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KOVA PRIEŠ NEMORALES 
KNYGAS. 

TEISĖJAS FORD KOVOS 
PRIEŠAKY. 

Bus pampinti nauji įstatymai 

Lietuviai su Lenkais Veda Derybas 
Apie Tai Praneša iš Varšavosl B U S S 

NEW YORK, vas. 27. — 
Kaip čionai, taip visoj valsty 
l<ėj veikia taip vadinamas 
"cireulatin? l ibrary." Tam, L I E T U V I A I s u L E N K A I S 

tikros bendroves agentai jau j D I S K U S U 0 J A T A I K A 

nimo tarpo platina skaitymo f 
knygas. 

Viena tokia "eirculating 
b r a r y " knyga pateko vy* \ il
siojo valstybės teismo teisė-
jo John Ford jaunai duktė-f., ,. . . TM . ,. , , ... 

. . __ ,A. * . , i l entralniej Klaipėdos (ar tik 
na i . Mergaite teciaus knvgą' „ . , . a „ , 

ne Vilniaus? H.) zonoj ramu. 

VARSA VA UŽIMTA PROTESTAIS IR GRASINIMAIS 
KA SAKO MASKVA KLAIPĖDOS KLAUSIMU 

SIA LETUVip PROVO 
KACUOS. 

p Derybos vedamos Smalinin
kuose. 

parodė motinai, gi ši tėvui 
(teisėjui). 

Pasirodė, kad baisiai nemo
raliai raštai toje knygoje, ttu-

Pagaliaus Skrzynski reika
lauja Lietuvą nubausti — pa
šalinti ją iš Tautų Sąjungos. 

(Lenkai užima dalį neutra-
lėš zonos ir sale Druskinin
kų (Suvalkijoj) Liškevos ir 
Leipalingio parapijose. Juk 
tose parapijose nei su žibu
riu nerastum lenko). 

TAIP TVIRTINA LENKŲ 
UŽSIENIŲ REIKALŲ 

MINISTERIS. 

Rusiją te$ruj žiuri savęs, sako 
jis. 

išėmus artimais Landvaravo, 
į kur lietuvių neregulariai bū
riai puolė lenkus, sužeizdami 
keturis. Teeiaus buvo atmu-

prantama, teisėjas baisiai su-Su
sijaudino, kad toki dalykai T . . ., , .,.. 

i Lietuviu jr lenkų militan 
veiktus i valstybėje. J w . - : ArAn^ 

Teeiaus koks didis jo nusis
tebėjimas buvo, kuomet jis pa 

RUSIJOS NOTA APIE 
KLAIPĖDA. 

niai delegatai Smalininkuose 
diskusuoja situaciją. Lietu
viai sakosi pasirengę vesti 

derybas neutralus zonos sie-
nu reikale. Pasižada dervbu 
laiku pertraukti kovas. 

Diskusijos tęsis šiandie ir 

ir Ukrainoje. Girdi, net iki 
paties Kauno visi plotai ap
gyventi lenkų. Lenkai gyven
tojai siekia paties Kievo va r-
tus. Dalis tų plotų Lenkija 
užėmusi. Su tautinėmis ma
žumomis kuogeriausia apsiei
na. Nežiūrint to, priešai iš vi
sų pusių šaukia, kad lenkai 
imperialistai. Bet kad lenkai 
teki nėra, , tai kiekvienam y-
ra žinoma. 

Nieko nedaro iš Rusijos. 
VARŠAVA, vas. 26. — Vie 

nam Amerikos koresponden- f « • » » * • t o I i ^ s korespon 
tui čia teko ka ly t i s su lenku . d e n t u i a i š k i n 0 ' k a d L e n k i J a 

užsienių reikalų min i s te r iu ' s u ***#& >*ra S * J U I W 
Skrzvnskiu. Lygiai kaip visa t i k M * * * * tikslais, pa
vieto* lenkų spauda, taip i r t * " 1 ** s u d a r > * t a « « * * » > 
ministeris ' erunioia lietu- P r i e * ? * * « • i r R w W - Jei 

lenku karininku, kuriuodu lie 
tuviai suėmė bendrai su ang 
I u crenerolu de AViart. 

tyrė, kad tų knygų leidėjas 
buvo patrauktas vienan New 
Yorko teisman, teeiaus pa-
1 mosuotas. 

" T a i baisus daiktas tokios 
knygos. Gal teismui nevyko 
gauti visų faktų, jei leidėjas 
išteisintas. Nežiūrint to ištei
sinimo, grand jury gali pra
dėti tardymus," sakė teisėja^. 

Teisėjas pareiškę, kad ne
moralių raštų negalima tole
ruoti. Todėl knygą įdavė vai-
stybės prokurorui, kurios pra į L e n k y w ••itiaitu- ^ i e l . 
šys atkreipti į tai d o m ę ' i r ! gimaa \ 
leidėją patraukti atsakomy-
Tvn. VARŠA|VA, vas. 2& — De-

Teisėjas Ford darbuosis, pešose iš Vilniaus praneša, 
kad valstvbės į s t a t y s i ne- kad neutralėj zonoj ramu, iš-
moralių raštų reikale butų''ėmus "lenkiško" geležinkelio 

grūmoja 
viams, kad jie neleidžia len
kams ramiai įsigyventi oku
puotose Lietuvos teritorijose, 
gi ypač neutralėje zonoje Vii 
niaus šone. 

MASKVA, vas. 26. — So
vietų Rusijos valdžia paskel
bė diplomatinę notą. Šiuo kar 
tu Klaipėdos klausime. 

Rusijos valdžia nusiskun
džia, jog santarve išsprendė 11 , a i k a s d i e n seka susirėmi

mai ir kasdien pasitaiko nu
kautų ir sužeistų. Ofieialė 
Varšava tvirtina, kad negir-

Vokietijoje kalbama, kad len
kai ruošiasi pulti Danzigąar 
lytinę Prūsiją, tai tik vienas 
absurdas. 

Kuomet bolševikai maišosi 

Žinios iš Lietuvos 
LIETUVOS SEIMAS KLAI- f 13,000 klgr. nemaltų rugiu. 

. PĖDOS KLAUSIMU. I Viso du vagonu, "kuriems 
j didelė kaina, bene apie 11,000 

Ministeriu Pirmininko ir Už-; litų. 
sienių Reikalų * Ministerio L. Ūkio Banko tarnautojai 
pranešimą del Vyriausiojo tuo pat žygiu surinko tarpe 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo j savęs 506 litų ir tuo jaus įda-
KOmiteto skyrių ir krašto! ve tik ką susidariusiam Cent 
politinių bei ekonominių or- ' Komitetui. Be to, jie išsiža-
ganizaeijų atstovų {Visuotino »:l>jo visos vienos dienos savo 

A-~* r~ i»« u į lenkų su lietuviais kontra 
Anot lenkų pranešimų, te- .. 

Klaipėdos likimą visai nepa
siteiravusi bolševikų opinijos. 
Tas išsprendimas šiandie iš-

rytoj. Lenkai darbuosis, kad 
iš Kauno butų paliuosuota duj įg t o „ a l i k i l t i p a v o j u 

Klaipėdos reikale Maskva 

versijas, tai Skrzynski sako, 
kad Rusija privalo savęs žiū
rėti, bet ne kitų. Tegul Mask
vos vyriausybę daboja savo 
reikalus, tai bus jai sveikiau. 

judina Pabal t i jo* I š v a r a i r ' f « l i e t ™ ' P ^ o k a o i j a . T. 
Sąjunga išsprendė ir leido len Į., ,. 
kams užimti neutralės zonos 

VARŠAVOS PROTESTAS 
PRIEŠ LIETUVA. 

santarvei stato tokius reikalą 
vi mus:, 

1. Klaipėdos ir upės Nemu
no reikalų nustatyme turi da* 
lyvauti ir Rusija. ' 

n « « - u.uu,x , . u „ » u , ^ m -j nusistatymą del jos santy- Ą . , ' ^ 
juosta, gi lietuviai tam iss- , , . J . * J . . b ' M \hhl Kn M P * M : „ T l i p r l l w , r^ I lų J l T J H "4 J I n r a » - ™ ? 

gai tvirtina Lietuvos Respub
likos Steigiamojo Seimo, 1921 

kų-lietuvių disputas neturi'1]1- lapkričio 11 d.' pareikštą 

Seimo, įvykusio Šilutėje, 1923 j uždarbio Klaipėdos naudai, 
metų, sausio 19 dieną, nutari-f Tai sudaiė 536 litų. L. U. 
mo prisijungti prie Lietuvos f Bankas nuo savęs pridėjo 
Respublikos autonominjės ša-f antra tiek. Visa tai per įga-
lies teisėmis ir susipažinęs su (Hotinį Daunorą buvo įoįėta i 
Vyriausiuoju Mažosios Lietu-1 einamąją L. Pr. ir Pr. Banke 
vos Gelbėjimo Komiteto na- j Centro Komiteto sąskaitą No. 
rių ir krašto politinių beij~W>. ' 
ekonominių organizacijų ats-[ Dar pažymėtina L. Ūkio 
toyų visuotino Seimo dMdara-[Banko tarnautojų jautrus re-
eija, sveikina Mažosios Lietu-' agavimas į Lietuvos dalykus, 
vos g>Tventojus, pareiškusius 'Štai, jų sudarytoji sausio 18 
visam pasauliui savo stiprią d. protesto rezoliucija, 
valia amžinai* susijungti su į 1 < M e g L ^ Bm}m ^ 
Lietuvos Respublika, ir iš sa-, . . . . , , . . . v l . 1 . . ; nautojai, vienbalsiai reiskia-
vo pusės dar kartą jškilmin-

prendimui priešinasi. 

me griežčiausi protestą pnes 
Antantės asmenyje Prancūzų 
vyriausybės pastangas užslo
pinti mūsų brolių Klaipėdią-

lalwaus pati Rusija tan reika-
lan neturi savo nosies skver 

Kasgi T. Sąjungą sudaro? }, . 
Didžiosios .viešpatijos. Tad 

T. 

'gali prisidėti tik tos tautos, 
| kurios šalimais tos upės gy
vena, 

i 

3. Plaukiojimas Nemunu tu 

lietuviai, neklausydami 
priešii 
ymui, sako 

(Sąjungos, aiškiai priešinasi tų 
2. Prie Nemuno kontrolės \ v i e S p a t i j ų p a I ^ f f i ' 

ministeris. 

n 

Lenkų statistika.. 
t 

Visi pašaliniai žmonės tu-

C H I C A G O J E 
FEDERACIJOS APSKRI 

ČIUI PRANEŠIBIAS 

i but sutarptautintas ir ga- [ r i žinoti," , sakė Skrzynski, Kataliku Federacijos Aps 

rantuojamas. 
atmainyti. Tam tikslui turės į apšaudymą. Tą akciją atlie-i Pabaigoje bolševikai pažy- jkiame labai šaltai. Kuomet 

\ „ , .. , . i kricio susirinkimas šaukiainas 
|*'kad mes tame reikale vei- ' A - n n „ o n 

but pagaminti nauji. į ka lietuvių artilerija. 
Ne vien knygomis cia i r i Užsienių reikalų .ministeris" 

kitur jaunimo tarpe platina-^Skrzynski pasiuntfc protestą 
ma baisi nedora. Bet tas pat f Tautų Sąjungos sekretaria-
atliekama ir kai-kurių laik- tui. Proteste pažymima, kad 
rašėių. I r pačius laikraščius Lietuvos vyriausybe tam pa-
reikėtų suvaržyti įstatymais, čiam sekretariatui kovo 19 d. 

