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Ambas . Taryba Klaipėdon Siunčia Misiją 
_ _ % ^ 

Klaipėdiškiai su Francuzais 
Veda Derybas 

GRAŽINA FRANCUZUIKOMISIONIERIIII UŽGROB 
TUS DAIKTUS 

KLAIPĖDOS LIETUVIAI VADAI. 

KORESPONDENTAS BEREIKALO PAŠIEPIA KLAIPĖ-
DIŠKIUS LAIMĖTOJUS 

P A R Y Ž I U S , sausio 1S. — Santarvės valstybių nmbasado-
Všrių taryba vakar r i a nutarė Klaipedon pasiunti sj>ecialc m į 

Misija Klaipėdos teritorijoj** įkurs provizionalę valdžią, 
paremtą franeuzų, anglu ii italu autori tetu. 

Be to, ambasadorių taryba nutarė paiiiformuoti Lietu
vos vyriausybę, jog ji yra atsakoininga už isibriovima ( *) 
internaeionalizuoton Klaipėdos teritorijon. 

Pagaliaus ambasadorių tarvba prašys Lietuvos yvriau-
sybės pripažinti Klaipėdoje misijos Įsteigtą provizionalę ' 
valdžia. 

Klaipėdos mieste tuo ta rpu paskelbtos paliaubos. 
Anot gautų Londone depešu, aukštasis komisionierhts 

veda derybas sn sukilėliais, kad išvengti kraujo praliejimo. 
Anot žinių, Klaipėdos miestą atakavo 900 vyru su šau

tuvais ir kulkasvaidžiais. 
Pirmadienio kovojo nukauta vienas franeuzas ir t r is

dešimts lietuviu. 
Mieste ramu. Gatvėmis patroliuoja l ie tuviai 
Visą situaciją Klaipėdoj paims franeuzų gen. Trossau, 

kurs atkeliauja iš Varšavos. 

MASS-MITIN6AS KLAIPĖDOS REIKALE 
ĮVYKS SAUSIO 21 D., PRASIDĖS 2 :00 POPIET 

FIRST RE6IMENT ARMORY 
Kertė Michigan ave. ir 16-oji gat. 

Visi Chicūgos T apyKakės lietuviai privalo dalyvau
ti. Nes Kkupėda Fctuviams yra gyvas reikalas. 

Privažiuoti galima fš visų miesto dalių Wabash ave. 
gatvekaiiais ir kitais. Inėjimas į Armory nuo Michigan 
ave. 

K O M I T E T A S . 

Iš kairės dešinėn pusėn: K. Lekšas. M. Jankus ir J. Strekys. Jackus yra 80 me< 
tų. Jis yra M. L. Gelbėjimo Komiteto pirmininkas. 

( 

SANTARVĖS AGENTAI 
APLANKĖ TRANSYL-

VANIJA, 
\ * 

• 

VJKXNA, sausio 18. —An
glijos ir Italijos ambasaė 

1 K L A I P I N A , sausio 17. — *'( 'n- Petisne netiki, kad to rių Čekoslovakijai an t rąkar t 
Chicftgos Tr ibūne korespon-1 klaipėdiškių sukilimo planai lankėsi Lugari jos užsienių 

(lentas rašo : 

Paėmę Klaipėdos 
lietuviai valstiečiai nebežino' 
ką su juo daryt i . Atakuoto-j 
ja i (pergalėtojai) apklaus to i 
franeuzų generok) Petisne,! 
franeuzi) kariuomenės komen 
danto, ofisą. Paėmė Tautų 

FRANCUOS ARMIJA UŽIMA VIS DIDESNIUS 
VOKIETIJOS PLOTUS 

Imtų buvę ^ g a m i n t i . Kaune. : reikalu ofise Budapešte. Rei 
'estai ^'•a,Mn>z>! i'' anęlų karo lai- kalavo. idant unfcaiu vyriau-

VOKIETUA IŠTREMIA VISUS CIVILIUS FRANCUZUS 

lar neatvvke. 

FRANCUZAIUŽ 
LIETUVIUS? 

P A K V Ž H S , sausio 17. — 
Sąjungos mandatą, a i i t » p a u - | X o ž » i r > n t to> k a ( 1 klaipėdiškių 
das ir visokius dokumentus 

! 

i 

.Tas visas grobis at iduota J a 
nusai Budriui , Mažosios Lie
tuvos savanorių vadui. 

* Kuomet gen. Pet isne reika
lavo grąžinti j am antspaudas , 
Budrys, a t rodąs nei avingal-
vis, paklausė ir grąžino. 

Laukia Įsakymų. 
Derybos buvo vedamos visą 

naktį prieš sausio 16. Gen. 
Pe t i sne protes tavo prieš val-
stieėių akciją. .lis sakė, kad 
Klaipėdos ter i tor i ja y ra Tau
tu Sąjungos žinyboje. 

Gen. Pet isne pasižadėjo ne
atakuoti nereguliarių lietuvių 
burių, ka ip ilgai j is negaus 
parėdymo iš ambasadorių ta
rybos Paryžiuje , kokios akci

j o s j i s turi imtis. 

Areštuoti delegatai. 

sybė kuo veikiaus energingai 
sutriuškintų irredontų (nepa-
sitenkėlin) propagandą. 

Mažoji entantė — Čekoslo
vakija, Jugoslavija ir Rumu
nija, reikalauja, . idant Unga-

ŠAUKIA EITI ANT 
BERLYNO. 

P A R Y Ž I U I sausio 18. — 
K a i-kurie dietos laikraščiai 
skatina franeuzų vyriausybę 

sukilime nukauta du francu 
/,u kareiviu pa imant Klaipė
dos miestą, franeuzų vyriau
sybės nusis tatymas ypatin
gas. 

Šiandie ambasadorių tary
ba čia turės mitingą. Franci -
jos vyriausybė stovės už tai 
kad lietuviai savo sukilimu 
nepažeidė santarvės valstybių 
autori teto. 

riją sumažintų regulare savo l ^ ų s t i armiją tiesiog ant 
armiją, idant prisitaikintų H < ^ 1 1 0 ' Vokįotgos sostines, 

PRANCŪZAI ŽYGIUOJA 
VOKIETIJOS GILUMON. 

KLAIPĖDOS LIETUVIU BALSAS 
Paaiškėjus, kad Klaipėdos t i įvykdymą naujo neteisybės 

projektuojamasai "F re i š t ad - akto pasaulyje, lenkų imperi-
t a s v ' y ra len'kų 'politikos pa- .diziuo — Klaipėdos krašte 
darąs ir kad tokiam samany-' provizorinio a r galutinio 
mui randama pri tar imo sau-. ' ' F r e i š t a t o " įvvkinimą, ir v-'-
laivėje, ypač i'raneuzuose, liaus pavergimą. [Taip jau 
Klaipėdos Jcrašto lietuviai di- mse pareiškiam, kad mes nors 
deliai sulrruzdo. Visi protes
tuoją prieš lenki) pinkleę.Štai, 
pastaromis -dienomis Klaipė
dos krašte įvyko visa cil£ lie-

l u v i u susirinkimu, kuriuose 
pri imta protesto rezoliucijos 
prieš "Fre i š t&dtą . " Kai-ku-
riuose susirinkimuose dalyva
vo ir vokiečių žymus skaičius, 
kurie taipat vienbalsiai balsa
vo už minėtas rezoliucijas. 

Saugų susirinkimo 
rezoliucija. 

Klaipėdos krašto, Saugų a-
pygardos gyventojai 1922 m.. 

prie taikos sutart ies . 

Mažoji ententė Į taria Fnga -
! riją, kad ji turinti paslėpusi 
| daug ginklų ir amunicijos. 
Taigi, santarvės pareiga tai 
visa surast i ir sunaikinti. Be 

KSSKN, sausio 18. —Frau-
euzai nepasitenkina vienu 
Kulno distriktu. Okujmotės 
linijas visais šonais praplečia. 
Užima ' vis naujus miestus, 

jei vokiečiai neper t rauks savo Aplink Ruliro teritoriją mis-

PLAUKIA FRANCUZŲ 
LAIVAI. 

C O P E N H A G E N , sausio 17. 
— Du franeuzų karo laivu 
(destrojeriu) iš vietos uosto 
išplaukė į Klaipėdą. 

pasyvio pasipriešinimo Ruhro 
plotų okupuotos žvilgsniu-

Tie patys laikraščiai ta ipat 
reikalauja areštuoti kai-ku-
riuos Vokietijos industrinin-

f įkus didikus ir juos laikytį ūž
to, pr ivers t i l ngan ją panai- , . , . , , . , 
, . ' f . . V kaitomis del traneuzų kamuo
ki nti teroristų rr neregularių 
būrius. 

^Tažoji ententė nori pati 
apsidirhti su Ungari ja . Te-
ėiaus santarvė nelabai Įnikusi 
pas't ikėti tais žygiais. 

Tur ima žinių, kad Rumuni
ja mobilizuojasi. Transylva-

prendė užimti dar šiuos mie
stus : 

AVesel, Dorsten, I lal lern, 
Dulmen, Munster, Hamm, 
Unna, IFagen, Barmen ir So-
lingen. , 

Šalimais Munsterio stovi 
menės apsaugos, įsibriovusiosj 25,006 vokiečių kariuomenės. 
Vokietijon. 

' v 
IŠTREMS VISUS FRANCU 

ZUS CIVILIUS. 

Gali Įvykti kruvinas susirė
mimas, je i franeuzai nesustos 

gruodžio 22 d. susirinkę Sau
guose p. Bigos salėje vien
balsiai priėmė tokią rezoliuci
ją : 

X. Klaipėdos krašte, kaip i r 
visoj Lietuvoj, nuo amžių gy
vena tikri lietuviai. 

2. Klaipėdos kraštas , kaip 
ir visa Maždji Lietuva, 600 
metų buvo svetimų atėjūnų 
valdomas. 

3. Pe r 600 metų buvo nu
tautinami, persekiojami ir bu
vo naikinama mūsų lietuviš
koji kalba ir» mūsų tėvų pap
ročiai. 

4. Šiandie tebesame tikrai 
lietuviai i r tokiais norime am
žinai pasilikti. 

5. Mūsų krašto laime nori-zygiavę pirmyn. 
Kssuose paskelbta karo pa- me ta ip-sutvarkyt i , kad mūsų 

LONDONAS, sausio 38. — 
Vokietijos vyriausybė nusp-

iiijoje tu r i j i sukoncentravusi r e u d ė iš Vokietijos ištremti Produkcija kasdien eina siau 

dėtis. Vokiečiai gyventojai 
labai nerimsta. Okupuotuose 
plotuose eina mažyn darbai . 

