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Oficialis Amerikos Konsulio 
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Miesto 

iš Kauno 
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NEPAPRASTAS MILITARINIS JUDĖJIMAS KAUNE, 

AMERIKOS LIETUVIAI 
PUOLA KLAIPĖDA. 

Tan klauiiman gali įsivelti 
ir Amerika. 

IIIIHIII IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 

ITE ŠAULIUS. 
• 

AMBASADIDIU TARYBA {SPĖJA LIETUVOS 
VYRIAUSYBE. 

KLAIPĖDOS PASIENIU SUTRAUKIAMA 
LIETUVOS KARIUOMENĖ. 

WASHINGTON, saus. 13. — Čionai gauta pirmoji ofi-
cialė žinia apio sukilimus Klaipėdoj. Tai prisuntė Valsty
bės departamentui amerikoniškas konsulis Echvards iš Kau
no. Valstybės departamentas gauta konsulio, depešų pas
kelbt' be jokių komentarui. 

Depešoje konsulis sako: 
"Sausio 10 d. Klaipėdoje kilo vietos gyventojų lietu

vių revoliucija. Vyriausias Klaipėdos Komitetas pasiskel
bė teritorijos valdžia. Tikslas — teritorijų sujungti su 
Lietuva. 

"Sukilėliai dabar apsupo Klaipėdos miestą, kurs gina
mas franeuzų kareivių. Pažymėtinas nepaprastas Kaune 
militarinis judėjimas. Klaipėdos pasieniu kariuomenė žy
miai stiprinama. • • 

FRANCUZAI PABĖGO 
Iš KLAIPĖDOS. 

RYGA, saus. 13. — Kitnn-
Klaipėdoje kr it ings. 

Franeuzų okupuotos ka
riuomenė pasprūdo uoste sto
vinčiau , karo laivan. 

Francusuį komisįomeruis 
skelbia, jog klaipėdiškiai ir 
santarvė bendrai.veiks lietu
vių sukilimo sutriuškinimui. 

Ambasadorių 'kon t'ereneija 
turi galutinai išspręsti tos fce-
ritorf.įos: likimų. . Lietuviai 
reikalauja referendumo * ar 
plebiseįto. Kori,, idant gyven
tojų dauguma išspręstų ar 
Klaipėdos teritorija turi pri
gulėti Lietuvai ar Vokietijai. 

Vedanti Klaipėdoj reikalus 
santarvės komisija įspėjo įsi
brovusius lietuvius .pertrauk
ti savo žygius. Lietuviai ci
viliai vis tolesniai pereina 
sieną ir užima Klaipėdos so
džius. 

— Lietuvos Pasiuntinybė ga
vo depešų iš Kauno, kurioje 
pažymima: 

"Franeuzų planas — pava
rtoti ginklus Klaipėdos gyni
mui. Klaipėdos teritorijos 
lietuviai apsupa Klaipėdos 

PARYŽIFS, sausio 14. — 
Santarvės ambasadorių tarv-
ba nusprendė įspėti lietuvos 

NAUJAS SANTARVĖS 
PROTESTAS. 

PARYŽIUS, sausio 14. — \ 
Francija formaliai pakvietė 
Anglijos vyriausybe prisidėti 
prie siuntimo karo laivų į 
Klaipėda. — apdrausti tenai 
Tautų Sąjungos mandatų, ir. 
neskaitlingų franeuzų garni
zoną. 

ftiandie buvusių Amerikoje, 
lietuvių įtaka Kaune labai sti-

niiestų. Miesto gyventojai rikoniško dolerio metodą. 
apgulimo padėty rodo didį ne
rimavimą • ' 

AMBASADORIAI {SPĖJA 
LIETUVA. 

RYGA, sausio 14. — (Chi-
eagos Tribūne koresp.). — 8,-
000 puikiai organizuotų ir .ap
siginklavusių, lietuvių piliečių 
Klaipėdos okupuoto išvysto 
tarptautines komplikacijas 
taip, kad tan reikalan gali į-
sivelti ir Suv. Valstybės, anot 
latvių diplomatinių versmių. 

Klaipėdos okupuotoje lietu
viams vadovauja gvyžę' iš A-
merikos lietuviai, kurie pa
vartoja savo turtus tai orga
nizuotai akcijai. Mr. Stiklio-
rius, turtingas liotuvis-ameri-
konas išdirbėjas. vadovauja į-
sibriovusiai teritorijon ^ka
riuomenei. 

Vartoja S. V. pasą? 
Mr. Stikliorius, anot žinių, 

keliauja visur apsidraudęs S. 
Valstybių pasu (pasportu). 
Tų savo pilietybę panaudoja 
transportavimui ir platinimui 
aneksavimo propagandos i& 
Lietuvos į Klaipėdų. 

Gelbėkite Šaulius Klaipė
dos krašte. Šaukite masini-
tingus, rinkite aukas. 

į Žmuidzinavičius. 
llIflIlIlIluntlHSiHMIllIlIflIlIlIlIlIlIllIUIII 

L I E T U V O J E . 
ŽMONIŲ MEDŽIOKLE. 
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Klaipėdos Komiteto 

ti Versailjestfltaikos ^atertį. £ a i ^motįs tarį pasirodyti: 

pri. Tos įtakos pasekmėje, > o r i j o s o 

Lietuvoje j^ripažinta net va
liutos sistema, paremta ame-

Kurstymai sukiliman. 

vyriausybę, idant ji padary-Įsklaidė K l a i p ė ^ 
tų įtakos į grupę lietuvių,!mski lietuviai. Proklamaci-

Ruhro dist riktą 
dominuoja su artilerija. Be 
Essų ruošiasi užimti dar Bo-
chųm. 

• # < 

Atpildymo komisija davė 
Vokietijai laiko iki sausio 30 
atmokėti 500 milionų auksinių 
markiu, kontribucijos. Vokie
tija tai turj&jo atmokėti sau
sio lf> dienį. 

Vokiečių anglių kasyklų I 
sindikatas atsisakė apmokėti 
kasyklų darbininkus. Sako, 
tegul darbininkus apmoka 
l'rancuzai. 

Vokietijos! vyriausybė vi
soms didžiulėms valstybėms 
pasiuntė jirojestų priofc. fran
euzų okupuotę. 

Vokietija atisako pripažin-

RTMSE, Ežerėnų aps. f'W. 
Utro" žiniomis, čia pastaruo
ju laiku padaryta didelė med
žioklė ir suimta visa oilė įta
riamų asmenų, daugiausia 
Diikšo apylinkėje. 

Taip rašo lenkų "Wil. tit
ro." Mūsų žiniomis toje "me
džioklė j [' dalyvavo į va i raus 
plauko' galvažudžiai partiza
nai ir kareiviai; lenkai, kurie 
daugeliui lietuvių gyvybę at
ėmę. Panašios "medžioklės" 
daromos ir kitose okupuoto
sios Lietuvos kampeliuose, 
jos daugiausia taikoma lietu
viams ir baltgudžiams. 

MENO LAIKRAŠTIS. 

KAUNAS. Paskutiniam Vi
suotinajam L. M. K. Drau-
gijos susirinkimo nutarta •leis
ti meno laikraštis. Valdyba ė-
roėsi skubiai tuo reikalu ru* 
pintis: sudaryta redakcija, 
susitarta su spaustuvėmis ir 
tuojau po Naujų Metų, pirnjgj 

ir pakelia industrinį kovų' 
t'rancuzains okupuotose teri-

Klaipėda gaisruose. Mus broliai šaukia: šalin fra-. 
štatas! Mes kūnu ir dvasia sutapę su Didžiąja lieĮuvaf 
Nebenorime lenkij jungo vilkti, nepakęsime svetimos glo
bos! Tai jų proto ir širdies šauksmas, tai jų revoliucija 
ginant savo teises! Aukštyn ginklus už laisvą autonomi
šką Klaipėdą vienybėje su Lietuva! 

Šis mūsų broliu žūtbūtinis sukilimas šiurpuliais per
bėgo per milioną Amerikos lietuviu. Visi pasirengę gin
ti savo brolių teises. Tuo tikslu Chicagoje lietuviai.Be 
partijų skirtumo sausio 12 d. sudarė Klaipėdos Komite
tą iš 21 nario. Jo uždavinys — Šaukti visų lietuvių Chi
cagoje milžinišką mitingą sausio 21 d.; remti Klaipėdos 
brolius moraliai ir finansiniai. Visos Amerikos lietuvių 
kolonijos šaukiamos subrysti. Kiekvienas momentas -
gyvybės ar mirties momentas. Pagelba reikalinga skubi 
ir duosni. J darbą! 

Klaipėdos Kom. Spaudos Komisija: 
J. J. Hertmanavičiug, 
P. Grigaitis, J H 
Kun. Dr. L česaitit, 
L. Caižaitė, 
Dr. A. Račkus. 
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Britanijofl anglekasių lede-, 
racija smerkia franeuzų įsi-

Laikrastis 'manoma" lotito -kas 
dvi Mvaiti, paveiksluotas, dfe-l 
lyvanjant įžymiausioms T îe-
tuvos meno ir literatūros jė-

Visa Europa Paliečia • 
•p j f f l ' , 

Dr. Jannius, Lietnfos amJ*™?®® B , l h i"0 f «^»kt*n,jr 
basadorins Latvijai, užfcina, t a i 5 ! į R * » r f t 5 i 
kad jo vyriausyhė turėtij ka- ;\V'ashh«fofto paT»ketbta,'kad 

Amerikos, kanuomenes ..ąt Lietuvių spaudos bmras pa- ••• •<._..._,\tXT • :•<;.- . \į •l ,. . , / ••'. , . * - • . 8ą««Ja% ..į» -^iOkiotijos f rancu- , skelbė proklamacijų, kurių pa *; ^ j * [^„L^. JjtL llovsktej Jarėmiėkus,' Otsiam-mj spauda Ąmįk -'jiįurėti veiki-

spaudžiančių Klaipėdų. 
Ambasadoriai yra nuomo-

joje tarp kitko sakoma: 
".Gyvenimas pasidarė ne

neš, jog Lietuvos vyriausybė pakenčiamas Klaipėdos gy 
gali sustabdyti lietuvių vei
kimų; jei ji veiks energingai 
ir su atsidėjimu. 

Ambasadoriai nusprendė 
Klaipėdon pasiųsti franeuzų 
pulkininkų vadovauti ten san
tarvės spėkoms. 

Nuplaukus ton anglų ir fra
neuzų karo laivams, santar
vės spėkas ten sudarys juri
ninkai ir franeuzai kareiviai. 

ventojaras ir yisaa distriktas 
eina bankrutan. Dabar yra 
laikas susijungti su Lietuva. 
Santarvė jau seniau pažadė
jo aneksavimų. Tad baigki-
me darbų." 

