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ntruoja Kariuomenę 

WASHINGTON, vas. 16.— 
Sekamą ją kablegramę nuo 
Šventojo Tėvo gavo Portlan-
do (Maine valst.) Vyskupas VARSA VA, 
L. S. Walsh, Amerikos Naci-,' Kaip lakūnai, taip keliau-
onalės Katalikų Gerovės Ta-j'ninkai iš Rusijos pripažįsta, 
rybos spaudos departamento [kad Rusija koncentruoja ar-

Iteri Užimti Vilniaus Geležinkelį 
TOKIOS ŽINIOS EINA Iš VARŠAVOS 
LIETUVIAI VIS DAR APšAUDA LENKUS 

vas. 25 

pirmininkas: 
"Roma, vas. 16, 1923. 
Monsignoras AValsh, 
Portlando Vyskupas, 
VVashington, D. C. 

"Šventasis Tėvas su did
žiausiu patenkinimu sveikina 
Hierarchija ir Kataliku Spau
dos redaktorius už pašventi
mą šio mėnesio paskleidimui 
tarp liaudies žinių apie Sv. 
Pranciškaus de Sales gyveni
mą ir dvasią, kurs nesenai pa
skelbtas Spaudos globėju. Jo 
Šventenybė tikisi didesnio pa-
vykimo Spaudai jos pastan
gose del tikėjimo ir tėvynės. 
Jis noriai teikia speriali lai- i 

jmiją priešais Lietuvos pasie-
l'ni su aiškiu pasiketinimu už

imti Dvinsko — ^Vilniaus — 
Gardino geležinkelį, jei lietu
vių su lenkais kovos už neut-
rale zoną vis labiaus vysty
sis. 

Tuotarpu neutralėje zonoje 
šaudymai nepertraukiami. Lie 
tuviai apšaudo lenku prieša
kines pozicijas (autpostus). 

Lakūnai žvalgai praseša, 
kad Lietuvos regularė kariuo
menė sukoncentruota šalimais 
Varėnos. Ta kariuomenė, vra 
stiprios artilerijos apsaugoje. 

Lietuviai puola. 
Lietuviai puolė priešakines 

uiMNumuimiinujimt 

'MHJODA LIE-' 

; kas ir trys batarejos kulka 
1 svaidžiu. 

minimą kiekvieno laikraščio lenkų sargybas 
redaktoriams ir apaštalinį pa- - v a ^ a n ' -
laiminimą visiems Katalikų Naujadvary stovi devinta 
Spaudos Siiv. Valstybėse rė- ^ lietuvių infanterijos pul 
mėjams. 

Km d. Gasparri." 
Lietuviams vadovauja vo-

} kiečiai karininkai (Kaipgi! 
į R.). Kariuomenė vis dar kon 
i centruojama pasienin (Lenkų 
,'nustatytu pasieniu. Red.). 
(Lenku neutralės zonos dalis 

VVASHINGTON, vas. 2.*>.— 'reikalinga lenku vvraiusvl)ės 
Aną dieną senate diskusuo- 'apsaugos. 

džia ruošiasi (Dar tik ruo
šiasi? Juk Vilniaus krašte 
Varšava senai turi sutrauku
sį skaitlingą kariuomene ir 
patsai Pilsudskį senai apsis
tojęs Vilniuje. R.) Varėnos 
zonon pasiųsti kariuomene ir 
sutriuškinti lietuvius, jei jie / 

'nepaliaus nuolat puolę lenkų 
M i g y * . 

Nežinia, ar bus taika, ar karas 

Rytų Prūsijos vokiečių lai
kraštis tvirti na, kad Franci -
ja paskolino lenkams 400 mi-
lionų frankų finansuoti Dan-
zigo ir rytinės Prūsijos oku
paciją. Tam tikslui bus su
organizuoti nauji neregulariai 
lenku būriai. 

Lenkų valdžia į fai atsako, 
kad tai vienas absurdas. 

trečiadienio! Gen« C a r t o n ( l e W i a r t < s a n 

tarvės militarinės misijos vir 
liniukas, gryžo iš Lietuvos 
VarSavtm. J>S raportotur npįe 
}>adėtį Lietuvoje. 

B L Y N A I S , vas. 25. Iš 
Varšfcvps depefcoje pažymima, 
jog fkmkija sutiksianti (?R.) 

vpripą^itltį JClatpėdą Lietuvai 
tokieiūis saj^iomis: 

1. Jei Lįetftva sutiks visą 
• 

neutrąie poną Vilniaus šone 
pavesti TiOnfcijai; 

2. Jėį jralutlnai Lietuva su 

ŠIANDIE TURKAI TARS 
GALUTINĄ ŽODĮ. 

Nežinia ar bus taika ar karas 

Žinios iš Lietuvos 
LENKAI' NAIKINA LIETU- \ 3 & i * valizėlę. 

KONSTANTINOP., vas. 25. 
— Iki šiolei turkų seimas 
Angoroje dar nesutarė, kad 
padaryti su Lausannos t«ikos 
sutartimi. 

Tečiaus pranešta, kad rytoj 
jau bus žinoma. Nes Įvyksią 
balsavimai. Tai busiąs galuti
nas turkų žodis. Nuo turkų 
seimo užimtos pozicijos prigu 

VOS MIŠKUS, 

Lenkiją susitaikins visų sienų i e s artimuose Rvtuose ar tai 

. 
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AUKŠTINA BAŽNYČIOS 
DARBUOTĘ SALOSE. 

VARŠAVOS RAPORTAS. 

jaut Philippinų salų nepri
klausomybes klausimą, kuo
met buvo svarstomas Karo 
departamento apropriaeijos 
bilius, senatorius King iš [-
tah valstybės kalbėdamas rei
škė pagarbą Katalikų Bažny
čiai už jos atliktus didelius 
darbus salose. 

Pažymėjęs kad Suv. Val
stybės jau paskelbusios savo 

pasiketinimus suteikti Pliili-
ppinams nepriklausomybę, 

Lenkai įvedę tvarką, pasieny. 

I 3. Jeį Nemunas bus sutar-
ptautititas. 

GryŽQ čionai Lietuvos pa
siuntinys Vokietijai Sidzikan 
skąs. Jis tvirtina, kad lenkai 

[Vilniaus šonęf perėję ne
utralu KOI**; j r; vienoj vietoj 
įsibriovę lietuves teritorijon. 
iiiiiiiiiiHHtiiiiiuiiintiiiiiiiiitiiiiiiimin 

BILIŪNAI MARKIU UŽ
GROBTA, 

ka, ar karas. 
Seimas visas laikas pogė-

. 1V. . v, . . -, -. . Kaus savo kareivių. Be sa-dziauja uždarytomis durimis. J 

Pervažiavę Vilniaus kraštą 
i pamatysime, kaip visur kerta 

VILNIUS. — "Rytų Lietu-1 miškus. Kiekvienas dvari-
va" straipsnelyje "Miškiij ninkas laiko savo pareigą 
Ūkis" rašo: "Lenkų vald- kuoveikiausiai iškirsti miš
ria palaiko mūsų krašte dva-\ kus, o ftinigus sudėti į užsie-
rininkus. Del jų reikalų bu-inio bankus arba prašvilpti. 

į 

ivo sumanyta visokių sukili- f Taip elgias įžymiausi vietos 
mų, jų reikalams ginti sukur-j patriotai. Miško medžiagą 
ta įvairiausių propagandos į gabena į Vokietiją. Del sku-
organizacijų. Dvarininkų 
prašoma lenkų vyriausybė 
siuntė į mūsų kraštą tukstan-

VOKIETIJOS APSAUGOS 
GVARDIJA NORI KARO. 

Vyria»flybė ją vos* sulaiko, 
nuo to. 

botumo moka didelius pinigus 
už darbą. Gal niekur tiek ne
galima uždirbti, kaip miške. 
Jr trumpu laiku nesenai pla-

vo naudos gavimo kuodau-1 Čios girios virsta tuščiais plo-
giausia žemių kolonizacijai, i tais, kur styri kelmai ir včjas 
lenkų valdžia visuomet rėmė I vaiko smėlį. Krašto turtai 
'dvarininkus. Tečiaus per-į virsta visai beverčiu smilty-
daug negalėjo jiems padėti. į nu. Vietos žmonės pasigen

da kuro, neturi statomosios 
medžiagos, laukai nualinti, 

/Berods, suteikia atlyginimą 
į už nuostolius, duoda pasko-

BERLYNAS, vas. 25. — lo s , "atstatymo" įstaigos 
Zeppelino įstaigų vyresnieji Į s^bina prikimšti dyarinin-
inžinieriai nepatenkinti gami
namuoju Suv. Valstybėms or-

'bet visa taif nerupi "patrio
tams" dvarininkams. Jeigu 

laivių zeppeKno tipo. Pasiro
do, kad transatlantinei keįio-

fjgį j»8 permažas. Nors su 
/juo bus galima atlikti skersai 

l I ^ V ^ S ^ i A t l a , ^ kelionę, Wia«« *i-

presimn traukiniu arti Hen- ' ^^ Â  i^i.^; _ 

f— r 
HKm^yNA^ vas. 25. 

gslėy. Tuo traukiniu buvo ve
žama lį bilionų markių, pri
gulinčių vokusių valstybių 
bankai.: Pinįcąi. kojifiskuota. 

t ' 
> . 

VARSAVA, 
~7 

•«. < . v V. V - • 

vas. 25, - « » * e 
s neutralės zonos v ilmaus 

šone praneša, kad tenai vis-į* 
kas jau nurimę. Lenkai įve-

rRANCUZAI NETEKĘ 
VILTIES •. i 

Kalbama, kad Varšavos vai dę reikalingą tvarką. 

- r 

PREZIDENTO PROJEKTAS 
NIEKAIS EINA. 

I I i • 

SENATAS NENORI PRIPA
ŽINTI SUBSIDIJOS LAI

VAMS. 

VOKIEČIAI PADUODA 
SAVO SKAITLINES. 

Jos* labai {domios visiems. 

Tuo klausimu pertraukti 
debatai. 

BERLYNAS, vas. 25. — 
Aną dieną Reichstage kalbė
jo apsaugos rainiai, Gessler. 
Jis pažymėjo, kad franeuzų 
nedorieji darbai vokiečių tau
toje sukėlė tokią didelę ap-

kaip veik tenai bus įsteigta j \VASHIN0TON, vas. 25.- - j maudą, jog daugelis nori pa-
pastovi valdžia, senatorius f Pirklylms laivynui subsidijos i kilti karan prieš okupantus, 
reiškjė nuomonę, jog salų vai- iMrilius, del kurio prezidentas 'Gi apsaugos policinė gvardi-
džia jau šiandie pribrendusi klaidingas daug laiko pasven ja (reichs\vehr) tiesiog ver-

U>KliaN&S, vis! f 25, -
liaikražčio Times- korespon-

\ dentas' iŠ ^ologrie praneša, 
kad francusų autoritetai oku 

| puotuose Vokietijos plotuose 
labai nusiuiine del nepavyki- Praneša, kad Cbicagoje flu 
mų Ruhrio kra»te. Tečiaus ne- moąios epidemija . eina ma 
nori pasiduoti vokiečiams. 

Be. to, labai palengva dar
bai vedami. Taipukad iki 
spalių 1 d. nebus galima jį 
pristatyti Amerikon. 

'Pirm karo Zeppelino įstai
gose dirbo apie 1,000 darbi-
nilikų. Šiandie gi vos 300. 

Orlaivio daugelis dalių gami-
muna kitose dirbtuvėse. * 

"Užtikrinama visgi, jog šį 
pavasarį orlaivį busią galima 
išmėginti. - Bet skridimas A-
merikon be rudens negalimas. 

kams• kišenes, vis dėlto jiems'taip vyks toliau, tai greit ne-
permaža. Ir dvarininkai ne- bebus visai miškų mūsų kra-
laukia. Naudodamies pro-,«te. .Valdžios miškai taipat 
ga. kuomet jie yra mūsų "kra-1 naikinami, o 'gal dar intensi-

viau. 
- Toliau eina patarimai, kas 

. što šeimininkai, naikina miš
kus, jie puikiai žino, jog vieš
patavimo ""dienos" greitai" naig-'Uarytina, kad nežūtų Rytų" 
sis, todėl stengiasi išnaudoti 'Lietuvos mifckai. 

AMERIKAI ORLAIVIS NES 
KUBINAMAS. 