20 regimentų infanterijos ir 6 
regimontus arti lerijos Tai 

ANGLIJOS ĮSPĖJIMAS." \V>S prieš Rumuniją. 
Santarvės militarinės komi-

LONDONAS, sausio 18. | si jos du karininku iš Budape- press. 
Anglijos vyriausybė pasiuntė j ^ 0 į š v y k 0 \ apžiūrėt i Transyl-. ' 

v isus franeuzus civilius ir įve
st i praktikalę karo su F ran 
ci ją padėtį. Apie -tai gavo 
žinią iš Berlyno Daily Ex-

Klaipėdos mieste pilna vai-; įsp*jimę Fugar i ja i ir Runm-
stiečm pergalėtojų. Visi st i-įnijai , idant tos šalys j a u t u s i 
pr iai apsiginklavę. J i e t v i r - h u savo kovomis del s ienos , ' m a i # 

vaiiijos pasienius, kur seka 
ungarų su ritmunais susirėmi-

•V fe-i^r5r 

t ina, jog nepripažįnsią fran
euzų administracijos ir voki-
škų pinigij. 

Valstiečiai pasakoja, jog 
pi rm paimsiant miestą jie pa
siuntę čia savo delegaciją į-
duoti savo reikalavimus. Bet 
delegacijos nar ia i buvo are
štuoti i r jų reikalavimai neiš-< 
klausyti . 

Transylvanijoje. 
i 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų 
Anglijos 1 svai\ sterl, 
Franci jos 100 fr. 
Itali jos 100 l i rų 
Vokietijos 100 mrk. 

$1.00 
4.66 
6.76 
4.90 

.0057 

APLANKE ARMIJAS. 

Maršalas Pilsudskį su gen. 
Sosnkov\*skį apžiurėjo lenkų 
armijas rytiniais pasieniais. 
Raportuoja , kad Trotzky tais 
pasieniais tvarko raudonąją 

Lenkijos 100 mark. .0035 armiją. 
r^jh 

VOKIEČIAI NESITARS SU 
FRANCUZAIS. . 

ryn. 
Francuzaį patys tur i apmo

kėti vokiečius darbininkus. 
(Tam tikslui reikalingi pinigai. 

,jau ir t rys metai kaip nuo 
(>ermanijos atskir t i esamo, 
b'it ligi šiai dienai lygiai tef-
sių neturime. 

Priekulės susirinkimo 
rezoliucija. 

Mūsų kraštas nuo seniausių 
laiku buvo lietuviškas į t šian
die toks yra išlikas, ką ]ja& 
Aukštosios Santarvės Konte-
rencija visam pasauliui atski
rai paskelbė. 

Todėl mes Klaipėdos kra
što, Priekulės apylinkės gy
ventojai šių metų gruodžio 22 
dieną labai skaitlingame susi
rinkime vienbalsiai pareiškia
me mūsų, griežtą valią, kad 
lietuvių tautos žemė, kurioj 
nuo žilos senovės gyveno mū
sų sentėviai, pasiliktų valnai 
pačių lietuvių valdoma tėvy
nė ir kartu griežčiausiai pro-
testuojam prieš visokius vy-
lingumtis, bei ta ip vadinamą 
" F r e i š t a r ą " a r kitomis suk
tybėmis išduoti mūsų kraštą 
į lenkų nagus. Šešius šimt
mečius vergavę išlikome gimi
niškai gyvi ir šiandie nubudę 
iš tautinio apsnūdimo norime 
būti Ii uos i sau žmonjės i r dirb
ti del visos lietuvių giminės 
gerovės. */ 

vaikai galėtų gyventi laimin
gai, laisvai ir tautiniai susi
pra tę . 

Vienok didžiausieji lietuviu 
* 

tautos amžinieji neprieteliai, 
lenkai pamėgsta Ir mūsų ra
mųjį kraštą nori per vylsing. 
išsiplėsti." Mes šiandie išren-

Sako, jie konfiskuosią visosf j kame komisiją, kuriai i r pa-
okupuot^ės bankose vokiečių vedame tvert is kuogreičiausia 

FRANCUZAĮ OPERUOS 
KASYKLAS. 

B E R L Y N A S , sausio 18. — 
į 'okiet i jos vyriausybė nuspre
ndė su francuzais neturėt i jo-

VARŠAVA, sausio 18. — kių derybų, ka ip ilgai jie o-
kupuos Ruhro plotus. 

Reichstago ekonominė ko
misija tą vyriausybės* .nusjs 
tatvuilj- patvir t ino, . 

KJLtflKKIT " DRAUGE. > > 

poperines markes. Bet ka« 
bus tol iausi 

SUSIRGĘS PREZIDENTAS. 
\VASHINGTdN, sausio 18. 

4 - Nuo persišaldymo lengvai 
susirgęs prezidentai Hardin-
gas. 

MASKVA, saus. 18. - /V ie 
nam amerikoniškam doleriui 
mokama 34 milionai bolševis-
tinių rublių. 

priemonių, kad atkreipus nuo 
mūsų krašto tą gręsiantį pa
vojų, kad mūsų vaikų vaikai 
neprivalėtų lenkams vergauti . 

Toliau reiškiam pasauliui 
smarkiausį protestą, ypač at
simindami AVilsono 14 punk
tu. Taip jau apeliuojame i 
pasaulio žmoniją, vyriausiai į 
brolius Lietuvoje, mylinčius 
tiesą ir teisybę, laukdami iš 
jos moralinės paramos mūsų 

E S S E N , saus. 18. — Fran
euzų okupacinė valdžia Ruhro 
teritorijoj nusprendė pati o-
peruoti anglių kasyklas, kuo-# 

met vokiečiai atsisakįė pris 
tatyt i franeuzams i r belgams 
anglisj 

Be to, nusprendė rekvizuoti 
ir vokiečius darbininkus, jei 
bus reikalas. 

Vokiečiai kasyklų ir dirbtu
vių savininkai, kurie atsisa
ko kooperuoti su francuzais, 
sakoma, bus pa t raukt i karo 
teisman. 

Praneš ta , jog keturi iš tų 
vokiečių jau areštuoti . 

CHICAGO. —. Šiandie ne
pastovus o r a s ; gali but lie-

iryvybės kovoje prieš gręslan- t aus ; temperatūra kįla. . 

file:///VASHINGTdN
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LIETUVIŲ KATAUKŲ 

* D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena iiakynu nedėldieiuaj. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Matams $6.00 
Pusei M e t i į . . . . . . . . . . . . * • • . *o w 

Prenumeratos mokasi ižkalno. Lai
kas skaitosi nuo o£sira5ynw dieu«6 
ne nuo Naują Metą. Norint peniai-
•>rti adrpsą visada reikia prisiųsti 
yr senas adreses. Pinigai geriausia 
•a^sti jSperkant krasoje ar erp.nse 
'Money OrderM arba įdedant pkiir 

{O* į registruotą laiške> 
•'DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 

8334 So Oakley A ve., Chicago 
Tel. Roosevelt 7791 
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KAIP VIRDULY. 

DKAUGŽS 
% * Ketvirtadienis Sausio 18 1023 

vaikui, dar protui galutinai P . Janušauskas, Šv. Antano 
lepribrendus visokios svaja- Dr-ja S. Gedeika. 

* * 

' . 

Kuone visoj Europoj viskas 
kajp virduly verda. Visam ko n 
tinentui grūmoja naujas karo 
pavojus. 

Dalinės mobilizacijos pas
kelbtas Rumunijoj, Čekoslo
vakijoj, Jugoslavijoj ir net 
pačioj Lenkijoj. 

Pranešta, kad ungarai kovo
ja su rumunais. Ungarijos val
džia atsisako prisimti už tai 
atsakomybę. J i paaiškina, kad 
su rumunais kovoja neregula 

I riai savanorių būriai, už ką 
ji neatsakanti. 
. Rumunija, kuri kaip ir Len-
kija tori užgrobusi daug sve
timu teritorijų, siunčia nusis
kundimus santarvės valsty
bėms. J i bijo užgrobtų terito
rijų gyventojų apmauclos. Bi
jo, kad jos vienu žygiu neuž
pultų ungarai, bolševikai ir 
.bulgarai. Ungarai nori atsimti 
^užgrobti} Transylvaniją. Bol
ševikai — Besarabiją, gį bul
garai — Dobrudžą. 

Bolševikų nyrag-u paragavus. 

Bolševikams prikaišiojama 
kad jie yra didžiausi budeliai 
kokių pasaulis niekuomet n*ira 
matęs. Šimtai tūkstančių su
šaudyta, kiti šimtai tūkstančių 
mirė iš vargo ir bado jų " ro 
jaus'1 respublikoje. Jie ir ne
sugeba atremti jiems daromų 
priekaištų kuriuos remia tūk
stančiai faktų, bet jie stengia
si nusiplauti savo kruvinas 
rankas darydami tokių pat 
priekaištų kitoms valstybėms. 