Latvių laikraščiai pažymi, 
jog šiandie Europa yra kaip-

Italija mobilizuoja 1922 ra. 
vvrus. 

goms. 
. . , :,. .. ' < 
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SLAPTI BALTGUDŽIŲ 
POSĖDŽIAI. 

Pavojingas Krizu 
FRANCUZU AKCUA VOKIETIJOJE 

žtų atstovai: Taraškevičius, 
Koehaaa viltus, Rak^MichaL 

kas, kun- Stankevičius Vilnių^ 
je baltgudžių kliube, slaptai 
posėdžiavę kelias naktis iš ei
lės. 

SUSIRĖMIMAI TIES DARDANEUAIS. 
UNGARUOS SU RUMUNIJA. 

RUSUOS RAUDONOJI ARMIJA KONCENTRUOJAMA. 

ar 
VOKIETIJA SKELBIA PRO-; ILLINOIS BUS "SAUSA." 
TESTĄ MIEŠ FRANCUA. j 

Illinois valstybės lcgislatu-. 
WASHINGT£)N, sausio 13. roj imta darbuotis atšaukti 
- \rokietijos vyriausybė pa- seniau išleista čia "aanSajį" 

kėlė formalį protestų prieš 
Franci jų del Buhro klonio o-
kupuotįs, Protestų gavo ir 

r.^parako statinė, kuomet iš) ^ v - Valstybių vyriausybė 

KLAIPĖDA PAIMTA? 

R y g a , saus io 13, — 
siekimas su Klaipėda per
trauktas. Tad spėjama, kad 

Franeuzų ir angl̂ ų pasiunti-*mįes t j } j a u n ž . m 6 U o t u v i a i n e . 

regulariai. niu Kaune antrukart pakėlė: 
protestų Lietuvos vyriausy
bei dei leidimo ginkluotiems 
būriams pereiti iš Lietuvos 
Klaip/ėdon ir del koncentravo 
mo Lietuvos kariuomenės 
Klaipėdos pasieny. 

FRANCUZAI GINSIĄ 
KLAIPĖDA. 

VASHIKeTON, sausio 1& 

LENKAI GELBESIA 
SANTARVEI. 

LONDONAS, saus. 14. — 
Iš Varšavos praneša, jog Len
kija remsianti santarvės nu
sistatymų Klaipėdos klausi
me. TeČiaus lenkai savąja 

1 iniciatyva nieko neveiksią. 

Essų ir Klaipėdos kibirkštys 
lekia. 

Gauta patvirtintų žinių, jog 
lenlcų pasieniu Rusijos bolše-
vikai koncentruoja savo armi-
3U> «j°g lenkai koncentruoja 
kariuomenę Vokietijos pasie, 
niu su tikslu okupuoti Allens-
tein. 

Vietos laikraščiai pažymi, 
kad jei lenkai ims veikti, Lat
vija pasirengusi ginti savo 
teises. 

Latvių laikraščiai rei&kia 
nuomonę, jog Rusija remia 
Lietuvų su tikslu apsunkinti 
Lenki jų ir Franci jų. 

i * . 

I£)NDONAS, s^us. 14. —Iš publikų, iš apmauros j 
įvairių Europos dalių apturi- ėuzus. 
mos triukšmingo tono depešos 

Situacija Klaipėdoje liudija, 
jog ta teritorija šiandie skai
tosi kaip, kibirkštis, kuri gali 
visoj Europoj sukelti baisiau
sių sprogimų. , . ' 

t i e visi, kurie arčiau susi
pažinę su politinėmis ir mili-

Francuzų kareiviai 
pasprūdo. 

Iš Klaipėdos pranešta, ka<&| 
lietuviai sukilėliai apguloj 
Klaipėdos miestų. Gi franeu
zų kareiviai pasprūdo ir su
sikraustė ten karo laivan. 

Santarvės valstybės protes 

Protestas įduotas franeuzų 
ambasadoriui ir belgų palydo
vui Berlyne. 

iVokietii& proteste pažymi, 
jog ta franeuzų okupuoto yra 

kont«*&tkcįjoje su Vcrsa i l l e -
so taikos mrtartiini ir tarptau
tinėmis teisėmis. Tečiaus 
Vokietija nemano pavartoti 
spėkos prieš splėkas nei per: 

žengti s^terties. Tik papra
stai atsisako toliaus pripažin
ti tų suĮiįiį, kurių peržengia 
irancnįaį bendrai su belgais 
ir italais. 

Vokietija pareiškia, jog 
VersaįHeso siitartis neleidžia 
okupuoti teritorijų. Taipat 

- . „ H T ^ " « .7*pmm. a ^ i ^ pavienėms valsty-
SKAITYKITE 01 P U T » b ^ p ^ e p ^ p r i emo 

KITĘ 'T)RAW(SitM ne8 vm **Šfetijti: 

įstatymų. 
Bet iš Springfieldo pareina 

žinių, kad to įstatymo atšau- p ^„ _^_. 
kimas nepramatomas. ^Sau
sieji" tenai gerai įsitaisę, tu
ri užėmę visas stipresnes po 
zieijas. 

tarinėmis komplikacijomis 
Europos kontinente, tvirtina, « ™ f P " e s hct*™\ v e A ^ 
kad Europai grūmoja naujas 

I SALIUNA PALEISTI KELI 
ŠŪVIAI. 

Anų naktį tuo jaus po 12:00 
per saliuno langų, 7*58 South 
Halsted st., paleisti keli šū
viai iš. revolverio. Viduj bu
vo 6 žmonės. Vienas sužeis
tas. 

IŠTIKIMAS DRAUGAS. 

AKRON, O., saus. 11. — W. 
C. AVilkins namuose visiems 
miegant kilo gaisras. Jaunas 
šuniukas visų šeimynų paža
dino iš miego ir visi įteigei-
bėjo. 

Frankai-belgai okupavę 
Rubro distriktų sukėlė visų 
kontinentų. Europai artinasi 
naujas karas. 

Vokietijos kanclieris Cuno 
paskelbė, kad Vokietijai grū
moja bolševizmas. Jei jis 
kils, už tai reiki padėkoti 
franeuzams. 

Bolševikų veikimas. 
Rusijos bolševikai | u atsi

dėjimu tėmijasi į kįlančius 
Europoje nepaprastu^ kivir-
eius. Tas jiems didžiai sva
rbu. 

Dėlto bolševikai jau konce
ntruoja savo raudonąja armi
jų Lenkijos pasieniu. Rusi
ja neturi malonės franeu
zams. Leninas £u ^a*o pa
sekėjais senai <taikoįį fulti 
lenkus ir sutriuškinli j ^ *es-

! Klaipėdoje. Bet tos pačios 
valstybės tyli, kuomet jau kê " 
linti metai lenkai laikosi už
grobę Vilnių. 

Vienur ir kitur susirėmimai. 
Anot depešų iš Bukarešto, 

ungarų su rumunų kova t?j ša-:| 
lių pasieny užvakar tęsėsi 
t r i s v a l a n d a s . 

Rumunija yra Francuos są
jungininkė. Ji kas momentas 
pasirengusi pulti Rusijų, jei 
pastaroji pultų lenkus. Bet 
ant Rumunijos gula Unga ri
ja. 

Pranešta, jog turkai nacio
nalistai jau susikirto su ang
lais ties Chanak (palei Dar-
danelius). Teeiaus dei nacio-
nalių interesų anglai su tur 
kais gali susivienyti. Tair)atj 
Anglija gali stoti VokietįjoSj 
apgymman. Tuomet vto&ifr 
psnotų visa Burof^a. 
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Preuuuieratos mokasi iŠkalno. La* 
kas bkaitosi nuo užsirašymo dieno* 
ae nuo Nauji} Metų. Norint pennai-
ayti adresą vii-ada reikia prisiųsti 
k senas adresas. Pinigai geriausia 
siusti išperkant krasoje ar ezprese 
•Money Orvler" arba įdedant pini 

{US į registruotą laišką. 
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KLAIPĖDIŠKIAI SUKILO, 
Dar niekuomet taip garsiai 

nekalbėjo svetimtaučių ir mū
siškė spauda apie Klaipė . • 
kaip jvastaruoju laiku. Klaipė
diškiui sukilo. Ilgai jie vilku 
svetimą jungę. Teriojo jų že
me krvžiuočiai krikščionybės 
vardu pri.-tdlnge, čiulpė jų gv-
vybės svvus vokiečiai, (iana 
to :uiv.'\>, atsiliepė užviręs lie-
tuvių kraują.- pajutę> naujus 
spąstus. Klaipėda lietuvių kra
štas, Lietuvai priklauso. Apie 
tai neį aitriausi mūsų priešai 
neabejoja. Bet v i n iri, žalčių po
litika, nauji.is tautų laisvės o-
balsiai.v prisidengusi viena 
rauką siūlydami Liettivai iv.»-
prikh'.u-'imy'ę. K-ta ranka ne
ria sausu lėvynej kilpą. fi ai 
Santarvės poltika. J i savo tik
slams panaudoja lenkus. Ir 
kaip anuomet kryžeiviai Eu
ropos remiami užtvenkia Ne
munų Klaipėdos tvirtove ir 
Dauguva paspendžia Dina-
barku kad užtroškius žemai
čius ir aukštaičius, lygiai da
bar Europos galybės lenkų g i n 
klais užima Vilnių ir taikosi 
Klaipėdos kraštą jų vergijon 
atiduoti. Neturint Vilniau.-, 
Lietuvai negalima tiesioginė 
prekyba su Rusija; neturint 
Klaipėdos — negalima laisva 
prekyba su vakarų Europa. 

Mūsų brolių Klaipėdiškiu 
kautrylu'4 išsisėmė ir jie prieš 
savo pavergėju.- sukėlė 

'oliui'iją. Ta revo
liucija > re. teisėtus .! u zvgis 

uies to paties kraujo j u broliai 
privalome užgirį jų pastanga-
kovoje už laisvoji" teikti jiems 
u negreičiausia moralės ir ma-
urialės pagelbos. 

Tuo tikslu sausio 13 d. at
naujinta Ciiieagoje Klaipėdos 
Komitetas iš 21 nario. J is at
siliepia į visus Amerikos lie
tuvius, kviečia rengti didžiau
sius masmitingus,, ririkt aukas 
Klaipėdos atvadavimui, infor
muoti anglų spaudų, kuri daž
nai besivaduodama mūsų prie 
šų šaltiniais Klaipėdos krašto 
sukilimų klaidingai aiškina, 
ši savaitė nuo sausio 14 d. ligi 
'21 d. yra Klaipėdos savaitė. 

