik mitingais 
ir rezoliucijonus neprivalo baigtis. To ne-
>akanka. Žinokime, kad tose atplėštose 
mo t 'vynės srityse verda žūtbūtinė ko

va: ten kovojama ne tik už politinius tiks
lus, bet taipat už liaudį, už tėvynę, už ku!-į 
turą; tėjį ne tik reikia, kaip minėjau, se 
nas pozicijas išlaikyti, bet ir naujas iš 
kovoti; ten kova tai ne vien Vilniečių bei 
klaipėdiečių, bet mūsų visų lietuvių, tat 
ir už kovos pralaimėjimą busime mes visi 
lietuviai kalti; mūsų kaltė bus, jie del lė
šų stokos ir abelnai be reikalingos paru-
mos žlugs kokia nors įstaiga, mokykla, 
prieglauda, laikraštis. 

Tųjų kraštų tautiečiai turi teisės s 
mųe reikalauti medžiaginės ir moralinės Vilnijon, kankinių šalin, ir Vaizduotėj ma 
paramos, kad mes tuo būdu padėtum jiems t tau tąjį Vilniečių Golgotos kelią: erškė-

•p 
didelė Suma, kuri mus neapsunkins, o imt 
sų tautiečiams koVų palengvins. Reiktų su
dalyti tam tikrų fondą, kuriu privalėtu 
mokėti irisi lietuviai be tikybos, partijos, 
lyties ir amžiaus skirtumo. Tokia savj 
akcija mes parodytum tautinį susipratime, 
pobriežtum Vilniaus Ir Klaipėdos klausi
mų mums svarbumą, mūsų; visų bendrų 
nusistatymą, nekalbant jau, kad tokia pa
rama sustiprintum mūsų kovotojus. Tie
sa, daugelis kas reikalauja is lietuvių vi
suomenės pašalpos: ir šauliai ir mokyklos 
ir partijos ir draugijos, bet man regis, 
kad viršminėti klausimai privalėtų rastis 
svarbiausiųjų dalykų eilėj. 

Vilniečiai ir klaipėdiečiai nesigaili nei' 
turto, nei darbo, n e i vargo, nei gyvybės, 
mes irgi kuo tik galime, stokime jiems 
pagelbon! 

' f • 
Mano mintys labai dažnai lekia ten 

alstieČiai liaudi 

Giedfa ir Ateitis tai tikru? t 

seserys. Abiejų Motina —Ka
talikiškoji Lietuva. 

* * . t i i i i i « _ 

kovą, ne — jau dabar kovoiiainas Už aukš- kinija pasaulį, buk tautinės mažumos šu

tų kovų vesti, tęsti ir laimėti. 
Paskui gali būti per vėlu! 
Aš imu tą medžiaginės paramos klau

simų visai praktiškai: tepaaukuoja kiek
vienas lietuvis, gyvenąs ar Amerikoj, ar 
nepr. Lietuvoj, ar Anglijoj ar kur kitur, 

genimas privalo visada ir visur trids mu- bent po vieną centą kasdien, o susirinks 

eių geliąs, krauju ir ašaromis apšlaksty
tas, kritusių kovoj tautiečių nuklotas! 

Juo eina visi: lietuvis inteligentas,I įrodyti. 

ėiaUsius tėvynės idealus; kiekvienas ūki
ninkas, kiekvienas darbininkas, kiekvie
nas jaunuolis it jaunuolė tortttrbnlis leftkų 
kankinami, visoms jėgomis atsidavę tėvy
nės idėjai, jų gaivindami save širdy, savo 
krauju ir gyvybe ją gindami; jie visi sa
vo dvasių ir darbo vienybėj, santaikoj, 
sųklausoj, be jokių skirtumų, eina drauge 
tuo kruvinu Golgotos keliu su didšiaUsiu 
įsitikinimu į savo teises, su stipriausia 
viltimi į ateitį, su karščiausiu* savo idea
lų ir darbo 'pamylėjimu. Kelio vargas ir 
kančios, net mirtis jąjį nenubaido, bet dar 
labiau juos sujungia del bendro tikslo, 
gimdo dar stipresnį pasiryžimą! 

Vilnius' ir Lenkija. 

Kada atgausime Vilnių? Į tokį klau
simą sunku atsakyti; tas priklauso nuo 
tarptautinės padėties ir riuo Lietuvos poli
tikos — kaip sugebės, ji visus politikos a-
tutus Vilniaus atgavimui sunaudoti. 
Mano nuomone, lenkai negalės ilgai Vil
niaus išlaikyti. Trumpai pasistengsiu tai 

po kalėjimus tašomas, iškoneveikiamas, 
dirbdamas už dešimts, tečiau neįšleisda-

Pinniausia — vidujinė Lenkijos pa
dėtis vers lenkų politikus. ieškoti taikos 

mas vairo iš savo rankų; moksleivis vui%- su Lietuva. Lenkija yra dabar tautiniu 
ge ir skurde^ ruošdamasis į gyveniąną ;/ .mišinys, nors lenkai visokiais budais įti-

daro tik niaautę Lenkijos gyventojų da
lelę. J au pati oficijalė lenkų statistika 
parodė, kad Įenkų yru (&%; bet atsimin
kime, kati tai yra lenkiška statistika ir 
kaip ji buvo atliekama; tikri statistikos 
daviniai turėtų būti ne didesnį kaip 50 — 
55%, • 

SUlig lenkų statistikos mažumos jau 
sudaro Visų gyventojų trečdalį; dabarti
niai VaršuVon seiman rinkimai davė ma 
žumenis apie 5, gi senatan apie 4 19-23 
dadis visų atstovų. &ie da vinai atrodo ne
va lenkų naudai, bet ištikrujų visai prie
šingai yra, nes rinkimus boikotavo lietu
viai ir* Ukrainai. Seiman išrinkta, tiesa, 
keliolika ukrainiečių, bet tai iš Vilnijos, 
o Galicijos ukrainiečiai rinkimuose neda
lyvavo. Kaip didelis nusistatymas prieš 
rinkimus buto Galicijoj, tai parodo pas
kutinis ukrainiečių sukilimas ir teroras 
prieš tutts tautiečius, kurie drjso savo kan
didatūras išstatyti lenkų sąrašuose. 

Laikraščių šiuiomis keli tokie kandi
datai tapo nužudyti. 

Be to rinkimų taisyklės ir apystovos 
buvo taip sudarytos, kad kuomažiausia 
kitataučių patektų seimam 

(Bus daugiau) 

- T . — — ^ — - ^ ' "vi?---' 

. i 
'iafek'-v*.^,- • • • 
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Lietuviai Daktarai 
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Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugijos nariai. 

Te» Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis j 
l i t E T O T I a D E H T I 8 T A 8 

5713 SO. ASBLASTb A T O M U * 
ARTI 47-tos Gatvė* 

Valandos: ouo 9 ryto Iki t rak. >; 
Seredomls nuo 4 iki t vakare. ( 

m Vali 
• Ber< 

/£= ac 

DR. P, ŽILVITIS 
Parke lė savo oflsa po nonų 

• 3 4 1 — 4 3 So. Halsted Street 
Naujame J u i l a u s Ręst . 3 lnbq. 
Pri ima L i gontą* n n o 6-13 A. M. 