Štai Angarietis išleido net 
tam tikrą knygelę, kur jis 
stengiasi Įrodyti, kad Lietuva 
vra lietiniu darbininkų sker-
dykla. Ir ko jis nopripasako
ja. Kemiasi neva faktais, me-
tus, dieną, vietą, pa varde 
"kankin ių" nurodo. Tik ti
kėk, rodos, blogiams Lietuvo
je negu Rusijoje. Visa tai da
roma vienu tikslu: nugązdinti 
lietuvius darbininkus kurie 
tikisi grįžti tėvynėn ir įkvėp
ti internacionalizmo dvasios 
' ' ten tėvynė, kur pilnas laše

ni us '. 
Mes nemanome kad su tėvv-

n'vs išgamomis Lietuvoje vi
suomet švelniai pasielgė žval
gyba ar milicininkai. Gal ne
kartą ir stipriai šalies išdavi
kus pačiupinėjo, bet kad ne
kartą "baltojo* teroro aukai ' 
tekia pamoka išėjo sveikatom 
tekalba ĮKIČIOS " aukos" . An
garietis savo knygos f> pusi. 
rašo: "Vytautas Aleksa, mo.-
kinvs, "žvalg\ bo.j" sumušta* 
iki apalpimo, apalpęs gulėjo 

Jugoslavija taipat misis-i (langiaus kaip valandą. Išvež-
kandžia bulgarų nerimavimu, i tas į Kauną", 
gi Čekoslovakija tvirtina, kad; Nieks negiriu ir neužtaria 
Ungarija slapta ginkluojasi, panašaus žvalgybos pasielgi-

Bet Vokietijoje padėtis ar- \ mo, jeigu tiesą rašo Angarie-
šiausia. Franeija varu einaltis, bet pats Vytautas Aleksa 
Vokietijon kolektuoti karo! džiaugiasi bolševikų pyragų 
kontribucijos. Francijos vasa- i paragavęs. 
lė Lenkija mobilizuojasi. Be-j "Vienybės" 102 inim. jis-
ne bus reikalinga franeuzan^ taip rašo savo cikle i J . Am-
pagelba Vokietijoje. braziejui į Brooklyną: 

Visa Europa šiandie kaip "Ka ip jau turbūt žinote, aš 
virdulys verda. i buvau išpradžių pradėj 

lės tuojaus patraukia galvą".. 
žoliaus V. Aleksa rašo, kad 

įis atsižadėjęs bolševikų ir so^ 
cialistų, nusiskundžia daug 
nukentėjęs už savo "jaunystę 
— kvailystę". Nutraukęs mo
kslą, buvo areštuotas ' i r po 
inetų kalėjimo išvažiavo į Ru
siją, y 

"Dabar, tęsia savo laišką, 
jau grįžau apsidžiaugęs su 
Rusijos " ro jum" . Pamačiau 
kad bolševikai tą turtingą Ru
siją ubage paliko... Mačiau vie 
noj g*atvėj vailūis mirštančius 
iš bado, ant šalčio basi, api
plyšę ir tt., o kitoj pusėj links
minasi sotus komisarai... Ko
kių baisenybių darosi tame 
" ro ju je" nebegaliu ir ant po-
pieros aprašyti. Trūksta drą
sos. Bet esH- dėkingas tiems 
vaizdams. Jie mane privedė 
prie to, kad netik atsižadėjau 
to "bolševikiško rojaus", b)t 
dargi pasidariau aršus jo prie
šininkas." 

(To liaus Vytautas rįžtasi 
baigti mokslus ir atlyginti tė
vynei už savo paikyst'-s metus. 
Prašo dėdės dovanoti kaltos 
baigdamas: "Tžmiršk jog bu
vau tėvynės Judas.. J)abar 
karštai stoju po Lietuvos tau
tos vėliavą, nes i god i m lama s 
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ją pabučiuoti . 
Štai tau ir Angariečio ^bol

ševikas kankinys." Paragavęs* 
bolševikų pyrago, paliko gar
bingas Lietuvos sunūs, visa 
širdimi mylįs savo tėvynę. 

• r ik vienį klaipėdiškiai apti- ' cilikauti", o vėliaus. *to neaž 
lo pilnai atsiekę savo tikslą. 
Tai bent karžygiai. 

tekus pradėjau net ir 

KATALIKU SEIMAS. 
7 sausio 1923, m. 

(Pabaiga) 

Iš Waukegan, 111. atvyko se
kantieji: 

Šv. Juozape l)r-jos — T. M. 
Baronas ir M. Skilius Šv. An
tano Dr-ja — J . Bakšys. Šv. 
Baltramiejaus Dr-ja — A. A. 
.Jankauskas, P. Alekna, Sus
inąs L. Iv. K, A. 177 kp. — A. 
.1. Sutkus ir J . Raila. Šv. Bal
tramiejaus choro Dr-ja — 8. 
Kiuidrota, A. Jonaitis. Alt. 
Puoš. Dr-ja — J . Špokienė. L. 
Vyčių 47 k p. — O. Burbiutė, 
Pr. Flžerskis. Nekalto Prasid. 

, I Morg. Dr-ja — S". Stoeiutė ir 
L. Zupkiutė. Šv. Baltramie-

Iš Rockfordo/ 111. atvyko. 
Nuo. Šv. Petro ir Povilo Dr-

jos —r P. Krikščiūnas. Moterų 
Sąjungos 9 kuopos — V. Lat-
veniukė. Sus-mo L. R. K. A. 
137 kuopos — J. Andriukai
tis. Jaunimo Dr-jos —. A. Mi
sevičienė! Labdarių Sąjungos 
22 kuopa — A. Grybas. 

Iš Springfiekio, IU. atvyko 
atstovai: 

, Nuo Federacijos 37 sky
riaus — Petras Stirbis. Nuo 
L. Vyčių 48 kp. — A. Repšys. 
Iš Marąuettee Park kolonijos 

atvyko: 
Šv. Kazimiero Karalaičio 

Dr-ja — VI. Ilevičius ir J . 
J . Jurkšas. Dalyvavo taip pat 
kuone visi gerb. kunigai iš 
minėtųjų kolonijų, nors tai 
buvo nedėkMenis ir visi, žino
ma, negalėjo atvykti. 

Be čia paminėtų atstovų dar 
būro atvykę. 

M. Barščienė. J . 1 Lukošiū
nai t ienė, J ieva Každailienė, 
P , Navidatfekaitė ir E. Jucie
nė — nuo Šv. Rožančiaus Dr-
jos P. ir M. [galiojimą pasirą
žė J . Stupurs ir A. Stankienė. 
J . Steponavičius, B. Kazlaus
kas ir M. Juraška — nuo Šv. 
Petro ir Povilo Dr-jos. [galio
jimą pasirašo M. Kubilius ir 
rast. Juozas Steponavičius. A-
bi tiedvi Draugi ji yra Chica-
goje, tik ant įgaliojimų nepa
žymėta kolonija. 

Dar atvykę buvo Kaz, Naug-
ženiLs, Petras Žiogas ir Ado
mas Zojiulis nuo Šv. Jurgio 
Dr-jos IKM O. Duunorienė ir 
M. Andnišienė. Bet šitų at
stovų įgaliavimai nebuvo pri
sirašyti Valdybos pirmininko 
arba sekretoriaus, kaip buvo 
reikalauta. 

Tokiu bialu susirinko 0 
Seimą, atstovų 423, nuo 14; 
organizacijų. Suskaičius visus 
atstovaujamų draugijų narius 
pasidaro mažiausia 25,000 or 
ganizuotų lietuvių katalikų. 
Kokia begalinė jėga! Kaip 
daugel mes galime nuveikti; 

Tad įr pereita prie darbo. 

"ci-

ševikauti". Žinote, jaunam j a n s , parapiją — Pr. Dapkus 

SKAITYTOJI! BALSAI 
N 

Iš Katalikų Seimo. 

Dabar visur*tik ir girdi įvai
rių diskiusijų apie buvusį Clii-
cagos ir apylinkių Katalikų 
Seimo nutarimus. Aplamai vi
suomenei labai patiko Seimas 
ir jo nutarimai. Plačiai kal
bama apie tų nutarimų kuo-
veiIriausią pildymą, tik kaikur 

mažiaus susipažinę su organi
zacijomis nusiskundžia kad 
Seimas nepanaikinęs Chicagos 
ir apylinkių L. R. K. Federa
cijos Apskričio, o jo vieton, 
ne sutvėrė naujo didesnio Va
karinių Valstybių L. R. K. 
Fed. Apskričio, kaip kaikurie 
siūlė pačiame Seime. 

Pirmiausiai tokiems patar
čiau nuvykti į Wasliingtoną, 
D. C. ir aplankyti taip vadi
namą "CapitoLBuilding". Į-
ėję į tą milžinišką moderniš
ką Valstybės namą pamatys 
vidury jo apmūrytą seną, ma
žą, bet labai gražų dar 'pa
ties Jurgio "VVashingtono sta
tytą valstybinį namą ir tegu 
paklausia bile ko delko sta
tant tokį puošnų modernišką 
namų senasis įtaip mažas ir 
taip nepatogus šiems laikams 
nebuvo nugriautas ir naujas 
jo vieton nepastatytas? Kiek
vienas jam atsakys, kad Ame
rikonai jokiu būdu negriau
tų tokio istoriško namo, nes 
taį yra širdis kur pirmutiniai 
laisvės pulsai tvaksėjo. Ame
rika praaugo tą namą, bet tos 
idėjos kuri gimė tame namo 
niekados nepraaugs. Dėlto jie 
pasistatė sau didesnį valstybi
nį namą, bet senąjį istoriškąjį 
paliko atminčiai viduryje 
naujojo ntmio. 

Panašių istoriškų tradicijų 
turį ir L. R. K. Chicagos ir 
apylinkės apskritis ir jeigu 
mes jį išaugsime t. y. jeigu 
jis mums bus permažas ap
rūpinti visas Vakarines Vals
tybes, tada galėsime sutverti 
naują didelį apskritį, o Chi
cagos apskritį palikti neju
dintą. Gal but ka*d ligi atei
nančio1 Seimo ir Federacija su
siorganizuos dar stipriau ir 
sutvers Vakarinių Valstybių 
aj>skritj. Tuotarpu nėr ką apie 
tai daug kalbėti. Gerinus šoki
me prie darbo, nes nutarimų 
turimo daug ir gražių kol vi
sus išpildvsime taį ir kitas 
Seimas bus prinokęs. 

Balsas. 

NAUJI LAIKRAŠČIAI. 
«< THE BOOSTER". 

Vol. 4. December, 1922. No. 
12..Pages 32. Published motit-
hly by Thomas Shamis, Chi<-a-
go, 111. * 

Anglų kalbos veiksmažodis 
" t o boost" reiškia: išbudinti, 
pakelti, prigelbėti, išgarsinti, 
pratplatinti ir tt. Gi daikta
vardis Uhe booster' jau reiš
kia: budintojas, kėlėjas, pri-
gelbėtojas, išgarsinto jas, pra-
platintojas ir tt. Tuo tikslu, 
matyti; p. Thomas Shamis 
ir įkūrė mėnraštį, vardu "The 
Booster", kad pakelti ir iš
garsinti Lietuvos ir Lietuvių 
vardą tarpe amerikoim ir ang
lų. Tą savo tikslą pilnai atsie
kė. Kuomet Lietuvos vardas 
buvo slopinamas, tai "The 
Booster'1 neliaujančiai išrodi 
nėjo amerikonams i r anglams, 
jog Lietuva turį tvirto pagrin
do būti laisva ir nepriklauso
ma. Nungi, kuomet Lietuva jau 
yra Laisva, tai "The Booster" 
gali džiaugtis, jog daug kuo 
prisidėjo prie Lietuvos Lai>! k i m ( ^ k a < ] ' Pradedant Nau-
vės ir Neprilrinusx)mvbės iško- j ̂ u o s i u s M e t u*> * * l d m d a b u s 

vojimo. j " a k * * * * * k i t u l e į , J i n i o g 3 -

"Tl.e Booster ' io" No. !2- ; 

ašis vra 
Cli visas 
tyra lietuviškąja siela. Redak
torius savo straipsny "Kalė
dų Diena" gražiai apibudina 
Kalėdų šventes Lietuvoje. 
Taipgi tiksliai aprašo apie 
Lietuvius —f " T h e Lithua-
n ians" — kas jie yra, iš kur 
atkeliavo, kokią kalbą vartoja 
ir prie kokios giminės priklau
so. O Vjlnių atvaizduoja tik
rai patriotingai ir istoriniai. 
Ir Lietinių bodas nepasilieka4 

nepaminėtas: itin ryškiai nu-

Gelgaudiškio reginiai tiesio 
gyvi. Tas viskas priduoda 3Ž-
letįaį skonį. Kalba graži, tai 
syklinga. Popiera slidi. Kai
nuoja metams vos tik vienas 
doleris. Visiems, anglų kalbą 
vartojantiems, patartume jį 
u žsi prenumeruot i. 