Pietų laike susirinkdavo veik 
visi tos komunos gyventojai. 
Pietų dalinimas labai nespar
čiai ėjo, tai koridoiy prie val
gyklos durų sustodavo ilga ei
lė. Cialvėl buvo galima ma
tyti suskurdę komunizmo tvė
rė jai. Valgykloj buvo mažai 
šaukštu tai del šaukšto ir sto
vėdavo po keturias ir penkias 
eiles. Negalėdamas to pakęsti 
peiliu išsidrožiau sau šaukštą. 
Komunistams valgyti iš vie
no šaukšto buvo paprastas da
lykas.-Jų tarpuose būdavo Lr 
pusinteligenčių, kurie buvo 
galima 'pažinti tik iš kalbos. 
Kiti iš jų turėjo vilt] geresnės 

brikų 1921? metais žiemos me
tu ėjo gatvėmis tik duonos ir 
laisvės reikalauti, jųs pasiti
kote su kulkosvydžiais ir iš
blaškėte vienybę to proletaria
to; sušaudėte šimtus jūreivių 
ir darbininkų, paimtų nelais
vėn po Kronštato sukilimo. To 
nebūtų drįsus daryti i r juod
žiausia carų valdžia. Jųs su-
kurėte tokį komunizmą, ku
riame viešpatauja ligos, epide
mi ja , badas ir mirtis. Apart 
milionų žuvusių vyrų, moterų, 
senų, jaunų ir kudykių to ko
munizmo vargo gelmėse sušau 
dėte šimtus tūkstančių, — ku
rie netikėjo jūsų dogmomis. 

ateities, bet dauguma pareikš-1 Jus visų kraštų pavertėt Į 

Bolševikijos vaizdai. 

A. Karalius kuriam teko 
gyventi Sovietų respublikoje, 
"Lie tuvos" 287 mini. atpasa
koja savo akimis matytus vaiz 
dus. J is rašo: 

"19-0 ui. spalių mėnesy iš 

davo savo nusivylimą* Viena
me kambary būdavo vėlybų 
naktį girdėti mergų ir berną 
klykimas. Kambarys buvo pui 
k i a į papuoštas, 'puikiais divo-
nai> grindys išklotos ir ant 
lovų buvo sukrauta daugybė 
pogalvių. Mano kambary lovos. supurvintais savo obalsiais: 
.buvo grynos. Tam kambary 
gvveno bUvusi to.viešbučio šia 
vėjo, bet komunistė. Dabar gy
veno kaip kokia dama. Kaip 
kada, pasiėmus šluotų, eidavo 

Maskvos nuvykęs į Charkovą P « karidorių. Tik šluoti ma-
tikrai mačiau komunistini ro- **i šluodavo. Visur matėsi 

nuo #Hai užplikę purvai. J i 

kapinynų ir patys likviduoja
te komunizmą, bet Lietuvoj 
skelbiate gražiais žodžiais, a-
pie komunizmo gerumus ir a-
pie rojų darbininkams. Jųs 
pralenkiate didžiausius pasau
lio .veidmainius ir melagius ir 

meilė, lygybė ir brolybė, sie
kiate ir Lietuva prijungti prie 
to barbarų komunizmo. 

A. Karalius. 

PREZIDENTO PADĖKA 
FEDERACIJAI. 

Federacijos 26 skyriaus — 
V. Petrauskas, P. Gritėnas, Jo. 
Andrešiunas, O. Aleliunienė. 
Spaudos Dr-jos 4 sk. V. Ruk-
štalis, Labd. Sąjungos 5 kp. 
J •Garuckas, A. Beinoraitė, P. 
Mažeika. Šv. Petronėlės Dr-
ja — R. Mazilianskienė, P. 
Kvietkienė, Br. Bitautienė. 
Kaz. Račkauskaitė. Sv. Rožan
čiaus Dr-ja — P. Lukošaitienė 
ir M. Kilikevičienė. L. Vvčiu 
16 kp. — Kun. At. Skripkus, 
A. Budris, V. Balanda, J . Fa
bijonas, J . Stasiulėnis, Kank
lių Cboras — O. Krušaitė, p. 
Kudirka, J . Baubkus, J . Sau-
ris," Al. Jovaišaitė. Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų Dr-

jų ir jo kūrėjus Astorijos vieš
buty, šis viešbutis prieš ko- *>uvp gerai įsipenėjus, matyt, 
muni/mio atėjimą buvo p u i - | ^ * J gyveno, kada tisam 

Viausiąs visauie mieste. I>a- «^este siautė mirtinas badas. 
bar taip pat vadinamas pir
muoju Sovietų namu. Šiame 
vieŠbutv gyveno Ukrainos So-
vielų Respublikos vyriausios 
galvos. Keleiviui, kad ir ko
munistui buvojabai sunku gan 
tį jame nakvynę. Kadangi jau 
buvau išmokęs kai})'perkalbėti 
komunistus, ttu įsiprašiau į 
nakvynę. Gavau numerį ir ir- §e numatomų skurdų komu- klausomybės, o taip už linkė 

eMiiani laikui. Ola teko maty- 'uai , gTeitai artinosi. 1921 me- jimus tolimesnio pasisekimo 
tį tikrąjį komunizmų, kur bn~Hų Uemą atkeliavę iš Cbarko- i r užtikrinimų savo ištikiiny-
vo susitelkę tamsiausi visuo- vo į Maskvą pasakodavo, kad bės. 
menės elementai. Pasiteiravęs ta žiemų ten daug žuvo iš ba- š ia proga prašau priimti, 
sužinojau, kad dauguma jų 
prieš komunizmo atėjimų gy-i 

Gerb. kun. K. Urbanavičiui, 
A. Tv. R. K, Federacijos Pirmi
ninkui, So. Boston, Mass. 
Gerb. Pirmininke: 

.Man pagyvenusiam tame vieš į Lietuvos Respublikos Prezi-
buty tik tris savaites, o matė- dento vardu turiu garbės pa-
si kaip komunos gyvenimas ė- dėkuoti XII Amerikos Lietu
je blogyn. Elektros šviesai vių Ryuv> Katalikų Federaci-
mažėjant vis tankiau tekdavo j o s Kongreso dalyviams, už 
pietauti tamsumoj. Išeinamo- [ išreikštus l ietuvos Preziden-
*io& vietos taip ėmė užsikim-į tui, p. Aleksandrui Stulgins-
sti, kad kai kurias reikėjo vi-ikui, sveikinimus del Amerikos 
sai uždaiyti. Žieina, kuri ne-1 pripažinimo Lietuvos nepri-

!do ir šalčio , J. 
»•-» ' c 

(lerl)iamos Pirmininke, manox 

s-i\o .i;yvyb$'i apbaust i ir ne j tyn ir žemyn apelriskę? sus-
paisan, kokios butų pasekmes, kui'dę ir nesiprausę žmonės. 

Autorius baigdamas savo 
veno žydų skiepuose ir miesto | straipsnį kreipiasi į Lietuvos 

» • 

Seimo bolševikus atstovus: 
•"Argį jus nematote koks ko

munizmo likimas, į ką kraštas 
pa\irtęs. Jųs žadėjote rojų 
darbininams bet davėte jiems 
vergovę, kokios iKisaulis nėra 
matęs. Jųs šaukėte "vkso pa
saulio proletariate vienykis", 
bet kada apie 30,000 to paties 
proletariato iš Petrogrado fa-

uzkampitio.se, dabar gražiau
siame miesto viešbuty. Dides
niuose kambariuose buvo su-
sikimše \vrai , moters, vaiki 
nai, merginos ir vaikai. Ele-
\ eite i i- nevaikščiojo. Tai laip
tais buvo matyti lipant aukš-

aukštos pagarbos pareiškimą. 
V. Čarneckis, 

Lietuvos Respublikos Atsto
vas. 

~~ MOKSLEIVIAMS Į 
PAGALBĄ. 

Mikas Kerbelis, Fed. iždo 
globėjas, kalbės: 

17 d., Elmira, N. V. 
IS d., Binghamton, N. Y. 

Fed. Sekr. 
- , . . . » . . ; . " • ' , : : = 

KATALIKŲ SEIMAS. 

7 sausio 1923 m. 

Atstovai pradėjo rinktis į 
posėdžių salę apie 1:30 vai. 
Įeidami j salę užsiregistravo. 
Pasirodė kad iš viso atstovų 
atvyko 423, kurie atstovavo 
137 katalikų organizacijas. 

Iš Bridgeporto kolonijos 
atstovai: 

Iš Brighton Parko 
kolonijos atvyko: 

Federacijos 19 skyrius — 
Kaz. Anužis, B. Nenartonis, J . 
Klimas, J . Enčeris, A. Banys, 
V. Paukštys, J . Puodžiūnas, 
A. Barčlus, R. Andreliunas. 
Sus -mas L. R. K. A. 160 kp. 
P. Kvietkus, P. Aukštikalnis. 
Šv. Agnietės choras — Juoz. 
Žekaitis, Z. J o n a ^ i u s . L. Vy
čių 36 kp. — S. Pieža, Pr. Ju
škevičius. Nekalto Prasidėji
mo Dr-ja Mot. ir Merg. — M. 
Bludzienė, O. Gubistienė, 
Vikt. Zarumskaitė, O. Budri* 
kienė/ S. Kiličienė, M. Naug-
žemiutė, O. Kazragienė, tį. 
Dausenienė. Nuo Labdarių Są-
jnngos-J. Stapunkaitė, J . Pe 
traitis, J . Pui*tokas, M. Anu
žienė, V. Griečienė, J . Jau-
daitė. Kaz. Anužis, A. Kriau 
čiunas. B*. Kazimiero Karei
vių Gvardijos — V. Birgelis, 
A. Ramanauskas, And. Kriau
čiūnas, Ant. Barščius. 

Iš Town of Lake kolonijos 
buvo sekantieji: 

P-KIOS A. POCIENĖS 
LAIŠKAS. 

Sv. Kryžiaus parapija — J. 
Brazauskas, V. Šeputis, J . Pa-

— V. Jareckienė. Apašta- d r o ž t i s > V - Kriaučiūnas, JP 
lystės Maldos Dr-ja — A. Gi-
lienė, J . Smolenskas, A. Ste-
ponavieius, M. Dobiutė, J . Ka-
tau.skienė, V. Vaišvilieąė, O. 
Ta^kunienė, A. Ružauskienė. 
St. Sasnauskienė, O. Paliulie-
nė. Moterų Sųjungos 1 kp. — 
Juoz. Valterienė, O. Seklec-
kienė. Šv. Onos (Draugija — S. 
Remza, M. Maziliauskienė, S. 
Leščanskienė, E. Jonaitienė. J . 
Petkienė. Sus-mo L. R. K. A. 
29 kp. — J. Žakas, A. Jonu
šas, J . G lobis. Nekalto Prasiel. 