: pasiuntusi vienus tik prasi
manymus. 
Skrzynski notoje-proteste sa 

lko: 

NAUJAS ANGLIJOS ATSTO 
VAS VATIKANE. 

mi, kad santarvė spręzdama 
svetimus reikalus, dar dides
nį pavojų sukelia Europai. 

KASDIEN BUKITE PASI
RENGI!. 

Taip sako flFrotzky į raudoną
ją armiją. 

MASKVA, vas. 27. — Rau 
ROMA, vas. 27. — Aną die-"• "Lietuvos tvirtinimai, t a i / ^ono j i armija paminėjo savo 

ną Šventasis Tėvas privatinėj paprastas manebras, kad nuo 
audiencijoj priėmė naują An-j latiniais skundais, atkreip-
glijos atstovą Vatikanui, The tais prieš lenkus, pateisinti 
odore Russell. J i s įdavė savo 'savo nepaklusnybę Tautų Są-
kredencialius raštus. 

penkerių metų sukaktuves. 
Čia betgi nebuvo militarinio 
parado. Nes vyriausias va
das Trotzky serga. JPisgi jis 

[jungos išsprendimui apie ne-rsukaktuvių dieną paskelbė 
H r m audiencijos naujam ar 'utralės zonos padalinimą." 

stovui Sosto salėje buvo su
rengtas priėmimas. Ten Rus
sell sakė prakalbą. 

Po audiencijos atstovas tu-

Toliaus jis pažymi, kad Lie
tuva visokius nebūtus daiktus 
prasimano apie lenkus. Kad 
tuotarpu lenkų vyriausybė vi-

\ 

rėjo ilgą pasikalbėjimą su kar \sas laikas elgiasi " te isotai ," 
dinolu Gasparri. pasiremdama t Tautų Sąjungos 

J i s pats sakosi, jog i§ Šven- nurodymais ir išsprendimais. 
tojo Tėvo audiencijos išsine- Kuomet Lenkija užimti ne
šęs didelius įspūdžius. 'utralę zoną pasiuntė savo sar 

gybą su civiliais valdininkais, 
BERLYNAS, as. 27. — Fran 

enzai okupantai inėjo West fa- gularės kariuomenjės (Kaip* 
lijos provincijon ir okupavo 
Limburg miestą ties Lalin u-
pe. 
w 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; galį but lie-' 
taus, paskui sniego; šalčiau. 

lenkai sutiko ten lietuvių re-

armiją atsiliepimą. Tarp kit
ko sako: 

"Mes norime taikos. Bet 
niekas negali žinoti, a r kar
tais mii^ų priešai neprivers 
mus išeiti kovos laukan. Tad' 
pirm-visako sekančiais metais 
kas kiekvienas mėnesis; kas 
kiekviena diena mintykime, 
kad tai gal jau paskutinis mė-
nesis, ar paskutinė diena mūsų 
pasirengimui.' ' 

lietuviai mus apšaudo net su 
artilerija, mes nei regularės 
kariuomenės nepa varto jame. ' J 

Iš lenkiškų versmių kores
pondentui teko patirti, jog ne 
u trale zona Vilniaus šone tu
ri mažą reikšmę, išėmus ge

ležinkelį, kurs jungia Varša
va su Vilniumi ir Dvinsku. 

Pati zona yra apie 100 mai
lių ilga. J i nusidriekia į šiau 
rius ir į- pietus nuo miesto 
Vilniaus. Zonos plotis nebus 
didesnis trijų mailių. 

Gyventojų zonoje gali but 
apie 30,000. Iš jų apie 15,000 
lenkų, apie 9,000 lietuvių. Gi 
likusieji 6,000 tai žydai. Dvi 
trečdaiys zonos pavesta Lie
tuvai. I r tik viena trečioji da
lis Lenkijai. Bet lenkams ten
ka svarbi geležinkelio linija 
Varšava — Gardinas — Vil-

antradisnį, 27 vasario, 7:30 
vai. vak. Aušros Vartų par. 
mokykloje, 

Vienkart pražomi atvykti 
šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
iŠ kolonijų atstovai. 

Kova 4 dienos pasisekimas 
katalikams per tą posėdį turi 
būti užtikrintas. 

Apskričio Valdyba. 

kiu su Mažąja Lietuva. Lie 
tuvos Seimas reikalauja, kad 
Respublikos Vyriausyrj|ė krei
ptų dideliausios domės į Ma-

0 

žosios Lietuvos įvykius ir dė
tų visų savo pastangų, kad 
pagelbėjus Mažosios Lietuvos 
gyventojams kuogreičiausiai 
įvykinti jų ir Lietuvos Res
publikos tvirtą nusistatymą 
susijungti į vieną nepriklau
somą valstybę — Lietuvos, 

'Respubliką. [Elta] 

NEIŠSISUKO NUO KALĖ 
JIMO. 

vieną bendrą kūną su Didžią
ja Lietuva. Klaipėdos* suki
lėliams siunčiame karščiau
sios ir širdingiausios užuojau
tos ir pritarimo reiškimus. 
Laikykitės, Broliai, drąsiai, 
mes su Jumis! 

Valio Klaipėdiečiai! Šalin 
franeuzų ir lenkų žabangos! 

Klaipėdos sukilėlių reika
lams skiriame dierTos uždarbį. 

•Valio suvienyta Lietuva su 
Klaipėda ir Vilnium! 

Tarnautojų įgaliojimu. 

Vaitkunas 
Zinkevičius." 

Turėdami tokį pavyzdingą 
Dar nesusidarius. Centro TJ# JJ^I0 B a n k o dosnumą, mes 

Komitetui KlaipMos kraštui tikimės, jog ir kitos finansi-
remti, o jau pasireiškus jo n e s m u S ų ' įstaigos neatsiliks 

PAVYZDINGAS DUOSNU-
MAS KLAIPĖDOS 
KRAŠTUI .PAREMTI. 

trukumams, Lietuvos Ūkio 
Bankas įsakė savo skyriui 

ir savo duosnumą tam gyvam 
valstybės, reikalui matuos ne

muš. 

Aukštai statosi. 

gi. R.) pasipriešinimą. Ypač 
tas įvyko šone Leipalingio 
(Suvalkijoj, netoli Druskinin 
kų) ir ties Olkininkais. Ne
žiūrint lietuvių akcijos, len
kai sau skirtus plotus vis-

^vien apvaldė. 

LITTLE ROCK, Ark., vas. 
27. — Arkansas valstybės se-
natan įduotas "blue l a w " bi-

sokios rųšies pasilinksmini
mus 

Miniseeris Skrzynski, kal
bėdamas apie Lenkiją, aukš
tai statosi. Girdi, šiandie len
kai lietuviams nusileidžia del 
abelnos Europos gerovės, i-
dant nesukelti nereikalingo 
triukšmo. 

Sako, Lenkija savo padė-

jžinomas Chicagoje vienas 
triukšmadarių Tim Murpby 
visgi neišsisuko nuo kalėji
mo. J is jau pristatytas Lea-
venworth, Kas., federalin ka-
lėjiman,1 kur tunės kalėti ma
žiausia keturis metus. 

J is teismo pasmerktas už 
dalyvavimą pastos apiplėši
me Chicagoje. Juk tai pap
rastas plėšikas ir kaipo tok
sai turėtų but visuomenės pa 
niekintas. : 

Taip mėra su Murphy. Lai
kraščiai • apie jį daug rašo. 
Nes~ jis augęs Chicagoje ir 
visas laikas čia bomavęs. 

'Kretingoje, kad tuojau išsių- į centais, bet tikruoju savo iš-
stų pil. Martyno Jankaus, j tekėjimu. O greitai asignavę, 
Mažosios Lietuvos* Gelbėjimo (bus dvigubai davę. 
Komiteto pirmininko, vardu: Miela man tai pažymėti ki-

5,000 kilog, kvietinių piki. tų paskatmimui. 
milfy> Centro Komiteto Klaipėdos 

10,000 klgr. ruginių papra-1 kraštui remti, . 
stų miltų, 

DU VAIKU ŽUVO GAISRE. 

liūs, kuriuomi norima sekma. 
dieniais uždrausti žmonėms vi j timi labai nepatenkinta. Dau

gelis lenkų gyvena ir vargus vo gaisre sekmadienį, pakilus 

So. Leavitt gat., kuomet mo-
tina' buvo išėjusi. 

Motina paliko vaikiuku ir 
iaėjo pas kaimynus. Kiek pa
laukus ji iš ten pamatė savo 
namus 'liepsnose. Pervėlu pa
sirodė gelbėti vaikus. 

-, .. —t 

SUSIDAUŽĖ DU TRAUKI
NIU. 

Kanam. Juozas Tumas, 
kasininkas. 

Sekmadienio rytmetį ties 22 
gatvės stotim vienas viršuti
nio geležinkelio traukinis už-

Du vaikiuku, Tony ir Sa-Į važiavo ant stovinčio kito. 
muel Larina, 2 i r 4 metų, žu- Vienas žmogus žuvo ir dau 

'gybė sužeista. 
velka ne vien Lietuvoje, bet gaisrui namuose, 143 gat. i r ' Kaltinama migla. 

KALTINĖNAI, Švenč. ap. 
— Pas mus sparčiai naikina
mi dvarininko Mordinovo mi
škai. Medžiai plukdoma Žei
menos upe. Vietos žmonėms 
trūksta kuro ir statomosios 
medžiagos. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.71 
Francijos 100 fr. 6.12 
Italijos 100 lirų 4.86 
Vokietijos 100 rriark. .0045 
Lenkijos 100 mark. .0020 

• 
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D I E N R A Š T I S 
* 4 T \ T Y A T T / 1 A £ » T DRAUGAS 

Bina kasdieną išskyra nedeldienlns-

naudoti šia proga. Nes ji gera 
tik vieneriems metams. Pas
kui to nebus, 

Pilietvbė vra svarbus daik-
$*>001 tas norintiems Amerikoje gy-

*US61 J&dtlį • yd.OU 
W prenumeratą moksi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nno Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas- Pinigai geriau 
sia siųsti isperkant krasoje ar ex-
ptese "Money Order" arba {de
dant pinigus į registruotą laišką. 

DRAUGAS PTJB. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago. niuiois 
N . Roosevelt 7791 

•K M-r1 ' 7T.£l:.Sr.žn * • • • • • • • 

SVETIMŠALIAI KARO VE 
TERANAI. 