Beje!... "The^ Bo*|t er ' ' , 
baigdamas' ketvirtuosius savo 
gyvavimo metus ir tiek daug y 
prisidėjęs prie Lietuvos Ne
priklausomybės išgavimo, ne
suprantame, del ko ir kokiuo 
būdu su šiuo 'The Booster'io*. 
12 numeriu prarado kilnųjį ir 
lietuviškąjį būdvardį ' iLithua-
nian,". Taip-gi negalime su
prasti k,okiam tikslui įsiskver
bė jo skiltysna "Nauj ienų" 
apgarsinimo net visas pusla
pis (?) . Juk " N - n o s " yra so
cialistų dienraštis, kurs griau
na neprikiaujsomos Lietuvos 
pamatus ir, kurie nei vienu 
dvylekiu neprisidėjo ir nepri
sideda prie Tėvynės atstaty
mo ir dar nenustoja jos der^li 
O "The Booster" toks lietu
viškas, toks tėvynainiškas. Ti-

iisyta su kitu įeioimo są
siuviniu. Tuomet jau vislccs 

.. .V1 gerai bus ir tuo labiau parem-grynai lietuviškas.! . . . v.« 
. * . . . i sime The Booster V ir .• ir-

tjo turinys kūrenasi . . . dingiau pa linkėsime, kad pra
siplatintų .kuoplačiausia. 

A. Tam—as. 

Geologijos ir mineralogijos 
vadovėlis su kristalografijos 
priedu. Parašė J . Kriščiūnas. 
Kaina GOc. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago. Illinois 

GALIMA GAUT "DRAUGE" 
Pirmas kišeninis Liet.—Ang 
liškas ir Anglo—Lietuviškas 

Ž O D Y N Ė L I S 
Talpina savyje 18,000 žodžių 
Knygeles didumas: 5 colių ii 
gumo, ir 3 colių platumo, t a ip 
gi turi gražius apdarus, aiškią 
spaudą, ant plonos popiero* 
spausdyta. Ant galo knygn 

šviesta Lietuvių kantrybė. Iš tės randasi paaiškinimas, kaip 
tapti Amerikos piliečiu, taip
gi yra surašytos visų valstijų 
sostinės. 

A lydžiai skaitant ir moki* 
nantįes, kožnas lietuvis gali 
tengvai išmokti kaip tasyk-
liškai ištarti 'angliškai. Taigi 
patartina kožnain tą žodynėlį 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-

Lietuvos literatūros ir-gj ran
dame bibliografinių žinių 
pluoštą, pradedant 1512 m. ir 
baigiant 1825 m. Be to dar ra
šoma **a!pie talioko auginimą 
Lietuvoje*ir užsimenama apie 
paskutiniuosius Lietuvos rin-

įr-gi kimus, "pfhe flooflter" 
yî a iliustruotas gražiais lietu
viškais paveikslais įr vaiz- j diliuje, nes j i s nestoras i r ia-

bai nežymus kuomet jį nešioji 
kišeniuje. 
Jo kaina labai pigi tik vie
nas doleris. ($1.00). j 

Sulietuvino A. Matutis. 

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, 
SCENA I. 

dais. Gėrinąrs gerb. Valdema
ro V. Čarneckio, D-ro J . Ba
sanavičiaus ir Lietuvos karių 
atvaizdais; Gedimino kalno ir 

— - . - • i ' $ 

PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 

(Tąsa) 

TARDYTOJAS: Kaip su juo elgU<, 
ir, ar aš jo kaltę išrodžiau ar ne, meldžiu 
tai palikti mano nuožiūrai, pone gydyto 
jau! 

DR. RAV1N1S (atsikreipdamas į 
knn. Robiaką): Gerbiamasis kunigo! a#Š 
niekuomet neesu klausęs tamstos įjamok 
slų ir niekuomet nevarginau tamstos nuo 
dėmklausykloje, bet aš visuomet gerbiau 
tamstą, kaipo žmonių draugą ir netikiu, 
kad lamstą buhun galėjęs padaryti galva 
žudystę. Laikykie augštai iškėlęs galvą! 
Ir, jeigu yra Dievas Danguje, tai Jis pa 
dės lamstai! 

KUN. ROBiAKAS: Ačiū tamstai, po 
ne gydytojau! Mano nekaltybės —.tyros 
kaip diena, jeigu Dievas neapreikštų prieš 
šį ž«'iiuškąjį tiesiną, bent tai padarys am
žinajame teisme. 

Uždanga nusileidžia. * 

KETVIRTASIS VEIKSMAS. 

pirmoji Vaidykla. 

lankytojų kambarys Arlės kalėjime. 

(Advokatas Vilakis ir kun. Robiakas 
sėdžią prie skuomo. Žemsargis stovi nuo
šaly). * 

KDN. ROBIAKAS: AČiu Dievui, kad 
teismo bvlajiebus atidėta ant toliaus. Kuo 
greičiau pasibaigs liūdnoji istorija, tuo 
geriau. Ir, koks laikas galėtų man būti 
malonesnis, kaip kad Didžioji Savaitė! 

VILAKIS: Tamsta, matyti, mažai te
turi vilties, kad man pavyktų tamstos ne
kaltybę apginti. • 

KUN. ROBIAKAį*: Tamstai, sau, ne 
laimingai mano motinai ir ypač mūsų 
Šventai Bažnyčiai, kuriai daug pakenki 
tas papiktinimas, iš visos širdies geisčiau, 
kad pavyktų neatremtinai išrodyti mano 
nekaltybę. — Tačiau, tamsta sakai man, 
kad mano motina paliuosuota. Ak, nelai
mingoji mano motina! 

* VILAKIS: Tikrai. J i tapo paliuosuo 
ta tuojau po tardymui, kuomet nieko įtar
tino negalėjo prieš ją išrasti. J i ir-gi įsi
tikinus į tamstos nekatybę, o tikėjime su
randa ir 'st iprybę ir suraminimą. — Dar 
vienas dalykas būtinas prie apsigynimo. 
Mes turėtumėm savo apgynime \padaryti 
dar žingsnį toliau ir išrodyti, kad tas za
kristijonas, Lozeras, kurį aš iš yisako, ką 
apie jį sužinojau, tuo darbu įtariu, galėjo 
nužudymo metu būti vienuolyne. Ir, jeigu 
mums pavyktų tai išrodyti, tai esu tikras, 
kad laimėsime. 

KUN. ROBIAKAS (lukterėjęs): Nėra 
reikalo, kad savo .apgynimui įrurinėtu-
mom kitą, apie kurio kaltę nieko negalime 
žinoti. — Ar tai, apskritai imant, leista? 
— Pasitenkinkiin tik tuo, kad gintis, ne-
įskundžiant jokio paskirto trečio asmens. 

VILAKIS. Aš nei nemanau skųsti to 
zakristijono. Bet, mano pareiga išrodyti, 
kad kajtė gali tarp k i t ko paltį ir ant 
trečio, jeigu tai tik galėčiau. — Atvirai 
prisipažįstu: aš nekartą tuivjau įspūdi, 
lyg kad tamsta galėtum man kur kas 
daugiau pranešti kaip tik apie tą zakrist. 
Kiekvieną kartą, užėjus kalbai apie jį, 
tamsta ją nutrauki ir nerimsti, tarytum, 
tnrėtum ką- tai užslėpęs. Tatai meldžiu 
man pasakyti viską ir turėk visišką pasi
tikėjimą savo apgynėju. 

KUS ROBIAKAS (pakratęs galvą): 
Kito nieko negaliu tamstai pasakyti, kaip 
tik tai, ką pasakiau seniūnui naktį per 
pirmą tardymą. Neprivalau ir nenoriu į-
tarinėti kokį nors pas*kirtą asmenį. Ir, 
jeigu negalėsiu pasiliuosuoti nuo1 mirties 
ištarmės — tebūnie Dievo valia! Kas link 
manęs pačio, tai nenoriu, kad stengtumė-
tės prailginti raką. Didžioji Savaitė kaip 
tik tinkiaipiausias. teismuį laikas. 

VILAKIS: Gerai suprantu, kodėl Di
džioji Savaitė išrodo tamstai tinkiamiau-
sia tęsiniui. Tamsta mąstai apie nmsų 
Viešpatį, kujs nekalbai buvo patrauktas 
teisman Jr j iegai^įngai nuteistas. Vyliuos, 

kad pavyks tą baisųjį dalyką nukreipti kupiui? 
nuo tamstos. (Padaioda rankas vienas ki
tam). Tik daugiau drąsos ir pasitikėjimo, 
klebone, ir nielskie Dievo įminimos naisų 
triūsui ir tamstos apgynimui. 

(Knn. Robiakas išeina, žemsargio ly
dimas). 

SCENA II. 

VILAKIS (suima bylos popierius; 
po trumpos pauzos): Norėčiau žinoti, ar 
tik ne išpažinties paslaptis riša kun. Ro
biaką kas Mnk atkartotinai vienodo ir to 
pačio atsakymo; žmogžudystę padare ki
tas, bet kas įi$> yra, tai neišgaliu pasaky-
ti.TTaį yieniirU?lė nepaprasta byla! (Reng 
damasis išeiti). 

' ' SCENA III. 

(Įeina Seminarijos Rektorius ir Ka
nauninkas Bonis). 

REKTORIUS: Gerą vak%, pone Vihi-
ky! Štai, Kanauninkas Bonis, atstovau
jąs Jo Augštenybę antvyskupį — pone 
Vilaky. (Paduoda rankas vienas kitam). 