— 

Nėra jis taip didis, kaip 
sakyta. 

daugiaus už kai-kurias Euro-jiė, niekais eina. Opozicija bi-
pos valdžias. [ liui senate pasidarė taip didi 

Sakė, kad li)18 metais salos,'i«' pavojinga, kad tuo klausi-
skaitė kiek daugiau 10 milio-.'imi pertraukti debatai ir nak-
nų gyventojų. • Šiandiegi i'timis buvę senato posėdžiai, 
skaito 12 milionų. Daugiau; Biliaus šalininkai pasirupi-
nei devynios dešimtosios da- («o pertraukti debatiis ir p e s 
lys gyvente/jų yra krikščio- Įti kaipir kokias paliaubas, 
nys, daugiausia prigulį R p - | N e s be to biliaus butų buvęs 

1 visai atmestas. mos Katalikų Bažnyčiai. 

žitfsi karan. Vyriausybe vos 
gali ją sulaikyti nuo to pavo
jingo žingsnio. 

Ministeris nurodė, jog.Vo
kietija yra beginklė. Ji ne
gali kariauti su priešu, apsi
ginklavusiu lįgi dantų. 

Gi kad tautoje karo senti 

žyn. 

POINOARE APIE RUHRO anglekasių irtėmus 80,000 len-
(JKUPUOT?. 

Nenori operuoti anglių 
kasyklų. 

PARYČIUS, vas. 25. — 
Aną dieną preraieras Poinca-
re praneš^ parlamentui apie 
įvairius ptažmožius, surištus 
su ftuhro krfcšto okupuote. 

Štai jcą jis pranešė: 
Rtthro klonir apima 3,300 

ketvirtainių kilometrų, iš to 
2,800 fcetv. kilometrų turi o-
kupavę franeuzai. / 

Okupųotoj franeuzų daly 
per metns produkuojama 90 

fkų. 
Direktj^į personalą oku

pųotoj daly sudaro 1,200 as
menų. 

Santarvė (šiuo kartu fran-

fmentas pakilęs, tai nestebė- %nilionų totuj -anglies, gi neo-
tina. Gvardija girdi, kaip 

SKERDYKLŲ SUSIJUNGI- ? d e n t a 

MAS BLOKUOJAMAS. I ^ ^ ^ ^ n . Bet vargiai 

WASHINGTON, vas. 25— 
TTkio sekretorius AVallace pra 
nešė kongreso žemdirbystiės 
komitetui, kad vyriausybė ne
leis susilieti krūvon Armour 

To biliaus klausimu prezi- j b a į s i a i v a r g s t a ir kenčia nuo 
lentas dar karta kreipiasi ^fcnpant* Ruhro gyventojai. 

Dėlto nori imtis ginklų ir su 
vyks. 

TIKISI BUT IŠTEISINTAS. 

Policijos viršininkas Fitz-
•morris tikisi, kad grand jury, [pati vyriausybė. Ji turi but 
lkuri tyrinėja praplitusią Chi-

& Co. ir Morris & C'o., sker-lcagoje prostituciją, šiandie jį <met vokiečiai laimės kovfc. 
dvkloms Cbicagoje. pateisins. 

.okupantais pasiskaityti. 
Tečiaus tas Sentimentas ne 

išpildomas. Gvardija turi bu-f gaminti iO,000 tonų koksų, 
ti vietoje, kokią jai nurodo 

paklusni. Ateis laikas, kuo-

Ir jie tikrai laimės. 

kupuotoj 8 mdlionai tonų. 
) Ruhro W š t e yra 14,500 
Uoksams gainioti pečių, iš ku
rių H,&Q0 yra franeuzų žiny
boje. Šiuose visuose pečiuo
se per vieija dieną galima pa-

BERLYNAS, vasar.'25. — 
Čia oficialiai paskelbta, kad 
nuo lapkričio 1918 metų iki 
'rugsėjo 1922 metų, pildant 
>Versailleso taikos sutartį ir 

' suplementarius sutarimus, 
Vokietija santarvei atlygino 
suvirs 45 bilionus auksinių 
markių. 

Jei pne tos sumos bus pri
kergti dar vokiečių nuostoliai, 

Lietuvos ir Klaipėdos atsto
vai. Aliantų Klaipėdoje dau
giau nebeliko. /Buvusi* Lie
tuvos nepaprastas pasiunti
nys prie Aliantų Klaipėdoje 
p. -A. Smetona, dabar Lietu
vos valdžios yra paskirtas 
kaipo komisaras prie vietinės 
Klaipėdos vyriausybės. 

Gi jei dar bus priskaitytos 
euzai su belgais), anot Poin- į Vokietijos prarastos kolioni-
care, neturi pasiketinimo o-|Jos' P o d r a u ^ s u Alzase-Lor-
peruoti Ruhro anglių kasyk- r a i n e> tei i š e i s d a u ^ i a u 1 0 0 ( 

FRANCUZŲ OKUPUOTĖS 
AUKOS. 

ESSEN, vas. 25. — Ruhro 
krašte franeuzų okupavimo 
laiku iki šiolei nužudvta 9 vo-

fkiečiai, inemus vieną vaiką, 
tai išviso išmokėjimfų pasida- tBe to, 13 pavojingai sužeista, 
rys suvirs 56 bilionai auksi- Tai franeuzų kareivių dar
nių markių. bas. 

SKŲSIS VYRIAUSIBEI. 

'las ir industrijas. 
Santarvės misiją Ruhro 

krašte sudaro (60 inžinierių, 
daugiausia franeuzų. 

283 vokiečiai valdininkai 
ištremti iš Ruhro ir 55 iš Rhi-
nelando. 

Pirm okupavimo Ruhro 
krašte buvo 280 pasažierinių 

'traukinai ir 620 prekinių-kas-
fdien važinėjančių. Gi Šian
die viso vos 70 traukinių yra 
akcijoje. 

Ruhro plotuose yrą 40,000 
vokiečių geležinkeliečių, gi 
Rhinelande 120,000. Be to, 
iFrancija vienur ir krtur pa
siuntė 9,640 geležinkeliečių. 

Nuo okupavimo pradžios 

NEW YORK, vas. 23. — 
bilionų aksinių markių suma. į Iš Vokietijos parvyko Mrs. 

Čionai ''neįskaitomos sumos Louse Geissel iš Pittsiurgho. 
vokiečių išmokėtos už Vokie
tijos okupuote. 

Pasirodo, kad Vokietija seT 

nai nieko nekalta santarvei. 
Taigi kogi nori Francija? 

Tokia yra vokiečių nuomo
nė. 

KLAIPĖDOJE ĮSKELTA 
LIETUVOS VĖLIAVA 

WASHINGTON, vas. 21 d. 
[l'JB]. — Klaipfedbs suvere
nitetą aliantai perdavė Lie
tuvai vasario 17 d. Tuojaus 

Ruhro kraštas skaito pus- Siuntė 9,640 geležinkeliečių. Klaipėdoje buvo oficialiai iš-
lketvirto miliono> gyventojų. Iš Nuo okupavimo pradžios; kelta Lietuvos vjėliava. Sta-
jų 3 milionai yra okupųotoj Pranei j on ir Belgijon iš Ru-įtutui ir konvencijai suriš-
'daly. jhro pasiųsta' 1,026 vagonai]tiems su peijėmimo aktu "pasi-

€topuotbj;idiiiy yra 4^0,000 anglių ir koksų. 

Jinai ketina keliauti "\Vashin-
gtonan ir pasiski)sti vyriausy 
bei, kaip franeuzai su jąja 
žiauriai apsiėjo jai keliaujant 
iš Dortmundo į Bremena. 

SKArnrKiTE I R P L A T I N 

K I T E " DRAUGĄ.'; 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.71 
prancijos 100 fr. 6.12 
Italijos 100 lirų 4.86 
Vokietijos 100 mark. .0045 

rašyti kviečiami Paryžiun Lenkijos 100 mark. .0020 

file:///VASHIN0TON
file:///Vashin-
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LIETTJVIŲ CATAJilSV 
D I E N R A Š T I S 

M DRAUGAS" 
Eina kasdieną iaakynu nedeldieains-

LAIŠKAS IŠ V I L N I J O * . 

\ 

aar aacji ss 

Metams f 6.00 
Pusei Metų $3.00 

Ui prenumeratą' mokai iškalno. Lai
kas skaitosi nno užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Ketų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas- Pinigai geriau
sia siųsti išperkant krasoje ar ez-
prese "Money Order" arba {de
dant pinigus i registruotą laišką. 

DRAUGAS P U B . CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois 
Tel. Roose velt 7791 

* .»« . . . . t » W b »- . • ... .. -
4 D. KOVO. 

K a i p Nepriklausomybės šven
t ė visiems l>e išimties Lietuvos 
žmonėms, ta ip 4 diena kovo y 
ra Lietuvos šventė lietuviams 
katal ikams. 

Nepriklausomybės šventėja 
mes padarėme šįmet gražu 
darbą; negi sustosime, kaip 
negyvi ?.. 

Lietuvos globėjas, šventasis 
kunigaikšt is Vilniuje gyvenęs, 
Vilniuje miręs ir palaidotas, 
mūsų sostinės sargu tebėra iki 
Šiai dienai. Didelė tai šventa 
Jietuviams katal ikams! 

Lie tuvoj širdyje — Vilniuje 
— palaidoto šv. Kazimiero 
dienoje mes turime padaly t i 
darbu, kurs mums arčiausia 
širdies yra. Mums visiems 
braugiausiu daiktu tai feeabe-
jo mušu kūdikiai. I r tuos kū
dikius mokina šv. Kazimiero 
Seserys. Jos dirba bene sun 
kiaušį darbą, nes svetimus vai
kus mokina. Dirba, vieninteli 
poilsį ir pasilinksminimą, TP-
galė lamos rasti maldoje, nes 
jos yra vienuolės. Tuotarpu 

Viena* mūsų bendradarbis 
iš Vilnijos straipsny "Vilni jos 
Lietuvių Golgo ta" plačiai ap
rašinėjo visus vargas i r ne
laimes kur ias kenčia Vilniaus 
kramto lietuviai nuo lenkų o-
kupantų. Šiandien mes gauna
me laišką iš Vilniaus del ku
rio mes t a ip esame susirūpi
nę. Laiškas t i ^ tvi r t ina mušu 
giliausius įsitikinimu?, kad 
ten mes turime daug brolių 
vienodai su mumis mąstančių 
ir pasirįžusių ginti savo tei-
>es. J ų patriotizmas, kilni Ge
dimino dvasia nerimsta,žadina 
juos pasekti Klaipėdos lietu
vius, kurie garbingai laimėjo 
kovą. 
Gerbiamasis kun. lįi;. ČVsaitis 

" D r a u g o " Redaktorius 
Obicago, III. 

Aukštai Gerbiamasis Tamsta : 
Pranešu J u m s ka<l aš gau

nu nuo Jūsų laikraštį " D r a u 
gą' už kurį širdingai tar iu 
ačiū. 

Kokia laiminga ir linksma 
man buvo ta mano gyveninio 
valanda kuomet pašaukė mane 
X. X. (išleidžiama vardą.Red.) 
ir įteikė Jūsų siunčiama man 
laikraštį " D r a u g ą " . Besida
lindamas su savo draugais įs
pūdžiais skaitėme gėrėdamies, 
dusu laikraščiu. 

mūsų laisves. 
Su gilia pagarba 

Vilnius 31 I. 1923 m. 
M. JT 

F R A N C l j Ą III RJJSĮJĄ. 

tuvių *aašĮajčiai išsikraustytų Uavalidų ir vis tai nuo niusų 
iš ppįagląmįį iki 1 dienos ba- <*bmUų }enkų". 
landžio m. 1928 m. Gavo įsa- (Smulkesnių žinių apie Ka-
kymą išsikraustyt i šios prie- niayps valsčiaus skerdynes ne-
glaudos: Didžioji Pr ieglauda r a | au , nes manau kad J ų s iš 
Jvurį y ra prie S u b l i a u s (ųai- Ueįuvos laikraščių su&«ot) r 

rlaičių) g. N. 23. Aušros V a r t ę Jtet tos visos skerdynės .dar 
prieglauda kur i yra prie 4 n š , didesnę jneflę sugėlė mumyse" 
rus Vartų gatvės No. 12. Ta ip] prie brangiosios Išsvajotos 
pat gavo įsakyme įšsikrausty-
ti iš butų "Švy tur io Bendro
vės knygynas, Švento Kazi
miero knygynas ir kit i . 