Didžiojo karo laiku Suv. 
Valstybių armijon įstojo dau
gyba svetimšali ii vyrų, taigi 
nepi liečiu. Tiems svetimša
liams kareiviams vyriausybė 
paskell>ė palengvinimus norint 
palikti Amerikos piliečiais. 
Norintiems be jokių kliūčių ir 
trukdymų buvo išduodamo* 
antrosios arba pilnos poperos, 
ty. pilietybės certifikatai. Jie
ms nereikėdavo nei pirmųjų 
poperų, ty. deklaracijos. 

Tečiaus ne visi svetimša> 
liai kareiviai naudojosi tais 
palengvinimais. Pasibaigus k:v 
rni, tie visi gryžo iš tarnybos 

venti ir tiems, kurie tnri noro 
gryžti Lietuvon. Nes tokiems 
nėra trukdymų paskui ir at
gal gryžti Amerikon. 

Lietuvos Valstybes UijFrarsi-
tetuif Kodėl ne Katalikų Mo
kytojų Sąjungai, kuri siuitą 
.kartų daugiau yra pasidarba
vusį Lietuvos Mokyklai, ne^u 
bedievukai mok y tpalaiki ai f 

Be to dar, katalikai save* 
aukas pasiuntė ne ginklų nu- išrodė, kad greitu laiku susi-
pi ritimui,, bet apsigynimo dva-f lauks apcmopiamiių pasekmių, 

KLERIKALŲ KOTAS*, 
1 * Naujienos' ' sutinka, kad 

katalikai 1$ vas. aukų sudėjo 
<laugiau už bedievius ir negin
čija, kad tų dienų katalikai 
suaukavo $3,501). Taip pat ir 
jie ir mes sutinkame, kad be
dieviai suaukojo tik $680. 

" N - n o s " sutinka tylomis, 
kad: pas katalikus iškilmėse 
dalyvavo* 0,000 žmonių. Pa* 
bedievius jų buvo tik 843 žmo
nės. Kokiu čia stebuklu į-
vyksta, kail klerikalai bluffuo 
ja, tai prie geriausių norų, ne
galima surasti. 

Girdi lengviau esų kariniais 
šauksmais žmones sujudinti, 
negu aukų gauti kultūriniams 
tikslams. Bet juk buvo mūsų 
lenktynės ir čionai. Įlinko Žy
gelis savo bedieviSkai Mokyto
jų Sąjungai. Kinko kunigas 
Bumša* Katalikų Universite
tui. Cbieago katalikų kultū
rai sudėjo $15,000. Bedieviš-be pilietybės. Tiems visiems 

Inos palengvinimus vyriausybė ]caį kultūrai apie 1,000. 
tečiaus prailgino iki šių laikų. Girdi, bedieviai savo aukas 

Visgį daugelis tų karo veto- paskyrę naudingesniam tiks-
ranų ir tuo laiko prailginimu 
nepasinaudojo. 

Tad dabar iš Valstybės de
partamento štai kas skelbia
ma: 

wSvetimšaliai, kurie pasau
lio karo laiku tarnavo Čkrr. 
Valstybių armijoje, arba karo 
laivyne, nuo šiol turi tik vie
nerius metus laiko naudotis 
specialiais privilegijomis, su
teiktomis karo įstatymais, ku-
rie leidžia karo veteranams 
palikti Suv. Valstybių pilie
čiais be pirmųjų poperių. Tie 
svetimšaliai ' veteranai, norė
dami palikti piliečiais, priva
lo karo departamentan pasių-
> t i tik savo iš tarnybos pa-
liuosavimo raštus. Iš Kam* de-

1 ui, o "k ler ika la i" ginklams, 
čia tai. tikrai įdomus pasaky
mas. Kuomet lenkai lietuvius 
pjauna, kuomet mūsų nuvar
ginta ženv (lar toliau imama 
draskyti, kuomet šiandieną 
klausimas vtu žūti, ar laimė-
ti, — tai bedieviai sako, kad 
reikia ne ginklų, bet knygos. 
Bepig dar butų, kad ta knyga 
butų gera. Bet jie surinko tai 
Mokytojų Sąjungai, kurios na
riai, mokyklose mažus vaikus 
gadina. Tos, o ne kitos Sąjun
gos nariai mokykloje kryžių 
įmerkę į vandens bliudą sakė 
vaikams: ***kiūrėkite, jūsų Die
vas skęsta'*. Tos pat Sąjungos 
mokytojai atsisakė vaikams 
tiki\jimų išdėstyti. Ta pati Šą

li et y l>ės certifikatus. Neberei
kalingos jokios lėšos". 

Mes pntartumrm lietuviams 

partamento tad veltui gaus pi- Į junga savo leidžiamose ra& 
tuose visomis pajėgomis pla-

VAJUS. 
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Jau bus vir& penkiolika me
tų . kaip įsteigtas S v. Kazi
miero Vienuolynas. To darbo 

įpradžia buvo labai sunki ir 
piraiįemsiems steigėjams t ne-

>sios ir Tėvynės meiles augi
nimui per Šaulių Sąjungų. Taš 
tapo visur pažymėta kalbose, 
ir siunčiant pinigus rastu. Kuo 
met Lietuva šiandieną, gyvena 
tokią sunkią valanda, reikalin
gi ginklai, bet mūsų aukos 
tam dar per mažos. Tad sky
rėme jas dvasios auginimui. O 
esant drąsos ir pasiryžimo 
dvasiai, ginklus įsigys pati 
I ietuva. 

Dabar prie išvadų. 
7% kartus mažiau "žmonių te

surinkę, aukų tegavę 6 kaltus 
mažiau, sakosi jie laimėje. Pir 
ma "N-nos" šakį atkartoti-
nai, kad Vinims vistiek jau 
prakištas. Dabar,.kuomet len
kai mėgino Lietuvos žemių dar 
daugiau užimti, jie sako, kad 
ginklų nereikia. Kokį dar be
gėdišką " t r ik są" iškirs tie 
besarmačiai I 

Iš Nepriklausomybė* šven
tės dar vieną kartą kiekvie
nam nori liftam matyti paaiš
kėjo: bedievių daug mažiau, 
aukoja jie daug mažiau. Ir 
nors Tėvynė butų mirties pa
vojuje, jie visada rems tik be
dievybę, o- ne Lietuvą. 

Lenkai neabejo jiems pasa
kys ačiu. f> Lietuvai tik vie
na laimė, kad t ie lenkų ty
lus sėbrai nė gadinimui Lie
tuvos padorios sumos sumesti 
neįstengia. Vienintelis mūsų 
Tautai išganymas tik tarne, 
kad tų moralinių bankrotų 
jėgos baigia puti. 

Jų vienas išminčius yra pa
sakęs taisyklę: "Virstantį pa
s i n g i * . 

Kur yra būrelis lietuvių 
moksleivių, jei tenai nėra 
Gie4rininkų kuopos, tai kas 
nors tenai kalta*. Spėkite 
kas•? Gal ne kas kitas, kaip pa 
tys. Teeina ar nebūtų geriau^ 
kad vietoje ieškojus- kaftinin-

Jteeiaa, kaip tasai garstyčios 
grūdas, vienuolynas gan greit 
išaugo dideliu medžiu ir jau 
suvirs 300 Sesučių išauklėjo. 
PasioYėkojnnt didvyriškoms a. 
a. kum Stanrokyno pastan
goms, Šv. Kazimiero Seserį? 

'Vienuolija perėjo sunkiausias 
ikrizio valandas, ir šiandien 
prie vieno gražiausių Chieagos 
bulvarų stovi jau didžiulis 
vienuolynas su erdviu, kelio
likos akerių žemės plotu. I r 
išorinė jo išvaizda puiki, ir 
viduje atatinkamai įkurtas. 
Tiesa, ant jo tebėra dar $80.-
000 skoloj bet vertas mažiau
sia tris syk tiek. Ta Seserų 
niiaeavybė grucms Lietuvių 
tautos paminklas savo numy
lėtoms Sesutėms auklėti. 

Bet — tasai paminklas dar 
neužbaigta*. Vienuolynui rei
kia koplyčios. Cia v daugelis 
neapsipažine su šiuo reikalu 
nustebs. Kaip tai? Ar gi vie
nuolės neturi koplyčios? Tai 
lygiai kaip kad kareivis ne
turėtų ginklo. Ar tai galima? 

Taip, gerbiamieji, tai gali
ma, nes taip yra. Vienuolės 
kaip ir neturi koplyčios, nes 
apie tųjų, kurią turi nejauku 
ir minėti. Štai ką-pačio* Sese
rys apie tai rašo: / 

"Nei ketvirta dalis Seserų 
nebesutelpa dabar esamom,, ma 

ba ir visuomenės pritarimu. 
Jos pačios neišsigali savo lė
šomis pastatyti sau koplyčią, 
ne* štai ką jos kalba apie sa
vo ineigas: 

" T i k Seserys mokytojos 
gauna per dešimtį mėnesių 
metuose po $35 algos mėne
siui. Iš to jos turi visus me
tus prasimaitinti, apsidengti. 
K to jų uždarbio laukia to 
kios jau paramos jų Seselės, 
;kurios nemokina ir algų ne
gauna ir tos, ka jau serga. 
Tuomi turi būti aprūpinamas 
nemažas skaitlius da moki-

įnamų ir auklėjamų Seselių 
; mokytojų Naujokyne.Reik dar 
ir pačioms mokytojoms moks
le pažanga daryti, mokslo į-
rankiai įsigyti, Vienuolyno na
mai palaikyti. Dėlto, Vienuo
lynas geraširdės Metuvių ka
talikų visuomenės pasišventi
mo ir aukų paminklas". 

Gerbiamieji! Kur surasite 
tokį ekonomijos genijų, kurs 
galčtų iš $35 mėnesy ui išsilai
kyti, kaip kad šv. Kazimiero 
Seserys padarot! Iš čia aiš
ku, kaip tiksliai, rūpestingai 
ir taupiai jos sunaudoja kiek
vieną centą m algų, ar aukų 
surinktą,' bet taip pat aišku, 
kad jos be visuomenės para
mos negalėtų išsilaikyti, tuom 
mažiau koplyčią sau pastaty
ti. Iš čia taip pat aiškiai ma
toma visuomenės priedermė— 
sumesti per šį vajų tiek lėšų, 
kad Sesutės galėtų pasistatyti 
tinkamą Dievo namą, kur ra
miai galėtų melstis ir tinkamai 
savo pašaukimą lavinti bei 

! auklėti. * 

Casimir, 2601 West Marąuet-
te Road, Chiea'go, I1L Seserys 
išduos smulkmenišką apys
kaitą laikraščiuose. 

Subruzkime, Broliai ir Se
sutės, ir pastatydinkime Šv. 

matai prieš akis tekį, koks 
atrodi mistrui jį piešiant. II-

,gas skobnis užtiestas balta 
staltiese — valgiai ant jo, 
taurės senoviškos, viskas iki 
smulkiausiam dalykėliui teisin 

Kun. K. Urbonavičius Fcd. Pirm. 