> % 
J^*' 

i 

VILAKIS: Ta ip '— vilties turiu. Te
einu, labai daug pridera nuo prisiekdin
tųjų balsavimo; be to gi neprivalome slėp
ti nuo savęs dviejų dalykų, būtent: pirma 
— nepaprastai sunkus prirodymai prieš 
mus ir antra — prokuroro asmenyje tur i - ,^ 
me baisingą advokatą. Ir, jeigu galėčiau 
išrodyti, kad tas zakristijonas, arba kas 
kitas, 'imžinęs apystovas, buvo tą dieną 
vienuolyne ir, galėjo padarytį piktada
rybę, tai galėčiau užtikrinti nelaimingą
jį kunigą Robiaką busiant išteisintą. 

REKTORIUS: Mano išmanymu ger
biamasis mūsų draugas nujaučia tiesą. 

^ KANAUNINKAS: Tikrai, ir aš no
rėčiau, kad surastumėm zakristijoną. Al
gi neišrodo lyg kad žcnlė butų jį paglem-
žus? Ar gi ne visi tamstos pasiryžimai jį 
surasti nuėjo veltui? 

VILAKIS: Ar dar galiu tamstas tru
putį sutrukdyti? Taip? Žiūrėkite — kal-
tinamasai — kalbu, žinoma, pilnai pasiti
kėdamas tamstomis ir vien del to, kad pa-

^ j 

Buvome nuėję į tamstos gyvenimą, bet g i ^ a t a r t i — Kun. Robiakas kiekvieną karfcr, 
pasakyta, jog tamsta nuvykai į kalėjiinąf] kaip tik aš pradėdavau kalbėti apie tą 

nelemtą zakristijoną, sumišdavo, nors tai 
jis ir labai stengdavosi paslėpti, tarytum, 
vengdamas apie jį prasitarti. I r man at
ėjo mintis į galvą, ar tik jam burnos ne-

todel atėjome čion, kad surasti tamstą. 
(Visi sėdasi). 
KANAUNINKAS: Norėčiau žinoti: 

ar tamsta, pone Vilaky, turi bent vilties 
laimuti nelaimingojo kunigo Robiako bylą, 
kuri taip kartų skausmą, ir taip sunkų 
rūpestį 

• m-m, 'le...:^.. 

* %t 

v v.« 
užčiaupė kokį nors pašaukimo paslaptis, 
— sakysimy— išpažinties paslaptis. 

d&ujdan) 
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OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•448 60. Weeteni Aveoae 
Tek*. Lafayettc 4M6 

Ta&n4oa: 9-11 rytais, 1-1 po 
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėidie-t 
aials UktaJ po plotų 1 lkl E Tai. 

M N M ! 

r-

; DR. MAURIGE KAHN 
GTDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

4831 Sv &jhlsad Ave, 
Tel Tardo »»4 

Tel. Tardą 0884 
OFISO T AL,: 

8—l t T. ryto, 1—8 Ir T—8 T. r. 
Nedėllomls: nuo l t r. ryto lkl 
1 TOJ. po pietų. 

Redd. tol. Van Boron 0294 
Ofiso tel. Boulorard 9898 

Dr. A. A. ROTH 
RIKAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Yyriškų 
V«JWų Ir Tisų chroniškų b«U. 

Ofisas: 83*5 S. Halsted St. 
Vai.: l t — 1 1 ryto; 8—8 po 
plot. T—8Tak. Ned l t — 1 8 df 

Roa 1188 Independtae* BlTd. 
Cbicago. 

r 
PRANEŠIMAS. 

oriaaa Dr. G. M. vilaser po* 
reina J rankas Dr. Chas. Segal. 
Žento ir partnerio. Visi eenlej* 
pažįstami ir d ra ugrai aplalkys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glasar. 

3*49 So. Morgan Streot 
Ofiso balandos: Nuo l t ryto 

lkl t po pietų, nuo 6 iki 7 v**. 
N«d. nuo. 14 iki T po plotų. 

Telefonas Yards 987 

GIEDRININKAI. 
BUOTOJAB. 
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C H I C A G O J E 

AR GALVA SKAUOA? 

Tai pirmi symptomai knro reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistą* 

1801 Ko. Ashland Ave., kamp. 
' 18-tos gatves 

\.nt 8 lubų, kamb. 14, 15. 18 Ir 17 
aut viršaus Plat fs vaistinyčloa 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliotais nuo 9 iki 12 pietų 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Amerikos .Lietuvių Dūkiam Draugi

jos nariai. 

Te* Blrd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
M KTU VIS DENTTSTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 rak. 
Berodomls nuo 4 iki 9 vakare. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po nnm. 

8341 — 48 8o. Halsted Street 
!faujame Jociaus Ręst. 3 labų. 
Priima Ligonius nuo 9-18 A. M. 

TcL BooJevard 7179 
Rezidencijas Tel. Falrfax M74 

Zf 

rz — N 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgui Street 

CU1CAGO, ULLINOU 
T e l e f o n u V u d i B O S * 

Valandos — 8 iki 11 18 ryte 
po pietų S iki 8 rak. NtaėttoMfc 
ofisas uždaryta*. 

Tel. Boulevard 2180 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
S303 South Morgan Street 

Chlcago, Ilf. 
= 

s gjž&t«.*g&a<.*ftttag«tigaw*i»« 
DR. A; L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

Tel UaueJ 1118 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po plot „ 

t iki 7 vai vakaro. o 
* Res. vai.: 2 iki 4 po pietų * 

• 
4193 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 0008 J 

o 
o 
• 

Tel. Canal 887. Vak. Canal 1111 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 Soatn BalstM I M 

!val%ndos: 19 lkl 13 rj la: 1 lkl 
| ^Jt^šMMki^ iki 9 Takaro 

Cicero, UI. — Sausio 11 d. į-
v.yko UieJrininkų 16 kp. sus
inus. Pirmininkui išvažiuojant 
i Marąuette Universitete, 
Mihvaukee, Wis. mokytis, tai 
jo viety pirm. išrinko energin
ga darbuotoją, p. O. Svaikaus 
kienę. Darinko valdybą. Iždi
ninku išrinko gerb. kun. A. 
Linkų. 

Dabar sus-mai bus laikom 
pirmąjį sekmadienį, tuoj po 
sumos. 

Kuopon įstojo nioksl. M. 
feerpetaitė. Sekančiuose sus-
muose tikimasi sulaukti dau
giau naujų narių. 

Visi cieeriečiai, o ypač- jau
nimas — vyriai nudžiugo, kad 
šiomis dienontis Ciceroj apsi
gyveno įžymus darbuotojas, 
poetą, L. Vyčių Centro pirm., 
K. Jonaitis. Rp. 

VAIČIŪNŲ ŠEIMYNA. 

Grand Rapids, Mich. — 
Xe tik vietiniai, bet ir pla
čioji visuomenė geraį pažįsta 
pp. Vaičiūnu, šeimynų. Vaičiu
liu vardas garsiai skambų po 
visų Amerika. Ne tik Ciceroe, 
bet ir Chicagos lietuviai kata
likai begalo myli ir gerbia 
kun. Jeronimų Vaičiūnų, kurs 
klebonauja Ciceroje. Ir, jeigu 
Chicagos lietuviai stengtųsi 
paveržti gerb. kun. Vaičiūnų 
iŠ Cieeriečių, tai didžiai apsi
riktų, nes (leeriečiai jokiu 
bud u neišleistų gerb. savo 
klebono iš jų tarpo. 

Cieeroe klebono brolis p. 
Juozą* Vaičiūnas gyvena jnu 
ilgus metus (irand Rapids'c. 
Jo darbuotė didžiai brangin
tina lietuvių tarpe. Nebuvo ir 
nėra to darbo, prie kurio jis 
neprisidėtų; nebuvo ir nėra to 
užmanymo, kurio jis neužma-
nytų ir, kuriam jis nepritartų. 
Visuose visuomeniškuose dar
buose jis buvo gabus vadas. 
Jr, vietos lietuviuose jis turi 
dhlį autoritų. Gi jo žmona, p 
nia Marijona Vaičiūnienė, yra 
sumaningiausia ir darbščiau
sia iš visų vietos moterų. Pra
kilniems jos suinanimams visi 
lietuviai pritaria. J i ir-gi yra 
gabiausia organizatorė. Taip
gi ji yra A. L. R. K./Moterų 
Sąjungos Centro raštininkė. 
Visuo.se viešuose reikaluose ji 
yra pirmutinė ir darbai* ir 
aukomis. Tiesų tarus, ji yra 
vietos katalikių moterų virpj-
janti siela, kurį priduoda e-

nergijtos> veiklumo ir gyvatos 
kiekvienam tiksliam darbui 
ir užmanymui. 
- . > . > . . . . . . • • 

Didis apgailestavimas. 
r • 

Vietos HetuVial' džiaugėsi ir 

LABD. SĄ GOS SEIMO VA. 
KARIĘNfi IR PROGRAMA. 

Sausio 14 d. Aušros^Vartų 
par. svet. (West Side) po 
skaitlingo LUIKL Sų-gos Seimo 

didžiavosi tui-ėdami totių iir* duota skani vakarienė. Svečių 
teligentiskąt i r pavyidingų šei- pi išrinko apie 200. Visi gė-
mynų savo tarpe. Savo vaiku
čius, gražiai auklėdami, leido 
į mokyklas. Turėdami didelę 
sankrovų pramoningoje vie
toje, varė puikiausį biznį, 
mandagiai patarnaudami lietu
viams ir svetimtaučiams. Ifun-, 
gi tų pelningų savo bixnį per
leido p. Valentai. Ir buvo visų 
manyta, kad užsidės čia biznį 
dar didesnį. Tečiau apsirikta. 
Ir, kuomet dagirsta, jog jie 
mano išvažiuoti į Chkago, tai 
lietuvių dauguma nenori tikė
ti ir, jeigu butų tiesa, tai di
džiai apgailestauja. Ir kas gi 
tuomet vadovautų draugijoms 
ir, kas keltu upų? Kų gi da
rytų moterys be sumaningosios 
organizatorės ir veikliausios 
darbuotojos? Butų tai didis 
apgailestavimas, jeigu netek
tume jų. Tečiau, vis dar nesi
nori tikėti. 