^Mes vilniečiai 'nenustojam 
vilties kad i r mums kada už
tekės laisvės saulutė. Mes ti
kime kad prasiblaivins1 įrrusų 
sostinėj tamsus rukai , i r pasi
rodys skaistus rytai , nors d a r 
daug reikės vargt i kol vil
nietis" iškovos . laisvę, nors 
daug kentėjom ir kenčiam sė
dėdami garsiam Lukiškių ka
lėjime bet kentėdamas vilnie
tis kartoja seną lietuvių prie
žodį " s a ldu yra vargt i už 
tėvynę."* 

Štai mums pavyzdys mūsų 
broliu Klaipėdiečių kuriems 
pr i t ruko lietuviško kantrumo 
prieš prancūzų okupaciją, ku
rie jau rengėsi uždėti jungą 
amžinų mnsų priešų lenku, 
bet pastebėjo tas prancūzų 
pinkles vHsas Klaipėdos kraš
tas ir visi sujudo,sukruto, grie 
l>ėsi ginklo ir pradėjo valy
ti kraštą nuo okupantų ir ačiū 
Dievui >u Vytauto gadynės Labai mes džiaugiamės kad 

ta ip toli nuo mūsų tėvynėj į m e i l e a ] >valė kraštą nuo skria-
\ ra daug nrusy brolių tautifc-
čių mylinčių tą pačia tėvyne 
Lietuva, kad ir pas J u s bran
gus broliai lietuviai ta pati 
yra meilė, tie* patys troškimai 
prie mūsų pavergtos žilos sos
tinės Vilniaus kurioje yra 
garsus paminklai mūsų bran
gios praeities. 

Beskaitydami Jūsų laikraštį 
džiaugiamės k a. I i r mes var
gingi vilniečiai nesame apleis
ti savo brolių Amerikiečių iš 
kurių gaudavome medžiaginę 
paramą, štai ir dabar gavome 
nuo Jūsų laikraštį kuris šukė,, 
lė mumyse upą, energiją to
liau dirbti ir kent\tį savo kas-

kovo erkime ! dieninius vargus, o ypač varg
stame nuo okupantu lenkų ku 
rie imgroln; mūsų brangia sos
tinę kankina mus įvairiais 
budais, išvarydami iš Gimnazi 

jos ikį šiol Dievui maldos na 
mų neturi. 

Atminkime visi per šią sa 
vaite kad šv. Kazimiero die
ną, 4 kovo, Amerikoje visi lie
tuviai katalikai nutar"» paš-
\ęs t i tam, kad mūsų vaikeli ii 
mokytojoms pastatyti maldos 
namus.Tėmykime, tad, kas per 
šią savaitę bus apie tai kalba
ma. Tašoma. 4 
ten, ku r kvies. 

Mes ką Seserų Kazimierie-
čių koplyčiai padarysime, tai 
gris šimteriopai mums ir mū
sų vaikams. Mums — Seserų j jos rūmu, prieglaudų ir t. t. 
mablomis, vaikams — Seserų ;£tai ir dabar gavome iŠ le.n-
darbu. kų valdžios įsakymą kad lie-

udėjų. To tikimės ir mes vil
niečiai kad apsivalys ir mūsų 
nelaimingas kraštelis nuo plė
šikų gaujų ir susijungs po vie
nu sparnu įnotu t ' s Lietuvos. 

Daug kentėjo mūsų kraštelis 
nuo vokįečįų, bolševikų "bot jau 
nuo lenkų kančių taurė skli
dina, o ypač daug k r a u j * pra-

Franei ja šiandie apsiginkla
vusi iki dantų. Ta ip tomis 
dienomis pažymėjo Vokietijos 
apsaugos minjsteris (iessler. 
J>elto, bejėgė Vokietija negali 
pakelt i kovos fraiuiuzams. 

Nežiūrint tokio stipraus 
Franci jos apsiginklavimo, vis
gi j i Šiandie pa t i viena nega
li pavergti Europos. K a d tai 
atsiekti , ja i būtinai reikalinga 
stipri pagelba. Tokių pagelbą 
ji gali gauti nuo lenkų. 

Deja, lenkai šiandie patys 
y ra suvaržyti . Išvidiniai len
ku* griaužia jų pavergtos tau
tinės mažumos. JJes jeį tos 
tautinės mažumos pačiame 
lenkų seime kar ta is užima < u ' 
ciduojanči$ rolę, tai su len
kais labai bioira. 

buvo proga Frakcijai -su Ru
sija susitaikinti . Nebūta jokiu 
priešginingų interesų. Del a-
biejų valstybių gerovės, pasi
tikima, susiartinimui nepa
kenks šiandie iškilusį lietuvis 
k a afera. įfo& del to turėt i ne-
sutikijnus, butų kvailas daik
tas. 

" J e į Rusija uorį taikos, 
ka ip tai užt ikrina užsienių, 
reikalų komisaras- ' Tcliitcli*1-
rin, tai ta ipat i r Franci ja pa
geidauja taikos. Nes tik tuo
met Europos kontinentui bus 
užt ikrinta ramybė, kuomet 
Rusija išnaujo bus geruose 
santykiuose su F ranc i j a " . 

Ve ko Franci ja nori i r ko
kiais tikslais darbuojasi. Mes 
tikime, kad Francijos su Ru-

• 

sija susiartinimas neįvyks. Ki
ta ip vargas butų mažosioms 
valstvbė'nis. 

KAS PARYTI? 

Amerikos vakarinių valsty
bių ūkininkai šiandie kenčia 
didelį vargų. Tai esą dėlto, kad 
Kuropoje siaučia betvarkč. 
Tad daugelis Suv. Valstybių 

Išoro lenkus kaipo didžiau- j vyriausybę ragina, kad ji 
Europai duotų finansinę pa-sia sloga slegia Rusija, neper-

ualdaujama lenkų jniešinin 
ki"1. 

Tokios padėties negali j^i-
k ę 4 i Francija, jei jai norisi 
Kumpoje įgytį dominuojančią 
rolę. 

Dėlto, Francija sunmno su
siartinti su Rusija ir su bolše
vikais i šda ry t i taiką. 3vu t* 
taika Franci ja pai i Mosuotų Įen 

kas dary t i . 
Mėgink šiandie sustiprinti 

tokią Rusija, k u r apyvartoje 
(cirkulacijoje) y ra septynias 
dešimtys trilionų poperiuių 
dolierių ir k u r metinės val
džios išlaidos siekia du šim
tu trilionų poperinių dolierių. 

Mėgink sustiprinti tokią 
Austriją, Vokietijų i r Lenkiją, 
kurios tur i 900 bilionų poperi 
nių cįolierių skolų i r apyvar 
toje 1,425,000,000,000 poperi
nių dolierių. 

Šiandie tokia Franci ja Vt> 
kieti jos okujpuotei išleidžia bi-
lionus poperinių markių ir 
priede da r Lenkijai skolina 80 
milionų dol., idant sustiprinti 
jos militarizmą. Šiandie Fran
cija su Lenkija eksploituoja 
svetimas teritorijas su tikslr. 
palaikyti savo* milžiniškas a r 
mijas. I r • jei !balikrutijančib[• 
Francijos negalės išgelbėti jos 
sujungininkės — Anglija su 
Italija, tai ką Amerika gali 
daryti '? 

P e r šimtmečius Europa daž
nai netenka pinigų maisl'ii. 
Bet militarizmui ir imperialis
tiniams reikalams visuomet 
turi . Bankrut i ja ir kariauja. 
Badauja i r užlaiko skaitlingas 
armijas. 

Tik Visagalis J^ievas kokiu 
stebuklu galyMų įsikariavusią 
ir apmaudus pilną Europą 
sustiprinti , bet ne Ame 
rika. Nes jei" šiandie Amerika 

P i rmadienis Vasar io 26 192$ 
y^ f^g , ^S5 

P B A N A U F I M A I 

lietii |922 m. rugsėjo, spalio ir i kus JIUO bolševįstinės slogos 
lapkričio iii. Lydos apskri ty. 
o ypač pragarsėjo visam pa
saulyj gaišios Kaniavos vals
čiaus skerdynės. Daų# čia at
siskyrė nekaltų žmonelių su 
šiuo pasauliu kankinami l eu įy 
" K a r n o s policijos". 

Xe vienas čia tėvelis. mo-
čiutė verkia netekę savo sjune 
lių užvaduotojų, kad ne bus 
kam duonos kąsnio uždirbt i.' 
daug sesučių liko be brolelių, 
daug vaikelių liko Ue tėvelių. 

Daug netaiku nuvarė ligi 

Turėilami liuosas rankas len 
kai ne vien lengvai apsidirbtų 
MI Lietuva, bet dar gelbėtų 
pačiai Francijai pasmaugti 
Vokietiją. 

Žinomo Andrew Tacdieu or
ganas * T Echo Na t iona le" 
Paryžiuje praneša, kad vasa
rio &) francųeų minlsteriij 
kaiunetas mitarė stoti taikos 
deiybosna su sovietine Rusi
ja. Fr-ancuzų misija keliaus 
Maskvon. 

l a i k r a š t i s "Tempf*" tu« 

geibų, kad ji pasi<larbuotų su
stiprinti Europos finansinę 
padėtį. Kuomet Europos vai- k{* < I u o t u - ^uropiii , tai j i ant 
stybės finansiniai sustiprėti], Į rytojaus i r vėl butų plika. Vis-
tuomet, sako, amerikoniškiems j k * ^ u v a r to tų militarizmui. 
ūkininkams gryžtų geresnieji 1 ^ ^ gi da-rytj, kad pagelbėti 
laikai. J i e galėtų daugiau sa- amerikoniškiems ūkininkams? 

P. Hinman atsako, kad tar
pe Amerikos vyriausybės ir 
amerikoniško ūkininko Euro-

gali tarpininkauti . Ge-
budas pagelbėti uki-

ksai žmonių reikalavimas, tai j ninkams, tai tiesjogijiė jiems, 
ne amerikoniškų ūkininkų, bet j h* Europos tarpininkavimo, 
Europos rėmimas. Oi Europa pa*kola. \ 'yr iausybė turi ško
to i r laukia. 

vo produktų eksportuoti Eų 
ropon. 

Tuo klausimu Chicagos lai 
s. kilišty Herald Examiner rašo i l^a negy 
a- p. Hinman. J i s pažymi, jog to- j riausias 

Žinoma pranernęų burt ininkė 
de Tebe savo 1923 metam* al-
manoke spėlioja, kad šiais mes
tais Eu ropą ištiksiančios poli-
tiiu's i r fizinės nelaimės. 

Sausio i r vasario mėn. bu
sią djdel! šalčiai. Baisios au
dros kitaįaučios š m u i i s Ame
rikoj , Eur-opoj ir A t l a n t a s 
\ antlenynuose. Du dideli A-

merikos miestai nuo to labai 
nukentėsiu. -Balandžio ir>n. 
busiąs didelis potvinis šiau
rės Amerikoj , piet inėj Rytų 
Euuppoj i r Rusijoj. Liepos i r 
r u ^ j u č i o mėn. busią žemės 
drebėjimai su žnionių aukomis 
Artymuose Rytuose i r centrai . 
Amerikoj. Liepos, rugpjūčio ir 
rugsėjo mėn. busią didelį karš
čiai, bet lietus pataisysiąs der
lių, i r j is busiąs geresnis už 
1922 m. 

Burt ininkė taipat perspėja, 
kad šiais metais busią nukau
ti keturi žymus valstybių vei
kėjai : t rys jų europiečiai i r 
vienas amerikietis. lg kitos 
pusrs Anglijoj pasirodysiąs j»o 
litinėj arenoj naujas žymus 
veikėjas, dabar nežinomas. Ge
gužės ir birželio mėn. įvyksią 
Europoj politinių kivirčų ir 
tik del Jungt inių Valstybių į, 
sikišimo, busią Išvengta ptupty 
linio karo. Gale metų busianti 
revoliucija Italijoj ir karal ius 
ant visados turėsiąs apleisti 
sostą. Pasak Tebe, Vokietiją 
lankys "nelaimės, nelaimės ir 
nela imės". Finansinė sąjungi
ninkų padėtis nepagerėsianti J 
sakymai blaivybės srityj 1928 
metais j>iisiliksią galioj, i r 
trys naujos didelės uždrausiu n 
čios valstyb. paidavinėj imą ir ** 
vaitojimą svaig. gėralą. 

(Hyg. Kur. ) 

** 

TAV7Ų I^YGA. 

Nes Europa, anot p . LJin-1 lengviausiomis sąlygomis, ftu 
iiuua, kaip seniau, ta ip šiandie, | ateity apsimokės. I r ta riati 

f ^ * ™ 1 * ^ ^ ^ k ^ ° - | Juo toliau, tuo aiškiau pa
sirodo, kad iš esančios fTautų 

karsto lentos. Daug žmonelių pačiu klausimu rašo: 
liko be rankų, be kojų, įvairių "Ljąusanuos konferencijoj 

vyriausybė neprivalo klausyti 
skleidžiamos propagandos a-
pie Europos gelbėjimą. Ame
r ika jau nemažai sudavė Eu
ropai pinigų. To tad ir gana. 

a=r s 
M. Reynes Monlaur. 