Mot. ir Merg. Dr-ja — M. 
Bujauskaitė, Mon. Gurinskai-
tė, K. Garuckaitė. Visų Šven
tų Dr-ja J . Leškauskas, Bol. 
Sekleckas p. MaziUauskas,t J . 
Urba, S. Každaila. P. Milašis, 
J . Petkus. Nuo Moterų Sųjun
gos Centro Valdybos ir Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų Centro Valdybos buvo tų 
Dr-jų Pirmininkė p. Nausie-
dienė ir Z. Jurgaitė. Šv. P.M. 
Rožančiaus Dr-jos pašalpiuės 
— B. Laz>dauskienė, A. Vaišvi
lienė, E. Baužienė^ V. Jablons
kienė, E. Ju&aitienė. 

Baltikauskas. S. Slušnis, v. 
Viekus, ir S. Kasmauskas. Vy
čių 13 kp. — M. Panavas, J . 
Janusas, A. Butkus, ir V. Stan 
cikas. Labdaringos Sųjungos 1 
kp. — P. Veryga, S. Pana
vas, V. Galnaitė, A. Radavi 
čia ir J . Kardelis. Su-mo L 
R. K. A. 85 kp. — M. Šiaučiu-
vėnas, S. Olberkis, K. Vara
navičienė, ir S. Marcinkevi
čius. Šv. Agotos M. ir P. Dr-ja 
—M. Petrošaitė, N. Sokaitė, J. 
Metrikienė. Dr-ja SS. V. Jė
zaus M. ir M. — P-nia Ivro-
melienė ir p-Iė Vieželaitė. Fe
deracijos 7 skyrius: M. Mik-
šaitė, Z. Jurgaitė, S. Slušnis, 
J . Kanušienas, ir A. Butkus. 
Šv. Kazimiero Karalaičio Dr-
ja — K. Volkovskis, Aug. Čer
niauskas, ir An. Riestainis. Šv. 
Jurgio Kareivio Dr-ja — J-. 
Brazauskas, A. Bondzius ir 
Al. Palubinskas. Nuo Federa-
jos Apskričio valdybos iš čia 
buvo J . Baltutis. 

(Bus daugiau) 

Redakcija gavo iš Paryžiaus 
laiškų nuo mūsų gerbiamos 
artistės p. O. Pocienės. J is lie-
čia ir kitus asmenis, beto ar
tistės mes visi pasigemdame 
koncertuose, dėlto bus įdomu 
jį paskelbus. ^ 

"Laimingai atkeliavau į Pa
ryžių, kur laikinai apsistojau 
kai sutvarkyti savo tolimes
nės kelionės reikalus. (Artis
tė važiuosianti Italijon). 

Atvykus į New Yorkų da
lyvavau su artistais iš Lietu
vos "Aineriean Making" iš
kilmėse Astor viešbuty. Daina
vau tik lietuvių dainas. 

Ant laivo teko dainuoti net 
dvejais atvejais. Visur pasise 
kimas puikus. 

Paryžiuje suėjau su p. Ga
briu, kų tik grįžusiu iš Lietu
vos. Jo įspūdžiai apie Lietuvą, 
labai geri. *• 

Prie £ios progos tariu savo 
gilios padėkos žodį mano prie-
teliams kurie prisidėjo ir da
lyvavo mano išleistuvių koncer 
te. Kun. Dr. I. Česaičiui už 
patirtų išleistuvių metu prie-
telybę ir jausmingų prakalba 
išleistuvių puotoje. Gerb. p. 
Jonui Bagdžiunui ir Almos 
Kliubui už surengimų man ne
tikėtai iškilmingos išleistuvių 
puotos. El ta Commerce Co. ir 
Teatro Bendrovei už traukimą 
krutamu jų paveikslų. Galop 
tam maloniam būreliui kų pa-

t 

lydėjo mane į traukinį. Nie
kuomet neužmiršiu tų malo
nių išvažiavimo įspūdžių. 

Nuoširdžiai dėkodama, lie 
kuosi jus aukštai gerbianti. 

Ona Pocienė. 
Red. prierašas. — Džiaugia 

mės laiminga Tamistos kelio
ne ir nuoširdžiai linkime ge
riausios kloties. 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

J> 

— 

Šeštadienio "Drauge 1 jsi 
brovė nemaloni klaida. Po Dr. 
S. Brenzos paveiksiu sakoma 
kad jis skolinus be nuošimčių 
lietuvių ligonbučio statybai 
$50,000, &i operacijos kabine
tui aukoja $5. Vieton operaei 
jos kabinetui aukoja $5, pri
valo būti aukoja $5,000. 

Sulietuvino A. Matuti:;. 

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS. 

PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 
(Tąsa) 

SENI I N A S (į kun. Robiaka): lr, 
kų gi tamsta, klebone, sakai apie šį baisų 
atsilikimų? 

KUN. ROBI AKAS: Aš tik meldžiuos 
už nužudytųjų ir galvažudį. 

SENITNAS: Tas visa labai gerai! 
Bet, kas gi tas galvažudy.-! 

KUN. PtOtUAKAS: Aš nežinau. Te
ičiau tamsta manys juk neįtari! 

SENIŪNAS": Aš dar netariau savo 
nuomonės. Bet, įtarimas neaplenkia nei 
tamstos, kaip gali liudyti kad ir tamstos 
atsakymas. Vis tik turėsi tamsta stoti 
paneš tardytojų ir duoti paaiškinimu. 

KUN. ROBLVKAS: Kad ir dar gar
siau apystovos prieš mane liudytų, bet 
gi aš gaTiu tik pakartoti, jog aš nekalta-. 

SENIŪNAS: Juk tamsta aiškini kaip 
nors visus tuos dalykus! Lozeras, ant 
kurio taip-gi galėtų kristi įtarimo šešėlis. 

buvo čia, kaip tamsta 'pats pripažinai. 
Kas gi galėtų a to i U tamstos virtuvėn ir 
paimti tų peilį! Kas gi, apskritai imant, 
žinojo, kad paskirtųjų valandą ponia Liu-
nienė atsiims iš tamstos tokių didelę pi-

. nepasakysi, kad senoji Zuzana galėjo būti 
įuo piktadariai Be to gi, kas gi galėjo 
nudurti tų senų Miną, čia, šitoje kamaro
je, šaJe tamstos studijos, kad nebūtų gir
dėtis tamstos miegamajame! Ir, kų gi tam 
sta pasakyk apie tų paiiį ir šių skepetaitę, 
sumirkusia kraujuje? Tuodu daiktu juk 
paženklinti tamstos raidėmis! 

K( X. ROBLVKAS (po valandėlei): 
Šis peilis yra tikrai mano; taip-gi ir ši 
skepetaitė. Tai ta pati, į kurių surišau 
pinigus ir padaviau poniai Liunienei. Ko-
kiuo būdu peilis ir skepetėlė atisdurė čia 
ir, kas tuodu daiktu paslėpė po virtu
vės spinta, nepajėgiu pasakyti. Peilio, 
tiesų pasakius, senoji Zuzana jau per 

» 

pusryčius nerado. ' : 
SENIŪNAS: Matyti, kad piktadarys 

pirmiau buvo jį pasiėmęs ir pasidėjęs sa
vo darbui. Apskritai imant, išrodo, jog 
jis labai gerai prisirengė prie nužudymo. 
Tiktai, kaip man rodosi, jis rėmėsi tuo, 
kad tūlos apystovos, kaip va- jo stovio 
šventumas, atitolins nuo jo visų įtarimą. 

KUN. ROBIAKAS: Pone Seniūne, 
tamsta ir vėl atkartoji įtarimų, jog as 
pats galėčiau būti tuo piktadariu. Tatai, 
aš priveiau vjsu griežtumu prieš tai pa
kelti savo balsą! 

SENIŪNAS: O, tikrai\ Šis pasipikti
nimas tamstai pritinka. Tik, gaila! įis at
ėjo truputį vėlokai, nes vos tik dabar. 

VARNIENĖ: Del Dievo malonės! Tai 
Geriaus butų tamstai, kad atvirai prisi- j nužudyta! Toji brangį senuolė! 
pažintum. 

KUN. ROBIAKAS: Aš tegaliu tik 
pakartoti, jog aš visaį nekaltas. Dievas 
yra liudytoju mano žoelžių teisingumui! 

SENIŪNAS (rūsčiai): Tik nešauk 
Dievo savo liudytojų ir nekraipyk taip 
savo akių. Tamsta — veidmainys! 

1L\&TININKAS: Nelaimingos mano 
sesers kraujas reikalauja keršto! I r ne-
nurimsiu, kol neipamatysiu tamstos ant 
ešafoto po giliotina! 

, SENIŪNAS: Tuo taniu, klebone, esi 
po areštu. (Į žandarą). Tu, Maurai, užsi-
liksi čia kariu su klebonu ir, saugodamas 
lavonų, neišleisi * klebono iš savo akių. 
(Į notarą). O tamsta, Karone, malonėsi 
tuojau nunešti paštan telegramų, kurį a"š 
įteiksiu tamstai. v 

KUN. ROBIAKAS: O, Dieve f Tu, juk 
žinai mano nekaltybę. I r bent kas atsitik
tų, esu Tavo rankoje! Teįvyksta Tavo 
valia! 

Uždanga nusileidžia. _\ 

TREČIOJI VAIDYKLA. 

Pirmojo veiksmo ir antrosios? vaidyk
los scenerija. 

SCENA I. 

LANSIENĖ: Ar girdėjote, kūmutės, 

negalį būti! 
TURN1S: Taip, bet kas baisiausia, 

tai sakoma, kad klebonas pats su savo 
peiliu jų nudūręs. 

TURNIENĖ: Dievuliau! kaip tamsta 
drįsti taip sakjrti? Juk tai sunkį nuodė
mė! 

TURNIS: Vaje! sunki nuodėmė! Jr 
del ko gi negali būti tiesa? Tieji kuni
gai negeresni už kitus žmones. Ar gi ku
nigas nebuvo nuteistas miriop keli metai 
tam atgal už Paryžiaus antvyskupio nužu
dymų bažnyčioje? ( 

TURNIENĖ: Tylėtum, juk s vė
liau paaiškėjo kad tai buvo negudrus 
melas. 

LANSIENĖ: Seniūnas ir notaras ir 
valsčiaus raštininkas — ji taį buvo Taš-
tininko sesuo; kaip žinote — praleido vi
są naktį vienuolyne l r sužinojo viską. Jie 
gali patvirtinti, kad kunigas nužudė ja. 