Brangus atminimas. 
# 

Sausio 11 d., kai-kuriems 
buvo nesitikėtas surpraizas. 
Užkviestieji (nedaug jų buvo, 
tik viso aštuoni su pp. Vai
čiūnais: kungiai — A. Dexnis 
ir A. Tamoliunas, varg. A. 
Mundeika, p. Giedris su p. 
Giedrienė ir gerb. kalbėtojas 
iš Amsterdani, N. Y.), ftiru-
pino pietus puošniausioj ree-
toraijoj, kalbjtaši apie visuo
meniškus dalykus. Paaiškėjo, 
kad p p Vaičiūnai pavaišino 
svečius ne atsisveikinimui, o 
vien tik draugingųjų ryšių sū
ri prinitnui. Po pietų pp. Vai
čiūnai nusivedė svečins į 
vienų gražiausių teatrų, kur 
įgavo malonių įspūdžių. Toji 
diena paliko brangių ir malo
nių įspūdžių, kurie negreitai 
išnyks, palikdami brangiuoju, 
atminimu. Tečiau. kur kas 
maloningiau butų, kad mūsų 
tarpe pp. Vaičiūnai užsiliktu 
visados. Svečia*. 

VALDYBA. — STATYS 
OPERETC SCENOJ. 

ISlily TONSIIUS1 
Tobuliausiomis makalo priemonėmis: 

1,—be peilio, 
2,—be kraujo, 
3,—be marinimo, 
4,—be skausmą, 
5y—be jokio pavojaus are 

Po operacijos, jmeijentas gali tuo 
ii t i i darbą, gali tnotf valgyti; dal-
nininku baisas tampa malqf»eanis 

\ ^isa sveikata seresnė. Kuriems ft 
i ėmiau toasllus, yra plteal užfanė 
dinti. 

Ligonius su j vairiomis Ugomi*! 
prijhnu:— 

Kasdien nuo t vai. po piety Ik 
vai. Taekare. 
Nedelioajia ir aeredomls o f W ; 

juiidaryiaa 
. DR. Ak M. KAfaCUS, 

J141Į Sto. 8*tfc 4 * e Cieero. f** 

18. CHARLES SEGAL 
[Perkėlė saf 

4728 SO. 
co oJNsa po 
ASULAIfD AVESVK 

SPECIJAUSIAS 
Džiova Hoie# i ir Vyru Ligų 

fal.: ryto ttuo 10 — 12: Uuo 2—S 
pietų: nuo T—#rft T|Ktfttwl 

ledeli o m id: 10 iki 1. 
Telefonas 

Spriag Vaiky, 111. — Sausio 
I d. įvyko Šv. Onos eboro su
sirinkimas. m 

• 

Vis norminusi a išrinko naujų 
valdyba 1#23 m.: pirm. ir ebo-
i\) vedėju — A. P. Stulga. 
}wnii. pag. — Pet. Ivanauskas, 
nut. rast. — Magd. Lapinekai-
t-C'4' f i n . r a ž t . — Ona. G l e v e e l c a i -
iė, ml *- Ona Petkaitė, kny
gų prižiūrėtoja — Pet. Criga-
Jaitė, koresp. — Petr. Origa-
iaitė. 

Choras užsibrėžo daug kų 
veikti ateityje. Choras mano 
pastatyti operetę " Kuprotų 
Oželį1', ku^iaį muzika parašė 
įžymus muzikas A. 8. Pocius. 
Ateityje duos dar daugiau ko 
nepaprasto spring^aliečiams. 

Pereitais metais elioras irgi 
nemažai darbavisi. Surengėm 
piknikų, išvažiavimų, taipos-
^i ir vakai^a, perstatydanu 

į kelis veikalėlius, dainomis pa
margintų. Be to choras įsigi
jo pianų parapijos svetainei. 

Choras yra labai dėkingas 
mūsų gea-b. varg. A. P. Stul
gai už jo nenuilstantį danbavį-
mos mūsų tarpe. 

mtė. 

rėjnsi \ve6tsai6Tieciu šeiminin 
kių svetingumu. 

Vakarienės rengimu daug 
pasidarbavo šios: Ieva Šiau
lienė, P. JPaukštien??, M. Pet
rauskienė, D. Gasparkienė, U. 
Palukaiti, O. Gaidaitė, O. Sa
vi ckait?}, A. Morazaitė, P. La
pinskaitė, S. Gricaitė, E. Da 
eiliutė. L. Grif?aitė, C. Kali-
sinskiutė ir O. Bladikaitė. 

Programa. 

Pabaigus vakarieniauti pra
sidėjo puiki programa, kurios 
vienų dalį išpildė Šv. Kaži 
miero Akademijbs auklėtinės, 
o kitų dalį pp. Sabonių moki-
niai^ 

Pirmiausiai buvo atvaidin
ta juokingas veikalas "(Teta 
iš Kaliforlrtjofi'*. Veikalas bu-

a 

vo atvaidintas kuopuikia il
siai. Vaitlino šie asmenys r 
Saliomė — Ona Aukškalnaitė, 
Felicija — Z. Jasaitė, Rozali
ja — L. Klimaitė, Motina — 
Malinauskiutė, Teta — Z. Jur-
gaitė, siuvėja — V. Daukšai
te. Visos puikiai vaidino, l>et 
Ona IVukškalnaitė ' tai tikrai 
turi artistės dovanų. 

Po vaidinimo buvo muzika-
Jė dalis, kuri susidėjo iš dai
nų ir piano skambinimo. Jų 
išpildė: Silvija Saboniutė (7 
metų). Sadauskutė, Šiauliutė; 
ir Diniblcriiitė. Publikų jos ga
na patenkino. Po to Z. Jurgai-
tė puikiai pasakė eiles, ir 
gražiai padainavo "Leiskit į 
tėvynę/', o p. \ Valančius 
pašoko **Rtt»ki Kazak^'. Jani 
ant smuikų pagrojo St. Zon-
kus ir Ant. Geštautas. Jis iš-
tikrųjų gražiai moka pašokti 
nisiškų kazokų. Tik gaila, kad 
jis nebuvo apsirėdęs rusiškais 
drabužiais. Ant piano solo pa
grojo ir p. Jurgaitei akompa
navo gabi pianiste p. Skinde-
riutė, 

Vakaro vedėja buvo p. M. 
Mikšaitė. 

Reikia pamiiniti, kad prie 
surengiuio seimo labai daug 
pasidarbavo šie> M. Mikšaitė, 
V. Gatnaitė, St. Jucevičius, A. 
Linkus, M. Česnaučius, V. Ra
dzevičius, V. Atraškevičius. 
Petrulaitis, Dapkus, P. Nor-
butas ir J. Pankžtyp." 

Girdėjau per~Seimų įplaukė 
vįrš 13 šimtų dolierių. 

S v e č i a s . * 

terų Kooperatyvį uSusivieni-t LIETtnnLAI ADVOKAtAI Taipgi vyras džiaugusi, kad 
įo moteris per 7 metus nėįusij j*mV'. Jos labiausia atkreipė 
į bažnyčių, o šios *xn&jos pa- atyda. į sveikatingumų. Jos 
traukusios jos sfelą pri^ š t . ti- paskelbė karų įvairiom* kenk-
k^jimo. O kiek mam nepažįsta- smmgoms žokių salėms,, pra-
mų, nežinonm sugrįžo prie ti- balino bjaui*unms is krutamu 
kėjimot 

Ištikrųjų misijonieriai visus 
roselandiečius nustebino savo 

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

. ... m .*mi s*-

paveikslų; daug pasidarbavo 
motinų, ir vaikų labui. 

Nekririose vietose, ypač far-
tokiu iškalbumu. Duok Dievo, J uą ^&fam, moterų orga-
katl tos šv. misijos ilgai už
siliktų roselandiečių širdyse. 

Misijonieriai pranešė, kad 
suvii-š 1,400 žmonių priėjo 
prie šv. Komunijos. Knygų, 
rožančių, škaplierių, kryželių 
parduota už apie $500. Aukų 
surinkta suvirs $500. *0 klebo
nui paskelbus, kad paskutinį 
vakarą aukos bus renkamos 
Tėvų Marijonų kongregacijai, 
paragindamas žmones duos-
niai aukoti parodydami at
jautų jų pasišventusiam dar
bui ir pats pasižadėjo nema
žų aukų duoti, taį žmonės au
kų Marijonų kongregacijai 
sumetė $G20.48, be žadėtos kle
bono aukos. 

Meldžiame Dievo geros svei
katos ir ištvermės tėvams mi
lijonieriams jų pasekmingame 
darbe žmonių sielų labui. 

Vienas iš komitetų. 

niaaeijos neužmiršo savo se
serų farmerkų. Žymios orga
nizacijų narės, nau^odamosis 
komunikacijos lengvumu ir 
greitumu, pasirūpino nunešti 
daug šviesos ir supratimo Į 
farmas.v Pradėjo sėkmingiau 
apsisaugoti nuo išnaudojimo 
ir geriau pasinaudoti is savo 
rankų ^darbo baisių. 

G. P. S. 

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas: Centrai 8880 

1 Vakarais 3223 S. Halsted St.| 
Telefoaas: Tardą 48*1 

POLITIKA IR MOTERYS. 

MISIJŲ PASEKMĖS ROBE 
LANDfi. 

Roseland. — Visų Šventu 
parapijoį misijo/s, kurias da
vė Tėvai Marijonai P. Andziu
lis ir A. Cikoto, pasibaigė sau
sio 15 d. [Per visų misijų laika 
bažnyčia buvo pilna, žmonitj. 
0 per užbaigimų, tai ir į baž
nyčių netilpo. Girdėtis iš žmo
nių džiaugsmo, dekavortėf, 
kad daug žmonių pagrįš prie 
tikro, šv. tikėjimo. 

Teko girdėti kaip moteris 
džiaugėsi, kad jos vyras, ku
ris tik šliubų imant 11 metų 
atgal buvo prie išpažinties, o 
dabar, per misijas, netik išpa
žintį atlikęs, bet prižadėjęs 
nuo Bažnyčios niekad nesi*. 
traukta 

Senatas'ir Kongresas rengia 
eiles įstatymų visai šaliai. Ąt-
*kirų valstijų valdžios rengia 
joms įstatymus. Ar moterims 
nereiktų tais įstatymais užsi
interesuota ypač tais, kurie 
įas ir jų artimiausius reikalus 
paliečia. Štai rengiami maisto 
įstatymai, vaikų gerbūvio ir 
auklėjimo, moterų pramonėje 
ir daug kitų, kurie tuo, ar ki
tu keliu liečia šeimynų gerbu-
vi. 

Pirmas dalykas tai reikalin
gumas susipažinti su naujų į-
statymų projektais, su patai
somis, siūlomomis prie įstaty
mų ir t. t. 