E R Š K Ė Č I Ų T A K A I S , 
si Lai k y darni gan painių parizejų dėsnių, Ąa t slenksčio psĮshsodo sfcaisti, graži iš

verčiau kar iaut i , negu turėti 
ką pavalgyti . 

Kokiu budu Amerika gali 
sustiprinti Europos finansus ir 
(konouunę padėt į ! Tau k l a i -
siman sunku atsakyt i . Dauge
lis pa ta r ia vyriausybei eiti pa SKAITYKITE J* PLATINKITE 
i 'dbon Europai , ftet kokiu bu-1 "DRAUGĄ", KTOIO KAINA, TIK 
<hi? I r tie patarėjai nepakako j |6,00 VISAM METUI. 

1 * " . ' ! • • • 

Sąjungos nieko gero nėra. Nie
ko svarbaus, nieko naudingo 
tautoms ji nepadaro. Ameri
kiečių dauguma y ra labai pa
tenkinta, kad Amerika nepri
sidėjo prie jos. Amerika džiau 
gįasi likusia jąi laisve i r ga
limybe laisvai ta r t i savo žodį 
bet kokiuose tautų reikaluose. 

T ^ L ^ »•»• • ^r-ni 
• -

m. 
-

Tąsa, 
Dar jam bekalbant trys nauji svečiai 

įėjo salėm Simono veidas nušvito. Ji> 
skubiai juos sutiko ir pasveikino jų ne 
apkabindamas. Tam, kuris atrodė esąs 
jų vadu, Simonas nurodh dar neužimtą 
v|etą prieš Gamalielį. Kiti du prisišliejo 
kur papuolė. J i e buvo prasti , bailus ir 
vargingi'. 

Gamalielis pasakojo Joadui apie 
Šventąjį Raštą, nes tik tą vieną dalyką 
jis laikė prit inkančiu šiame susirinkime. 
Persiėmęs savo pasakojimu, jis nekreipė 
domės į tai, kas dėjosi aplinkui. Bet grei
tai j is pastebėjo, kad Joadas jo neklauso. 
Mat jis buvo įsižiūrėjęs į angeliškąjį atei
vio vonią, i r Gamalielis dirstelėjo į tą šo
ną. " K a s čia do ž m o g u s " paklausė jis pa
šnabždomis, sužavėtas ateivio išvaizda. 
Joadas tylėjo, lyg norėdamas atsiminti 
ka tai malonaus. Pagaliamus tarė: 4 'Keis
ta-- dalykas. As jį kųr-tai jnačiau. . . BH 
kur.'.. Xa, tiek to! Nepąžistamasai svečio 
dažnai v ra Dievo siuntinvs. 

Puota tęsėsi paprastai budu. Vieni 

kurių Simono vaišėse buvo ištikimai lai-
komasi. 

• 

Dabar prisiart ino raudonasai Libano 
vynas. Begeriant a ts i rado ir karštesnių 
kalbų. Jochananas ben ^aA^ai smarkiai 
ginčijosi su Izmaeliumi apie ta i : a r reiktų 
<laaytį atnašą jei įeinant šveniyklon pri-
siajt intum j>er tris žingsnius prie nusidėję 
l js . izmaeKs mane"1, kad reiktų tų 4 į e n a ' 
neiti šventyklon. JocJianan'as t ikrino, 
kad 'įeikią, padaryt i išmaldavimo auką. 
Simonas paprašė kad jaunasai svečias iš 
>pręstų bylų. 

— Ar jųs neskai tė te : " A š labiau my- inus patlų įr ftesiliaujaneioniis a taromis 
liu gailestingumų negu a u k ą " — ištarčn mškė širdgėlą įr nepasitenkini m* savo 
ateivis ir lyg pr imindamas Jocnauan 'o 
maldą, jam tarė, — A r t u 4 a r neskaitei : 
" T i e žmonės mane garbina lupomis, l>et 
.įų širdis* yra toli nuo manęs. 

Jochanan ben bačkai susiraukė. G a-, 
malielis atsidėjęs domėjosi maloniuoju į 
svečiu. 

Bet tų diena, įvyko, da r įdomesnis at
sitikimas. Žema, vėsi salė tik iš vieno šo
no buvo menkai apšviesta gaubtais lan
gais , išpintais dra tų vėlomis. Siaurieji 
saulės spinduliai vos teapšvietė pusrutu
liu sugulusių farizejų drabužius, indus ir 
grindis, palikdami tolimesniuosius' daik
tus paslaptingame šešėlyje. Netikėtai die 

vai*da. J ą deng* purpurini* rūbas, ran
kose laikė alebastrinį indą. Jo s palaidi 
geltoni plaukai buvo išpuošti brangiais 
perlais. Besiartinančioji moteriškė buvo... 
l*e šydo: visas miestas ją, žinojo kaipo 
pasileidėlę. 

J i patylomis hfct greitai prisiart ino 
p i ie jaunojo, svečio. Galbūt ji norėjo sto
vėti tm Mokytojo kokiomis, ir, neatkiei-
pus į save dcMMės, klausyti jo žodžių. Bet 
jos akys paplūdo ašaromis i r guaudųs de
javimai išsiveržė iš V a t i n ė s . J i puolė ant 
kelių, supdama savo veidą t$rp Mokyto-

valgiai keitėsi- kitais. Svečiai -a lg" . pri- j nos šviesa prasimuša iš tamsi iojo šono. 

gyveaįmu. T e % u s lyg susigėdus, kad jos 
netyilos a įaros sutepu Pranašo kojas, j i 
ėm"' jas šluostyti savo geltonaisiais plau-
įtais. 

Bet karčios karštom ašai»iS vėl ėmė 
tekėti, maišydamosį su tyiiais pabučiavi
mais tų kojų, kurios j a neat4vilnė. . 

O jisai tylėjo. Tas paklydusios ir at-
gailojančios sielos dejones jisai priėmė 
lyg atnašą už miodėmes. Ik i šiol žemė ne
pažino tos išiaiškos, ku i i dabar matėsi 
jo veidį. Beabejo ir iki šiol būdavo atlei
džiamos nuoohėniės, bet su kokiu išdidu-
nm! (Pasigailėdavo, bet per kiek toliof O 
jisai savo begaline Taiuojantą, rodos ^pri
pildė tą betlugnę, kuri jį skyrė nuo tos 

klūpančios esybės. J o atleidimas, rodos, 
išdildė jos negarbingą praeitį ir tvėrė nau
ją sielą. Nors j is nesijudindamas tylėjo, 
— iš jo kilo toks viršžmogiškas malonu
mas, kad rimtasai Joadas , pranašingai iš
kėlęs rankas, kartojo i t sapne: "Nepa-
žįstamasai svečias dažnai būva Dievo 
s iun t inys" . 

Bet tik jis vienas ta ip suprato. Ap- ' 
linkui gi viešpatavo baisi tyla. Svečiai su 
pasipiktinimu ir įširdimu žiurėjo į tų re- 5 

jg in į . Niekas negalėjo būtį t a ip priešinga 
jų mintims i r papročiams. Buvo tai negir
dėtas dalykas, kad koks rabbi leistų ta ip 
pris iar t int i by kokiai moteriškei, nors 
j i bu tų ta ip skaisti kai saulė. Čia gi pa
sileidusi moteriškė! Viena iš tų esybių, 
kurių vienas sutikimas būdavo laikomas 
sutepimu. Sunki tyla reiškė audros pri
siartinimą. Tik Marija Magdalena nejuto 
tos tylos. J į atsimindama, kad jos neVer 
tos ašaros buvo netikusia duokle, j i sumu
šė ties Mokytojaus kojomis alebastr inį ' 
indą ir brangiaisiais kvepalais ėmė tep t i . 
jo kojas. Jo s ašar^is vis dar nesiliovė plo
vusios jo kojų. 

J į da r nenumanė, jog tuotarpu da r 
brangesnę jos atgailos kvapsnis, it auku
ro smilkalai, kilo link Mokytojaus sielos. 

Gamalielis nežinojo kas su juo daro
si. jCadok'aš ir Izjnaeiis nepatenkinti lin
gavo galvomis. 

Simonas sumišęs norėjo nukreipt i sve
čių domesį duodamas įvairius įsakymus 
tarnams. Jocbanan -ben Zachai iškilmin
gai citavo Šventąjį Raštą: " G e r a s vardas 
yra daug vertesnis negu brangus patepi
m a s " . O bailieji mokiniai nusiminę patylo
mis kalbėjosi, nedrįsdami nrį akių pakelti. 

Nepakenčiamųjų tylų pe r t r aukė jau
nojo ra&bi balsas: -

— Simonai, aš tu r i^ tau šį tų pasakyti . 
— Mokytojau, sakyk. 
— Vienas nuomininkas turėjo d u sko

lininku. Vienas jam buvo kal tas penkis 
šimtus denarų ir kitas penkiasdešimt. Ne
tur int j iem is ko atiduoti , j is abiem do
vanojo jų skolas. K a t r a s ta t myli jį la
biau*. 

— Tikiuos, jog tasai , k u r i a m daugiaus 
dovanojo, išdidžiai atsiliepė Simonas, 

— Teisingai nutarei , a tsakė Mokyto
jas. I r atsigrįžęs, link moteriškės tari ' 
Simonui: 

— A r regi tu šia moter i ške i 
Koks keistas klausimas! A r jis mato 

šitą moteriškę?! J u k jų akys visa laiką į 
ją žiuaėjo su panieka ir neapykan ta ir dar 
klausia a r j ie mato tą moteriškę! J i e , a t -
siąkyrėliai, tyrieji ! O! su kokiu malonu 
mu jie butų ją išviję iš savo akių. J i s ir 
dabar jautė jos esi m* ir norėjo ją apkeik
ti IT sugėdinti!.. 

(Bus daugiau) 

I 
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Lietuviai Daktarai 
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Pirmadienis Vasario 26 192.3 

"SVS< 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Bariai. 

Tr* BlTd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DElfTISTAS 

•711 KO. ASOLAND AVKMU91 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: »uo 9 ryto lkl 9 vak. 
Seredomis nuo 4 Iki 9 vakare. 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
LIBJr. NEPRIKI*AUSOMY- ko,s ir programos vedėju buvo 

BĖS SUKAKTUVIŲ P. Bujanąus^ąs, kurįs, gražiai 
PAMINĖJIMAS 

| DR. P. ŽILVITIS 
rarkėlo savo orlsa po nnm. 

9941 — 41 So. Halsted Street 
Ifaojame Juclaos Ręst. 9 lubq. 
Priima Ligoniu* noo 9-19 A. M. 

a-a F. I i 
Tcl. BooJevasd VlVt 
Rezidencijas TeL Falrtax 5574 

= 

Dr. M* Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CSICAGO, ILLDIOIS 
Telefonas Yards 5099 

Valandos — 9 Iki 11 II ryfefl 
po piety 5 iki 9 vak. Sed^ilomls 
oflsaa uždarytas. 

C • = 

TeL Boolevard 2190 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Gbicago, 111. 

Waukegan, 111. — Vas. 18 d. 
Lietuvių svet. susirinko su
virs du šimtai Lietuvos pat
riotų, kad tinkamai paminė
jus penkių metų sukaktuves 
Lietuvos Respublikos gyvavi
mo. 

Kalbėtojas buvo pakviestas 
iš Chicagos, p. J. Bagdžiunas, 
o programą išpildyti buvo pa 
kviestasšv. Baltramiejaus par. 
choras, kurio vedėjas yra ga 
bus varg. Nik. Kulvs. Tvar 

atliko savo pareigas. 
Bus-mą a t ida i su malda vie 

tinis kleb. kum J, B. £lioris 

susirinkimo." 

ta ateinančio penktadienio 
u Draugo'' numeryje. 

|f—s. 

JUOKINGAS VAKARAS. 

Cleveland, Qhio. — Vas. JI 
d. Sv. Jurgio parap. svet. bu-

ir trumpaį ifoičkiiio tikėk tfo|vo ***** kurį surengė Am-
žino JjU)žaneįaus Moterų I>r 

Po to skaitlingas Šv. Bal- «JU 

• — • M i 

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

*t K 
* JTCI. Ganai 1118 j* 
> Ofiso vai.: 10 ryto lai 12 popiet. C 
* B iki 7 vai vakaro. K 
* Re*, vai.: 2 iki 4 po piety £ 
•* 4193 Archer A v e. « 
* Tel. Lafayette 00 98 J 

i£i3piE^9tt£&39l 

IŠIMU TONSILUS 
Tebuliansionis mokslo priemonėmis: 

| ,—be peilio, 
2,—be kraujo, 
8,—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai.! 