I T U R N I E N Ė : Tešneka sau. Aš gi ne
tikiu, kad mūsų klebonas, taip dievotas, 
šventas ir labdarys, butų padaręs tokią 
piktadarybę. Kad taip sako seniūnas ir 
notaras, tai nėra ko stebėtis, juk jų nei 
vienas neina bažnyčion sekmadieniais, 
nei prie komunijos per Velykas. Klebonas 
įienis buvo-jau senaį it a i a ^ ąkvje. J ie 

, 

s 

i. 
< 

f 

LANSIENĖ: Pasisaugok, kūmute! 
Jeigu seniūnas išgirstų tas šnekas, tai 
gali tamstą dar įkišti kalėjimam 

VARNIENĖ: Dar priminsiu, jeigu ne
žinota kad pasitaikė didis giliukus Lo- ^ { <v 
zerui, tam zakristijonui, kurs sekmadienio 
naktį išvažiavo į MarseilLes ir dar nesu 
grįžo. Jeigu jis butų čia, tai įtarimas kri 
stų ant jo, bet ne ant kunigo. 

TURNIS: Liaukis! Tu ta ip^albi , nes 
neapkenti to žmogaus. 

LANSIENĖ: Vienok, ką Varnienė sa
ko, tai turi būti šiek tiek tiesos. Aš grei
čiau taį įtikėčiau,-kad I^ozeras taį padarė; 
paskutiniame kare jis išmoko visokių pik
tadarybių. Aš girdėjau jį pasakojant, kad . l 

jis savo ranka nužudęs visą tuzinų <pra-
šokų. Ir, jeigu jis čia tik butų... 

, VARNIENĖ: Verčiau eikime į vie
nuolyną ir įjamatykime, kas ten.darosi. 

LANSIENĖ: Taip, eikime; gal pama
tysime, kaip kleboną išveš su žandarais. 

TURNIENĖ: Eikite sau, eikite, jųs 
kvailos moterpalaikės! Aš nieku būdu ne
žiūrėsiu, kuomet jie vilks pro šalį gerąjį 
kunigą. Ir, niekuomet neįtikėsiu, kad ku
nigas, kurs „tiek daug daro gero neturtė
liams ir ligoniams, yra piktadarys, kad ir 
seniūnas net prisiektų savo akimis tai 
matęs? 

(Visos išeina. Turnienė if£Įt į prie-

rl 

http://uzkampitio.se
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DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

44451 So. Weotern Aveooe 
Tclcf. Larayctte 4146 

Š 

Taan4os: 8-11 rytais, 1-1 po 
pietų Ir f-a vakarais. Nedėldie-
nials Uktal po pietų s lkl B Tai. 

• 

imimn"~- » • » » 

LIETUVIAI 
O X « 1 » » » * < 

PRAKALBOS. — VAKARAS, lės yra leidžiama ir kokiam 
PASIAUKOJO. tikslui. Paskiau sekė tų kny

gelių pardavinėjimas. Buvo 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4*31 8* ashland Ave. 
Tel. Yards 994 

Tel. Yards Ott4 
OFISO $ AL.: 

8—lt v. ryto, 1—I ir ?—I T. v. 
Nedėllomls: nuo I I r. ryto lkl 
1 Tai. po pietų. 

Resld. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard K I I 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS iv 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų Ir Tisų cbroalakų Ugų. 

Oflsas: S335 S. HaMed St. 
Vai.: II—11 ryto: I—I P© 
plet, 7—8vak. Ned. i r — 1 1 d. 
Rea. 1119 Indepeadenoe BlTd. 

Chicago. 

Cleveland Ohio. — Sausio J. 
>d. lietuvių, svęt. įvyko links
miausias ir įdomiausias {Tau
tos Fondo 22 skyriaus vaka
ras. Skaitlinga buvo susirin
kusi publika, rodos, varyte 

matyti, kad žmonės tą.* darbą 
atjautė -— pirko. t 

Vaidinimas. 

Po to buvo atvaidinta dra
ma 3 aktų * Žmonės'. Vaid. L. 

2/ 

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

Tel. Canal 3118 

K 

> 
> 

> 
* Ofiso Tai.: 10 ryto Iki 12 po plet. 
* 5 iki 7 vai vakaro. 
* Rea. vai.: 2 iki 4 po pietų. 
a 4193 Archer Ave. 
* Tel. Lafayette 0098 

S 

PRANEŠIM'S. 
orisaa Dr. G. M. Glaaer pe« 

reina i rankas Dr. Cnas. Segal. 
žento ir partnerio. Ylai senleje 
pažį.staml ir draugai aplalkys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr. G. M. Glasar. 

S141 So. Morgan 6treot 
Ofiso Valandos: Nuo I I ryto 

Iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
Ned. nuo I I iki t po pietų. 

Telefonas Yards 187 

buvo privaryta pilna svetainė Vyčių 25 kp. scenos mėgėjai, 
kaip paprastai, puikiai pasi
rodė, gerai atliko savo roles, 
Beje, negalima praleisti nepa
žymėjus, ka,d čionai svarbiau
sias roles vaidino pasižymė
ję asmenys: Varguolio rolę at
liks P. Jackus; jis visados 
atlikdavo savo užduoti gerai, 
bet šiuoiu kartu — tikrai pa-
sirodė artistiškai su savo seno 
žmogaus balsu ir nudavinmis. 

Onos, Varguolio dukters, 
rolę atliko visiems gana gerai 
žinoma scenos mėgėja, "p. P. 
Sakalauskaitė .— žymiausia ir 
gabiausia L; Vyčių 25 kp. ar
tistė, kuri su savo jausmai* 
ir prigimtais undavimais, 
Mirtum, žavėte žavėjo visa su
sirinkusia, publiką. 

Vaikino, Onos mylimo, rolę 
atliko P. Ik>rtinikas, kuris tai-
}>ogi labai įspūdingai im to j 
pasirodė. Matyti, kad P. LJor-
tinikas bus L.vVyčių 25 kp. di-
dolis scenos mėgėjas. 

Mateušo, senyvo žmogaus, 
rolo atliko P. Stankus, kuris 

žmonių. 
Atidarydamas vakarą pro

gramos vedėjas, J . Kuzas, pa
aiškino, kad kažin iš kokios 
priežasties mūsų kviestas kal
bėtojas, M. Kerbelis, nepribu
vo. Tat jo vietoje programos 
vedėjas pristatė kalbėti gerb. 
kun. 1). Mikšį, kuris nesenai 
yra atvykęs iš Lietuvos. Kal
bėtojas labai įspūdingai kal
bėjo, ragindamas visus lietu 
vius, kad remtų Lietuvos mo
ksleivius. Taipogi kun. D. 
Miksi s savo turiningoj kalbo
je prisiminė įr tą: kad yra iš
leista Lietuvos Liublijinio Sei
mo knygelė, su Lietuvos visais 
žymiausiais veikėjais. Kalbė
tojas savo kalboje prisiminė 
ir paaiškino: delko tos knyge-

Po visos programo buvo 
šokiai ir $10 dovanų paskyri

mas , kurį skyrė T. Fondo 22 
skyr. Tą dešimts dolerių lai-
rnėji p . M. Kuzmauskaitė, kuri 
deklamavo tame vakare. Lai
mė jaunai deklamatorei! 

Buvo matyti, kad T. Fondo 
22 skyrius laimės šio vakair 
pelnu, nes žmonių buvo pilna 
svetainė visą vakarą. 

Beje, turiu, pažymėti ir tą, 
kad buvo sutrumpinta sio va-
kfiro didžioji programa — ati
dėjo kitam sykiui. V .y lis. 

TEATRAS SU DAINOMIS. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
U E T l VIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins Tisu 
akių tempimą 
kas yra priežas_ 

p p « - S ^ S J K O timl skaudėjimo 
galvos, svaigulio, aptemimo. nerT©-
tunią, skaudančius ir užsidegusius/ . . , . , . * 
karščiu akių kreivos akys katerak-, t.l:jK>g! p a s i r o d ė l a b a i t i n k a 

Te1 BlTd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVEMl E 
A R U 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 1 ryto iki I Tak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

ikių 
to, nemiegio; neUkras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta,. Sergėkite saTO re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nodėliomis nuo 10 iki 8 vai. Takare. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po num. 

1341 — 41 So. Halsted Street 
Ifaujaine Jociaus Ręst. 9 labų. 
Priima Ligonius nno 9-11 A. M. 

i -a p . M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas Tel. Fairffca 1874 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLINOU 
Telefonas Vardą 50S2 

Valandos — 8 iki 11 Is ryt< 
po platų 5 Iki 8 Tak. Nadėlloml* 
ofisas uždarytas. 

OR. CHARLES SEGAL 
[Perkėlė savo ofisą po numeriu] 

4729 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECUALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vjrų Ligų 

[Val.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5| 
jpo pietų: nuo 7—8:30 vakare. J 
įJNedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drcxel 2880 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

19900 S. Michigan Avenue 
Telef. Pullman 342 ir 849 
ELEKTRA GYDYMAS 

Tel. Boulevard 2-160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Cblcago, W. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomal kure reika
lauja pagelbos. 

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

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 So. AsMand Ave., kamp. 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, I I ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčios 

Temyk mano parašų 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 Takare 

Nedėliotais nuo 8 iki 12 pietų 

LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintelis vandeniu kelias Lietu
von per Southampton ant Milžinų 
laivų AQUITANIA MAURETANIA 

45,647 tonų 30,704 tonų 
BERENGARIA 52,022 tonų 

Apleidžia New Yorka kas L'tarnin 
ka Greitas persėdimas Southamp-

tone: Lietuviai ypatiškai lydėti 
I Piliavą (2 kl: $150:00) 

(3 kl: $109:50) 
Karės taksai atskirai 

KELIAUNTNKAI IS LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
į Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė: 

Greičiausi laivai pasaulyje: 
Informacjas kaslink kainas ir rei
kalingus dokumentus del iškalno 
apmokamų keliauninkų galite gau 
ti nuo bile agento: Pareikalauki
te: Yra vienas jūsų mieste arba 
apieiinkėj: 

Spring Valley, Iii. — Jauna-
meeių L. Vyčių 28 kp. ir k p. 
choras vadpvaujant A. P. Stul
gai, rengiasi prie teatro su 
Rainomis. Vakaras įvyks 12 
vasario 6v. Onos para p. s.vet. 
J skalno reikia pasakyti, kad 
vakaras bus puikus, nes ma
žieji Vyčiai jau yra pasižy
mėję, o šį kartą mano dar 
smarkiau pasirodyti. Pusę pel
no skiria parapijos naiftiai. 

Vytis. 

Kas užrašys ne per agentę savo giminėms, ar pažys

tamiems Amerikoje, ar Lietuvoje nors pusei mėty "DRAU-

GĄ" už $3.00, gaus dovanėlę šj oro pranašą, o kas už

rašys visiems metams už $6 .00 gaus oro pranašą ir nau

ją Lietuvos žemlapį. 