PASKUTINĖ VAKARIENĖ' 
* Nei vienas vaiacfeas iš "Kris

taus gyvenimo nėra taip daž
nai piešiamas kaip "Paskuti
nė vakarienei" Bėt nei vieno 
piešėjo bandymai negali pri
lygti stebinančiam Leonardo 
da Vincio kūriniui. Jo tasai 
paveikslas — tai jo talento ar-
kiveikalas ir yra pripažinta^ 
kaipo vienas iš <fvylikos esam 
čių "pasaulinių kurinių". 0-
•riginaliai Leonardo da Vinci'o 
"Paskutinė vakarienė" buvo 
nupiešta ant valgomojo kam
bario Vienuolvno sienos, Mik-
ne, Italijoje. 

Leonardo da Vinci gimė 
Vinei Pilyje tarp Florencijos 
IT nuėsto Pisa, 1452 m. Jį 
pri skaitoma prie didžiausių 

* 

amžių genijų. Jis pasižymėjo 
netik kaipo tapytojas, bet 
taipgi kaipo skulptorius, a>r-
kitektas, inžinierius, filozofas, 
raiytoja* ir muzikas. 

Da Vinci ir Mykolas Ange
lo vra tai du milžinu Floren-

Kazimiero Seserims koplyčią! g ai nukopiuota rengiant "Va-
karienbučio" vaizdą. Vienuo
lyne net ir smulkiausius da-
Jykėfiu* atliekama tobulai. 
f oji tobulybė, toji .detalių pre
cizija matosi Seserų stato
muose veikaluose. Bet Sesuo 
Skolastika pastatydama Va-
karienbutį prašoko net savo 
didelius gabumus. Kas matė 
"Vakar ienbut į" du metai at
gal, liudys, kad neperdeda 
rašydama apie jį. 

Tokiam veikalui, taip tobu
lai atvaidinant reiktų rodos 
vietą turėti didžiausiame mie
sto teatre. Bet vengiant dide
lių išlaidų nutarta jį vėl sta
tyti šv. Jurgio pa-rap. saloje. 

t kada noi*s ateityje tuivsi-
tą. veikalą pastatyti vi-
iestyje... 

Vaidinimo metu gros orkes
trą iš American Conservato-
ry of Music vadovaujant 
n?of. Roman Girvin. Veikale 
yra taip įspūdingu ir šventų 
scenų, kad jos tiesiog sulaiko 
publikai kvapą.. Nepamiršiu 
vienos scenos, o tai kuomet 
Motinai Švenčiausiai mokiniai 
atneša nukankinto Jėzaus vai
niką erškėčių, vinis, ietį... J i 

i > i i .-

fet k' 

dUTTfll 

cijos Renesanso (atgimimo). 
Leonardo da Vinci yra vienas ' išpalengva drebančiomis ran-
stebinančios trejybės Floren- koklis kelia Kankinio kančios 
cijos genijų — kiti du tai Ra- j ženklus prie savo lupų.. Muz. 
faelis ir Angelo). j tyliai, įspūdingai groja "Sta-

Kas norės pamatyti t ikrąjbat Mater"... tą valandą per
kopi ją Leonardo da Vincio j gyvenęs jos nepamirsi, dėlto, 
' ' Paskutinės Vakarienės " 1 ai kaxl va i d in i mas jau t nomet 

Šv. Kazimiero Seserys mušu atsilanko į " Vakarienbutį" ko 
brangiausias dvasios turtas. 

žytrn koplyčiom Seserys turi Jos išauklės Lietuvių iŠeivi-
klupoti ant akmeninių grindų j jos vaijcuose tikėjimą ir taU-
karkloriuose arba oro *per-|tybę. Jos nustatys jaunuolių 
traukose ant laiptų, kad nors j širdyse doros ir tvarkos prin 
giandėti, kas laike pamaldų ko^j cipus. Žcnlžiu — Šv. Kazimie-
plytėlėje dedasi. Bet toks pa- j ro Seser>Ts mūsų išeivijos iš-
dėjimas trukdo jas sykiu gar-į ganymas. Apiprekiuokinie t a i 
šiai kalbamose maldose, ma- ' jų darbuotę gausiomis auko-
žina jų dievotumą, ir silpnina' mis vajaus metu. Šv. Kazi-
jųjų sveikatą". 

Tai nenoimalu, jeigu Stese-
miero diena lad sukursto mu
myse uolaus nusistatymo pa

ryš neturi atatinkamos vietos darytį šį vajų kuosekfiingiau-
pasimelsti, — nevienas pasa
kys, užsimąstęs del tokie ne
patogumo. Taip, tas netik ne-

tina l>edievybę. Jeigu jau taip tuojau suorganizuotame tenai 
bepartyviai mokslui rinko jie giedrininkų kuopą ? 

ko, })rašalintuiHe ' kaltybe \1 j nornialu, bet stačiai ilgiau 
nepakenčiama. Dėlei to rei-

siu» 
Aukas galima siųsti arba 

vo 25̂  i-r 27 d. Šv. Jurgio pa-
nebevaidininm tampa, bet 
šventu pirminimu nmiiLs kata-

rap.. salėn kurį įengia šv. Ka-jlikams l*rangiauf*ios mūsų ti 
zimiero Akademijoj Rėmėjų j kėjimo istorijos... Veikale 
Cliicagos* Apskritys, o kurį I daug panašių scenų yra... „-
vaidins šv. Kazinuero Akade-1 Vienuolyno gabiosios auklė-
mijos auklėtinės, kurias moki- j t in\s taip persiėmusios yra sa-
na nepalyginama mūsų tau-\;Vo rolėmis, kad jų vaidinimų 
tos i^v i jo je scenos žinovė,! sun*ku atskirti nuo tikreny-
gerb. Sesuo M. Skolastika. I bės... 
Jos geni jai i ška ranka sutvar
ko sceną taip kati nejučiomis 
persi keli 2,000 metų atgal ir 
matai aiškiai tą patį skobnį 

Aciu Seserims Kazimierie-
tėms, kad jos i r vėl suteiks 
mums progos pamatyti tą ne
palyginamą veikalą, kurs taip 

prie kurio paskutinį kartą va- tinka Gavėnios brangiam lai-
karieniavo mūsų Išganytojas.. kui. Šimtai laukiame jo išsi-

per Federacijos Centrą, 2221 Kiekvienas, dalykėlis "Vaka- lgę ir vėl pamatytį — prisi-
So. Nintli s t r , B*ooklyn> N. 
Y., arba tiesiog Vienuolyną n riškas. Leonardo da Vincio vei 

kalo Seserys ir sumanė dury- šiuo antrašu: Sisters of St. kala "Paskutinė Vakarienė" 

rienbučio" fone yra giliai isto^ minti ir dvasioje atgimti jį 
pamačiusi. 

Nina. 

M. Reynes Monlaur. 

E R Š K Ė Č I U T A K A I S , 

JuLl . 

Tąsa. 
Paslaptingasai balsas tęsė: 
— "Įėjau. į tavo namus,-tu nedavei 

vandens mano kojoms; ši gi ašaromis 
aplaistė mano kojas ir savo plaukais šluo
stė. Tu manęs nepabučiavai, ta gi, kaip 
tik įėjo, nepaliovė bučiuoti mano kojų. 
Nepatepei mano galvos aliejumi, ta gi pa
tepi' mano kojas kvepalais. Dėlto sakau 
taat: atsileidžia jai tknrg nusidėjimų nes 
daug mylėjo-.". 

Joadas, primerkęs akis, klaus*' ir tai 
Kutų Šventųjų Šventosios arfų skanubėji-
mas. 

Tuomet Mokytojas kreipdamosi į Mu4»' 
deleną kuri pirmoji prasimušė per savo 
vargingos sielos tamsumas prie Jo, tarė: 

tų tasai; kurs nusidėjimus atleidžia ? 
— Kas yra šisai — paklausė visiš

kai išbalęs tiamalieli*^ 
Šeimininkas atsakė: 

ti Jėaus i* Nazareto. 

— Kadangi tu jį dabar pažįsti, tai 
pasakyk ką apie jį manaif 

— Tu nori išgirsti mano nuomonę? 
ir linktek^jęs gaivą, kalbėjo: Kada Joadas Į 
man jį nurodė, kažkas pfcie jo> mane pa
traukė. Cadokas ir Izmaelis palyginus su 

su ta nusidėjėle aiškiausiai parodo, kad los neįžiūri. Joadas... 

— "Atsileidžia tau tavo nusidėjimai". • gautas. 
"Tavo tikėjimas tave išgelbėjo. Keliauk 
rainy bėję". 

šaltas drebuly* pakrato susirinku
sius. Jie niekad panašaus žodžio nebuvo 
girdėję. Jr klausinėjosi? jie vieni kitų, nž^ 
mrrsdami savo paprastąjį išdidumą ir svn-- vėjeliui į jos skaisčius vektus. J i pirmo-
r*tė: ką galėtų reikšti tie žodžiai, kuriiįĮ ji pertraukė tylą, užduodama jai labiau 
Begalėjo ištarti joks žmogus? Kas gi bu* šiai rupimų klausimą: 

IV. 
w 

l'irmam nustebimui praslinkus, (Ja-
malieiio galvoje kilo šiurpus klausimas: 
" A r Zuzana tai matčf" I r tuojaus dar 
puotai nepasibaigus, jis atsisveikino su 
Šeimininkių teisindamosį — norįs pasiekti 
namus dar prieš sutenią. Ištiesų gi — jis 
pradėjo nekęsti tos trukšmingos draugi
jom su visais jų ginčais. J is juto, kad Zu
zanai ir jam atėjo svarbi persilaužimo va
landa. Ir dabar, prisiartinus jaunajai 
sesutei, kurios puikus balti šydai dengė 
'ir mažąjį mulą. — jis svyravo ir.nežinojo 
ką. pasakyti. Ta* didysai Izraeliaus m o 4 0 ; p ^ k u i i r j e r u z ^ ė n m j l l o n u ^ k t i . fc 
kytojas nenuvokė, kaip j is galėtų, tinka- ^ k ^ j i s e s ą s „ ^ ^ 4 ^ bet'draugu-
miau pak^ ip t į šią sielą i* ji* dvejojo \U ^ ^ 8 f t m f t 3 l i m i b u % ^ k * jį įvesti 

mokytojų.' tarpan. Nors a* ir nutolęs nuo 
galilėjiečių ypee nuo tų, kurie moko ne
lankę jekrų mokyklų, bet šitąjį aš vistik 
buvau bemanąs prijungti prie savęs. Juk 
ką gali žinoti, kas gali ateity įvykti? (£al 
but... Bet toji moteriškė!.. 