Po operacijos, pącijcntas gali tuoj] 
eiti j darbą, gali tuoj valgyti; dai
nininkų balsas tampa malonesnis,! 
visa sveikata geresnė. Kuriems iš-} 
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė-] 
dinti. 

Ligonius su įvairiomis ligomlal 
p rijimu: — 

Kasdien nuo 2 vai. po piety lkii 
9 vai. vakare. 

Nedėliomis ir seredomls ofisas; 
^uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
.UYTOJAS, CHIIUKGAS IR 

OiftSTKTIUKAS, 
Cicero, lli. 

t .uzda 

i GY 

= — • « . 

Tel. Ganai 957, Vak. Caual SllsJ 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgą* 
1891 Soutb Halsted Street 

Valandos: l t iki 12 ryU: 1 iki t 
po pietų: t Iki 9 vakare 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
•m 

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

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kambarls 530 
Telefonas: Central 9390 

IVakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Tards 4081 

AR GALVA SKAUDA? 

Ta) pirmi eymptorual kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės Šiandien. 
Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S<». Ashland A ve., U m p , 
18-to* gatvės 

Ant S lubą, kamb. 14, 15, 11 Ir IT 
Ant viršaus I'latt's vaistinyčios 

Tcoiyk mano parašą 
Valandos nuo 19 ryto iki 9 vakar* 

Nedėliotais nuo 9 Iki 12 pietų 

tramiejaus choras, vadovau-
jant varg. N. Kuliui, sudaina-' 
vo Suv. Vals. himnų. Choras 
dar dainavo lietuviškas dai
nas, labai gTažias ir puilciar 
jas visas atliko. Pasirodė jog 
choras v>ja gvrai išsilavinęs. 

Sekančios dainos buvo *u-
dainuotos: ^Ginkim Salį Lie
tuvos" (A. Aleksio ir^Užtrau 
ksim naujų Giesme" (Nauja
lio). 

Sekė kalba žymaus visuome
nės veikėjo, karšto patrioto, 
J. Bagdžiuno. Jo kalba apėmė 
svarbius nuotikius iš Lietuvos 
istorijos ir sulygino su diahar-
t i ui u jos patlpjimu. Jis magi
no visus, kiek išgalint, remti 
savo gimtinę šalįf het nepa
ini r-št i būti gerais piliečiais ir 
šios šalies. Jo kalba žmonėms 
labai patiko ir nors ilgai kal
bėjo, vienok klausytojams ne
nusibodo. 

VYaukeganieči&i dėkoja jam 
už jo atsilankymą ir gražią 
kalbą. 

Kun. J. B. Klioris skait"* 
pasveikinimus ir rezoliucijas 

j kurios bus siunčiamos Lietu 
i vos prezidentui, klaipėdiš-
kinius IT L. Šauliams. 

Sus-ma* užbaigUi su daina
vimu, visiems su*tojus, Lie
tuvos himno. 

Aukų surinkta kimias dole
riu. Auką atskaita bus suseno 
lašt. atskirai paskelbta. 

Publikft. 

keturių, savšičių . ^yaMinti 
veikalą. P-Usė vakaro pelno 
eis Ąiiaros Vartų par. vargo
nų na^W, » 

Išrinktas" vi*ieįtis w*eiftS^ 
je^sisieriunu p. Ka6tąs,%boaiftt-, 
Susirinkunas pareižkė, kad^eiv*. 

A. E. STASULANl i 
A D V O K A T A S 

Abstraktai e.\aminuojami, pinigai 
ant rtal estate skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Cbamber of Commerce Bldg. 
133 W. Wasbington Street 
Telef. Kranki i n 1174—4846 

VAKARAIS 
9239 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boolevard 67S7 

CeL KandV»lph 4* 

A. A. SL A U S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumlestyje 
ASSOCIATIOM BLDO. 

19 South La Salle Street 
Koom 1903 

{Valandos 9 ryto iki 5 po pietgj 
Namų TeJ. Hyde Park 3395 

* -

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

UlflTLVIS ADVOKATĄ* 
Dien.: R. 514-516-127 N. Dear-
boru Str. Tel. Ramlolpb 5584 11 
Vakarais: 19799 S. Wabask A ve.; 
Rosebusd Tel FuUman 991T 

*m»^mmi* • • • • • • m mm r * * +"—& 

m. CHARLES SEGAL 
ĘiVrkuiė savo ofisą no numerio] 

4729 SO. ASHLAND AVKKUE 

Sl'KCU ALISTAS 
UiUtMĮ. Mvtvrų u* V yry Liga 

Vai.; ryto nuo 10 —- 12: nuo S—i] 
po pietų: nuo 7 — 8 : | | vakare. 
Nedaliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drcaei 9AM 

S4JUN01MIŲ PUOTA. 
tiifELĖS. 

Resld. tel. Van Buren 9994 
Ofiso tel. Boulevard 9499 

Dr. A. A. R0TH | 
RUSAS GVDVTOJAa Ir 

CHIRURGAS 
KiHN'ialletas Moteriška, Vyruką 
Vaikg ir visu ckrooiskq Ilgi. 

Ofisas: 3333 S. Halsted St. 
Tai.: 19—11 ryto: | — 9 po 
piet, 7—8vak. Ned. 1 9 — 1 9 d. 
Re*. 1199 Independenee Blvd. 

Chlcago. 
3SB ' = 
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PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe* 

rolna j ranka* Dr. Chaa. Ssgal, 
tento ir partnerio. Visi •eniej* 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

9149 So. Morgan Street 
Ofiso Yalanaos: Nuo 19 ryte 

Iki « po pietą, nuo 9 Iki 7 vmk. 
Ned. nuo 19 Iki 7 po pietą. 

Telefonas Tards 997 

— 

Valontiae Dresamakiag College 
9407 W. Madisen Street 
Telefonas Seeley 1«43 

Moko SJuvtmo. Patteraų klr-
•imo. Designing bizniui Ir na-

įs. Vietos duodama dykai] 
įDiplomal, Mokslas lengvais at-j 
ĮmokejLmals. Klesos dienomis H 
rakarajs. Reikalaukit knygelės.! 
fiaqlo ir Naminiai .kursai Skrybė-j 

ilą Taisyme. Norint informaciją] 
rašykite ar telefonuoktte. 

SARA PATEK, pirm. 

DENGIAME STOGUS. 
Užlaikome skardis, rynas, mede-

I gą kaminams, kaminus taisome.. 
valome ir atlikajne generalj tai
symo darbą ir malevojimą. 

STACKER and HAAS 
2353 So. Oakley Ave. J 

C mmnm = 

DR, MAURICE KAHN 
49YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4981 St Ashland Ava. 
iflfel. Varde 9*4 

Tel. Varde 9994 
OFISO *AL,: 

1 ^ 1 9 v. ryto. 1—3 Ir 7—9 T. T. 
Nedėllomls: nuo 19 r. ryto lkl 
X vai. po pietą. 

* JI m i j JI 

«« *~m* 

IR, A, K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR OHTRTTRGAa 

4449 So. V e e t e m Avesme 
Telef. Lafayette 4149 

Ttsia, 
ndAlrtla J 

Dctroit. Mich. - Ąf^u šau
tosios sajim^iotės visa<Ui pui
kiai |in*irtKlo prieš guv('iii;i 
s i ire ng( lanios u£#a\ėniy vaka
re pui k 14 vakarienę. Šįmet 
buvo surengta šv. Jurgio pai. 
raudai. Publikos atsilankė 
skaitlingai, nes mat gerai nu
jau tv'> kad Moterų Saigos 54 
k p. tuivs ka tokio nepaprasto. 
Taip ir buvo. Vakarienė b\ivo 
sutaisyta su visokiais gjirdė-
&9m% o jau pataniaviino mau-
clugumas, tik džiaugtis reikia. 
Buvo visokhi žaidimų, laike 
\akai«ienės pix)gramėlįs, tik 
gaila, kad ne visas buvo ii-
pildytai. Tam palvenkA vaiku 
v\ų užimąs ir vėjus laikas. 

Buvo padaiyta kolekta 4x1-
rapijai. Kum J. Čiiauskas au-
kojo $50,kiti mažiau.Surinkta 
vii-š į 100. darbe aukojusiems, 
ir Sųjungietėms už tokią pra
moga, ir parapijos rėmimą. 

Kovo 4 d. Moterų Sa-gos 
k p. artistinės jogos vaidins la 
bai gražų veikalą UŠ\T. Ceci
lija''. Įsidėmėkite ta dieną. 

Vaįu». — L. Vyeių 79 kp. 
pradėjo nai-ių vajų ir teko nu
girsti, kad Vyčiai — Vytės su 
pasišvesitimj darbuosis kitas 
kuopos sukirsti, nes detroitie-
eiaį yra papratę dovanas lai-
rii >ti už savo gabumus. 

•aApAoe: 9-11 
l^ilU tr 7-9 vakarais. K 

jĮnlais tiktai po pietų 9 lkl I val.ll 
U 

Tautos Šventė. — Lietuvos 
Nepriklausomybės 5 metų su
kaktuvių šventė puikiai nusi
sekė. Publikos buvo daug, pro
grama turtinga, aukų surink
ta $394. Plačiaus bus agrašy-

Žmonjų prisirinko pilna svet. 
kaip kiinšt? buvo prikimsta. 
Nors svetainė yra gana di 
dėlė, sėdynių visiems neište-1 
ko, dage l i s žmonių progra
mos laike turėjo stovėti. 

Tą patį vakarą buvo su
rengta ir sandarieeių vakaras; 
visvieu daugunui žmonių atsi-
lank/'̂  čįonal — ne tenai. 

Pirmiausia užgrojo Šv. Jur
gio parap. orkestrą, vadovau
jant jos jaunam vedėjui. 

Paskui prasidėjo pi'ograma, 
kurią išpildė šio vakaro ren
gėjos, A. E. M. Dr-ja. Jos p&r 
stato veikalą 'Minsti«l Show'. 
Šis veikalą* buvo gana juokin
gas ir įdomus pasižiūrėti vi
siems elevelandieeiams, nes 
dar pirmas toks veikalas te
ko matyti šioje kolonijoje. Šia
me veikale vaidilos turėjo nu
duoti negms ir negres. 
- l>ar prie pagražinimo pro
gramos dalyvavo du jaunu ar
tistu, šokėja ir smuikininkas. 
Šokėja buvo apie 10 nvetų se
numo, l)et pasirodė tikra artis
tė, šokėja, ypaė kada ji šoko 
rusiška kazoką, tai žmonės 
žiurėjo, ir stebėjosi, kad tokia 
jauna mergaitė gaLHų taip 
puikiai pašokti. Ji savo užduo
tį atliko hvbai pagirtinai. ^Fai. 
l*>gį smuikininkas jrgi savo 
solo atliko gana gerai. Jis bu
vo apie to imties amžiaus, kaip 
ii- šokėja. 

J. Alekna sudainavo solo. 
Buvo dar negrų dialogą-.;, 

kurį atliko A. Staseliunąs ir 
P v. Bartnikas; jiedu gana 
daug juokų pada-uė* visai publi
kai, o ypae A. Staseliunąs, ka 
da kėlė tą savo sunkiąją skry
nią aukštai ant kopėčių, tai 
žmonos iis juoko kuone sprogo. 
Abudu atliko savo užduotį ga<-
uatgerai fbx*t jiedu buvo bal
tu). • 

Visas vakaras buvo gana 
juokingas ir įvafrus pasižiūrė
ti, bet ant pabaigos, buvo įs
pūdingiausias, kada Dėdė Ša
mas ir Laisva* Lietuva išėjo, 
abudu apsirengusiu tautiškuo
se rūbuose. Pirmiausia buvo 
sudainuota Suv. Vals. ir Lietu
vos lumnai, kuriem pritarė pa
rap. orkestrą. 

Reikia tarti širdinga, aeiu 
visoms moterims, už jųjų tokį 
didelį atliktą darbą sa\To pa
rapijos naudai. Šio vakaro vi
sas pelnas paskirtas šv. Jur
gio parapijai. 

.Ddaies. 

sišveujtiniu. ^Taifi, valdyba i&lermonfs. Ji* sav<> Jtarb̂ Ja" 
Iniritna veiklia ir užtai kuop^ į žymėjo , jeigu jis .busiąs ii-
grasiai gyvuoja. 