Kas užrašys "LAIVĄ" į Lietuvą už $2.00 metams, 

arba Amerikoje už $1 .50 metams gaus naują Lietuvos 

žemlapį. * 

D R A U G A S P U B . C 0 . 

2334 So. Oakley Ave. - : - Chicago, 111 
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Ofiso TeL Cicero 4 t = 

Į DR. J. SHINGLMAN \ 
§ 1325 So. 49 Conrt 

N. E. Cor. 49 Court Ir l t Btr. S 
' ant viršaus Talstynyčios. S 
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jNature Gure Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Cluropratas 
Naturopathas 

Gydau įvairias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be Taistų Ir 

operacijų, — naujausiais bu 
daia. 

4224 Archer A T . Brighton Park 
Thcater Bldg., 2-ros lubos. 
Valandos; nuo 9 iki 12 diena. 

Nuo 6 iki S Tai. vak. 
Nedčldieniais nuo 9 iki 13. 

Tel. Lafayette 5698 

Remkite tuos biznierius kuri* 
garsinasi "Drauge" , nes jie 

—— 
•MiaiisniniuiiiiMguiiuuiiHifuiiiiuiiiiiv 

S. D. LACHAWI0Z 
LIETUVIS GRASOMUS 

£2314 W. 23-rd PL Chicago, Dlj 
: Patarnauja laidotuvėse kuopi-

Sgiausla. Reikale meldžiu atsišau 

••i 

i 

OUh ;oje į-olėje; jis savo u/, 
duotį a'tliko kuogeriausiai. 
Tulianskio, turtingo žmogaus, 
rolv atliko 8t.% Palšis. NOJ-S jis 
yra čia augės, bet yra tikras 
Irotuvis, dailiai vartoja savo 
kalbą, i-oilos, kad jis visai 
šios šalies nematęs — pagii 
tinaį savo rolę atliko. . 

Taipogi ir kiti savo užduo
ti išpildo gana gerai, kaip tai: 
Petrof — A. Mikelionis, Bo-
rodko — J . Pangonis. Nors jis 
čia augęs, bet gan gerai savo 
role vaidino; Kaimyno rolę 
atliko V. Labašauskas. • 

Sceną, permainant deklama
vo p. M. Kuzmauskiutė, labai 
tinkamą tam vakarui pritai 
k>tą deklamaciją — puikiai 
auiKo. 

Pasibaigus veikalą vaidini i 
buvo pasveikinimas visos pu
blikos su Naujais Manais. Pa
daryta didelis įspudys, kada 
i:v\jo pats T. Fo-ido 22 sky
riaus pirmininkas,' A. Banys, 
s.» dviem nedidelėm mergai-
tein, p. A. Juciuto ir p. A. Vy-
šniauskaite; jodvi tui-ėjo: vie
na Lietuvos vėliavą, antra gy
vų gėlių vainiką; A. Banys 
tuo syk pasakė tam tinkamą 
prakalbėlę. 

Paskiau grojo stygų orkes
trą, kuri susidėjus buvo iš L. 
Vyčių 2».kp. nariu ir iš kelių 
svetimtaučių — labai puikiai 
išrodė. Prie tos orkestros bu
vo atvykusi iš New . Yorko 
svetimtautė, didehė artistė, šo-
kėja, p-lė A. Venee. J i savo 
nukliais kaidais ir artistiškais 
gabumais, labai prijuokino ir 
pralinksmino visus susirinkus
ius tame vakare. . 

svetimtaučiai pasiaukojo lie
tuviams. 

Visa to vali aro programa 
buvo surengta L. Vyčių 25 kp. 
Garbė T. Fondo 22 skyriui py 
sugebėjimą veikti taip kad ne
tik savieji atjaučia tą prakil
nų darbą, -bet dar ir svetim
taučiai prisideda prie jo ir dar , 

Cicero, 111. — .Jau scuai bu 
vo dienrašty rašyta apie Šv. 
(irigaiiaus (jiedorių l)r-ją, clio 
rą šv. Antano parapijoj. Ne
vietiniai gali pamanyti, kad 
jis yra pranykęs, bet ištikrų-
jų ne: jis gyvuoja ir daug gra
žių .darbų nuveikia, tik netiuv-
damas korespondento, jo nu
veikti ir veikiamieji darbai ne 
buvo garsinami spaudoj. 

Gruodžio 29 .d. ši draugija 
laikė •priešinetiuį susirinkimų. 

Kitus rei kalus ap&va vsč i u i 
rinko valdybų 1923 m. Išrin
ko: dvasios vadu kun. II. 

Br. 

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

Abstraktai examinuojaini, pinigai 
ant real estate skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Comtnerce Bldg. 
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945 

VAKARAJS 
3236 So. Halsted Street. % 

(Eagle Musie Co.) 
Telef. Boulevard 6737 

Randolph 4756 
A A S L A K I S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyje 

ASSOCIATIOlf BLDG. 
19 South La SaUe Street 

Room 1303 
Valandos 9 ryto iki 6 po pieU 

Namų Tel. Hyde Parjc 3895 

J. P. WAITCHES 
La vvy er 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dten.: R. 511-127 K. Dearbon 

i Stroet TeL Dearbor* 66*6 
Vakarais: 10736 S. Wabask Ave. 
Roseland Tel Pullman 6It7 

O R O P R A N A Š A S . 

Kaina $1.00 

Šis pranašas pasago kokis bus,prja*. ivuona3j/en^iasi būti 

lytaus pamaži eina iš grintelės laukant vyras, gi ateinant gie'd-

riam orui išeina laukan moteriška. 
. - -

Vaičiūną, pirm. — varg. 
Lauraitį, pag. —̂  L. Juciutę, 
nut. rast. — Oną Vaiaitę, fin. 
rast. — Ona Kiškuniutę, ižd. 
— K. Matulaitį, koresp. — O-
ną Valaite, gaklų prižiūrėto
jai — M. Vilkauskaitė ir K. 
Matulaitis. 

Ši draugi ja yra nutarusi 
scenoj statytį operetę "Kat
riutės Gintarai" vas. 11 d. 
1923 m. Šv. Antano par. svet. 
V e i kalas yra gražus, jo at vai
dinimui yra parinkti gabus 
\aidilos — dainininkai. Tik
rai bus verta pamatyti jį. 

{Taip, kaip Šv. Grigaliaus 
(jiedorių Dr-ja gyvavo, taip ir 
gyvuos. Korespondentė. 

VĖŽIO LIGA NEPAVELDĖ 
JAMA. 

Adresuokite: 

DRAUGAS PUBL. CO. 

2334 South Oakley Avenue , Chicago, Illinois, 

įk» » » » • • • » » » » » » » » • • » • » • • • -*! 

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

• — i 

Ofisas DidmiestyJ: 
29 South La Salle Street 

Kambarls 530 
Telefonas: Central 61M 

[Vakarais 322S S. Halsted StJ 
Telefonas: Yards 4031 

NAUJI ŽEMLAPIAI IŠ 
LIETUVOS. 

Dideli, aiškus, graži 
Nurodyti Lietuvos gelžkel 
liai (platieji ir siaurieji)j 
plentai, miesteliai ir bažnyl 
kiemiai. 
žemlapio kaina 
Su prisiimtinai 5( 

Reikalaukite Draugo Kn^ 
g-yne 
2334 South Oakley Aveni 

Chicago, 111. 

Jieškok RAUDONO BRŪKŠNIO aplink viršų 

Vėžio liga ne pavelde jania 
ji nėra kraujo liga ir neužkre-
čiama. 

Vėžio liga sergantis yra n<e-
pavojingesnis tiems, aplink jį, 
už tą, kuris kenčia nuo sulau
žytos rankos. 

Niekas nežino kaip ir kada 
vėžio liga prasidėjo, bet daug 
žinoma apie ligos progresų, 
kuomet ji prasideda. Liga ple
čiasi nuo ten ię kur prasideda 
ir naikina sveikas kūno celes. 
Išsiunčia gyvas celes, kurios 
apsistoja kitose kūno dalyse ir 
ten vėžys pradeda augti. Ga
lutinai taip apsilpnina sergan
tį, jog nėra jau jam pagelbos. 

Bet jeigu vėžys į laiką su
čiuopiamas, sergantis *gali būti 
išgydytas. *Geriausįa tuomet, 
kuomet vėžio karpa, skaudu
li? arba užgavimas dar nepa
virto į tikrą vėžį. Reikia su
griebti prieš jo išsiplėtimą. 
Kuomet tik vėžys pradeda kū
ne išsiplėtoti tai tada nėra jo-

i 

Bukite tikri ir pirkite Goodrich Ka
syklų Ceverykus, sutaupysite pinigus 
pabaigoje metų ant j asų čeveryku 

White Lehigh 

* * HI-PRESS 
f< 

^ 

Visuomet juos pažinti galite su Rau
donu Brūkšniu Aplink Viršų. 
Jie ilgiau nešiojasi negu plienas ir nė
ra reikalo dėti puspadžių. 

|THE B- F- GOODRICH HU8BER COMPANY" 
Akron, Ohio. 

Goodrich 
M Rubber 

Footvvcar 
'Best in the LongRun" 

ava 

file:///aidilos


Pirmadienis Sausio 15 192S 

POUCMONAS APIE NE
DORYBIŲ SISTEMA 

CHICAGOJE. 

riškus susir inkimus ir auklė
ti save į doros i r gerus žmo
nes. T ik ta i , kuomet bus pas 
kėlbtaj* laikas sns-mo, nepa
mirškite visi šv. Kryžiaus pa-
rap. mokyklos alumnai atsilan 

Devocijonalų, k. a. rodančiu, nizacijų valdybų i r veikėjų su-
skaplierių,. kryželių, maldak- sir inkima sausio* 17d. 7:30 vai. 

nygių i r ki tų visokiu knvirtt ^ a k : š i r - JlW* *"*- svafc ben-
«oo4pir«i+Tr«,«i u„ J " r a i pas i tar t i ka ip paminėsi-
pasiskaitymui bus galima g a n - ^ L £ t n v o g ^p r ik l ausomybės 
t i bažnytines svetainės kam penkių metų sukaktuvių Sveh-
baryje. tę vasario 16 įi 

Tvarka pamokslų i r pamal- j J - A - M e i l ū n a s , pirm. 
dų bus paskelbta pirmame mi . ; BRIGRTON Park . — Iš 
sijos vakare. j priežasties Imbd. Saj . seimo 

U rami ju ry tyrinėja Chica
go jo politikierių palaikomą 
nedorybių sistemą, kurios įo-
kiu būdu negalima išnaikinti.! K a t S l w l l d o s D r . j a l n i p n t 

T a . yra <M to, kad su poliU- | > l o n , 1 0 j n k o k i o m S s p r į emonė . 
k ienn.s .šv,,.., vetfcin kai-kn- R,-,s ]wdfirht!. S p m M l o s D v . j i } 

skaitlingiausia nariais ir kaip 
išplatinus gorę spaudą kuo-

'ERKANTIEMS P A S MUS 

fie ir |K>li<-ijos nariai . 
Bevedant tyrinėjimus \ i<*-

nas VVarron i^at. polieijos sto 
ties polieiuonas parašė laišką 
kriminaliu teisino teisėjui M<-
Kinley. Atvaizdinama, kas 
policijos veikiama nedorybių 
palaikymo klausiniu. Teisė-
jas tą laišką pavedė grand ju
ry. 