3u*ana labai užkaito. Olauialielis gi 
: tęsė: 

šitokio įvykio nieko bendra 
tarp mūsų būti negali. Tok? pasielgimas 

jis įstatymo nepažįsta, kad jis nežino arba 
stačiaį paniekina mūsų papročius ir pa 
davimus. Didėliausioji klaida, kurią aš 
pats mačiau, tai buvo> kad jis suardė 
savo gyvenimą, darydamas taip pražutin-

jo ramiu, veidu išrodo niekšais. Prieš jo ! gus ^nusi leidi mus. O! tu nebuvai * salėje;. 
tu nematei kaip ta suveltais plaukais mo
teriškė bučiavo jo kojas> jas plaudama 
savo ašaromis ir kvepalais. 

mestumą. ("kuklumą/') temo Jochanano 
puiikybė. I r kada jis ištarė " A š labiau 
mylių gailestingimą negu auka/' , irmn 
nejučioras atėjo ant lupų kitas Šventojo' 
Rasto posakis: "Vieštoaties Dvasia yra 
ant j o " . Aš tąsyk supratau,, liodel jis turi 
tiek pasisekimo, yra toks orus: jis yra 
jaunas, raip> karstas ir malonus! jo žô -
d&ai taip galingi ir taiį) gilus jo paties* 
įsitikinimas! Vis tai yra p a s u k i m o pa
slaptis. Aš* net maniatl su juo susiartinti 
ir pasikviesti iš pradžių šičia pas save, 

Čia jis kiek nutilo, lyg pagautas, ir 
vėl beveik pasiiagždouus ėmė kalbėti: 

— Joadas! paip maloniai jis žiurėjo 
į tą ateivįj J i s traukte traukė į save tuos 
lodžius it tai butų gaivinantis vanduo 
iš paties gyveninio šaltinio. J is teisė į jį 
savo rankas tardamas paslaptingus žo
džius. I r kada aš jaučiausi labiausia ati
tolusiu nuo to Galilėjiečio, — atrodė, kad 

— Aš ją mačiau per duris, vedančias juodviejų sielos susitiko kur taį toli nuo 

butų ant bedugnės krašto- svaigulio pa-

JiediK-lė'tai jojo drauge. Keliavo ty
lėdami,, laiko buvo perdaug net ilgiau
siomis kalboms. 

Zuzana pakėlė nuo» veido lengvąjį 
užtiesalą, leiodama dvelkti? vėsiam ežter» 

į kiemąy atšovė Zuzana. 
— Juo geriau! {Tas tave labiau pa-

mokįs negu visos mano kalbas. Jei šitas 
žmogus butų pranašas, jis butų žinojęs, 
kas yra toji moteriškė. J is nebūtų leidęs 
jai, save sutepti, už ką jį ir ^paniekino 
mokytojai. Argi jis nori gyvenimo dėsnius 
pakeisti! Taį vis yra nepateisinamos y-
dos. Juk jeigu mes, rabbi, nesusivaidytu
me,, kaip greitai runėtų ištvirkti liaudis! 
Senieji moko, kati kiekviena naujenybė 
yra pavojinga. Man rodos, kad: kiekvie
nas turėtų laisviau gyvent į- ir manyti, j 

inusųL 
Bet greitai (Jamalielis vėl atsikratė 

nuo bešvelnėjančių prisiminimų ir nėra-, 
mių abejonių. 

— Žinai ką! J e i tu dar laikaisi to jau
nojo Mokytojo, butų buvę daug geriau, 
kad mes būtume čia neatvykę, ypač to
dėl, kad neišgirdus tų žodžių: "Atsilei
džia tau tavo nusidėjimai". Sakyk, ka» 
gi gali nudėmes atleisti! Tas žmogus be 
proto! Nė pranašai taip neišdrįso kalbėti. 
Jie skelbdavo atgailą, Šaukdami: "At 
gailokite! Išsižadėkite savo kelių! Gal 

Bet taip drumsti sielas, išardant išorines! ^^I****5 JO*w at leis!" Bet šis peržen 
gia visas ribas. Ar jis yra paprastu žmo
gum? Gal koks Dievas! Nejaugi jis ma-X 

no sutverti naujų sielą! 
— O gal ir* sutvėrė tokią sielą, bailiai 

pertraukė Zuzana. Ai tu tėmijai į Mariją 
Magui ei enų? 

apsigynimo sienas!.. Užgauti mus,'moky
tojus, ties mūsų pačių židiniu!.. Kad bent 
metų daugiau turėtų! Arba kad jisai 
butų pasiekęs to laipsnio, kur žmogaus 
pažinimo ribos yra apšviečiamos amžino
mis šviesomis, tai dar galima butų šaky-
ti, kad jis mato tai, ko mūsų silpnos sie- (Bus daugiau) 
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Lietuviai Daktarai 
• • • « * -

Amerikos Lietuvių Daktare 
Draugijos nariai. 

Te» Blvd. 7041 

. Vezelis 
LIETUVIS DENTIBTA8 

1713 KO. ASHLAND A V E K U B 
ARTI 47-toa Gatvėa 

Valandos: o u o 9 ryto Iki I vak. 
Seredotnts nuo 4 tkl » vakaro. 

C
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LIETUVIAI AMERIKOJE] 
WAUKEGAN. ILL. 

» % 

DR. P. ŽILVITIS 
P a r k e l ė saro oftsar po n o m . 
•141 — 41 8o. Halsted Street 

Maujaine Joc iaus Ręst . 1 labij-
r i l l — U g o a l M a n o t -11 A. M. 

i 4 p . a 
Te I. Boolevard 1171 
Reaideac l ias TeL Falr faz 5374 

Dr. M . Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

omcAGo, mLDfon 
Telefoaa* Yard» M I I 

[Talaados — s Iki 11 11 ly to 
plotų 6 Iki 8 vak. **d iiomls 

(ofisas uždarytas. 
S 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J . KAKALIUS 

Lietuvis Gydytojai 
3303 SGŪUI Morgan Stresi 

Chlcago, IU. 

Piliečių Domei. 

Artinasi miesto rinkimai. 
J a u pradėjo įvarius kandida
tai į mūsų miesto dalį atsiba-

'ladoti, noivdnnu prisivilioti 
imsų balsų su visokiais gra
žiais prižadėjimais mums ge
ro .daryti. Broliai, piliečiai! 
neskmokime prižadais apgau
ti, lankykime visus mitingus, 
kad žinotume kas tie kandida
tai yra, idant į miesto valdy
ba neįsibrautų mums priešių 
gi asmenys* ^les turime sve
riančia jėgų balsavime, tik 
gerai jų sunaudokime. 

Šiuose rinkimuose šiame 
miestelyj eina lenktynės, ka
talikų prieš masonus. Į ma
jorus varosi katalikas T.Dunst, 
kuris vra komiteto narvs vie-

Įdomiausi - lietuviams Minki-
mai bus taį Supeivisorio rin
kimai, kurie bus šeštadieny, 
kovo 3 -d. Nes aift Assiatant 
Supervisor varosi faunas lie-
tuvys, Vincas Zupkus, korpo
racijos manageris/choristas ir 
geras tėvynainis. Visi lietuviai 
privalome jo kandidatūrų 
remti savo balsais i r kitus ra
ginti taiput daryt i . -

Balsavimo vi«eta šiuose rin
ki iniioBe bus North Side, Ar 
mory svetainėje, County st. 

]•* Pilietis. 

C H I C A G O J E , 
ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 

VAJUS. 

ma tikėtis. Juk ten klebonau
ja energingas klebonas Baltu
tis — mokina Seserys &a2i-
mierietės, o juk Federacijos 

Dar prieš išsisiūbuojant 
"Seserų Vajui ' ' gerb. A. L. 

;K. K. Federacijos pirminiu-fg>) m m vakariene.. Tikros 
žinios iš fronto- seks vėliau. 

W©st Puiliaaa s tebukle ža-
d a daryti. Darbuojasi ten 

^J 

f© DR. A. L YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. m 

J TeL Caaal 1111 
> Ofiso Tai.: 10 ryto iki 12 po plot 

6 lkl 7 vai vakaro. 
M K B B . vai .: S Iki 4 po piety 
m 411S Archer A ve. 
*" Tel. Lafayetfe 0098 
* * * * a T r c * ¥ * * r c r e ¥ ¥ a - o - 5 o a « t f o - # S 

kas, kun. Kaz. Urboną vyčiau 
So. Bostono, liet. parapijos kle 
bonas, prisiuntė Seserims sa-
[tos a&ueninę. aukų koplyčiai 
$100. ' 

Be To, gerb. kun. K. Urbo-* 
navyčiaus parapijoje darbuo-' 
jasi šv. Kazimiero AkaoVmii-
Jos Rėmėjų skyrius, vadovau-

smarkiai kum. Paškauskas m Vienuolynas nebegali lysti gi-
Vienuoiyno prietelJaK Dievo Sau skolon, užtai padėkime 

MOTBRŲ DRAUGIJOMS, 

Šv, Kazimiero Dienoj, kovo 
4 d. kaip tik tiktų katalikių 
moterų draugijoms visoje Ame 
rikoje pashodyti su gražiomis 
aukomis. Kasgi taip atjaus 

talikai laimes. 
_ 

Tel. Ganai 117. Vale Ganai 1118 

DR. P. Z. ZALATORiS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1111 South Halsted Street 

balandos: 10 lkl 12 ryta: 1 Iki i 
po pietų: f ikt 9 vakaro 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

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

Ofisas Didmiesty] : 

29 South La Salle Street 
Kambarį* 5S0 

Telefonas: Centrai M M 

rakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yards 4 M 1 

s-v • ̂ sS^^^^Ss*, 

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

Abstraktai examinuojaml, pinigai 
an t real estate skol iname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Cbamber of Commerce BMg. 
133 W. Washin^ton Street 
Telef. Frankl in 1170—4945 

VAKARAIS 
1236 So. Halsted Street. 

( E a g l e Music Co.) 
Telef. Boulevard 1737 

mųs mylimas Sesutes — mu
los vokiečiu parapijoj, o prieš s ų wmjįBą aukotojas, jei ne 
ji eina masonas. Tikimės, kad m e H moterys? Mot. dr-jos 
kaip rutulo* taip ir šįmet, ka- xv}A.d{ privalo pįruion vieton 

stoti ir pasidarbuoti taip, kad 
Seserų koplyčią butų galima 

ClSMKS^Mihv^JM pa^tatvti be skolos. 

I Š I M U T O N S I L U S 0 Moteris. 
Tobuliausiomis mokolo sriemanėmis; 

1.—be peil io, 
1,—be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai . 

įPo operacijos, pacijentas gali tuoj! 
[eiU i darbą, gali tuoj valgyt i : dai-j 
[nininkų baisau tampa malonesnis ,! 
I visa sveikata geresnė. Kuriems iš-
įčmiau tonsilus, yra pilnai užganė-
IdinU. 

Ligonius su Įvairiomis Ilgomis? 
pri j imu:— 

Kasdien nuo 2 vai. po pietų lkl] 
į 9 vai. vakare. | 

Nedė l iomis Ir seredomls ofisas* 
; uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDY"rOJAS, CHIRURGAS IR 

o B s r e n u K A S , 
^ . 50th Ave. Cicero, III. j 

AR GALVA SKAUDA? 