Šiame susirunkime prisirašė 
prie kuopos geras darbuotojas 
ir scenos mylėtojas Juoz. Ka 

Kuopa nutarė Aušros Var
ių par. vakarienėn eiti į n 

Vytė. 
7 

i 
POLITIKIERIŲ PRAKAL. 

BOS, 
• • T 

•dabar su Ausies Vartų W?> 
x-horu bus 4ar didesąįs Vyoiy. 
24 kp. sąrišys, mes p. ir>a|boJais ] corpore 
kaipo režisierius, jęįgu paî ei-
kaiaiis jėgų iš Vyeįų, į e |9> 
dės chonui, o e^oras p a # ^ 
Vyčiams.Taigi vieni kitiems pa 
dėdami daug ką galima bus 
nuveikti. 

Del kai-kuiių priežasčių, at 
si sakius pirmininkui^ jo viet4 
užėmė vice pirm, p. Judickas, 
įžymus Vy&ų 24 kp. darbuoto* 
jas. Vice pinu. išriukitas A. 
Valonįs kuois nenuilstaneiaį| BAl»SU01*0JŲ Ą,TYDAI. 
dirba visai L. Vyčių orgauį- ^ ^ 

linktas aldennoiiu, tai stovė
siąs už sumažinimą taksų ku
ri onus dabar žmonės yra ne-
žmoniškai ajikuauti. Taipgi 
stengsis, kad lietuviai gauta 
didesni balsą politikoje ir ap-* 
lamai visur. 

Beto, kalbėjo ir Rybickis, J. 
Radomskis, S« J. Kewflesky, 
illalinauskis ir P. Krakauskis. 

KUubietis. 

Wv& S i * . ~ Vas. 20 d. Mol 
(iaiio* avęt. įvyko poUtikos pra 
kalbos. Kalbėjo J. J. Lagod 
ny, kandidatas į 21-mo Waado 

3^ 

zac*ijai. Raštiniukės |>-lės M. 
Stogiutė ir B. Lapinskaitė dir
ba kuopos Labui su dideliu pa-
yTPT"^BWfWTW^^F^B" 

BALSUOKITE UŽ 
ALDERMONA 

balsavimui.- Šie balsavimai ant 
Akk-rmano šios Wardos tikrai 
parodys ar interesai korpora-

"^ ' ^ A ' » f ei jų amonių. /OHN J. LAGOD 
JHT reprezentuoja žmones, gi 
jo o]K>nentas dideles korpom-^ 
eijas. Kiekvienas žmogus, ku
ris yra pilietis ir registrąvęsi.-
gali balsuoti už JOHN J. LA 
GODNY. reikalaujant Alder-
maniško baloto. Jeigu nekurie 
piliečiai nenori, kad kiti žino
tų už kokią partija jie balsuo
ja ant mayor'o, gali nebalsuo
ti, bet tiktai pareikalauti ai 
difl'uuuiiško balibot'o. Jo • opo
nentai dirba visokiais budai* 

TIMOTHY A. H0GAK. I m t eina per namus pražyda 
Kuris yra teisingas ir tik- J W j , ̂  l l ž j u o s balsuotų net 

ras mūsų draugas. Per ketu^ policija yra priversta su jais 
ris metus savo aldermanavimo dirbti. Užtat laikas mums pra-
jis neužsiėmė kitais daabais 
užtat jis galėjo visą savo laiką; u£ ^ į ų . 
pašvęsti šios Wardos reika-
buns. 

Jo o]x>nenUis sako kad jis 
Aisą savo laiką pašventė vie 
nai komisijai. Tai ištikimųjų vi* 
šas prisipažinimas dėlto ir lo 
kaliai darbai tapo atidėtį į sa-' 
lį. Kadangi nuo dabar kiek 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
"BEAUGA", KURIO KAINA, TIK 
|6,M# VIBAM M^TUI, PO VISA 

PASAULI. 

lefooas Tards 1139 
,STANLEY P 

MAŽEIKA 
įjORABORirjS IH 

Balsamnotojas 
TUTlil automo

biliu* visokiems 
reikalams. ĮrPj*>e 
| prieinama. 

3319 Auburn 
'Ave. Chicago 

dėti dii^bti, kad užbėgus jiem? 

Mes piliečiai šios šalies rei
kalaujame pilnos laisvės, o ta 
galime padaayti balsuojant už 
JOHN J. įAGODMY, kum 
y m pilnai tinkamas kandida
tas, jo rekordas yra atviras 
visiems. JOHN J. LAGODN* 
inlnai užsitarnauja gauti jusi* 

viena Warda turės tiktai po, balsą. Taigi neužmirškite kitą 
Aiena aLdermona, tai būtinai; 
įeikalinga yra kati ji tunėtų to 

C H I C A G O J L 
• * 

* i • . n u . • 

IŠ WEST SlfiflfeS PADAN 
GUS. 

"VVestsaidiečįaį rengiasi vi
su smarkumu prie Šv. Kazi
miero Seserų vienuolyno va
jaus. Ateinantį sekmadienį, ko-

graži programa. Visas pdnas 
skiriamas Seserų Kazimierie-
eių koplyčios naudai. 

Iš Vyčiu Judėjimo. 

k j žmogų kuris \uen tik rūpin
tųsi žmonių reikalais. 

Nei vienas šios Wardos pi 
lietis negali pasakyti kad rei 
k alui pri/gus kuomet paprašė 
^'imotliy Hogan k\i nors pada-
r\rti, jis nekuomet neatsisakė. 
Bet ar gali ta pasakoti jo o* 
ponentas! 

Toliaus "jo oix>nentas skej-
bia buk jis stovi už numažini
mą tax'u. Štai balandžio 29. 
1919 kuomet susirinko Valsti
jos Senatą ir Legislatura, kuo
met ėjo ginčai, apie tax?us 
kuomet kiti aklermonai stovė
jo už numažinimą tax'u Ghica-
goj—gi Alderojionas Ricliert 
rekomendavo kad miesto rei 
kalu galima uždėti kaina $2.73 
ant $100.00 vertės. Šis pakeli
ni įas buvo daug augštesnis ne
gu Miesto Tarybos pasiūliji-
masl $2.35 arba Finansų Ko-
nuteto pasiidijimas $2.00. Da--
bartinė kaina tax'ų yra augš-v 

ta bet jeigu butu perėję pa-
siulijimai jo. oponentu tuomet ] 
žmonės šios k a r d o s nebūtų ga 
li"ię i š s i m o k ė t i . 

Timothy 'Hogun's rekoidas 
per \ isa laika parodo kad jis 
visuomet darbavosi flelei gero
vės "darbininkii žmoniiį nes jis 

Utarninka i« jį balsuoti. 

: <Apgr.) 

f= —»— i i » i 
J rei. Yardw/Oa»2 

Dr. ? . A. MANELIS 
NAPRAPATH 

V#J. ouo 9 ttryto m 8 vai. rak. 
Ket. ir Ned. nuo 9 iki 1 vai. po 
Piety. 
9947 Kmcrald Ave. Ceicajfo 

Z 

S. M. SKUDAS 
Uctuvls Graborius 

ir lialzamuotojas. 
l'aturnauju laidotuvėse gerlau-

| Slal ir už prieioanąas kaina*. P*r-
samdau automobilius pagrabams, 
vestuvėms, krikštynoms ir tt. 

1911 CANAIiPCatT AVfii 
Tel. Uuubvtelt 7^32. 

;>.--..„ 
Telefonas Boulevard Al99 

A. Masal$kis| 
Graborius 

Patarnauju HU 
dotuvėse 
tnvėse -*«*ke^ 
tynose Ir kituo-; 
M reikaluose, 
Kainos pxleln9>-j 
mes 

13307 Auburn Ave. Gbicago \ 
j9ytj*%t !ev«*^/t/@/&«^%^t /***«#e>»j| 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotoja* 

K. SYREVIčU 
Automobiliai visiems reikalems 

2096 W. 22^id Str. 2149 W. 91 PI 
Tel. Canai 9549 Tel. Genai 01991 

= — . S ' ' • • 

uiiiaiuitimimiuisiiiiHiiiiiiiii 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABOBIUS 

£2914 W. 23-rd PI. Ohioafe, B l J 
Patarnauja laidotuvėse kuopl-9 

Sglausia. Reikale meldžiu atsišau-S 
Sktl, o mano darbą busite u lga-9 

- 2 1 9 9 1 rnėdlntl. Tel. Ganai 1271-

• - — 

TeL Lafayette 4299 

P L U M B 1 N G 
Kaipo lietuvys, lietuviams 

»*«v*^ ^y.»w,t#»»»i*iin^ mvnmtmmm'm *% 
Telef. Rooscvett 9135 
Ik. A. Kaushillas. D. C. 

2159 U . 24 Str. Kamp. Leavitt St. 
VAL.; 1:00 iki 9 vak. Ned. 9 ik i 1 

12 ryt*. 
Patarimai dovaaal 

^ 5 ? 

M. VTiKA 
atts v . as-tk ateees 

^••^.f 
•=rr=rrj= = "^7*^ 

re 3 7 » *. m ' . aa= 

vo 4 d. Aušros Vartų par. svet.1 

įvyks kugelio vakarienė ir yra vienas iš jų. Jis prisižada 
ir ant toliaus taip sąžiningai 
ta mauti žmonėms" užtarti ju. 
reikalus ir su visųl'pasiŠventl-
mų dirbti kaip ikiTŠiol 

Tat-gi visi šios :kardos pi-

T .' J U 

Nesikankink su 
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais 
Patr iuk truput | su 

Pain-Expelleriu 
\tmut fckaucUMaų vietų, ligi j»a-
jkųsi <̂ doJ 4egi«ą-wr užjpane-
diuautis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos. 
Tikrasai Pain-EKpeHeris turi 
INKARO v îsbažeafclj. 

'" m m į j l..^... '''• -<S 

LIETUVON PER 10 DIENU 
Viiiiink'lis vandeniu kelias Lietu
von per Soutliampton ant Milžine 
laivų • 
AQUJTANIA HAlTRETalHAI 

OtntftiAnm 
Apleidžia New Yorka kas Ltarnin 
ką Greitas persėdimas Southamp-

tone: Lietuviai ypatiškai lydėti 
PllilO (*fl« W- 104.50) sai e?itra 
T^1 , M * (2ra kl. $154>.0»)karės tak-
EKUALNIN&AI U LJKEUVOS i 

sėda ant laivo Piliavoj valiuojant 
į ftoutbamptana ir ten persėda ant 
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė: 

, Greičiausi laivai" pasaulyje: 
Isformacjas kaslink kainas ir rei
kalingus dokumentus del iakaine 
apmokama u keliauninkų salite | » u 
ti nuo bile agento: Pareikalauki
te: Yra vienas lusu. mieste arba 
apielinkėj: 
OLNAR1) IANG 

140 N. Pearboru ^ 
CJiicago, 111. 

m i i m i I I II i 'i 
. • • ' . > • . f 

L. Vyflių 24 kp. tui-ėjo mėn.jlieeiai neužmirškite atiduoti' 
susirinkimą vas. 23 d. Aušros savo-baW už Timothy "A. Ho-
Vartii par. svet. Nutarė už gan. XApgr.) 

Pakirpti plaukai ir pleiskanos učra ma-
ioni kombinacija. Tô  nęsvąiįos balto* 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. 

yra mirtinu jniešu pleiskana. Tik kelis 
kartus panaudojus jus iš galvos viaiškaf 
aranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

gąlvoiouos ir įi&?ių iv%ančių plauke nąudokit Įtuftes. 
t Kiiina G5 centai optiekoge. arba.už 75 centus prisiuLčiame 

tiesiai iš labatfatorijos. 
F. AD. RlCftrąR A 00. 

104*114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y. 
wmmm*mmmmmmmmmm^m^mt^mmmrmmmmmmmmw'^^ •••m < <mmm • m m< <mm*m* 
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CHICAGOJE 
NEMIRŠKITE. RYTOJ 

RINKIMAI. 
Piliečiai ir pilietės! Nemirs 

Jfcite, rytoj Chicagoje aider-
manų rinkimai. Tai pat "pri-
Mary." Bus nominuoti kandi
datai i miesto majorus, iždi
ninkus i r klerkus. 

; Balsavimai yra didžiai svar 
bus. Nes kokius piliečiai is-

* rinks alderm&nus, tokią tunės 
mieste ir tvarka. Lygiai ir 
majoro nominavimas yra 
fevarbus dalykas. 

Kurie tik užsiregistravę, vi 
fei dalyvaukite rinkimuose. 

UŽREGISTRUOTAS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS. 