6-s r. M 
Tel. Boulevard 7173 
Rezidenci jas Tel. Falrfajc 5574 

fZZL 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, TLUmOlM 
Telefonas Tardą &0S3 

Valandos — 8 Iki 11 13 ryt*. 
|»o pietų 6 lkl 8 rak. i f sd - i to i cu 
of isas uždarytas. 

VAKARAI - GEEI tUft 
BUOTOJAI. — BIB 

LISTAI. f 
\ 

Spring Valley, 1U. — Vasn-
rio 4 d. pili*, svet. Vyčių 2% 
kp. atvaidino veikalą "Nuo 
ausies ligi ausies". Savo roles 
vaidintojai atliko vidutiniškai. 
Tą patį vakarą, "Vyčio" re* 
daktorius Ig. Sakalas skaito 
referate apie Vyčių organiza
cijos pradžia ir nuveiktus dar
inis Tėvvnei ir Bažnyčiai, lt* 
referatas ilgai liks klausytoju 
atmintyje. 

alkūnę. Tas biblisto klausia, už tflCfed, 1LL, ĮVAIRUMAI. 
' **k* " r- | ' *m i*. * 

ką mane tmu*aU; .Biblistas 
atsakė^ tai neajf mūšų, ale Jė
zus muša. Katrie prie ju prisi
rašo, tai duoda tokį įsakymą; 
kryžių, rožančių, škaplierius, 
stovylėles, šv. paveikslus, turi 

sidėtį prie agitacijos ir aukn 

'Stonu* dienomis ISsiUnciame 
savo atsišaukiau) į Amerikon 
lietuvių laikraš&ue (j "Ikrai-

\tmą'\ '%fyH<,,J. TudBe 
1»ilm&Muose tikima bus | d i -
tna if Jusu aulos įfcskerblL 
be tey ger^shiani ir jfctseknnn-Ber gavėnia, jįy. Antano ba*, 

fcyeioj bus pamaldos • trečia-1 f5?*lllam dark**> •'*»«« norime 
Į dienio ir penktadienio vuka-|ka<i A m e r i M sustorganiauo^ 
rais. tų C^itralmis Raniygaloš Pro-

gimipftijjoe Bumų Statymui 

.<= 
Tel. Boulevard 2160 

DR. A. 1. KARALIUS 
N Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlrago. I1L 

1 DR.A.L.YUŠKA 
1900 So. Halsted Str 

Tel. CanaJ 1118 
I Ofiso vai .: 10 ryto iki 12 po p l e t j j 

5 lkl 7 vai vakaro. £> 
į Re*, vai.: 2 iki 4 po pietų £ 
• 4183 Archer A ve. M 
•J Tel. Lafayette 00»8 j j 

Vasario 11 .d. vėl buvo vaka
rus, išį kartų jaunamečiai Vy
čiai vaidino "Baubas". Buvo 

STlir trukumų. Režisierius per-
narsiai skaitė vaidiloms, dai-
: nojant kai-kurių vaidilų juo-
htasi, kitas kažin ką kramtė, 
n*, kaip mažiukams, dovano
ti na. Kitę syk bus geriau. 

sudeginti, kad nei ženklo ne-f l ^ T Z TZ ™ W * * ° ™ **** *miiteta* ¥* 

liktų, su katalikais neturėti ^ S ^ m ' T P ***** H * W e t » * SftVo 

nieko b^dro, tai esa jų kons- f ^ b i i i i n k ų U ^ o j , U^oM fcjfc ^ ^ -
titucija. 

Prie pragos turiu priminti, 
kad 8priftg Valley viltos ir 
gsikliiai labai pabrango. Mat 
niblistal labai mėgsta tuos gy-
vtmus. fatiijotas. 

PAVYZDINGOS SUTUOK 
TŪVĖS 

Tel. Ganai 257. Vak. Canal 3118 | 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 South Balstetl Ptreet 

Valandos: 1» lkl 11 ryta 1 iki < 
po pietų: t tk) I vakare 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

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

OfLsas Didmies tvj : 

29 South La Salle Street 
Kam baris 530 

Telefonas: Central 6S90 

(Vakarais 3223 S. Halsted Stj 
Telefonas: Yards 4881 

Turim gera kleboną kun. 
Vaitį, kuris labai pritaria Yy 
ėiams ir jks labai nori ir kvie
čia, kaip didelius taip mažus | 

UUca, N. V. — Vas. G d. Šv. 
J urgio bažn^loj kun. !•'. Zabie 
la surišo neatmeagamu rtio-
teiystės ryšiu Aleks. tlat-
kevičit] fttt Otta Ponieritlte. Su
tuoktuvių puota btivo pas ()-
rios tėvus, poderius. 

Sutuoktuvėse dalyvavo tik 
koletas {žymesniu ir artimiau
sių svečių, k. t. ktm. kleb. F. 
Zrfbiela, Juoz. Latvis^ iš Ams-

iaunuosius kuo .daugiaus P r Z | t e , * i ^ N ' ** A ^ ė Ra^ttvrU 

'čiu1\ U Little Falls, N. Y.. J, 
I Meisteri s ii* Vik. Ma^alauskai-
tė. 

si rašyti prie Vyčių kp. 
Taipat turim labai gera var-

goninka, Ant. Stulgų, kuris 
darbuojasi kiek tik gali: ren
gia teatras, šeštadieniais Val
kus mokina lietuvių \albos, 
rašvbos ir skaičiavimo. Ka-

Vakarienę valgant kun. kle. 
lK>nas P. Zabiela pasakė pui
kių prakaibėlę jaunavedžiams, 

Aukota* at^ko į šv, Antano 
bainy6ia ir susituokė su p. O. 
Johnsonaįte, Vyčių ii* kitų or$ 
-jt| darbuotoja, ir išsivežė į 
No. Dakota. Dttbar vietiniams 
senberniams ir gaila ir gėdii, 
bet ka padai*ysi, kad **too 
!«low,^ , 

Žmonės (tai*p jų ir merge
lės) kalba, kad "no liepęs" 
Ciceras senberniams. Sako, 
ka<l jų kliubaUzę reikės kada 
paversti į senbernių prieglati-

Vos spėjo senberniai ušsidė-
tį iškaba ant kliūbaUnėŝ  kad 
tai esanti "Senl/ernių; Club-
houseM, jų kontraktorius tuoj 
ėmė ir pai*daVė tą triobų. Da
bar namų savlnihkai, kurie 
nori pai'duoti lavo namus sa
ku, kad gal reikės nuplėšti iš
kabas "For%SaiV* ir prikalti 
••Senbernių CIubhottBe". Tai 
ir jiems gal pat^ksi^ savo na
mus greitai parduoti. 

. . . . . . . .i i i . i * 

Vienas senbernis butiiiai no-o Juoz. Latvis padavė užma 
truos jis mokina tie jau sukai-! nyi,xą' ^ t td n e l l ž m n , * t i ir ff^T- j r^j« * apsivesti prieš gav^nLi, 
ba lietuviškai ir tėvai neturės | ^ s ^ tuvo^, kam visi prita-jl.et nespėjo igvaryti randau-

Aukojusių var g'(H>.̂  nuo savo vaikų. Prie ki
tu kultūros darbų Stulga tai 
pirmutinis. Jis yra geras tė
vynainis. 