Randolpb 4751 

A A S L A K I S 
ADVOKAT^VS 

Ofisas vidumlestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

I I Houth La SaUo Street 
R o o m 1303 

Valandos t ryto iki S po pietų j 
N a m ų Tel. Hyde Park 3395 

J. P. WAITCHES 
La w y c r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien. : K. 514-516-127 N . l>car 
burn Str. Tel . liaJidulph 5584 
Vakar&Ls: 107SS 8. Wabaafc Ave. 
Rose land Tel Fol lroan 1117 

Va lent ine lire-snaaking College 
1407 W. Madfaon Street 
Telefonas Seeley 1043 

Moko Siuvimo, Patternt | kir-j 
[plmo, Des igning bizniui ir na-
imama. Vietos duodama dykai. 
l lMplomal. Mokslas lengvais at-
Imok^jimala. Klesos dienomis l r | 

rakarai3. Reikalaukit knygelės . 
įl3lznlo ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint Informacija 

| r adyki te ar telefonuokite. 
SARA PATEK, pirm. 

? " D E N G I A M * STOGUS. 
f Užla ikome skardis, rynas, mede-
Kgą katninams, kaminus taisome, 
[ v a l o m e Ir at l ikame generalj tal-
f s y m o darbą ir malevojimą. 

STAC KEK and HAAS 
2353 So. Oakley Ave. 

Tai pirmi symptomal kure reika
lauja pagelbės. 

Gal reikalingi akiniai? 
Tasiklausk manės šiandien. 

Turtų SO metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1691 No. Anhland Ave. , karop, 
18-tos gatvės « 

Ant S lubų, kamb. 14, 15, 16 Ir 17 
Ant viršaus Platt'a vaistinyčios 

Te myk mano parašą 
Valandos nuo 19 ryto lkl 9 vakar' 

. Nedėl iotais nuo 9 tkl 11 pietų 

DR. CHARLES SEGAL 
• P i rke lė savo ofisą po n u n e r t u ] 

4721* SO. ASHLAlfGr AVftBrTJE 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų. Ligų. 

LtfaL; ryto nuo 10 — 12: nuo 2—o; 
pietų: nuo 7 — f : t # vakare, 

fedėl lomls: 10 lkl f. 
Telefonas Dresc l 18H0 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Olaser po. 

relna 1 ranka*- Dr. Cbas. Omai, 
žento Ir partnerio. Visi senlejs 
pažįstami ir draugai apla lkys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. a . M. Olaser. 

1149 So. Morgan Street 
Ofiso Valanaos; N u o l t ryto 

Iki t po pietų, nuo B lkl 7 v*k. 
Nod. nuo 11 lkl 1 po plotų. 

Telefonas Vards 987 

' L 

GAVO DAUG NARIŲ. 
CHORAI VUnfYJASI-
DIDELIS VEIKALAS. 

Clevelaad. Ohio. — Vas. 12 
<i. LiptuviTj svet. IJ. Vyrių 25 
kp. hiikė piipmstiį, mėn. sn.si-
linkinia. Narjij susirinko ga
na daug". Taipogi į sį sus-m$ 
atsilankė ir immų gerb. kle
bonas, kun. ViLkutaitis. Šis 
MIM rink imas ftuvo gana lainiin 
Mas - jH-isiiašr m»t št£i nau
ji nariai: O. SadauskiutrV M. 
Ha.:lau<kiul(\ M. \iK*kuniut;% 
O. Noekuniult\ lf. Drauge-
liūtė ir A. Stankus. SemJ na
rių sugiyzo prie k p.: ]\L Ruse^-
kas, pirams šios kuopos; orga
nizatorius ir M. Sul)atkiubė. 

Pirmiausia konii^ja išdavė 
s ivo raportus, kurie buvo ga
na svarbus, bet vienas svar 
biausias buvo tai kabink su
sivienijimo Vyčių choro su ba-
/.iiytbniu choru ir veikti s)vkiu, 
išvien, savo tautos ir bažny
čios labui ir didesnei vienybei 
katalikų tarpe. Vičko neuž
baigė.^ Išrinko komisrjtį tam 
.visam darbuį sutvarkyti. 

Nutarė ant mderis pastatyti 
didelį veikalą, "Kauno pilies 
isgriovimas". Tas visas dar
bas pavestas J. Kuzui ir 3.L 
ftuseekui. 

Juos mylis. 

jaut darbščiajai p. Onai Jan-
.kiencM. Bostono klebonas paro
dė dklHiai gi'ažų. pavyzdį vi
siems savo gaivia anka. I r 
pa\ryzdis tuo labiau sektina*, 
ypač toms kolonijoms kurių 
mokyklose jau darbuojasi Sė-
servs Kazinueaietes' arba ten 
kur tikimasi jas gauti: Bosto
ne, žmonės "neregėjo Seserų 
Kazimieriečių bet įtikėjo jų 
šventam reikalui" ir prade
dant »u gerb. savo klebono 
mika — seks visa parapija. A-
ėiu r>ostoniečiams,-*ypiač dide
liam Kaziinieriečiii prieteliui, 
ktm. K. Urboną vyčiui | Kolo
nijos laikykimės, nes Bostonus 
gali nnjs visas pralenkti. 

ga. 
Roselandas jam pradėjo 

ir tai netik su sausa pramo-

tvt jų koplyčios bent vioiuj 
sienij". Dideli dai'bai bus įfa 
nudirbti šr . Kazimiero Dieno
ję. 

r . *i; 

skyauus ir rėfKfVjos irgi nemie- Liai nelieka nei vieno lietu 
vio kataliko Amerikoje kurs 
savo. plytelės neprimestų, toje 
dienoje — 6v> IOiziuiiero kovo 
4 — arba kada patogu '— 
fftv. rtazimierio Vienuolyno ko-' 

eiai. 
Pastatykime ją. už "eash" . 

jiem« podpėkr visi Kazimierietems 0 įsigyti 
i sau bažnytėlę. 

Reporteris. 
West Skie — trežka braš

ka. Girdėjome, kad West $h> ; 
diečiai sako: " j au pas mus 
tai|> senai mokytojauja 8ese-( Eemkite tuos biznierius, ku-
rys Kazimierietės, taip kad rie dažniausiai garsinasi 
minus lyg ir prr<ierėttf pa*ta- dienrašty ((Drauge''. 

• — m m _ n M Į • • I M I i H | j » I I i _ 1*1 \ II » • - M | | 

^ P I N I G U S LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesioginį Susisiekymą 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siuskite per 

CENTRAL MilUFACTURIKB 
DISTRICT BAIK 

1112 W. 35-th St. Chicago. 
Turtas virš $7,000,000.00 

rss M * M = 

K U » . J O iroaiuTO PRA
KALBŲ MARŠRUTAS. 

Didžiausias sujudimas gir-
li*i Raeine, Wise. taipgi Ga-

ry, Ind. — j>asekinės bus pra
neštos j^er spauda. 

Chicagoje, kiekvienoje j»a-
rapijoje rodoma nlaug gyvu
mo. Ypatingai tikimės gražių 
pasekmių iš Town of Lake (di
džiausios Retuvių kolonijos) R 
Bridgeporfo. TCni-frnrie sa
ko, kad Town of [>nke žmonės 
!iC}Nrsmarkiausiai aukavo Ne-
jM-iklausomylvs Dienoje, l>et 
užtai, sako, atidarys savo šir
dis ir kišenins šv. Kazimiero 
Dienoje — laukiame, ir tiki*. 
mes, kad l>ent gerą koplyčios 
kerte pastatys pat* viena* 
Town of Laive. 

Extra! Extra! 

jna 

Rezld. tel. Van Buren #184 
Ofiso tel. Boulevard ! « S i 

Dr. A. A R0TH 
RUSAS OVDVTOJA* Ir 

CHJTU RGAfl 
apecteltoCHe Moteriškę, • y i i š l n i 
Valką te vlsy rfcfWitMni UfO. 

OTfeas: S33S S. Halsted St. 
Vai.: l f — 1 1 ryto: f—• 9* 
plet, 7—8vak. Ned. l f - — l f d. 
R mm 1119 ludepend«Qoe Blvd. 

Chica^o. 

Yards 11 S i 

STAKLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS I R 
Balsanrao ->Ja» 
Tūrių automo

bilius v isokiems 
reikalams. K a l a * 
prieinama. 
3319 Auburu 

Ave. Chicago. 

. s ' ^ — Kas — 
Didžiausias sujudimas 

žoi^ios armijos ? 
kur? O gi kur kitur, jei no 
Apveizdos Dievo parapijoje! 
Tea gea. Foch vietą užima 
ne kas kitas, bet pats klebo
nas, gerb. kun. Ig. Albavičius. 
Mat ten liėmėjų skyrius pa-"j 
kriko kaip'C'iužo bitės -(kur 
jos?) Taigi pats-klebonas va
dovauja "Seserų Vaju i" nežiu 
l int kiek įvairių -darbų jis tu
ri. Bet šį šventą reikalą — 
Vienuolyno koplyčią jis pas-
liiti' pirmon vieton. Laikykis 
Chicaga— kuomet išsijudino 
Apveizdos Dievo parap. Ma
žoji armija — žadama ten 

Kun. J . Norburas, "Vaike-["pajudint i žemf" §v. Kaži-

PATARTINA 
DARBININKAMS 

29 tyrų Turkiškų HELMARŲ priduos jū
sų darbo dienai daugiau malonumo. 

Turkiškas Tabakas HELMARUOSE yra ty
riausias tabakas, kolą jus galite rūkyti. 

24 HELMARŲ kaštuoja truputj daofku 
negu 20 paprastų cigaretų ir kiekvienas 
HELMAR yra keliolika kartų geresnis ne
gu bite koks paprastas cigaretas. 

HELMAR yra supakuoti kietose skrynutė-

se, kas apsaugoja juos nuo susilaužymo ir 

susimankymo. 

ATSfflHNK SKRYFTOTE 

f S. U SKUDAS i 
i -

Lietuvis Graborius 
Ir Balzamuoto jas. 

Patarnauju laidotuvėse geriau-]^ šiai ir už prieinamas kainas. Par-
I samdau automobil ius pagrabams, 

vestuvėms, krikštynoms ir tt. 
1»11 CAITALPOKT A l 

Tel. Rouscvelt 7532. 

Telefonas Boulevard 41St 

A. Masalskis; 
Graborius 

Patarnauju lat-f 
AotuvėM vea-J 
tnvėM krlki-J 
tynoM Ir kltuo-J 
M reikaluose; 
Kainos priaina-

13307 Aubura Ave. Cbicago 

I T WYANDS 
Graborius ir Balsamuoto|aa 

K. SYREVIčU 
Antomobllral visiems reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 2140 W. 21 PI 
Tel. Ganai 6543 Tel. Ganai 9190 

IR VARDĄ. 
• i • 

iLM Išdirbėjai aiigšolauslos rįjšles Turkiš

kų ir I^>i»lKkij Cigaretų sviete. 