Miškas paskelbtas spaudo
je. Pas i rodo, jog doram po-
liemonui sunkus gyvenimas. 
J e i pasitaiko jam susidurti 
kur su vedama prostitucija 
policijos globoje, tai prisiei-, 
na užsimerkti ir tylėti. Ki-
Ipupgi j is bus kilnojamas iš 
vienos stoties 
spaudžiamas. 

Policmonas laiške nušviečia 
tik savo distriktą. Prost i tu
cijos palaikytojai moka dide
lius pinigus, (uat ' tus kolek-
tuoja IX \vardos politinis kliu-
bas. Įveliamas ir vienas val
stybinis senatorius tau biau-
rian graf tan. 

Be abejonės, negeriau vei-
kiasį i r kituose policijos dis-
t liktuose. 

Grand jury veda tardymus. 
Bet ar tas duos geistinus re
zultatus, reikia abejoti. Chi-
engoje praėjo visokiu bjauriu 
daiktu. Anais metais del gra-

plaėiausiai. 

i šis obalsis: "Yic -Taigi Iri 
nas už visus ir visi už vieną 
užsidega mūsų širdyse i r lai 
niekados neužgęsta. Misijos y-
r:\ visiems lietuviams šv. Kry
žiaus parapijoje, ir visi lietu
viai jas lankys, pasinaudos? 
jomis. 

Alumnų Draugi ja y ra vi
siems šv. Kryžiaus parap. mo
kyklą, užbaigusiems, i r jie visi 
niekad neapleis sus-mų, išsky
rus labai svarbias piiežastis. 

Spaudos I)r-ja y ra visiems, 
-, platins gera spauda ir visi pa-kiton ir dar ' e v *~* v r» 

dės jai tame darbe. 
Darutis . 

ŠV. AGNIETžS CHORO VA 
KARAS. 

Brighton Park . — Labai 
puikiai nusisekė pasilinksmi
nimo vakaras — šokis, kuri 
surengė Sv. Agnietės choras, 
sausio 7 d. Ištikrųjų, mes ne
sitikėjome kad tokia pilnut'"' 
svetainė prisir inktų žmonių, 
nes tą patį vakarą daug kitų 
vakarėliu buvo rengiamų kitu 
kolonijų, kurios nemažai ir 
mūsų briglitoniparkiečių pa
traukia. Bet musėt visus noro-

ftų pa lys detektivai susikoveim> s nenoromis t raukte t raukė 
labai puiki muzika. Užtat a revolveriais vidumioscio gat

vėse. Laikraščiai pakėlė bai
sų triukšmą. Pasekmėje be
veik nieko neišėjo. . 

CICERO, ILL. 

Rado laikrodėlį. 
Pranešu, kad aš sausio 1 d. 

1923 m. ant gatvės radaiuauk-
sinį laikrodėlį. Atsikreipkite 
j« atsi imti šiuo adresu: Jonas 
Budinąs, 144o Ko. 50-tli ave.. 
Cicero. 111. 

TOWN OF LAKE. 

Town-of-b ikieeiai lietuviai 
labai pradeda Įdomauti apie 
misijas kurios prasidės sausio 
3 o' *!., 7:30 vai. vak. 

(Jirdėti visi žada jomis pa
sinaudoti . Džiaugias, kad vie 
na savaitė bus moterims, o 
k i t a vyrams, nes vienį ki tus 
galės išleisti. Misijonieriai la
bai garsus pamokslininkai, 
nes t ie liudija kurie jau juos 
girdėjo. 

Alnmnai, ]x> misijų, kuomet 
gerb. kun. A. Martiniais tu
rės daugiau liuosesnių vakarų, 
žada vėl turėti savo regnlia-

i A. I A. 
PRAN. BARTUSEVIČIENĖ 

Mirė sausio 16 d. 1922. Metilus 
pamaldos bus utnrninke: sausio 16 
d. 182a šv. Jurg io bažnyčioj , 7:30 
vai. ryte- #'!<** šv. .Mišios už »os sie
la bus toj pačioj bažnyčioj s endoj , 
gausio 17 d. ir panėdclij sausio 22 d. 

Nuoširdžiai l.vi^*inmc visus drau-
ga> ir pažw.uu..-. daly. v a u O |.:iniftl-
«k*»e. ' 

Nulindę: 
Vyras Vinc. Bartusevičius 

I r šeimyna Gurinskų 

ėių rengėjams. Pelno irgi liko 
ne mažai! / 

Širdingai ariu visiems atsi
lankiusiems i mūsų tą. vakarą, 
visiems kurie nuoširdžiai dar-
bavosi, kad t ik geriau vaka
ras nusisektu! 

Taipgi norime ištarti patlė-
kos žotli sekantiems gerašir
džiams už labai puikią paramą 
J . Janeliunui . V. Pioktorcna 
nui, Mr. Ba r r (svet imtautis) , 
St. Przenskiui, J . Druliui ir 
įeitiems. J i e visuomet mūsų 
eliorą šelpia gausiomis auko
mis. 

Dar svki visiems atsilan-
kiusiems taria širdingiausią a-
ėiu šv . Agnietės Choras. 

MISIJOS T 0 W N 0 F LAKE. 

Antradieny, sausio 16 d , 
7:30 vai. vak. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, 46-ta i r Hermitage 
Ave., prasidės misijos, kurios 
tęsis dvi savaiti . Pirmoji sa
vaitė skir iama moterims ir 
merginoms; antroji , vyrams. 
Misijas duos Tėvai Marijonai, 
P . Andziulis i r A. Cikoto, a-
budu nesenai atvykusiu iš Lie
tuvos, uolus i r pa tyrę pamok
slininkai. Net ir didžiausi be
dieviai su noru i r atsidėjimu 
klauso jų pamokslų. 

Tikiu, k a d nebus tokio lie
tuvio Town of Lake i r apielin 
kėj kur is nepasinaudos šiomis 
ypatingomis Dievo malonėmis. 

PARSIDUODA grocemė la
bai * pigiai. Vieta apgyventa 
vien lietuviais atsišaukite šiuo 
antrašu: 
4546 So. Paulina St. Chicago. 

Telef: Boulevard 2813 

Kun. A. Skrypko, 
š v . Kryžiaus parap . kleb. 

PRANEŠIMAI. 

SLLRKJV ' 160 kuopos sus-mas 
bus pirmadieny, sausio 15 d. 
7 vai. vak. tfėfc J*ras. š v . P . 
M. P . parap . sv«t. Visi nariai-

[ės būt inai at i i jankykite . Tu-
rime s v a ^ į ų neikalii aptar i -

ORGANIZACIJŲ DOMEI į m u L P ^ Š ? * € e n 1 r ^ y r a p r i " _ 1_ siųsta nar iams gražių kalen-
L. L . Paskolos Chieagos ' dorių. Galėsite atsiimti. 

Apskri tys kviečia visų orga-< V. j^Įfrjftfe rast . 

DOKUMENTUS PADAROM 
DYKAI. 

Mainydami, p i rkdami ar par
duodami visados kreipkitės 
pas 

S. L. FABIONAS CO. 

"DRAUGO" KNYGYNE GALIMA GAUTI ŠlU 
N 

GAVO FIHIGUS L 

* 

I 

*M.) 

KURIUOS SIUNTĖ P E R " D R A U G Ą " S«B 4 S M E N Į S : 
Kiella Ignacas 
Žvinakis Vaitiekus^(Sh«eboygan, Wis.) 
J a k š t a s Pe t ras (Cicero, Tli.) 
Susnickienė Uoanna 
vaškunas Kazimieras 
Ruplis J . 
Zaramba F . (Seranton, Pa.. 
Šemetulskis VI. (Cicero, UI.) 
Kelpšas Pranciškus 
Armonienė Uršulė (Donorą, 
Brazauskas Antanas 
Barčas Jonas (Cicero, UI.) 
Ju ra i t i s Adomas 
Rimkus Jonas 

• 

Valai t i s Jonas 
Baltrunienė Jus t i na (Indiana Harbor, Ind.-
Siaulytis Povilas 
Rusis J . (Racine, Wis.) 
Kiella Juozas 
Yudys St. ( Indiana Harbor, Inl.) 
Kelečiute Emil i ja 
Nark is Steponas 
Ignatavičius Konradas" 
Kubil iute Kot r ina (Philadelphia, Pa.) 
Brueas Pi lypas 
Šeštokas Jonas 
Pulokaitė Uršule 
Martikonis Antanas 
Micovieius Vincentas 
Šaunora Juozas 
Str ioga Augus tas 
Adomait is Juozas 
Uartkai tė Zofija (Cicero, 111.) 
.Jcruekis Pranc iškus , (^avlorvino, 111.) 
Ž v i r t o n k Stanislovas 

. 

' + : - • 
• Ž o s t a w t M . ; 

Janauskas Antanas- . ' •-
^ Pojįlauskienė Zofija 

Bikiiiaite Tekle . : ; h - ' '.' 
Prascevičius Juozapas (I lammond, Ind.) ; * • 

• • • -

Bitinas Mykolas 
I^p tausk ienė Teodora 
Volončaitė Romicele 
Mosteikiai D: i r N. v . į 
Klapatauskis Vladas ( Indiana Uarbor, Ind.) 
Ja tuž i s IVIykolas 
Masiokas Pe t ras 
Smilgevičius P ranas 
Kulbis Kazimieras 
Jarikauskis Alex (E.' Chicago, Ind.) 
Stonis J . (Batavia, 111.) 
Giniotis Leonas 
Šakys Pe t r a s ' (Morgan Park , UI.) 
Bal t rūnas Ciprijonas 
Staskevičienė Barbora 
Zerkauskas Juozas 
Žalymiute Emili ja 
Vaičius Jonas (West Pnllman, UI.) 
Sudimtas J . 