$3.00 
o.on 

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

Abstraktai examJnuojamJ, p i n i g a i ) 
a n t real cstate skol iname. 

OFISAS DIDMIESTY 
K A M B A R Y S 1104 

Chamber of Commerce Bldg, 
183 W. Washing*on Street 
Telef. 1 ranklin 1174—4946 

VAKARAIS 
3336 bu. Halsted Street. 

( E a g l e Music Co.) 
Telef. Boulevard 67S7 

i^^BM|r : .*ĉ sâ âjR 

|Tel . RaudoTpiT 47R8 

A A S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumie.etjje 
ASbOCLVITON BLDG. 

18 South Da SftUe Street 
I toom 1303 

[Valandos 9 ryto iki 5 po pietuj 
N a m ų Tel. Hyde Park 3393 

r r ^^'*r-rl--^•'^^•—— -_? • • •* ***^ 
J. P. WAITCHES 

L a w y e r 
L I t T C V I S ADVOKATAS 

Dtea. : U. 811-137 K. Dearborn 
Streei Te l . Dearborn 8888 
Vakarais : 18736 S. Wabash A ve. 
Rose land Tel Fu U man 83T7 

Darbai anglių kasyklose ei
na vidutiniškai, jlažiausia už
dirbu mainieriai t. y. tie kurie 
"lioduoja" anglis nuo tono, 
gauna mokėti $60, $50, $40, 
$30, ir mažiau į dvi savaiti. 
Taip vadinami ''kompanični'^ 
dieniniai gauna $90, $80, '$75, 
o naktiniai $150, $125, $100. 
fta darbo ant naktų negali 
gauti nei ai pinigus, Kai-kurie 
mano, kad mainieriai visi gau
na lygiai mokėti. Tai matote! 

rv aukomis, 
dait 
Juoz. Latvis . . , 
Kun. F. Zabiela 
Aleks. Ratkevičius su 

savo jauna moterimi .. 5.00 
Airt. Poderis . . . . . . . . . . 5.00 

Po $1: J. Beišteris, Juoz. Po-
dtris4 Vik. M,a*alnuskuitė, 
Aį;\\ė Ragavičiutė. 

Viso $24.00. 
Aukos bus pasiųstos Lietu

vos Šauliams j>er jų atstovų .A. 
Žmuidzinavičių. Patartina vi
si MILS jaunavedžiams imti pa
vyzdį iš gerb. Ratkevičių ves
tuvių. Juoz. 

kokia Yra lvgvbė. PROIIIBICIJOS PASEKMĖS 

Biblistai kai-kuriuos žmones 
taip sukvailino, kad nei pats 
ju tėvas Russelis geriau nesu
kvailintu. Vieno biblisto stu-
ba yra tuščia, tai, girdi, nie
kam nerandavuosiu, po 1925 
m. Įtftirfttftdavtiosiu tėvui kuris 
via miras. 

Vienas sykį pasivėlino atei
ti ant <'spĮH«iatts,^ tai biblis
tas su pokeriu davė jam per 

Žmogus ir Oyvuolys. Šioje 
knygoje paaiškinama įvairios 
Buomonės, įvairių moksliuinkų 
apie žmogaus kilmę ir žmonių 
etovj. 

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

Knyga turi apie 70 puslapių 
^ Jų parašė kun. prof. Pr. Bu-

#ys. 
Kaina tik 30c. 

Draugas, 2334 8 Oakley Af§. 
cmcAoo nx 

= = 

PRANEŠIMAS. 
ocisaa Dr. O. M. aiaaar p#. 

reinft 1 rankas Dr. Chaa. S8fal« 
žento Ir partnerio. Vlal aenlejs 
pažįstami ir draufal aplaikys 
apžiūrėjimą Ir t / d y m a kala t* 
nuo pat ies Dr. O. M. GUaser. 

3148 80. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nu<* 16 ryto 

lkl I po pietų, nuo 5 lkl 7 rak. 
Had. nuo 16 iki f- po pi6tų. 

Telefonas Vardą 887 
= 

• I « ^—. =A 
n«zld. tel. Van Buren 13*4 

Ofiso tel. Boulevard 1661 

Dr. A. A. R0TH 
R l 8AS GYDYTOJAS ir 

C U t R l R G A i l 
SpeolaUstas MotorlSkq. Vyrišką 
raUig » Hm cfcroatfk, Uc«. 

Ofisas i 3385 8. BSlIated B*. 
Vai.: 16—11 ryto; §*—i JW 
p i 4 t t—8v8k. K8A 1 6 — J S <L 
tU*. 1166 Ittd«t>4l»d6llft6 9K+* U 

Chica^o. Į 
• m m m mm»M 

Detroite Mich. — Velnio ge
riausias prietelius, sėbras ap
valdė ir šių mūsų išeivijos tvir 
t o ve. 

- • 

Alkoholis — garbina jį mu
šu žmonės kurių daugelis do
roje pradedu .jau Visai nus
mukti, kad net ir koktu da
rosi. 

Kuone kiekvienoje stuboje, 
moterėlės dienų ir naktį -ver
da niuhšaittc. O jų vyrai ir 
burdingieriai jryvena it pakvai f 
Sį, rėkia, mušasi lygįunų gnu-

%ai visa matydama policija 
šypsosi, vienas kitaitt kalba, 
"tliose dumb , foiieigners, let 
them kili tliemselvesM. Polici
joj manymas, kad anksčiau ar 
vėliau jie issinaikins, pradedu 
išsipildyti. 

'Tarp tų alkoholio Vergų y-Į 
ra ir ne vienas "piloris" lie-

(tiivių išeivijos. 
Kai-kurie scenos mėgėjai, 

pirm vaidinimo, atsineša ka
ltas ^bonkas", pasigeria, juo
kina publikų savo kvailu .apsi
ėjimu. Gėdų daro viiiems klau 
sytojams. Bet kų padarysi, 
kvailo neišmokysi. 

t'ijriatll Vasario 15, 10Ž3 

hinkų iš savo stubos. Tai da- į 
bar turi senbernauti iki po 
Velykų. 

Henbernial dabar kalba, kad 
murinę kliubauzę pradėsiu sta 
lyti. ' ' 

iririuadienio Vakarų L. Vy
čių U kp. turėjo draugiškų pa-
sihnksmįnima. Dm'g grąžau* 
jaunimo buvo susirinkę ir gra
žiai linksminosi. 

Senmergė. 

ATSIŠAUKIMAS Į RAMY 
GAL1EČIUS. 

Labai (Jerb. Tanusta! 
Mums labai malonu pripažin 

t i, kad Tamsta susirūpinęs Ue 
Įtuvos įvairiais reikalais ir ne
atsisakai mums, ramygalie-
uaiiLs, psdėtl didelį darbų at
likti, mūsų dideliu vargu įkur
tai progiirunassijai rumtis pas
tatyti, šį- kartų norėtume pa
daryti ilgesnį |>runešitiių apio 
darbo padėtį ir apie mūsų ar' 
timiaušius sitinanynius. 

einant esama Lietuvoj tvar* 
ka teko mums pilniausia pa
sirūpinti pagaminti statomų 
filmų projektų ir išgauti val
džios fb- projekto patvirtinim;i. 
Tas darbas jau atliktas. Sull£ 
projektu turime sUtytl dvie
jų alikštų erdViiis inūro iiimtis. 
Darbas jau įliek pradėtas. Rū
pinama medžiaga. Šių vasara 
norima išvesti sienos. 