Telef. RooMJvelt 8135 

! DR, MAURIGE KAHN 
•vnvTfvrA* m oirmt ROAS 

4«3l K* aahland Ave. 
Tel. Tardą t t « 4 

OFISO V A U : 
T — U v. ryto. 1—l Ir 7 — • t . v. 

. Nedčliomla: nuo l t T. ryto 1M-
l vai. po pietų. 

3R. A, K. RUTKAUSKAS 

I 
OTDTTOJAS IR C H I R U R G A I 

4442 So. We«tent A v e a o e 
Telef. Lafavette 4140 

• a a n 4 o s : » - n rytais, l - j p« 
KJtų tr 7-g vaitarala. !Ted*I<D»a, 

nialfl Ūktai po platų I iki i vai 

Jio Jėzaus Dr-jos' ' našlaičių 
])rieglaiulu įgaliotinis, prane
ša turėsTas prakalbai sekan
čiose vietose: 

27 vas., aiitrad. 7 v. v. Home 
-*tead, Pa. 

28 as., tree. 7 v. v. Brad-
'loi'k, Pa. 

2 kovo, jKiiktad. 7:30 v. v. 
Dubois, l*a. 

4 kovo, sekiu. Rocliester, N. 

j* 7 kovo, treeiad. 7:30 v. v. Uti-
ca, N. Y. 

11 kovo sekiu. AnisterJaiu, 
N. T. 

Vieta ir artimesnis laikas 
prakalbų bus nurodyta iš sa
kyklų vietos bažnyčiose arti
miausiame* sekmadienv. Kata-
likų draugijų prašoma pagel
bėti prakalbias išgarsinti. 

Kaushillas. D. C. 
• 8 

2152 W. 21 Str. K a m p . Iieavitt St. 
VA-L.: 1:00 iki 9 vak. Ned. » iki j 

12 ryte. 
Patarimai dovanai 

niiero Dienoje! Valio kleboną? 
Albavyčius ir jojo darbinin
kai! 

Cicero veikia sujungtomis 
jėgomis. Cicero Rėmėjos, Fe
deracija, Giedrininkai, Vyčiai,, 
pasirodys vienu frontu. O ten 
ir klebonas nemenkas — ži
note kun. H. Vaičiūną — už
tenka paminėt jo pavardę, 
daugiau" " t lumočyt" nerei
kia. A rėmėjos ten: p. liei-
kauskienė, p, Grieaitė, p. Ja-
sienė ir kitos ir kiti. Girdė
jau, kad cieeriečiai kalba apie 
tūkstantinę auką. Vienuolynui 
— su šimtais, sako, nėra ko 
nei prasidėt. Bet nenuostabu 
— juk tai Cicero! 

North Side, dar tikrų žinių 
iš fronto • negavome. Bet J kad 
ir ten nesnaudžiamą, tai gali-

llirUIIISHnilIUIHiMIIIMIIIIlIMIIIIIHIIIHIII 
S. D. LACHAWICZ 
rJETTJTlS GRABORIUS 

5 2 3 1 4 W. 23-rd Fl. Chicago, 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-: 

Sgiaus la . Reikale meldžiu atsisau-j 
Skti , o mano darbą busite už^a-; 
S n ė d l n t t Tel. Ganai 1 2 7 1 — f l t f j 
IHHHIIHHiitttHIIIUtUilIlIlIlIltMII 

— • 

1\1. Yar*s 0392 
Dr. F. A. MANELIS 

H A P R A F A T H 
Vai. nuo 9 išryto iki 8 vaL vak 
įCet. Ir Ned. nuo 9 lkl 1 vaL po 
pietų. 
3147 Emerald Ave. Chicaf£>. 

AR ŽINAI KAD 

Garsusis Napofeon'as, papra
stai jniegodavo tik po tris va
landas į diena — gi po mu-
šiuj Austerlitz kuriame jo 
priešai gavo viršų jis išmie
gojo trisdešimts — šešias va
landas be perstojo? 

Ar žinai kad Helmar €iga-
įetai yra labai gerai supakuo
ti dėžutėse taip taip kad jie 
nesusilaužo — gi kįiti cigaretai 
visi kartu pakeluose sudėti to
kiu, būdu labai greitai susr-
laužo. (Apgr.) 

TIESI 
KELI 
i 

RALTIJ08AMERIK0€ 
U LINIJA <rBttadvay. N e v e r k N Y U * 

LIETUVV • 
y AKBA.Li»aju: ^ i 

VAŽIUOKIT VISI FARAJTKIT; m 
TIESIŲ KELIU 

Liet inia i važioojatit | Plflavą opfeakia 
Lenku juosta (karidoriufr) 

V k i Trečia' R lesa Fadhlluta | Kambarius 
Ant 2-Jų, 4-rtų, 4-Sffe fcr S-ulų l4>vn 

S. S. LATVIĄ Vasjirio 28 
S. U 1 * L A X I \ Kovo 14 

Trečios Klaros Kainos Į: 
l UAMBTJRGA flOS.RO — FTMAv*A f lOt.Bd 

"r* MBKfEL ir t l E F O J C $1417.00 
Dalei tolvakor. Ir žinių kreipk, prla savo a«»n. 

t * ^ 



ŠIANDIE RINKIMAI, 
Šiandie Cihcagoje alderma-

im rinkimai. Be to, šiandie y-
ra piliečių nominuojami kan
didatai j miesto majorus, kle 
rkus ir iždininkus. 

tai priežasčių mums atrodo, 
kad 11 wardoje reikėtų Į al
dermanus rinkti ne ką kitą, 
kaip p. Timoty A. Hogan. 

Balsuotojas. 

VTESfT SIDE, 21 WARDA. 

Miesto finansų komisija bu 
vo siūliusi uždįėti mokesčių 

$2,20 ant kiekvieno $100.00 ver 
tjės turto, paskui padidino 
iki $2.35. Ant galo- viename 
susirinkime buvo tarta pakel
ti iki $2.75. Jeigu eis taip ir 
toliau, tai pats geriausias bu 
idas pasirodys esąs: atimti 
gyventojui visą turtą užkar
tą. 

21 wardoje į aldermanus 
kandidatu yra p. J. J. Lagod-
ny, kurs yra griežtai nusista
tęs, kad tie nepakeliami mo
kesčiai butų mažinami. 

Be šitų, yra dar kitų prie
žasčių, del kurių lietuviams 
reikėtų paremti p. J. J. La-
godny. 

Jis yra priešas tų visų 
"biznių," kurie vardą turi tik 
tam, kad pinigą iš žmonių iš
gauti. 

Jis yra šalininkas įvedimo 
Chieagoje požeminio gatveka-
rio. Esantiems gatvekariams 
jis nori linijas prailginti, kad 
miesto pakraščiuose darbiniu 
kai galėtų daugiau patogumo 
turėti. I r tas* naudojimas ga-
tvekariais turėtų but papi
gintas. 

Be to, p. J . J. Lagodny sto 
vjės už tai, kad policija ir mo
kyklų reikalai butų atskirti 
nuo politikos. 

P. J. J. Lagodnv vra 21 
wardoje gimęs ir augės. Jos 
reikalus jis geriau žino, negu 
kas kitas. 

Del tų priežasčių reikėti) 
lietuviams rinkti p. J. J. La
godny. 

Taip nusimanąs. 

IŠ WEST SIDĖS PADAN
GAS. 

i „ 

Vas. 25 d. Aušros Vartų 
par. svet įvyko Aušros Vartų 
par. vakarienė kurią, suren
gė Federacijos sk. ir kitos 
katalikiškos draugijos. Vaka
riene pasisekė labai puikiai. 
Svetainė buvo beveik pilna 
žmonių. Programą pamargino 
Aušros Vartų par. mokyklos 
mergaitės. Žmonės gėrėjosi 
mažyčių mergaičių puikių išsi
lavinimu. 

Per vakarienę kalbėjo: kleb. 
kun. F. Kudirka, J . Bagdžiu-
nas, A. Radomskis, P. Cibuls
kis, Kazirskais, A Valonis, E. 
Labanauskiene ir V. Butkie
nė. Gražų ir juokingą mono
logą pasakė Silvija Saboniutė 
ir gražias eiles pasakė Br. 
Casparkiutė. Taipgi deklama
vo ir kitos mergaitės luirių 
pavardžių nesužinojau. 

Ši vakarienė duos nemažą 
pelną, nes dar ir kolektos su
rinkta par. naudai $83. 

Vakariene ruošė ir prie jos 
darbavosi: Šiaulienė, Petraus-
kienj}, Stakėnienė, Jliogerienė, 
Zaurienė, O. Gaidaitė, Budri-
kienė, Jasnauskienė, Aitutie-
n>, Lekavičiūtė, Kiršiutė, Vait
kevičiūtėj 

•I 

tis visų buvusių Apskričio cho-
fro narių ir naujų dainininkų 
bei dainininkių suvažiavimas 
ir praktika po nauju direkto
riumi — mokytoju butų šau
kiamas sekančiame penktadie
ny, kovo March 2 d. Mark 
White Sąuare Varko salėj, 
7:30 vai. yak. Pildydamos Ap
skričio nutarimą choro valdy
ba ir Apskričio komisija šuio 
kviečia visus Apskričio cho-
ristus ir choriste^ tą dieną bu-" 
tinai atvykti į pirmąjį Aps
kričio choro susirinkimą. 

Tegul mūsų choras, kuris 
per daugel metų kėlė lietuvių 
dailę Chicagoj, išnaujo pasi
puošia taip pirmųjįi savo gy
vavimo metų rūbais ir todėl 
savo dainomis išskaidrina, Chi-
cagos lietuvhį padangę. 

Su pagarba, 
Choro valdyba ir apskr. kom. 

- - - - ^ • • 
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Antradienis faarig, 27 1923 

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

ANT NAUDOS. 

I0NAS GO. 

REIKALINGA gaspadinė 
prižiūrėti % kūdikius. 

Atsišaukite: 
STAN. GATELIS 
330 Menard Street ( 

ITdef. Columbus 0027 ' 

AR ŽINAI KAD 
Mokslininkai pranašauja kad 

netolimam laike bus, galima iš
rasti būdą kad aeroplianą už
taisyta bombomis Ims galima 
paleisti be jokio aviatoriaus? 
Ar žinai kad Helmar Cigare-
tai yra padirbti iš 100% gry
nai Turkiško Tabako! (Apgr.) 

809 W. 35th $1., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 6774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. ^ 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes.' * 

=fe= 
KAS NORIT GREIT PARDUOT 

PIRKT AR MAINYT. 

SENOS 11 TOS WARD0S 
Lietuviams Balsuotojams. 