. Knistatt tas J o n a s -
» . • . . . . . . . . . . . • — • ' — — _ . _ • - • 

\ Narkis Steponas 
Žalymienė Veronika 

DRAUOO P I N I G Ų SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdiena, išskyrus šventadienius iki 8 v, v. 
1 • • — — I '• , V'.' . " , ' " • > . . ' r 

Paliirpti plaukai ir pleiskanos nčra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. 

yra mirtinu priešu pleiskanų. ^*ik kelis 
kartus pauaudojus jos iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palajjymui sveikos 

gaivos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ituftes. 
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centas prisiunčiame 

tiesiai iš labaratorijos. 
F. AO. RICHTER A CO. 

104-114 So . 4th St . 
i 

Broofclyn, N. Y. 

(fjicnijo.lll. 
rtOO W. S5th St. CblCAgo, 
Tftl. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS DUS LABAI JIM ANT 
BTAUDOS. 

Pfl»okniln£lfnisia Hluririam pinlgiiB 
Jr parduodami latvokartt's 
. . Esnm flogLstriiotI Notarai Lietuvos 
Atstovybėje 

10c. 

30c 

Ifcitlrbtjlal Ir lmporterlai <ioriaii<.ii) 

ITALIŠKŲ 
ltnnka JMrhtu j 

Armonikų 
|OMrlauMti| vl-

•m pasauli j . 
C.aruntiio.ia-

linos ant de-
Isimts motn 
|u#. dauir *e-

iesne<* k a i -

tas nėra ko
la kitu fir-

Ima S. V: ir 
I Italijoj rali 
[jan iMU-diiMli. 
•Kninra w» P] I 
IUOIII intitruk -
rijom dnoda-

Inifi plrkėjnnui. M n caranluojaino 
IIUMI mokiniui ral«'<« irroti ant armo* 
Intkos ii raida i keturių- iiiėm-sim 
I laiko. Kasykite niiidi-kai reiknlan-
Ijuiit informaeijt}. Katalioran stuu-
lAiama* dykai: 
Kunttu HerenelU Aro^leon M(r. <<>: 

Į817 Blae Uland Ave: Clilcaro, III. 

75c 

10c, 

25c. 

telefonas Yarda 1138 
S T A N L E Y P. 

MAŽEIKA 
URABORirs IR! 

BaLsamuotoJas 
Tūrių automo

bilius vlsoklemsj 
raikalams. Kaina] 
prieinama. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago. 

Telefonas Boulevard 41S9 

A. Masalskis! 
Graborius 

Patarnauju lal-i 
dotuvės* ves-J 
tuvėre krlk*-# 
tynoaa ir kltuo-j 
•e reikaluose^ 
Kainos prialna-; 
mos 

,3307 Auburn Ave. Chicago 

Viletitiac Diossnjaking Collego 
2407 W. Madlson Street 
Telefonas Kceley 1«43 

Moko Siuvimo, Patternų klr 
jpimo, Designing bizniui Ir na-
Imams. Vietos duodama dykai. 
[Diplomai, Mokslas lengvais at-
[mokėjimais. Klosos dienomis ir 
mkarais. "Reikalaukit knygelės. 

{Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-
jllu. Taisyme. Norint informacijų 
(rakykitė ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

* , jfc*1 

IŠIMU TONSILUS 
tobuliausiomis moUo priemonėmis: 

1,—be peilio, 
2,—Tie kraujo, 
3,—!><• marinimo, 
4,—be skausmo, 

į 5,—be jokio pavojaus sveikatai. 
Po operacijos, pacijentas gali tuoj 
eiti J darbą, grali tuoj valgyti; dai 
ninihku. balsas tampa malonesnis,; 
visa/ sveikata geresnė. Kuriems iš-
miau tonsilus, yra pilnai užganė

dinti. 
Ligonius su Jvairiomis ligomis^] 

prijtmu: 
Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki 

9 vai. vakare 
Nedaliomis ir seredomis ofisas 

uždarytas. 
DR. AL. M. RAČKTJS, 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
OBSTETRIEAS, 

11 So. 50th Ave. Cicero, 111. 
131 

Tel. Gaaal 3ft7. Vak. Oanal 3118 

DR. F. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 South Bfalsted Street 

Valandos: l t lkl 12 ryt*: 1 iki 4 
po piety: l iki I vakare 

Nes ikank ink su 
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais 
Patrink truput] su 

Paifl-Expelleriu 
ant skaudami} vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos. 
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklj. 

No. S. 1. Logika. Sutaisė A. J a k š t a s 50& 
No. 45. Broliukai — Dobilėliui , 20c 
No. S. 1. Gyvenimas švento Juozapo. 18 Ttaln, knlbos ver-

Jurgi.s Baltrušai t is 
No. S. 2G. Lakšt ingala i r Pas Kris taus Eglelę Parakė 

M. Šalčius . .\ . . . / . . . . 
No. S. 1. Lietuvių l i teratūras istorijos san t rauka . M. 

Biržiškos 15c 
No. R. 20 f aaugusių žmonių knygelė. Parašė vyskupas 

M. Valančius Kaina 40a 
No. 8. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J . 

Slcruodys .' 
No. S. 1. Rašybos mokslo darbeliai dalis JT. Sudarė mo

kytojas S. Vaznelis. Ka ina 
No. S. 2. Sniego karalai tė . Ketur ių veiksmų, penkių pa

veikslų d rama vaikams su dainomis. Ver tė 

No. S. 2. Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos. M. 
No. S. 1. Bejėgis Socializmas '. 5c. 
No. 57. Kksprcsionizmas 25c. 
No. 30. Gėlių pintinėlė 20c. 
No. S. 3. Gyvasis Rožaneius 10c. 
No. S. Į. Mūsų Keliai. Parašė M. Krupavičius 15c. 
Anikščių Šilelis. — Vysk. Ant. Baranausko eilės . . ^ . 10c. 
Apaštalystės Maldos Sta tutas . — Vertė kun. Saurusai-

tis 35c 
Aureolė. (Oratorija) - - M. Gustait is 15c 
Apeigos Rymo Katal ikų Bažnyčios. — Vertė J . Gerutis 60c. ^ 
Apie Apšvieta. — Parašė kun. prof. Bučys 25c. 
Ar Yra Pragaras? — Parašė kun. Pr . Schouppe, vertė 

lnm. Pel. Martišius 30c. 
Aušrelė. — Dramat iška vienoje veikmėje operetė. Pa

rašė Pranas . Kaina 10c. 
Amerikos Dovanos Lietuvoje. — K o n r d i j a penkių aktų 

iš naujausių laikų. Parašė . V. K. Ka ina . . . . 20c. 
No. 41. Vaikų pasiskai tymai 5 c 
No. 11. Vadovėlis išmokti mišioms t 5c. 
No. 49. Atsargia i au. Ugnimi! 10c 
No. (I Apie Vyskupų Rinkimus 5c. 
No. 55. Bažnyčia ir Valstybė 5c 
No. S. 2. Betliejaus Stainelė 20c 

Biržiškos. 142 pusi. Ka ina 75c 
No. S. 1. Dievo Karalystė Jumyse yra , a rba apie gc-

. rūmo dorybę , , , . . . . . . 15c. 
Apsvarstyk. Parašė Tėvas Kazimieras kaina 5c. 

* _ 

No. S. 2. Avinėlis Nekaltasis, 4 veiksmų.komedija. Su
lietuvino Aišbė * 

No. S. 1. Bejėgis Socializmas. Parašė D. Dumbrė . . . . . 
No. S. 1. Be skausmų gimdymas. Parašė A. Skinderis . 
No. G0-G1: Demokrati ja 
No. S. 1. Lietuvos Istorija. Parašė Antanas Alekna . . . 
No. S. 2. Betliejaus Stainelė, d r ama keturiais akta is . 

Parašė kun. J . ftnapštLs. Ka ina 
No. S. 3. Gamtamokslis aukštesnioms mokykloms. 

Perdirbo Dr. K. Jokūbai t is . Kaina . . . . . 
No. S. 1. Giesminėlis Bažnyčių dievams, mokykloms 

ir šiaipau giesmininkams. Tėkštf 
J \ d 111 čc • • • • • • • • • • • • • * * • • • • • • • • • • • 

A. Jakš tas , gaidas pagamino J . Nai 
No. S. 1. G^gu^io Mėnuo . . . . . 
No. 4. G erų ir Blogų raštų skaiym, . . . . 
No. ^ D a r b a s Tjescje^r E s y b ė j e . . . . . . . *^f$;..:f^r^^. 
No. S. 1. Dievo Karalystė Jumyse Yra ..'...".' . . . . . . . 1 
No. S! 2. Mano Taurė. Parašė Pe t ras Vaičiūnas. Telpa 
N. 32. Mus mažiausiems, mus mieliausiems. Parašė Pr . 

Mašiotas, i l iustravo P . Kalpokas. Ka ina . . . . 30c. 
No. 32. Pasakėlės. P r . Mašiotas 30c. 
No. 20. Planetos ir žvaikždės, t rumpas astronomijos va

dovėlis, pagal K . Flammarionų. Parašė J . 
(jerutis. Kaina 30c. 

No. S. 1. Kų mokslas gali pasakyt i apie pasaulio pabaiga 10c. 
No. 56. Kun. Jonas Balvočius — Gerutis 5c: 
No. 32. 32 Krasinskis 2c. 
No. 16. Kūno lavinimos klausimas 10c.' 
No. 13. Kame Išganymas 20c. 
No. 1̂ 0. Kultūros Viešpatija 5c. 
No. 34. Kunigai kovoje su caro yald 5 c 
No. 2. Mūsų Jaunuomenės Idealai . . . ^ 20c. 
No. 33. Malda už dvasios tėv«*> C 2c. 
No. S. 2. Kariagos Aidai Tėvynės gynėjams dainų rin

kinėlis. Sukomponavo ir pri taikino J . Tallat-
Kelpša ; 20c. 

No. S. 26. Kūno lavinimas klausimas Lietuvoje. Pa 
rašė Kar . Dineika. Ka ina 5c. 

No. S. 26. V. Krėvės R a š t a i Kaina 80c. 
No. S. 3. Kaip Susikūrė Jungt inės Valstybės. M. Šalčius 25c. 

P . S. Užsakydami knygas, m e i l i a m parašyt i knygų unm. 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

*r, 
30c. 
10c 
15c. 
1.00 
75c. 

sutaisė 

40c. 

lis. 
60c. 

' i 

Tel. Lafayetto 4*28 

PLUMB1NG 

38= 3 3 = 

Kaipo lietuvys, Uetavlams visa
dos patarnauju kogerlaosla. 

M. TUAKA 
3Ž28 W, 38-m &&** 

S 

Orator ius ir Balsamuotoja» 
K. S Y R E V i e i A 

•blkal tl i i lfiB rnirtlapu 
W. M.nd atr. 2144 W. t l F l 
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