Ruftių pastatynuis ir Įren
gimas mums atsieis labai brau 
gi ai. Daugiau kiek pinigu; eia-
pat surinktif neišgalime; Kaip 
iš pradžių, taip ir dabar dau
giausia vilties dedaine ant,Ju-į 
ŝ ų, Broliai Amerikiečiai f Ju^^ 
su doleris gali milžiniškus 
darbus nuveikti, Mums reikia 
skubiai ir daug lesų. Kviečia-; 
ine- tad visomis J?gomis pri 

krotkuij Ohieagoj. Norėtume, 
Į liad atskirų miestų Komitetai 
palaikytų ankštus ryšius su 
Jono Itrotkaus sudarytu Cen-
traliniu Komitetu ir rinktų au
kas jo įgaliojimu. 

Mes esam jau kai kam pa-
[ siuntę Amerikon statomos pro
gimnazijos rūmų atvaizdo at-
Virukių. Jos gali būti dalina-
Inos aukotojams ir pardavinė
jamos. Yaijmt nesenai gavome 
išspauzdintų plajcatų taipat 
su prbgithnaiijos atvaizdu. 
Mustį ittišistatymu plakatai tu 
ri būti tai£ Sfiinaudojami: da
lis išlindomą lietuvių svetai
nėse ngitacrjfcs tikslu. fcit& da
lis sU-Celitralinlo arta Jo įga
lioto Komiteto parašais turėtų 
bu& ddvanojania paaukoju
siems ftumų statymui nema
žiau 25 dolerių. Ant lapo fa 
lo jMymhm, ltâ  kada ir kiek Į 
ftaatikojo. Be U) ftamygalrts 
rtomitelas nutarė tų, kurie pa
aukos nemažinti iOO doleriu 
var4u>s pavardes įragjrtl į 
hiarniurtj lentų ir ramų salėjej 
Iškabinti. 

Mes tikimės, kad l'amistn 
inipinsis mns miisij sunkiame 
darbe paremti. Prašytume at-
skiriį Jtomltetų atsiskaityti s»i 
Centraliniu Komitetu beflt kas 

j du ris'mesiai, kad šks laiku su
linktus aukas gaiėtų paskelb
ti ir mums afciįsti. 

Tardami ii anksto didelį 
ačiū lauksime tolimesnių žl 
nių» praneiimt|» laiškų ir y-
pač pinigų^ pinigų, 
Viskų rašykite ir siųskite šiuo 

adresu: Pfogimnaiijos Dif^k-
torial, Ramyfak, Lithuaaia. 

Ramygalos Progiimiaaijos 
Uumams Stat>-ti Komitetas 

IT. Karutis, pirm. 
I r Liesis, ickr.. 
A Juška, rsikalų Ved. 

m I I I » H . J. 

Auksažuvė ir sahnonas niė-j 
kad nemiega. 

Vienas lenkas^ turįs 13^ me
tu, sako, kad tik jis vienas, iš 
Napoleono armijų, dar tebegy-J 
venųs. 

•8^1*i>• r- * * .••«"J» 

SKAITYKIS ik PLATINKITE 

$6,00 VISAM IfflRtt,' PO VlišĄ 
PkBAm 

Vokiečh) tt»ritj»( {Uitutor 
ĮAųksinuiĄ OstAabtiui^ pt»> 
dėjus staiga kristi semya^ pa
baigoje pereitųjų m$i% Jieht-
Voje žmonas jau nfbenorėjo 
inrtį tų markių ir reikalavo do: 

Mi4ų. DoMHo Visut* i^lkalauja: 
t'rancijoj, Vokietijoj, Lietuvoj 
irtt . ' 

Bet idalmr"Lietuvoje sąlygos 
persimainė: Lietuva turi savo 
tnnig-us Litus, paremtus auksu 
taip pat, kaip ir Amerikos da 
leriai. Dabar visoįe1 Ettropojt 
tvirčiausie pinigai yra Lietu
vos Litai. 

Daugelis žmonių, siųsdami 
LiėttlVon pinlps, vis dar rei-
kalauja, kad ten butų išmokė
ta butiftai Amerikos doleriais, 
lyg ir nepasitikėdami pinigais 
savo Respublikos, už kurios 
freprikiausomyrję kovojo visa 

|taut*> taip Lietuvoje* taip ir 
Amerikoje. 'Tuo tarpu gi jie ne
šino, kaift kartais sunku yra 
dolerius Lietuvoje išmokėti, tr 
taip yra del tų priežasčių: 

L - • Lietuvos pirn^ai Litai 
yra paremti auksų ir aukštą 
užsienių valiutų, k. t. doleriais. 
svarais, sterlingi ir tt, Todėl 
LletuVos Banka*» renka atel̂  
nančius į Iaetuvų dolerius ir 
laiko juos kaipo garantijų už 
Lietuvos Litus. Juo daugiau 
susirinks dolerių Lietuvos Ban 
ke, tuo tvirtesni bus Litai, tuo 
geresnė bus ekonominė Lietu
vos padėtis. Doleriu į cirku
liacijų LletliVoje neleidžiama. 
Taigi gavus iš Amerikos dole 
rhis, juos vievien reikia mai
nyti į Litus, norint kų nors 
Lietuvėje pirkti. 

2. ~ Kad sustabdžius Lietu 
voje vartojime visokių pkdgų 
(dolerftjį markių, rublių, kro 
ftų ir tt., Lietuvos valdžia, į 
Vedusi Litus, įsakii bankams, 
altams ir visoms valdžios įs
taigoms mokėti ir imti mokes
nius tiktai Litais. Todėl ir jjer-
laklos iš Amerikos, ateinančios 
doleri.ils, turi būti išmokėtom 
tiktai Litais. Norintiems #auti 
doteril bankas, po išmokėjimo 
perlaidos Litais, perka biržoje 
dolerius ir išduoda juos priė
mėjui. Vi tokį patarnavimą 
Lietuvos bankai skaito sau 
tam tfkrų komisų. 

1 — Deieriai* galima «rftuti 
pinigus tiktai banku6se. f oflel 
priėmėjas, gyvenas toli nttn 
Kauno, ar UHO tokio miesto, 
kur yra bankas, turi daug var
go, lygi dolerius gauna. Kar
tais ir nuostolių turi pakelti. 

J*Wį patarimit ftk fiųiti 
|>erlaidas Lietuvon tiktai Li
tais. Tenai pinigų priėmėjas 
by kuriame Lietuvos banke fa-
lės nusipirkti sau dolerių, jei 
jų jam reikia. 

Baltic States Bankas siunčia 
Litu* žemiausių kursų, Kas 
siunčia per Saltic črcates Ban
ką, nesigaili. 

Baitio States Banke galima 
nusipirkti Litu (caslt). Beika-
1 aukite. 