Kur moteris gali gauti tame 
reikale informacijų! Pas civi
lių teisių mokytojus hign 
schoolėse, nes jie privalo ture 
ti visas paskučiausias žinias, 
pas vietinių laikraščių redak
torius. Viešuose knygynuose-, 
skaityklose galima rasti paaiš
kinimų. Tokiu būdu galima 
s usi gaudyti reikalingiausių 
šaltinių ir dokumentų ir suda
ryti, savo nuomonę apie įsta
tymų pataisas ir naujų įstaty
mų pataisas ir naujų įstaty
mų projektus. 

Bet neužtenka suprasti įs
tatymų projektus ir išleisti ge
rus įstatymus. Gerų įstatymų 
netmko ir netrūksta, bet tru
ko ir dabar da labiau trūksta 
į s t a t y m ų į g y v e n d i n i m o a r b a 

jų pildymo. Kad įstatymai ne 
pildomi galima už tat kaltinti' 
vyrus, nes jie leido juos ir jie 
turėjo jėgų padaryti, kad įs
tatymai butų pildomi. Bet ar 
vieni vyrai kalti? Yra ir mote-
i-ų kaltės. Nors jos pačios įs-
tatjmių neišleido, bet po jų; į-
tekme daug įstatymų tapo iš
leistų; ypač įstatymų, lie&an 
čių. moterų teises, priedermės 
*ti* jų*gerbūvį; taipat vaiku 
gerbūvį, viešo sveikatingumo, 
numažinimo pragyvenimo lėšų 
îr k. Ar daug uolumo parodė 
motery^ kad įstatymai jų į-
k'vėpti, po^ jų įtekmė išleisti 
butų pildomi! Teatsako j o s | | 

pačios į tų klausimų. . 

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIElflN-
TĖLĮ AMER1E0JE DIENRAŠTĮ 
"DRAUGĄ", KUĄIO KAINA, TIK 
$6,00 VISAM METUI. TO V3SĄ 

PASAULJ. 

r 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesioginį Susisiekymų 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

CENTRAL MANUFACTURING 
OISTRIGT BANK 

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

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

Abstraktai e.vaminuojami, pinigai 
ant rcal estate skoliname. 

OFISAS DIDMIESTT 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce Bldg*. 
133 W. \Vaehincton Street 
Telef. Franklin 1176—4945 

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Mtisio Co.) 
Telef. Boulevard 8787 

(Tel. liaadolph 4768 
A A SLAK 1 S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidmaiestyje 

ASSOC1ATION BLDG. 
18 South La SaUe Street 

Room 1808 
Valandos 9 ryto iki 6 po pietoj 

Namu Tel. Hyde Park 8895 

K -

i 
i 

si 

J. P. WAITCHLi 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. BĮ 1-187 H. Dearbora 
Street Tel. Dearbora fOft 
Vakarais: 10788 B. Wabasta Are. 
Roaetaad Tel Pullmnn 8887 

* Ndture Gura Institute 
VU. J. A. VKLOKIS 

Osteopathas, Cliiropratas 
• IMaUiropatliaa 

Gydau įvairias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be vaistu ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

4224*Areher Av..Brightoa Park 
Theoter Bldg., 2-ros labos. 
Valandos: nuo 9 iki 12 diena. 

Nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki .12. 

Tel. Lafayette 5698 
įįm • • • » . . , .>-«» — . • • • » » » » • f 

PERKANTIEMS PAS MUS| 
DOKUMENTUS PADARO] 

DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar par-J 
duodami visados kreipkitėsĮ 
pas 

S. L. FABiONAS COJ 

(jhicago.ffl. 
S09 W. 35th St. Clilcago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS IiABAI JTJM AHT 
NAUDOS. 

Pasekmiogiausia siunčiam pini] 
ir parduodami laivokartės 
. . Ksam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje 

Chlcago, nisl 

< M t t H 1 C I M » « M n M I » M » M m i H i * « i H M i t H i n i " 

B. D. LACHAWICZ | 
LIETUVIS GKABORIUS 

2814 W. 28-rd PI. 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-į 

Ogiausia. Reikale meldžiu atsišau-j 
r kti , o mano darbą bosite užga-s 

uedintl. TeL CaaaJ 1271—21801 
iiiiniiiiniiiiiMiimiminiiiiiimiiniiiiitft 

'I 

^itiimHiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiMiimiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiHiiuiiii 

j "DRAUGO" KNYGYNE 
= Galima gauti šios 
— * . 

; MADAKNYOĖS 
Ramybė Jums (brangios odos paauks.) 
Ramybė Jums (kailio apdar.) 
Ramybė. Jums (audeklo apd.) 

§ 

• • • • • • 

^3.50 
. 2.50 
. 2.00 

S 
1 

šios maldaknygės formatas yra 51^x3%. Puslapių turi 958. bet ne 
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių Įvairiau
sių maldų. 

Attiei&s Sargas — juodais minkšt. ajxi. 1.76 
Anioias Sargas — juodais apd , 1-50 

| Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd tT5 
| Dangaus Žvaigždutė — juodo auctek. npd. 60 
S Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
= Šios maldaknyges yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. 
= Spauda aiški. 

1 Pulkim ant kelių * 2.&0 
1 Pulkim ant kelių 3U» 
| Pulkim ant kelių , . • • I-*5 

S Pulkim ant kelių 1*50 
•s ivanTioKa , , . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • « • • • •v** 
= Maldų Knygelė kauliniais balt. apd. JKI 1.50 
E Maldų Knygelė skuros apdarais po 1.50 
5 Maldų Knygelė audeklo apdarais po .75 
E Melskimės, (mergaitėms) po -60 
= Melskimės, (vaikinams) po .60 
= Pamaldų Vadovėlis .40 

Užsisakydami aditsuokJtc; 

Daugiausia viešo veiklumo 
parodė Minnea$x>lio moteni 
organisiącijos, sudaliusios Mo 

t i "DRAUGO" K N Y G Y N A S 
2334 South Oakley Ave. Chicago, 1IL 

IUIUUUUIIII IHH1IUI 

http://Visuo.se
file:///ve6tsai6Tieciu
file:///Vaehincton
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POLITINĖ KAMPANIJA. 

Chicagojo prasideda politi
nė kampanija del ateinančia 
įmesto majoro rinkimų. 

Republikoim partija eia su-

K. Braeas, J . P. Doody, J . J . 
Elias, Kaz. P . Gugis, M.. Ke
žas, M. Meldažis, A. H. No-
vvak. A. Šlakis. 

Valdybon išrinkti; J . J . E-
lias — prez., J . P . Doody — 

siskaldusi į keletą srovių, viee-prez., A. H. Xowak 
Trys srovės pagaliaus pasi
davė rankas ir pakelia kovą 
šiandieninio majoro Thomp-
sono srovei. 

Majoras Thompson pasisa
kė tolia n s kandiduosiąs/ Tad 
jį norima nuversti. Jam prie
šingos srovės savo kandida
tu i majorus parinko Ohica-
gos pastos viršininką Lneder. 

Kuomet repuiū"ikonų parti
jos srovės pešasi, puiki proga 
čia demokratu partijai išnau-
jo iškilti. 

viee-prez., Wm. M. Antonisen 
— cashier, S. V. Valaneauskas 
— asa't. cashier, C. S. Pavie
tas — ass't. eashier, A. A. 

is — banko advokatas. 

POLICIJOS KAPITONAS 
PRISIPAŽĮSTA. 

Teigėjui McKinley pirmi-
ninkaujant, grand jury veda 
tardymus apie politikierių pa
laikomą Chieagoje prostituci
j a 

dienas ]>olicijos kapitonas 
išpažįsta, kad jo distrikte vei
kias i baisenybės. Bet jis esąs 

k - <*J1H 

PUSĖS DOLERIO INTELI
GENTAS. 

RASTAS NUŽUDYTAS 
VYRAS. 

; Namuose, 9803 Ewing ave., 
rastas nužudytas (feo. Batli. 
Areštuota Mrs. Green, namu 
savininkė. 

NUŠOKO NUO BĖGIU. 

Evanstono ekspreso viršuti
nio traukinio vienas priešaki
nis vagonas nušoko nuo bėgiu 
•vidumiestv. Koletas žmonių 
sužeista. 

1 MIRŠTA 3 SUŽEISTA. 

Gaisras sunaikino Dearborn 
Fumiture Co., 2331 Ogden a-
ve., butą. Vienas darbiniu -
kas taip apdegė, kad ligoninė
je- mirštąs 
ninkai. 

Sužeista 3 gaisri-

LENGVA ŽIEMA ISIEDĖ 
SPEKULANTAMS. 

Šįmet lengva žiemą, tai spe-
jRiiliantams pragaištis. At-
pinga kiaušiniai ir anglys. 
Tokiame atsitikime išnaudoto
jams bus mažiau pelno. 

Bridgeport. Sausio 7 d. 
Katalikų Federacijos sureng 
tame koncerte parapjios svet 
štai kas pat ' inyta: — kaip tik 
jau žmonės susirinko į sve
tainę ir programa prasidėjo, 
štai atėjo dar vienas žmogus 

jis Bridgeportieėiams ži
nomas tiek-jis save persistato 
"inteligentu'*. ,io išvaiada nie 
ko sau, (kaip Pilypas iš ka 
napįų). Na jis ir traukia tie
siog į svet. Jojęs i svetainę sa
ko, " tur iu tikietą. dolerio ver
tės" . Tikietą. iš ranką nepa
leidžia (negi inteligentui iš 
rankų ir trauksi). — Eik sės
kis. — Už penkiolikos minutu 
inteligentas sugrįžta prie du
riu ir duria sargams sako: 
" a š einu lauk, bet už valan
dėlės sugrįšiu, ar pažįsite ma
ne? — (Taip, pąžįsime". 

Vos — tik " inteligentui" 
per duris išėjus, štai atėjo 
dar vienas žmogus ir klausia 
tikietą pardavinėtojų: "Kiek 

Į tikietas kainuoja ?" . 
k' Inteligentas' ' nebelaukė 

nei kuomet tikietu pardavinė
tojai pasakys kiek" tikietą* 
kainuoja ir ėmė šaukti: "Štai , 
aš turiu tikietą dolerio ver
tis, aš tau atiduosiu ji už pu
sę ir tu eik į svet." Žmogus 
išėmė pusę dolerio ir nupirko 
tikietą iš "intel igento" ir įė
jo į svet. "Intel igentas" pasi
trynė pasieniais, cigarą pani
ka ir vėl šmurkšt i svetaine 
ir sako sargams: ar pažįstate 
mane? Aš jau sugrįžau — 
"Ta ip pažįstame, eik, sėskis' ' . 
Taip "intel igentas" ir išbuvo 
svet. ligi programa užsibaigė. 