-Chicagos universiteto seis-
ihogfafas užrekordavo žemės 
ttrebėjima šeštadienio ryta, už 
tokių 5,000 mailiii įvykusi. 

fTai buvo smarkus drebėji
mas. Tęsjesi apie 3 valandas. 

PARMUŠĖ IR PAGROBĖ 
MOTERIŠKĘ. 

.. Policijai pranešta, kad ant 
kampo 71 gat. ir Cottage Gro 

*fe ave. automobiliu važiuo
jąs nežinomas vyras parmu
šė gatvėje moteriške. Tuomet 
jis sustojo, moteriškę pakėlė 
nuo gatvės, įsivertė automobi
liui! ir nuvažiavo. 

Yra liudininkas matės au-
tomobiliaus numerį. Bet aiš
kiai nematęs, kokių metu li
cencija. 

Policijai nepavyko kolkas 
ligoninėse rasti sužeistos mo
teriškės. 

KRAUTUVĖJE ' MOON 
SHINE." 

. ' ' ' • • • 

Cigarų krautuvėje, 449 Ru-
sh s t , policija rado nemaža 
kiekybę "moonshine." Ma-
iįrt,''buvo parduodama. Krau
tuvės savininkas areštuotas. 

SUVAŽINĖTAS VAIKAS. 

Automobiliaus suvažinėtas 
James Henley, 5 metų, 1617 
go. California ave. Paimtas 
ligoninėn. Sakoma, perskelta 
jam galva. Tad apie pagiji-
ma reikia abejoti. 

S U S I R I N K I M A S 

NORTH SII>E. — š į va
karą, vas 26 d. 7:30 vai. Sv. 
Mykolo parap. svet. įvyks 
išvarbusA. L. R. K. Pedera-
crjos viet. skyriaus susirinki
mas. Visų katalikiški) drau
gijų atstovai malonėkite da
lyvauti. Turime svarbių, ne

atidėliotinų reikalų apsvars
tymui. : į Valdyba, 

« • * • 

"BALTIC - AMERICAN 
SOCIETY" VAKARIENĖ. 

naudinga ir reikalinga. Sve
timtaučiams dirbant ntusųl! 
naudai, lietuviams pasilikti 

i užpakalyje nepatogu. Juo la
biau, Icąd svetimųjų tarpe 
muma kaij* tik šiandieną rei
kia; daužau prietelįų, ypač to
kių, kaip Amerika. O Ame
rikos pagelbos pasiekti mums 
lengviau per susibūrusius toje 
'Iraugijoje įtakingus amerikie
čius. Pažymėta, kad toji drau-' 
gija savq įstatais ir darbais 
jau parodo, kad jos veikimas 
Lietuvai naudingas, kad* ji 
jau pasisako stovinti už Vil
nių ir Klaipėdą, Vienas kal
bėtojų nurodė priežastis del 
kurių katalikui galima ir rei
kia dėtis prie tos draugijos. 
Katalikybė yra platesnė, negu 
tautą. Katalikybė, kaipo, arti
mo meilės skelbėja, rūpinasi 
kitam galėdama pagelbsti. 
Baltijos. Amerikos Draugija 
rūpinasi gerove ir sąjungos 
sudarymu tarp trijų Baltijos 
valstybių. Nors tie mūsų kai
mynai mums ypatingo gero 
nepadarė, bet nėra ir priežas
čių ateityj kivirčams. Baltijos 
Valstybių sąjunga butų gražus 
krikščioniškas dalykas, kurs 
bendrą, naudą neštų. Ameri
kiečiai turtuoliai, susibūrę 
Balt Amer. dr-joje be žmogiš
kųjų motyvų turi taip ir pi
nigiuką išrokavimą. Bet krikš
čioniškai susitvarkiusi Lietu
va jau jstatymais yra apsisau
gojusi nuo svetimo kapitalo 
išnaudojimo. Kas yra gero a-
merikiečių širdyse, atneš Lie
tuvai gero, kas butų kapitalis
tų išrokavimo, tas Lietuvai 
jau nebegalės skriaudos pada
ryti, o patarnauti gali ir labai. 
Lietuviams garbė yra, kad iš 
jų tarpo kilo toksai platus su-

NEPRIKLAUSOMYBĖS SU- jų triūsu. Yra daug kalban- labai atsargiai, neskaudžiai .Ji s 
turi du ofisu: vieną 2873 W. 
22-nd St., o kitą RrightonPark 
4193 Archer Ave., netoli Bri-
gkton Park teatro. 

į Pacientas-. 

KAKT. PAMINA JO. čių apie laisvę, bet mažai tė
ra laisvų. Bnti laisvu reikia 

Dievo Ąpveisdes Parap. — pažinti laisvės principą ir ke-
$įmet 5 metų Lietuvos Nepri-įlią prie jo, kitaip, liksies tik 

laisvu vergu, bet ne laisvu 
žmogumi. 

Toj dienoje laisvi Lietuvos 
piliečiai susirinko pasidžiaug
ti, pasididžiuoti tuo istoriniu 
nuotikiu, kuris rinktinių lietu
vių tautos atstovų buvo pa
reikštas pasauliui penki metai 
atgal. Kiti tuo laiku tos pa
čios kilmės žmonės vadinami 
'laisvais vergais* nuėjo į "mo-
vies", nudėvėtais prozajižkais 
vaizdais pasigėrėti, o kurie 
tingėjo tai kaip kaliniai pasi
tenkino žvilgsniais per langą' 
Buvo ir tokių, kurie tame iš
kilmingame momente nnodimv 
savo širdį, sielą 'nuodais 
"moonshinės". Nenoriu įtarti 
vientik savos kolonijos tūlus 
žmones tokiais pasielgimais. 
Bet tariu žodį visiems lygiai, 
žinodamas, kad yra tų laisvų 
vergų ir pas kaimynus toj pa
čioj kastoj, kuri daugiaus nu
duoda esanti "classy". 

Tėmytojas. 

klaUsomybės sukaktuvių pa
minėjimas pasižymėjo ypatin-
gki minties turtingumu ir or-
ginalūmu. Pirmiausiai prasi
dėjo bažnyčioj, malda. Ypatin
gai kun. B. Urbos iškalbin
game pamoksle/kuriame filo
sofiškai apibudino tautybės 
prasmę ir laisvės pagrindinį 
principą. Tie kurie pajėgė su
prasti pamokslininko minties 
gilumą išėjo su aiškiu vaizdu 
tautybės delko jis yra tos tau
tos nariu, kodėl jo priedermė 
tai tautai dirbti ir pasiauko
ti. Kun. Urbos mintis davė 
pačią esencialę mintį tos die-: 

nos reikšmei. Garsiai sugiedo
ta giesmė "Te Deum Lauda-
mus apvainikavo ją ir pasklei
dė tarp žmonių. 

Po piet, mokyklos svet. tęsė
si antra dalis tos dienos pa
minėjimo. Salė išdabinta tau-
tos vėliavomis. Susirinkę žmo
nės jaučia nepaprastą dvasios 
pakėlimą. Vedėjas pakviečia 
chorą atgiedoti tautos himną. 
Po to pirma kalba p. M. Bag
donas, kokiaįs keliais eita prie" 
laisvės ir galutino pareiškimo 

PRANEŠIMAS. 

ROSELAND. — Pirmadie
ny, vas. 26 d. 7:30 vai. vak. 
Visų Šventų par. Svet. įvyks 
labai svarbus Labd. Są-gos 2 
kp. susirinkimas, aptarimui 
prieglaudos statymo vajaus 
rejkalų. M, šlikas, pirni. 

CHICAGIĖČIAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

SENOS 11-TOS WARDOS 
Lietuviams Balsuotojams. 

RENGIASI PRIE VAKARO. 

Brigfcton Park. — Akacbmi-
laisvėsakto. Tai buvo ne ilga, N o s Rėmėjų vietinis skyrius 

_ V » . _ « • v t y • . 

niapymas, katalikams <larf la
biau reikia <&tis, nes tą naii-
dingą -darbą sutvėrė žmogui 
kataliką*, Lietuvos Atstovas 
P, Čarneck is. Vadovaujant \ » 

bet brandi kalba. Antra buvo 
kun. Bumšo kalba: "Geležinė 
valia, principas ir tiesa". Jo 
prigimtas iškalbumas ir gilui 
gyvenimo pažinimas visada 
padaro jo kalbas įdomias. Šiuo 
kartu jo kalba pasižymėjo gi-' 
liui įtikinančiu patriotizmu. 

Trečias kalbėjo adv. J. Bren 
m. Kaip išdidžiai jis jaučia
si,-kad Amerikoj gimęs augęs, 
gali savo bočių kalba pareikši 
t i tą džiaugsmą su savo bro
liais už marių, kad šiandien 
Lietuvos Respublika apvaikš-
čioja savo 5 metų nepriklau* 
somybės šventę. 

Kalba klebonas kun. Ig. Al-
lįavičius. Reikšmė Klaipėdos 

1 uosto, - kaipo ,durys, į pasaulį 
'ir sykiu sustiprėjimą morali
nių ir fizinių Lietuvos jįm 

kybinės kovos nepagimdė, ka 
taKfeams dėtis n>ra baimės, 
kad jos kur nors nuvestų į j 
nenaudingą daiktą 

dabar visai draugijai aineK: l k u r i o s - v 0 H a u s *,ri»i,,«'8 Pri': 

ki l i ams kurie ?av« larpe ti- ^ n ė s atgavimo. Kun. Pr. 
Vaitukaitis, kaipo sus-mo ve-
(Jėjas, užbaik karšta, patrio
tine kalba. Ragino^ kad raši
nėdami laiškus savo gimtinės 
namiškiams sakyti, kad mes 

ruošiasi prie šv. Kazimiero 
Seserų Vajaus, koplyčios nau
dai. Tuo tikslu rengia vakarą, 
kuris įvyks šv. Kazimiero die
noje 4 d. kovo, bainvtinėj sa-

Šį kartą programa bus labai 
įvairi ir turininga. Mūsų Se-
ferys mokytojos su savo išla
vintais mokyklos vaikučiais 
£ada ką-nors paruošti ne
paprasto., Be to dar bus kitų 
įvairumų, taipgi kalh>s garsus 
kalbėtojai. 

Kaip girdėti kitos kolonijos 
smarkiai darbuojasi, kad tas 
Vajus atneštu, naudos tai?) 
prakilniam tikslui. Oi kas be
lieka ir mums Briglitonparkie-
čiams jei ife taipat remti ta 
• gra/<ų darbą prisidėdami nors 
JK) mažą dalelę pastatymui Se-
toių koplyčios. 

Butų labai naudinga, kad 
ir draugijos, kurios tik išgali, 
prie to darbo prisidėtų su 4sa-
vo plyt*. 

-Prakilniems tikslams, kaip 
tir visuomet, *mes pasirodom 

Po šios kalbos vienas ktil- amerikiečiai visuomet su ju- f atjaučią ir atreriam savo ši^ 

) 

: Vasario 22 d. "King" res
torane vakarienė, kurion atsi
lankė suvirs 50 asmenų. Va
karienes tikslas buvo pasitar
ti, kaip tos Amerikos—Bal
tijos darbą Chicagoje praplės
ti. 

Visų skaitlingų kalbėtojų 
nuomonė buvo,-iad lietuviams 
prie tos draugijos dėtis yra 

bėtojas pareiškė nepasitenki
nimo. Bet man atrodo, kad 
katalikui žmogui valia pasisa
kyti, kodcl jis o!aro taip, o it* 
kitaip. Mūsų priešų motyvai, 
žinoma, yra kitoki. Jie savuo
sius, jei nori gali pasisakyti. 
Ir tuomet mūsų su jais ben
dras Tėvynės daubas bus ga
limas, kuomet motyvai sieks 
vieno tikslo. Katalikai bendrą 
darbą su nekatalikais dirbda
mi, kuonjet galima ir to Tė
vynė reikalinga savo vardo 
išsižadėt vistiek negali. Jeigu 
nekatalikai nori taip pat dary 
ti, jiems nekliudoma ir nesi
piktinama. 

Draugijon įstojo 27 nauji 
nariai. Pažymėtina adv. J. 
Brenza, Metropolitan State 
Banko prezidenaas, kurs pasi
žadėjo įstoti amžinu nariu už-

mis esame visuose jūsų laimė 
?e ir nelaimjėse. Pranašavo, 
kad kit$ mivenčiant nepriklau 
somybės sukaktuves, Lietuvos 
vėliava plevėsuos ir mūsų Vil
niuje. 