Nepamirškite, kad prisiarti
na pavasaiis, Ir Velykos: l»te-
tuvoje Jūsų ^imitte» kukk tt 
Amerlllieftių Velykų pyrago! 
Baltie States Bankas tikriau
siai iTtttfts patttfnaus. Krrtpkl-
tės. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— i w — 

Tiesioginį Susisiekymų 
Dolėliais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

GENTRAL MANUFAGTURIN6 
PISTR1GT BA6J8Į 

1112 W. 354h St. Chicago. 
Turtas virš $7,000,000.00 

» • > » * - ~ - * - . t 

S. M. SKUDAS 
» U e t u v i s Grabbritts 

ir Balzamuoto ja s. 
Patarnauju laidotuvėse geriau-

iktl ir už 1>rieinamas kainas. Var-
| satnduu automobil ius pagraLatiib, 

vestuvčius, krikštyndms ir tt. 
1811 C A N A L P O l l t A V E J 

Tel. Ropsevel t 75S2. 

Telefonas Boulevard 4138 
j 

A. Ntsalskisi 
OraboriuB 

Patarnauju lai
dotuvės* ves-1 
U V « M krlkš-J 
tynoss Ir kltuo-J 
m raikalnos*] 
Kainos pt ls lna-

1330? Aubum A ve. Chicago ^ 

risinimimmir įiiniiiini IIF̂ TK m iijįį 
S. D. LAOHAWIOZ 
LIETUVIS G11ABOR1CS 

•2314 W. 2:t-rd H . Chi^ago, hl) 
Patarnauja laidotuvėse k u o p i - 9 

(giausia. Reikale meldžiu a t s i šau -3 
• kll, b mano darbą busite užga-~[ 
fnėdinti. Tel. Ganai 1271— 2i»93J 

IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIUIIIIIIIIH 
# ' A. . . = 

(rraborius ir Balsamuotojas 
K. SYRBVICIA 

Automobiliai vis iems reikalams 
2888. W. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI 

| * e l . Canal 8&4S Tel. Canal 0168 
I , , . . . ' = * = / 

S 
s* •• ' ' o_<«» • • • • 

Tel. Varde 0862 
Dr. f. A. MANELIS 

N A P R A P A T H 
Vai. nuo 9 Išryto iki 8 Vai. vak. 
ke t , ir Ned. nuo 9 iki 1 vai. po 
pietų. 
8847 Kinęrald AVc. Chicągo. 

rfMK^»^^ą»Į^—i^ J 
» » t t >ė m m —* » » » • ~ * ™ ~ j c 

lVl(f . Itoo^evelt 8135 B3J 
Dr. A. Kaushillas. D. 0. 

5 l 5 0 W. 21 Str. Kamp. L<a\l i( St. 
VAL. : 1:00 iki 9 vak. Ned. 9 iki 

12 ryte. 
Patarimai dovanai 

BALTIC STATES BANK 
m Avrtiae, 

erk, N. V. 

KAUNA9M 
Kauno Albumas 

4•KAUNA»,•,'^aiire. gainaa pamatyti visa Kaunu 
kaip ant delno. Jame yra Vaifetybės Pressid^ito: }*tv 
niaî  Seimu rūmai, įžynuauslos įstaigos, battkosr krau-
tuvės, Lietuvos stretjtkariai, mirusiujtl Lietuvos-kar-
žygltj tiandiiklas, puikiausios.Kauno bažnyčios ir tt. 
Taigi labai Verta teki albumą Įsigyti. Kaiaa lik tfl n. 

DRAUGAS PU»Ula!KO COMPANV 
2884 So. Oakley Avenue Ohioago, Hiiaois. 

M 
J y DKXGIA31E STOGLS. 

^ Užlaikome skardis* rynas, mctle-
są. kairiinams, kaminus taisome, J 
valome Ir atllkatne genfcralj tai^ 
symo darbą ir malevojiiną. 

STACKER and HAAS 
j j 235.1 Ko. Ottklcy Avc . 4 

AR N6RI PAŽINTI VIŠ4 
' [PASAULĮ? 

IWWWWWVW/W9MW*A itX « - '+.* * -

Jei taip, taį tuojau^ nu.̂ i 
pirk "aeosgTafijot Pradiik" 
Joje rasite aprašyta visas pa
saulio šalis. Sužinosite kur ko-

|«,kie Žvėrys gyvena, kur kokio 
jaukalai auga. šioje kuygoje 

rasite kokio gilumo yra okea
nai ]M»r kurį mes plaukėnv 
llmeiikou. Žodžiu — j$ ]>ers-
kattęs .<užiuosi kas dedasi vi-

Isaiiie įjasaulyje. Taipgi neimi-
jia patirsi ir apie žvaigždės. 

Kaina tik 50c. 
DRAUGAS PUB. 00 . 

2334. South Oakley Avenue 
Chicago, III. 
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GERAI PAVYKO. PAt&kA. 

KAIP CHICAGOJE LIETUVIAI ŠVENČIA 
NEPRIKLAUSOMYBĘ? . 

Visos kolonijos švenčia kolonijomis., su Nepriklausomybės 
ardytojais neina 

VISI SUSIRENKA 18 VASARIO, 2 VALLANDĄ SAVO 
KOLONIJŲ SVETAINĖSE. 

Bridgeport. — Vasario 10 d; 
* 

L. Vyein 16 kp. surengė pasi
linksminimo vakarą (Baloon. 
tlanee). Vakaras gana gražiai 
pavyko. Daug publikos ats :-
lanko, daugiausia jaunimo, nes 
kaip prieš "gavėnę, tai jauni-
mas nbrėjo pasišokti, gražiai 
pasilinksminti. Muzika taipat 
gana gora buvo nusamdyta,ncs 
i>M,ojo visokius Šokius, lietu-

Roselande kalba tarp kitu p. 
J . Bagdžiunas. 

Vainikų ir puošimu salos*, 
galvbės. 

18 g-vės kolonija. -* 
Bažnyčioje iškilmingos pa

maldos, 10:30 vai. 2 vai. po 
pietų parapijos svetainėje — 
choras, benas, dainos, dekla
macijos, prakalbos. 

sus, p. M. Bagdonas. a<lv. J . 
Bronza. 

Salė papuošta vainikais, vė
liavomis. 
Cicero, BĮ. 

Bažnyčioje iškilminga • su
ma. 

2 vai. parapijos svetainėje 
A isi susirenka in oorporo. Cho
ras, dainos, solistai, kalbėto-j JŠ atstove raporto pąaiškė-
jaj — kun. Vaičunas, kun. A. 
Linkus, Dr. I. (Vsaitis. Benas. 
&»io ir bažnyčia puošta velia.-' 

ir vainikais. 
* 

Bridgeport. 
16 vasario, 9 vai. bažnyčio

je iškilmingos pamaldos už 
žuvusius kovoje už Xepriklau 
somybę. 

18 vas. Šv. Jurgio bažnv-
čioje iškilminga suma su pa
mokslu. 

2 vai. parapijos svetainėje 
iškilmingas susirinkimas. T)ai 
uos, solistai, kalbėtojai lv-
nas. Salė ir bažnyčia papuoš-
td vėliavomis ir vainikais. Gy-
vieji paveikslai ir vaizdai. 
Town of Lake. 