NaJmu«, otus, farmas, bučerses, 
yrosefnes, automobilius ir kitokius 
bizniu.<w7eigu turit kok| narna išmo
kėję, galiu tamstoms išmainyt ant 
didesnio namo. Lotus, bučernes, gro-
sernes, automobilius įmainau ant na
mu. Dar kas jleškot pirkt turiu vi
sokių namų didžiausius gargenus pa-
siskyrimul visose Chicagos dalyse. 
Pas mane greitas, teisingas patarna
vimas. 

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto lig 
8 vai. vakaro. Septintadieniais nuo 9 
lig 1 valandos po pletįų. 

J. NAMON 
i 808 W. SSrd PI., netoli HaLsted St. 

Tel. Roulevard 1550 

INCOME TAXOS. 
Sulig Amerikos valdžios instatų, 

kiekvienas darbininkas, biznierius, .ar 
profesionalas, vedęs ir gyvenantis bu 
savo žmona, jei pereitą metą uždirbo j 
$2,000.00, o ne vedęs $1,000.00, turi 
išpildyti Taxų blankas. NeiSpildę Ta-
\ų blankų iki 15 dienai Kovo šių 
metų gali būti baudžiami nedaugiau 
$1,000.00, ir 25 nuošimčio viršaus 
Taxų. 

Dabar yra laikas pildyti minėtas 

Begalo yra svarbu Lietu
viams kad Dennis A. Horan 
butų -ir vėl išrinktas alder-
manų* šios wardos, užtat kad 
yra mūsų draugas. Mūsų prie
šai turi savo kandidatą —• 
jie nori viską paimti, jie nori 
parodyti savo galybę. Mes ga
lime ta pati1 padaryti atlie
kant savo pareiga balsuojant 
ateinantį Utarninką, apsaugo
kite Warda nuo pakliuvimo į 
lenkų rankas. Tat-gi visi bal
suokime už mūsų draugą Den
ius A. Horan ir parodykite 
kad mūsų priešai negali val
dyti mušu Wardn. (Apgr.) 

PAIEŠKAU savo brolių Jono, My
kolo tr Jokymo Turauskų, paeinan
čių iš Kauno Rėd., Raseinių pavieto, 
Girdiškių parap., Ripgalių kaimo. 
Jis pats arba kas apie juos žinote 
praneškite šiuo adresu: 

BRIDGEPORTO LIETU
VIAMS BALSUOTOJAMS. 

Šiandieną rinkimai valdi
ninkų. Kas mfums atrodo nau 
dingą tuomi reikalu pranešti 
skaitytojams, čionai praneša
me. 

Bridgeporto kolonijoje, 11 
wardoje, į aldermanus yra 
kandidatu p. Timothy A. Ho-
gan. Apie jį štai ką reikėtų 
rinkėjams atsiminti. Jis jau 
per 4 metus buvo aldermanu. 
Iš daugelio tos rųšies valdi
ninkų T. A. Hogan kito už
siėmimo neturėjo. Jo vienin
telis darbas buvo tos parei
gos pildymas, į kurią jis 
prieš keturis metus buvo iš 
rinktas. I r tasai pildymas pa
reigų buvo toks, kad nei vie
nas per tuos keturis metus, 
kurs kreipėsi pas p. T. A. Ho
gan su kokiu nors reikalu, ne 
gali pasiskųsti, kad nebūtų 
buvęs jo reikalas atliktas rn 
pestingai. 

Einant klausimui apie tak
sas, p. T. A. Hogan visuomet 
Jbalsuodavo už jų mažinimą. 
Kuo įvairių darbininkų orga
nizacijų jis gavęs raštu padė
kos už pasidarbavimą darbi
ninkų reikaluose. P. T. A. 
Hogan yra nesykį buvęs nau
dingas ir lietuviams. Del tų 

P-nia I). (Ja^parkienė susir
go, negalėjo darbuotis ir va
karienėje. Bet vistiek kol bu
vo sveika, daug prisidėjo prie* 
šios vakarienės. Linkime jai 
greitai pasveikti ir vėl dar
buotis draugijose. 

P-lė Kat. Ziauriutė, buvusi 
L. Vyčių 24 kp. pirmininkė,1 

buvo smarkokai susirgusi, bet 
ačiū Dievui jau pasveiko ir 
vėl stojo darbuotis. 

Ateinanti sekmadienį, kovo 
4 d. Aušros Vartų par. svet. 
įvyks Akademijos Rėmėjų 
gražus vakaras ir skani vaka
rienė. O viskas tik už 50c. 
Vaikams 25c. 

Kovo 11 d. Aušros Vartų 
par. svet. Aušros Vartų par. 
choras rengia "Bunco Pa r ty" 
Aušros Vartų par. vargonų 
naudai. Visi yra kviečiami 
.dalyvauti. 

Kovo 18 d. L. Vyčiu 24 kp. 
Meldažio svet. rengia gražu 
vakarą. Girdėjau ricero Lie-
tuvos Vyčių 14 kuopos vai
dins "Šv. Akvilinos Kanki
nės Mirtis". Tai vienas gra
žiausių veikalų. Manome, kad 
susilauks daug publikos. Šis 
veikalas ištikrųjų vertas vi
siems pamatyti. 

Žvalgaitis. 

L VYČIŲ CHICAGOS ĄPS 
KRICIO KUOPOMS. 

A. f A. 
GRACIJOMS ŽEKAS 

34 metų amžiaus persiskyrė 
su šiuo pasauliu 25 d. vasa
rio 8 vai. vakare. Paliko di
deliame nuliūdima du bro
liu ir dvi seseris. Amerikoje 
išgyveno 10 metų. 

Laidotuvės įvyks seredoje 
28 d. pamaldos už nabašni-
ką bus Aušros Vartų par. 
bažnyčioje 28 d. 9 Vai,ryto. 
Iš ten kūnas bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines. 

FRANK TOIAL'SKIS. 
blankas nelaukiant paskutinių dienų i fl26 >Sr> r t I c a s t # Waukcgan, III. 
kada tūkstančiai žmonių apgulę ofisą j 
laukia. 

Kurie patys nemokate blankų išpil
dyti kreipkitės pas 

A. OLSZETVSK I 
3235 S. HaLsted St. 2-nd Floor 

A. OIszewskis išpildo taxų blan
kas, daro įgaliojimus (doviernostis) 
parūpina pasportusr*lĮardiioda laivą- . 
kortės ir siunčia pifljįrus Lietuvon. i 8625 lOth Avc. So. Seanle, Wasli. 

PAIEŠKAI! savo brolio Antano 
Veiselio, paeina 18 Plokščių valšč., 
šak*lų apsk., Suvalkų rėd. Del savo 
paties labo tegul atsišaukia ant ad
reso; 

FRANIS VEISFXIS, 

•- . Visus giminės ir pažįsta-
imus kviečiame dalyvauti 

laiduotuvėse. Kūnas pašarvo 
tas po No. 2600 W. 23-rd St. 

Nuliūdęs, brolis 
Petras žekas. 

BRIDGEP0RT1EČ1AI 

Nežmirškite! %• 

Šiandien — V?.sario 27 d. 

Atiduoti savo balsą 

UŽ 

1 

į j T i m o t h y A. H o g a n 
Ant ALDERMONO 11-tos WARD0S. 

- - . . - - - - • — — •• , y • — — 

Atsišaukimas I Amerikos 
Piliečius 

- Ar žinote už kurj Kandidatą į Chicagos Miesto 
Majorus reikalinga balsuoti? 

Ar žinote kad Utarninke, Vasario 27ta A 1923 
m. nuo 6 vai. iš ryto iki 4 vai po piety bus balsa
vimai, kad išrinkus tinkamą ir teisingą žmogų kan
didatu ant mušu miesto gaspadoriaus, kad galuti
nuose rinkimuose jis užimty tą vietą? 

Ar žinote kad tą aukštą ir atsakomingą vietą 
ne bile kuris kandidatas gali užimti ir teisingai pi
liečiams tarnauti ir todėl nuo tokio žmogaus pri
klauso ir mūsų gerovė, visa miesto tvarka ir taxai? 

Tokių pilnai atsakančių mūsų miesto gerovei 

kandidatu yra A R T H U R C. L U E D E R. 

Visi Lietuviai balsuotojai, Amerikos piliečiai, 
turi laikytis vienybės ir veltųMiemetyti savo balsų 
už neatsakančius, bet reikalingus mums pasirodyti 
visuomenei savo stiprumu ir didumu, balsuojant vi-' 

•šiems už parinkta geresnį žmogų. 

Arthur C. Lueder 
Kandidatą ant miesto majoro. ^ 

Balsavimo vietoje turėtumėt reikalauti REPU-*' 
BLIPONIŠKO BALIOTO ir parašyti kryželį prieš var
dą p. Arthur C. Lueder, kuris pilnai tikisi but no~ 
minotas. Tada Lietuviai turėtų savo gerą draugą 
miesto majoru. 

Visus lietuvius ukiesus šįrdįngai kviečiami pa
remti p. Arthur C. Lueder balsavimo dienoje. 
f * 

(Su tikra pagarba: 

Joseph J . Elias, President 
» 

John J. Zolp, Sęsretary 

of the Lithuanian Republican State League of Illinois 

•*\ 

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

rožančių, škaplierių, maldaknygių, paveikslų, kryžių, — 
dideliame pasirinkime. Ypatingai pritaikinta Šv. Misi
joms. Ateikite pamatyti. 

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

Chicago, 111. 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGf 

I 

Šiuomi garbės turime pra 
nešti, kad po ilgos pertraukos, 
L. Vyčių Chic. Apskričio cho
ras vėl pradeda tęsti savo dar
bą dailės srityje. 

Vas. 23 d. š. m. įvykusiame 
L. Vyčių phic. Apskričio su
sirinkime Mark White Par
ko salėje nutarta, kad sekau-

J. J. LAGODNY 
Kandidatas | miesto 

ALDERMONUS 

21 Wardo 

Šiandien, Vasario 27 d 
Balsuokite už 

JOHN 
yra kandidatas j 21 Wardo Aldermonus. 

Padekite ant blankos prieš 
JOHN J. LAGODNY'S * » * » * * X 

• ' i .' 

GERBIAMIEJI PILIEČIAI: — * 

Šiandien yra rinkimas į miesto aldermonus. Taigi išrinkite teisingą ir sąžinišką žmogų, kad 

jis rūpintųsi Jūsų reikalais, kad politikos bosai neapkrautų Jus įvairiais texais. JOHN LAGODNY 

kaip tik tuomi ir nupinsis, nes jis kaipo iš neturtingos šeimynos paeinąs žino ką tai reiškia texai! 

Taigi, Gerb. Piliečiai visi šiandien Jbalsuodami padėkite prieš JOHN J. LAGODNY X o išrinkę 

JOHN J. LAGODNY aldermonu, gurėsite tikrą draugą ir užtarėją visuose reikaluose. JOHN J. 

LAGODNY duris bus kiekvienam adaros nežiūrint kokios tautos ar išsitikinimo būtumei. Atėie 

PAS J. j . L A G O D N Y bp&i priimti kaipo svečiai. 

\ 