Bendrai imant viskas kul
tūringai rimtai prasidėjo ir 
baigėsi. Rezoliucija priimta 
vienbalsiai. Aukų sumesta t* 
pio $500 Lietuvos Šauliams 
Vilniaus atvadavimui. Prasi-
dėjo ir užsibaigė su Lietuvos 
himnu. Choras dar sudainavo 
keletą gražių dainų. Tik štai 
koks primetimas gali būti, 
kad tokioj svetainėje reikėjo 
daugiau žmonių susirinkti Bet 
ką padarysi. Ne visi lygus: 
vieni įdomauja tuomi. kiti 
kit u o m i; v i e n i gyve 
na išbudę, kitį pusiau mieg
uistai; vieni gyvendami nno-

dis, taigi nepamirškim ir Šį 
kartą jei bent nesvarbiausį ti
kslą. Atsiminkime kas moki
na mūsų vaikučius, kas auklė
ja mūsų jaunąją gentkartę jei 
ne tos darbščios kaip bitutės 
mlisų Vaidelytės Seserys. Tai
gi mūsų priedermė yra kuomi 
nors joms atsilyginti, parodyti 
joms Savo dėkingumą. Tiki n, 
kad kiekvienas tą supras ir at
jaus. Tad-gi, nepamirškime 
RemJjų rengiamo vakaro, skai 
tlingai į jį atsilankydami pa-
remsime jų daromus žingsnius. 

Sak-nė. 

ĮSITAISĖ ^-SPINDULINĮ 
APARATĄ. 

simokėdamas $100.00. Išrink- i tikius seka, jais rūpinasi, kiti 
tas laikinas komitetas iš p. 
Bagdžiuno, kun. Dr. T. Česai-
čio ir p. Hertmanavičiaus, kad 
įregistruotų narius Centre ir 
pasirūpintų praplėsti draugi
jos veikimą, įsteigti oficialų 
Draugijos Skyrių Chicagoje.1 

Kuogeriausio pasisekimo.* 
Nuo šalies-. 

žiuri į tai per pirštus. Kam 
esą jam rūpintis,' juk viską 
padarys ir be jo prisidėjimo, 
be jo aukos. Juk daug geres
nis išrokavimas kįtų darbu 
pasinaudoti. ,Tokios rųšies žmo 
nės drąsiai lyginu prie pa
razitų, kurie; gulį ant darbš
čiųjų bitelių korio ir minta 

Dr. A. Lauraitis, vienas į-
žymiausių lietuvių dentistų, 
įsitaisė X-spindulinį aparatą 
su kuriuo nuima fotografijas 
giliai stovinčių dantų šaknų. 

Dr. Lauraitis neužsiima ko-
kia tai politika arba kaip kiti 
lietuviški dentistėliai ieškoji
mu kunigų "griekų", bet jis 
atsidavęs vientik dentisterijos 
praktikai. Už įai pas jį nuė
jus visuomet randi pilną ofi
są pacientų. Turiu ipastebėti, 
kad Dr. Lauraitis taiso dantis 

Chicagos pašte • (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iŠ Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių <Jelei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko niim., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

509—Baltrimas K. 
517— Bružas Kazis 
529—Domeikis Jonas 
531—Durnele Jolin 
539—Gaurilaita Baleokris 
545—Grigus Antbnio 
546—Grincsvies Jonas 
548—Guokas Johna 
559—Ignatowiez Stanoas 
564—.Turis Josep 
575—Kliubo Lietuvos 
576-r-Lapaikie Mikolai 
579—Lerdandauki MiHial 
585—Macickis Kazimora 
586—Maeinkenui Adomi 
589—Markinas Alek. 
591—Matipsaliis Kazmeras 
592—Matecka Chelina 
595—Meskeliene Karolina 
598—Mockus Emilya 
599—Molis Stanislov 
600—Morkūnas Ber. 
602—Navickas Sevorgis 
608—Paulauskus Barlmla 
610—Periminas Juozas 
612- Petrausk u Joan 
613-r-Pct rozas Petras 
614—Petiniegas Ch rist 
619—Raknnas J. 
C30—Skinkis Petonic 
o31—Sitavicuis K. 
632—Šmotelis Juozas 
639—Stelnonis B. 
648—/Trumpini Pitar 
650—Vcmv^kus Simon 

- 66()-Zitkus John 
669—Zonolis M. L. 

NORĖDAMI 
Pll^ K I I PARDUOTI AR M AI-
5 ^ f VISAIS KREIPKI 
PAS MUS. J A S JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FflBIONAS CO, 

809 W. 35ltl St , Clucaeo 
Tel. Bculevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakorte*. 

Begalo yra svarbu Lietu-
ka*d Denuis A. Horan vjams 

butų ir vėl išrinktas alder-
manų šios wardos, užtat kad 
}'ra mūsų draugus. Mūsų prie-
,šai turi savo kandidatę — 
jie nori viskg, paimti, jie nori 
parodyti savo galybe. Mes ga
lime ta pati* padaryti atlie
kant savo pareiga balsuojant 
ateinantį Utaminka, apsaugo
kite Warda nuo pakliuvimo į 
lenkų rankas. Tat-gi visi bal
suokime už mūsų draugę Den-
nis' A. Horan ir parodykite 
kad mūsų priešai negali val
dyti mušu Wandfl. (Apgr.) 

Dr. 0 . VATTUSH, 0 . D. 
LIETUTIS AKIŲ SPECIALISTAtS 

Palengvins rlsu 
akly tempimą 
kaa 
Um 

ŠIOS ŠALIES PILIEČIAI— 
ATEIVIAI. 

Ar pasiduosite jus neteisin-
*giems vadams? 

Ar prigclbčsite jus naminuoti i r 
išrinkti savo kitą Majorą, repre-
sentantą didelio biznio, ar žmogru, 
kuris yra tiktai draugas didžiųjų 
ponų ar jus išrinksite žraogų-vieną 

iš savųjų, kuris pilna? supranta 
jųsų reikalus, nes jis su jumis kar
tu gyvena. 

Tesf-jas Barasa y 
ra jūsų kadidatas, 
o ne kandidatas 
kokios ten politiš
kos klikos. J is tu
rį galo ir vra tavo 
draugu, draugu z-
monių, o ne tar
nas kokio didelio 
biznio ar fakciju
s t a i nekurie pun 

ktai Teist"jo Ba-
• ras 'o platformos: 

TEISĖJAS BER-
NARD BARASA 

1. Apsaugoti namus nuo visų žu-

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

PAIE.š IC\ r savo broliu Jono, My
kolo ir Jokymo Turauskų, paeinan
čių iš Kauno Rėd., Raseinių pavieto, 
Girdiškių • parap., Ripgralių kaimo. 
Jis pats a rba kas apie juos žinote 
praneškite šiuo adresu: 

FRAN'K T I K A I S K I S , 
629 SA. l ' t k a St. Waukesan, III. 

PAIEŠKAI" savo brolio Antano 
Veinelio, paeina \d ĮMokščiu volšč., 
šakių appk., Suvalkų rėd. Del savo 
paties labo tegul atsiftaukia ant a<l-
rceo: -

FRANltf VFISEIJS , 
8625 lOth Ave. So. Soanle, Wasli. 

iMlirh.jlai ir Importi 'riui O r i a u s i ų 

' *** p r i e žaa_ I i k 
t skaudėjimo i * 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-1 2. Pataisymą Volstead Akto lega-
tuma, skaudančius Ir užsidegusius Hzuojant išdirbimą vyno ir alaus, 
karščiu akių kreivos akys katerak. n n e T e i s m a s Suvienytų Vais
to, nemiegio; netikras akis lndedam l..m \ , , 7 . / . 
Daroma egzaminas elektra parodaa- tijų pažymėjo, kad tas pilnai su-
tls mažiausias klaidas. Akiniai prt-j n^^ 8 U konstitucija i r greičiausias 

sssrussa?- B%m»%sf*;\ ̂ °» *w«^ **««^ »^™-
gėjimo ir vaikus einančius mokyls^' eiamų <<blue-laws"). 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro j v . . . . 
Nedėliomis nuo 10 lkl 8 vai. vakare. ! 3- Atšaukimas arba -panaikinimas 

IUinojaus "soareh and seizure ak
t o . " 

4. Apsauga Dievo žmoj^ui duotos 
teises, kad kiekvienas pilietis vestų 
suvo i^yver.imą kaip nori. 

t . Didiiausia laisvę visiems, >7>ae 
apsaugojime gyvasties, laisves ir nuo 
savybes. 

(r Apsauga laisves kalbos, spau
dos ir susirinkimų. 

7. Pabauda savininkams, kurie sa
vo randauninkus išnaudoja. 

„Sulygink šias dekleraeijas su pa
radais, (kuriuos i inmat t girdėjai) 
kitų kandidatų, kuomet nueisi bal
suoti Vasario "T'-tą, nominuoti žmo
gų ant Afayor'o — Atsimink, kad 
tie tušti pažade:;mai tiktai davė 
|ums — Afunšinę, — Persekiojimą— 
Augštus Tax 'us. 
Nominuokite Teisėją BAR i-. A art 

j kito Mayor'o ir i^^clbėk sugrąžinti 
' ^vną ir alų. m (^I'g*) 

ITALIŠKŲ 
Kanka Dirbtu 

Armonikų 
Oriau>ių vi
sam pa»«oaIU. 

(.uruntuoja-
moH s n t de
šimt* metų 
u* daug *«*-
meKii^ ka l -
m\s nrjru ko
kia k i ta fir
m a S. V; Ir 
I tal i joj gali 
jas parduoti . 
Kning-a HU pi I 
nom instruk
cijom duoda
me pi rkėjams. M M s a r a n t u o j a m e 
kad mokiniai sa lė* gi-oti a n t urmo* 
nikoH iš jroidu i ke t in ius mėnesius 
laiko. Kasykite angliškai reikalau
jant informacija, l ia ta i logas binn-
^iatnas dyka i : 
Kuat ta !Si*'iiHli Acordeon Mfr. (»'• 
817 Blue Is land Ave : Chicago, III. 

s e 

REIKALINGA B I Č E R N E 
6 f lutų murinis namas ir gara-

džius, elektra ir kiti jtaisyfcnai, išsi
mainė an t bueernės arba kitokio biz
nio. 

Kreipkit«>s pas 
C. P . SUROMSKI & CO. 

3346 So. Halstecl St. 
TelI Boulevartl »641 

P R A N E Š I M A S 
Yra gauta įvairių į-eligiškų daiktų iš Lietuvos, kaip 

rožaučių, škaplierių, maldaknygių, paveikslų, kryžių, — 
dideliame pasirinkime. Ypatingai pritaikinta &v. Misi
joms. Ateikite pamatyti. 

PAUL P. BALTUTIS, 
901 W. 33rd. Street, 

Chicago, III. 
s^jg 

^OfX^G!X^^^X^] I^I*J I?A*J &&*id r*th 
UTARNINKE, VASARIO (FEB.) 27 D., 

Balsuokite ui 

J. J. LAGODNY 
J. J. Lagodny yra kanidctatas- į aldermonus 21 Wardo 

Štai ką,aš prižadu padaryti: 
v 1. — Sumažinti visus taksus, kuriais esate nežmo

niškai apkrauti, 2. Panaikinti įvairius neteisingus real 
* estate vertelgas ir .agentūras kurie žmonas apgaudinėja, 

3. Stengsiuos, kad butų įvesti požeminiai gatvėkariai, 
kad žmonėms nereikėtų mieste grųstis į karus kaip da-
<l>ar kad yra, 4. Reikia padaryti ^pl^ygroand", ij. 18-to3 
g-vės gatvėkariai turi eiti iki "eity limits' ,, 6. Elevei-
toriais važinč'jimas turi būti papigintas, 7. Miesto polici
jos departamentas turį būti atskirtas nuo politikos, 8. 
Aš stoviu už vartojime vynų ir alaus, 9. 'Board of EdU-
oation' ir viešosios mokyklos tuui muti atskirtos nuo 
politikos. 

Išrinkus mane aldermanu, aš stegsiuos atlikti visą 
viršui išdėtą platformą. Kadangi aš esu gimęs, augęs ir 

gyvenu su savo šeimyna 21-me Warde, tai aš gerai žinau ko eia reikia ir ko trūksta. 
Už tai aš ir prašau balsuoti už mane vasario 27 d. Padėkite ant blankos prieš mano 

pavardę X._Išrinkę mane aldennonu, turėsite tikrą draugą kuris rupinms jūsų gerove. 

J . J . IiAGODNY 
Kandidatas j miesto 

AI.DERMONCS 
21 AVartlo 

r*tf+) ^iwvji/vjo f^ ivVp/^i^ 