18 vasario bažnyčioje iškil
mingos pamaldos 10:30 vai. 
2 v a i visi renkasi i Elias sve
tainę. Bus: kalbėtojai AT. Bag 
donas. L Sakalas, kun. Buni-
*ŪF ir kiti. 

Choras, solistai, deklamaci
jos. Papuošta salė iškilmingai. Į 
Brighton Park. 

18 vas. 10:30 vai. iškilmin
gos pamaldos bažnyčioje. 

2 vaL po pietų visi susiren
ka McKinley iParko svetainėn. 
Dalyvauja šv. Agnietės cho
ras, keturį žymiausieji Cliica-
goje dainininkai, dainininkės-
solistai. Kalbėtojai: kun. A. 
Briška, p. J . Bagdžiunas ir ki
ti. 

Salė iškilmingai papuošta. 
West Side. 

Bažnyčioje iškilminga suma. 
2 vai. parapijos svetainėje dai
ros, prakalbos, choras, muzi
ka. 

Kallfės kun. Bumšas, kun. 
Kulikauskas ir kiti. Dainuos • v o n u s 

be cboro, dar įSabonis ir kiti. j 
Visos priimtos rezoliucijos ir rezultatų medžiaga siun

čiamos ant rytojaus į Centro, 
Iškiliuos včvla Federacijos skyriai kartu su Paskolos 

stotimis. 
Lai Hvvuoia Lietuva mvlinčių vienybė! 

LINKSMAS ŠEIMYNIŠKAS j tarė tą klausimą atidėti ant 
VAKARĖLIS. * | jtusmetinio .draugijos sus-mo*. 

Aušros Vartų Vyrų ir Mot. 
West Side. — Vasario 11 d. Dr-ja nutar'- pri idėti p r b 

Aušros Vartų par. svet., įvy- Aušros Vartų par. rengiamo-
ko P-lės M v. Nekalto Pras. :\<>> vakarienės, kuri įvyks ?Ą 
Mergaičių Dr-jos šeimyniškas i <!. š'»o mėn. Taipgi ši dr-ja yv-
pasilinksiuinimas. Į šį pasi a?;kcjo iš iždo vakarienės ron-
Hnksminimg, atvyko apie 130 gimui $10. Tai graži auka. 
mergaičių. Taipgi dalyvavo "r Viešnia, 
jųjų motinos. m i ^ j ^ ^ j ^ ^ 

Svetainė buvo gražiai išpuo
šta, stalai taipgi gražiai parė
dyti ir pilni įvairių užkandžių. 
Skaniai pavalgius vakariene 
prasidėjo graži fnrograma. Pro
gramoj buvo įvairių įvairy
bių: dainavo, driliavo, dekla
mavo, skambino piano, ir tt. 
taip, kad programa buvo labai 
puiki. 

Po programos buvo žaidimai. 
West Sidės visos draugijom 

ksu skubumu rengiasi prie Aud
ros Vartų par. vakarienės. 

Vas. 11 d. Aušros Vartų par. 
mokykloje įvyko Aušros Var-j 
tų Vyrų ir Mot.'Dr-jos susi j 
rinkimas, į kurį atsilankė Fedj4 
3-čio sk. atstovas, tikslu pa
kviesti šią draugiją įstoti į 
Federaciją. Draugija labai I 
prielankiai atsinešė į Fed. Bet, f 
kadangi šis susiriknimas no-! S nas-, sunai, dukterys, bro 
buvo taip skaitlingas, tai 6c.- |LJ*§įJ* seserys. 

Labdariams ir jų prieteliams. 
Tariu širdingiausią ačiū ren

gėjams- Labdaringos Sąjungos 
Seimo kurs įvyko sausio 14 d. 
Chieago, 111.; kun. F . Kudir
kai, už rūpestingumą,' kun. 
'dr. Ig. Česaieiui už pamokslą 
bažnyčioj pritaikintą Labda 
riatas; Seimo reng. kom.: St. Dievo Apvelsdos Parap. — 
Jucevičiui, M. Mikšaitei, V. | *l£ Vyčių 4 kuopos svarbu:, 
Ciamaitei ir Visi-ems kurie pri-

North Side. 
Iškilmingos pamaldos baž

nyčioje 10:30 vai. 
Parapijinėj svetainėj visi su 

sirenka vakare 7:30 vai. 
Choras, dainos, prakalbos. 

Kalbės kun. B. Bumšas, Dek
lamacijos ir vaizdai. 

Salė papuošta gėlėmis, vai
nikais ir vėliavomis. 
Roseland ir Wes:t Pullman. 
Tas pats. 

Iškilminga suma bažnyčioj. 
2 vai. susirenka visi į savo 

parapijų svetaines. Chorai, de- Vasario 11 d. Šv. Jurgio 
klainacijos, dainos, kalbėtojai, par. svet. įvyko L. R. K. Fed. 

viskius ir amerikoniškus, taip 
kad visi buvo patenkinti ku
rie tik buvo atsilankę an t - t o 
vakaro. Kuopai' taipgi liko ne
mažai gražaus pelno. Taį pri
klauso aeiu komisijai už gra* 
žų pasidarbavimą, taipat ir ki
tiems nariams kurie visi išvien 
dirbo kiek kas kuom galėda
mas. Valio! Vyčių 16 kp. Va
lio! Laį kuopa auga narių 
skaičiumi. 

K. 

PRANEŠIMAI, 1 
Iii 

WKS)T SIDE. — L. Vyčių J i 
I f f 

2n kp. svarbus susirinkimas 
įvyks 15 d. vasario, 8 vai. vak. 
Aušros Vaiįų par. svet. Arisi 
nariai-ės prašomi atsilaikyti. 

Valdybaj 

Įžymiausiųjų mūsų kariuomfnė* dvasios pajėgu, pastan-
gomis bei darbais eina žymių dumėnesinis. KARO 

MOKSLO IR IS2TCRU0S žurnalas 
u 

BRIDGEPORTAS. 

26-to sky. nepaprastas sus
inąs. 

Kadangi susirinkimo sva**-
hiausias tikslas buvo aptarti 
L i etu vos nepri klausomybės 
penkių metų sukaktuvių pa
minėjimą, kuris Bridgeporte 
rengiamas 16 ir 18 d. vasario 
tai tiems reikalams daugiau
sia ir pašvęsta laiko. Išklnn-

sidėjo- prie taip rūpestingai 
surengto seimo; visiems sei
mo dalyviams, draugijoms, 
kuopoms, Labd. Saj. kp., vi
soms org-joms kurios atsiuntė 
atstovus i r aukas; .Seserims 
Kazįmierietėms ir vaidiloms 
už tokį gražų vakarėlį $ West 
Sidės šeimininkėms, kurios 
taip gardžius pietus ir vaka
rienę paruošė. 

Širdingiausios ačiū visiems 
kuomi nors prisidėjusiems prie 
šio taip pasekmingo seimo. 

Dabar kviečiu visas draugi
jas ir darbuotojus prie atei
nančio Labdarybės Vajaus, 
kurs prasieis kovo 11 d. Ren
giatės prie jo iškalno, kai pa
matysite maršrutą paskelbtą 
kad jau būtumėte prisirengę. 

Labd. 8a j . kuopos, jų valdy
bos i r darbuotojai, varykime 
darbą smarkiai. Nepaisykime 
asmeninės garbis.Tą garbę at
neš gerai' atliktas darbas. O 
darbas didelis. \ 

Sekantis Centro susirinki
mas bus vasarįo 28 d. Aušros, 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny, vas. 15 d. S vnį. 
vak. parap. svet. Visi kuojos: 
nariai-^s atsilankykite 

A Petronaitė, rast. 

A. f A. 
DARATA JANAUSKIENĖ 

mirė vasario 16 d. 1922 am
žiaus 80 metų. Paėjo iš Kauno 
Red. Panevėžio Apskr. Prei
džiu Kaimo. 

Metinės pamaldos' už jos du
sia bus vasario 16 d. 1923 šv. 
Kryžiaus bažnyčioj 6:45 vai. 
ryte. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines ir pažįstamus daly
vauti pamaldose. 

Nuliūdę 
m r u s Antanas Janauskas 

(Lietuvoj) 
sunūs Mykolas, 

dukterys: Kotrina, Elzbieta 
ir Ona. 

"MŪSŲ ŽINYNE" bendradarbiauja mus žinomieji 
istorikai visuomenininkai Kap. V. Biržiška, A. Janulai
tis, Mažosios Lietuvos veikėjas Klaipėdiškis, ^majoras 
Ružancovas, ekonomistas bei publicistas kap. V. Stepo
naitis, psieiiologas profesoriuj Vabalas — Gudaitis ir 

I karo mokslininkai bei karo publicistai: pulk. Betcheris, 
i pulk. Bobinskis, gen. štabo karininkas Boleckis, karo 

valdinin. Dineika, vyr. Įeit. Gabrys, majoras Laurinaiti.-, 
generolas Badus —-'•Zenkavičius, majoras Ihižancovas, 
majoras Škirpa, leitenantas Talliat — Kelpša ir daugelis 
kitų. ; 

"MŪSŲ ŽINYNE" duodamos visų Lietuvoje esan
čių KNYGŲ KRITIKOS BEJ RBCENŽLJOS, o taip 

! pat paminima ir daugybė svetimomis kalbomis knygų 
k laikraščių i r t. t. * 
* "MŪSŲ ŽINYNE" lįgšiol išspausdinta daug įžv-
I mių originalių rastų iš mūsų istorijos, lįt^iutmos, vi-
| suomenc*s gyvehiino, nnjs ^ovos del Lįetavos nepiikiau-

M somyb?s ir t. t. * 
I "MŪSŲ ŽINYNAS" yra V|onas rimčįaųsių mokslo 

žurnalų ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulio literatūroj. 
J "MŪSŲ ŽINYNĄV redaguoja Kapitonas Steponai-
| lis, leidžia Karo Mokslo Skyrivis. 
i "MŪSŲ ŽINYNO" kaina: nujjįams -
I Adresas: "MŪSŲ ŽINYNAS", Karo Mokslo Skyrius, 
I Laisvės Alėj:, 12 Nr. Kaunas. 

n 

I 
sr:<s 

Kalbėtojai — kun. B. Bum- sius įvairių konrisijų raportui Vartų. par. svet., West Side, 
;ipie pnsii-enguną prie pami-
įrgimo, užbaigus svarstyti tą 
svarbų reikalą buvo išklausy- naudingesnis.. k 

tas raportas nmsų skyriaus 
atstovi) iš Federacijos Apskri
čio susirinkimo įvykusio 23 d. 
sausio kuriame mūsų atstovai 
padavė apskričiui musij sky-
riaus skundą. 

Chieago, Susirinkite skaitlin
gai. Juo skaitlrngesnis, tuo 

jo kad apskričio siLsirinkinuvs 
nekreipė domės Ą mūsų, fak-

• - Jfyį 
tais pamatuota;;skundą, /kak/1 
11ed. > Jo -nx?šyars$», neufte)voi•-

nepasiteAkinimą-ir įgaliojo ko*' 

Visi į darbą!. 
Centro pirmininkas, 

A. Valančius. 

ATSTJPRAŠ0 

L. Vyčių 4 kuopa atsipra
šo visų tų kurie buvote atsi-
lankę į kp. rengiamus šokius 
vas. 4 d. s. m. Die\J0 Apveiz-

jtlos pa'raj>. salėje. Šokiai ne-
iįvyko deltb, kad nusamdyti 

davo J r nepasakė kodėl taip vmit»lkantai nepribtivo. Kaltė 
padarė, ' tad \^W8il^irinkhu bet iš mn-
]»areiškėFederaeijos- apskričiu ^zįkantų. Buvome pmlarę su 

tartį su p. S. K. kad grotij mi-
įespomtentą tą nepftvsįtenkini-vnėtą dieną i misų šokiams. Jis 
irtą jjiareikšti korespondėjieijoj. * pats negalėdamas groti mhvi-

Toliaus,* " buvo ^«^s4^n%įiįi|įė^^t|^«^ :̂ f̂lĵ iaįN»aįpv\."-t;|p«ūmjpq̂ c ki-

AGOTA BANZINIENĖ 
persiskyrė su šiuo pasau
liu vasario 14, 5:15 ryto, 
po ligos plaučių uždegimo 
39 metų amžiaus. Paliko 
dideliame nuliūdime lvyrą 
Joną Banziną, 5 vaikus 2 
sunu Stanislovą 18 m. Če
slovą 14 metų, Marijoną 
11 metų, Agotą 19 metų, 
Oną Stankienę ir žentą V. 
Stankų, 5 brolius in dvi 
seserį. 

Laidotuvės įvyks siūba 
toje, vas. 17, 1923 8:30 iš 
ryto iš namų ppo num. 
1445 So. 49 Court į Šv. 
Antano bažnyčią, po pa
maldų bus nulydėta. į Šv. 
Kazimiero. kapines. 

Nuoširdžiai prašome vi 
sus gimines ir pažystamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę Jonas B&nzi-

Seserų' Kazimierieeių fcriškos 
kuris buvo vienbalsiai priim
tas su pasižadėjimu remti se
serų Kazimieriečių reikalus — 
vajų, dar prie to, susirinki
mas ragino visas .draugijas 
per atstovus dalyvaujančius 
tame susirinkime remti Se*. 
Kaz. vajui skiriant kiek gali
ma iš savo iždų. j 

Koresp. 26 Fed. sky. 

tus. S. K. jiems nurodė tei 
singo antrašo ir tokiu būdu m u 
zikantaį nepribuvo. 

Todėl atsiprašome Vyčių ir 
prietelių kurie buvote atva
žiavę ant šokių ir jiems neįyy-' 
kus turėjote grįžti namo. 

S. šimulis, pirm., 
A. Petronaitė, rast. 

DARBUOTOJA SERGA 

PAIEŠKO TĖVO. 

I r>, 

Dievo Apveizdos Parap. — 
Įžymi darbuotoją, L. Vyčių 
Chic. Aps. raštininki), p. Alb. 
C. Alaburdaitė buvo staiga 
sunkiai susirgusi. Pradeda jau 
po truputį sveikti ir stiprėti. 

Zuzana Peterka, gj^enusi 
Žagaitėj, Šiaulių Aps. per di
dįjį karą apleidusi Lietuvą ir 
dabar apsigyvenusi Jugoslavi
joj, 2>rašo suieškoti jos tėvą. 
J is prieš 20 metų gyvenęs 
Chicagoj. J i s pats ar kas apie 
jį žino, praneškite Zuzanai 
Peterka i, Rakičan, Murska So-

Aidas. bota, Prekmųrja, Jugoslavia*. 

P R A N E Š I M A 
Šinomi pranešu jog aš perkėliau savo miestava tei

sių ofisą į ruiinus 514 ir 516 (ant 5-to flloro) po numerių 
127 NOBTH DBABBOEN BTBEEfT, chieago, 111.; TE-
LEFONAS RANDOLPH 5584. 

Miestavo ofiso valandos nuo 9 iki 4 90 pietų. Čia, kaip 
ir pirmdaus, aš vesiu visokius teismus visuose kartuose, 
specializuodamas egzaminavime abstraktų, ir parengime 
visokių dokumentų perkant ir parduodant namus, lotus, 
farmas, ir tt. 

Mano namu ofisas pasilieka i a s pats, tai yra: 10736 
WABASH AVE., ROSEBAND, JUJ. TELEFONAS 
PTTJMAN 6377. 

Nanm ofiso valandos kas vakarą .nuo 7 iki 10. 
ADVOKATAS JUUIJg F. WHlTCBnB&. 

mm 

ANT IŠMAINYMO. 
2-jų papyvenlrrm mūrinis namas pb 
5 kambarius elektra, maudinės, skie
pas, ir viskas įtaisyta pagral šios ma
dos, narmis randasi ant Uridgeporto ' 
Taipgi saloono biznis ir lunch room. • 

Parduodu viską .<vklų nrba mainan ' 
ant farenos kur netoli Chicapos. At-
sišivukite tuojau nes cia yra auksinO 
prosu. 

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

R E I K A L I N G I 
REIKALINGI W 

Lietuviai salesmonai par
davinėti nuol iki 5 akeriu far
mas ant C. B. ir Q. E* R. Tik
tai 15 minutų į Cicero; 48 trau 
kiniai kasdiena; kainos žemos; 
geras nuošimtis. 

THOS. S. COUSINS 
Kambarys 414 

5 N. La Salle Street 
Chieago. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT, NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptom&i kuro reika
lauja paselbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk raaaea Šiandien 

Tūrių 20 metu prityrimo 

JOHN J . SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 So. Ashland Are*, kamp 
18-tos gatvės 

Ant ? lubų, kamb 14. 16. I i b IT 
Aat Tir&aus Platt's Talatinyčlos 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto lkl 0 vakaro 

Ntdėliomls nuo 9 iki 1 i platų J 
AV 

<*<įo- <?»• 

O QR. CHARLES SEGAl 
įPcrkėlė savo ofisą po numeriu] 

4729 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

[Vai.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—b] 
po pietų: nuo 7—8:10 vakare.] 

; Nedaliomis: 10 iki 1. 
Telefonas Drezel 2880 

KKIKALINGI l^iberiai ir Kliperiai 
pr'io foundres darbo — pastovus dar
bas. 

f LINK BELT CX). 
329 West 39-tr Street 

(1 blokas j vakarus nuo Wentworth 
. , -A\,enue) 

—: L__ ! 
REIKALINGOS Prityrė mbrginos 

lipdyti popleras^ant kėny taip pat 
merginos ir mokytis. Turi mokėti 
kalbėti LiftgtiikaL AtsiSaukite j fab
riką, t . • 
CHICAGO WHITK LEAD & OI L ( O . 

. 1454 So. \Vestcrn Avonuc 

Valentine Drcssmaking Oollege 
240? W. MadiHon Street -
Telefonas Sceley 1«48 < 

Moko Siuvimo, Pktternų klr-
jpimo, Designing biimlui 1^ ma
niams. Vietos, duodama, dykai. 

[Diplomai, Mokslas lengvais at~ 
uokojimaia. Klesos dienomis Ir 

tvakarais. Reikalaukit knygelėm. 
j Biznio ir Naminiai kursai Skryb*-
jiių Taisyme. Norint Informacijų 
(rašykite ar telefonuokite. ':.'.' 

SARA PATEK, pirm. 

I Š I M I TONSILUS 
Tobuliausiais raokJo priemonėmis: 

I,—be peilio, 
2,—be kioujo, 
8,—be marinimo, 
i.—be skausmo, 
8,-—be jokio pavajans sveicatai.! 

'Po operacijos, pacijentas gali tuojj 
latti j darbą, gali tuoj valgyti; dai-j 
jnlninkų balsas tampa malonesnis,] 
įvisa sveikata geresnei Kurlema is-j 
(ėmiau tonsilus, yra pilnai uiganė-j 
Įminti. . ^ ' 

Ligonius su ivairiomis llgoml 
gijimu:— 

Kasdien bu'o 2 vai.' po pietų IkJ 
}0 vai. valtate. 

Nedėlionus ir seredomls ofi 
iždarytas. ',". /^\: 

.: AR. AX. , - j į JMMbiro^ 
GYDYTOJAS, CBTRCROAS IR 

OBSTETltlKAS, 
[M4I 8°-̂  « W | lĄvc. Cicero, TIK 

y 

DR. A, K. 

Ar turite "DRAUGO" Knygyno 
KATALOGĄ? 

Jei nettfrite, tai reikaJaukite, o mes tiiojau prisiiisi-

me. 
DRAUGAS IPUBL. CO. 

2334 So. Oakley Avenue Chieago, Illinois. 
* 

I-
OYDVTOJ A8 IR CHtRT RGAS 

• •aa BO. n i f incn AVCMHKS 

Telef. Lafayette 4148 

9-11 rytam, l - I po 
platų ir T-l vakaraia. Nedeldla-
niaJs tiktai po platų I lkl I vai 

OR, MAURICE KAHN 
•VDTTOJAS IR CHIRURGAS 

4881 8a A * 
*BL Yards 9*4 

Tel. 
OFISO VAU: 

•—19 v. ryto. 1—i ir 7—9 w. w. 
Hedeliomls; nno 19 ». ryta iki 
1 aa t po platų. 

= - i -

&gl| Didžiausia Lietuviška Krautuvė Clricagoj 

' . — - M a M M M a * ^ 

PEARL QI EEN KONCERTTHA 

.. NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
MUSŪ krautuvė—viena ii didžiausiu Ohicagojt 
P&rdnodame už iemiaugią kainą, kur kitur tai» mffuil 

Malinėlių laifiksmi drukuoti ir ofiso darbams yra naujss-
fioa mados, Uflaikom Tiaokiaa laikrodiiua, siedus, lliabi-
nius ir deimantinius; gramafonui Uetnviftsaia rekordaS ii 
koncertinių geriausių, armonikų rosiškų ir prujaikų ildir-
byičių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius lenkins draugystėms, taisome laikrodsioj Ir 
SMisiksJiškns instrumentus alsakanelai 

Taipgi užlaikau pilna eile optižkų dalykų. 

Steponas P Kazlarvskt 
4632 So. ASHLAND AVL, CHICAGO. OLL 

Telefonu BOULEVARD 7339 
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