Tai mat kokią žmonią yra. 
Koncertą pamatė ir pusę do
lerio uždirbo. Kažin ar gud
riai, ar kvailai padarė? 

Viską matąs. 

KETURI ŽUVO. 

Užvakar nelaimėse su auto
mobiliais Ohicagoje žuvo 4 as 
menys. Iš ją du vaiku. 

BRIDGEPORTO ĮVAIRU
MAI. 

BANKO DIREKTORIAI IR 
VALDYBA. 

Sausio '5 d. išrinkta šie U-
niversal State Banko direkto
riais: Wm. M. Antonisen, J . T. 
Bagdžinnas, O. II. Beutler, P. 

LONDONAS, sausio 18. — 
Anglijos kapitalistai Vokieti
jos industrininkui Stinnes 
paskolino 10 milioną dolerių 
pirkti anglims Anglijoje. 

LONDONAS, sausio 18. — 
Anglijos vyriausybė rengiasi 
pakelti protestą del atkaklaus 
franeuzų veikinio Vokietijoje. 

Pažino. 
Syki vienas žmogus eidamas 

gatve ir pradėjo žiūrėti j vie
no namo numerį. J i s taip žiu
ri, taip žiuri, bet nepažįsta. 
Paskui priėjo prie durių, pa
graibė, pagraibj už numerio ir 
pažino, kad tikrai yra tas nu
meris kurio jis ieško. 

* 

Mokykla. 

Dar kartą pranešu, kad Šv. 
Jurgio parap. svet. kambaryje, 
ant 2-rą lubų, atsidarė vaka
rinė mokykla. Du gabus moky
tojai mokytojauja. Gera proga 
pasimokinti. 

Vežimas dunda. 

"Yakarienmit i" įsibriovė klai " t r e a t " yra mūsų visuomenei, 
da. "Vakarienbutis , , pirmą Nepraleiskime progos ir steng-
kartą bus statytas Verbų sek- kimės visi ".Vakarienbutį' ' 
madieny, kovo m. 25 d., o ant- pamatyti. Rep. 
r u kar t • ( specialiai bridgepor 
tieeiams) bus statytas Didžia- j C H I C A O p CHORŲ IR DAI-
jam antradienyje, kovo 27 d. NININKŲ DOMEI. 
•— Patartina visiems pirktis ' .— 
bilietus iškalno. Tokie veikalai Sekmadieny sausio 21. d. mil-
kaip "Vakarienbut is , , ir taip j ciniškame lietuvių Klaipėdos 
pastatyti kaip jį gali pastaty- [.klausimu susirinkime, I Regi-
ti tik mūsų scenos žinovė Se- nient Armory svetainėje turi 
suo Skolastika, tai tikras \ skambėti galinga chorų daina. 

1 • * 

' Kviečiu jChicagos lietuvių 
chorus ir pavienius dąininin 
kus penktadieny sausio 19 -d. 
į Mark White Square svet. 29 
ir Ilalsted g-vė Repeticija pra 
s j deda 8 vąl. vak. 

A. Pocius, 
Komisijos |ga|iQtas vedėjas. 

A N T PARDAVIMO 
Bargenas pirmos kliasos minkšlu 

gėrimų parlor, t;iii>-i»at 4 kiunbsti'tai 
pagyvenimui. 

Atsišaukite: 
MHiLAY & DOODY 

To'ef. ( a n a i 5054 

PAIEŠKAI' fravo brolio Vincento 
Eroo paeina iš Kauno red. Tauragės 
Apskr. Žvingių parap. Spraudaičiu 
kaimo. B metai kaip girdėjau nuo jo. 

H. li .AZDAl'SKIKNK 
8141 Emerahl Ave. Chicago I1U 

Kas užrašys ne per agentą savo giminėms ar pažys
tamiems Amerikoje, ar Lietuvoje nors pusei mėty UKAU-
GA/' už $3.00, gaus dovanėlę šį oro pranašą, o kas už
rašys visiems metams už $6.00 gaus oro pranašą ir nau-
ja Lietuvos žemlapj. . . A A 

' Kas užrašys "LAIVĄ" j Lietuvą už $2.00 metams, 
atfca Amerikoje už $1.50 metams gaus naują Lietuvos 
žemlapi. •_ -

D R A U G A S P U B . C O . 
1 

R KT K A LINO AŠ vargonininkas ku
ris galėtų chorą vesti. Su iš lygoms 
meldžiu kreipties sekančiai . 

K U N . S. E . KOTiESiNSKIS, 

914 N o r u i 15 VV. Street 
K. St. Louis, III. 

=c= Sustabdyk tą rumatlška skaudėj imą 
tuojaus! Tojtid Turpo, Turpcntiiu* 
Ointmeiit i švaro j j laukt Turpo ir 
rumattzmas nesut inka, k u o m e t Turpo 
ate ina tai s k a u s m a s apleidžia. 

Nėra kito tokio greito paleiiffvin-
tojo kaip terpentiuas. š is naujas 
Turpo i šradimai yra taip sutaisytas, 
kad stebėtinai greitai Išvaro skaus> 
mą. Išs i tepus krutinę, nr gerklę , ka ip i P A R D A Y I M r i A R B A MAINYMUI 

P A R S I D U O D A bučerne. grocerne ir 
?uvų storas. LJi^pis senas išdirbtas ir 
Cash. Parsidugda su namų arba mai
nysiu ant mažesnio namo parduosiu 
pigiai. 

828 West 31 -st Street 
Xetojl HaJstcd Street 

tik ga l ima užuosti. 
Turpa i šmuša rumatiškus skaus

mus iš jūsų syst t tuo! I^ lengvina 
skaudamai gerklei, šalčiui braneritis. 
lumbago, neuralgijos ir kataro. Nc-
puslėja ir nedegina. 

Kam-gi kentėt i? Tegul Turvo pra
šalina skausmus. Nebūk be Turpo-
ntine Ointment. kuris t*ri savyje 
Mentrol ir Camphor. Turpo — Scc. 
ir tirte dėžutei. 

The Gleasner Company 
l ' i i i i l l ay O h i o . 

(Apgr. 
• ' • I »» • • ' 

Bevelk naujas mūrinis namas C 
pagyvenimu pq 4 Ir f> kambarius, 
elektra, maų/l inės, aukštas, sk iepas 
Ir stogas, namas randasi ant Erne-
rald Ave. arti 35 St. 

Parsiduoda pigiai arba išsimaino 
ant mažesnio namo, loto, arba Tar
tu os. 

F . J . SZBMET 
4180 Archer Aveirne 
Tel. Lafayette 6824 

_» mrr^g 

\ -

GAVO PINIGUS UITUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER ' 'DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

J^nartavirius Antanas • 
Vahiauskieno Mariona 

Loškauskaitė Brigita 
Saročka Julius (Gary, įnd.) 
J^iulauskionp I'ranciška 
Valiulis Alox. , 
Baltrukonis Simanas (Oan% Jnd.) 
Slavinskis Vincentas 
Danikanskiono Eleonora 
Kerbeoli J . (('ieero, 111.) f 

Ignatavičius l\onradas 

A. f A. 
KONST. PETRAUSKIS 

Mirė sausio 1» 
d. 1922, paėjo 
iš Siūlos parap. 
Kulšėiiu kaimo. 
Paliko nuliūdi
mo žmona Ma
rijona, sūnų 
Konstanta, (luk
teri 'Julijona, 

usbrolf Zeuo-
na; Ijiotuvoj 2 
įsesorys, a bro-
*41S. 

Metines pa-
nmldos ui jo 
siela bus pėt-
nyėioj sausio 19 
«!.. 1923 HV. 

Jurgio bažnyčioj 7 vnl. ryte. Nuo
širdžiai kvi(>ėianie giminės, drau
gus ir [mžjstamu.s dalyvauti pa
maldose, o po pamaldų risi pra
šomi atsi lankyti į iianrus 1550 
So. Crauford Ave. 

Nii l iude: 
ž m o n a .Marijona Petrauskiene: 

( P o tėvais Ktvulakaitė) 
S.inu- Konstantas, 

Duktė" Julija, 
l 'uslirolis Zenonas 

Petrauskis . 

lVtrokas Juozapas (Port ^Yashiii#toh, AVis.) 
Xorbutas Jonas 

-

• . -

• 

. * , . 

• 

»< 
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KLAIDOS ATITAISYMAS. 

Bridgeport. — Penktadienio 
SAVIEJI BEBĖKITE SAVAS ^Draugo" laidoje, skelbiant 

I Š T A I G A S . j Sesers Skolastikos statomąjį 

Petraitis Jonas (Cicero, 111.) 
lieržanskis Jonas 
Juška Juozapas Por t AVashington, \ \ is .) 

* Bilius Jonas (Port Washington,' VVis.) 
Galvanauskas Povilas 
Kazlauskas Vincentas 
Striško Fabijonas* 
Slavinskas Jonas 
Jaukšąi Kazimieras 
Mitkus, Jonas. r(Cicero, III.) 
Jurkienė Barbora 
Cibulskis Petras ' 
Lukošąitis Kazimieras 
Jurdulaitė Liudvika 
Afelekauskis Pranciškus 
Lauraitis Pranciškus (Brooklyn, X. Y.) 
Šiaulys Julijonas . 
Vilutis Jonas (West Pullman, 111.) 
Juška Juozapas ' (Poi*t Washington, AVis.) 
(Jerrick All>ert 
•Vaičekauskis Pranas 
Iiiaubonaitė Anielė » 

i 

Simonaitis Tg. (Cicero, 111.) 
Juozapaitiene Ona (KewT Canaan, Conn.) 
Žostautienė Ona 
Barčas Jonas (Cicero, 111.) 
Vilkas Steponas 
(•alins Juozapas (Taylorsville, 111.') 
Seleckienė Ona 
Kelečintė Emilija 
Sadauskas Antanas 
Vasaitjs Saliamonas % 

Milašius Augustas (La Salle, 111.) . 
Dvarionienė Barbora 
Žiauberienė Uršulė 
Brazauskas Juozas 
Bartkus Domininkas 
Kniburis Mykolas (E. St. Lotiis, 111.) 
Naudužis Vincentas 

• Saulis J . J . 
Lukoševičius Vladislovas 
Armonienė Uršulė (Donorą, Pa.) 
Blože Juozapas 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Am Tęl. Roosevelt 7791 
Atdaras kasdienę, igskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

l'clcfonas Vards 1138 
STANLEY P. 

MAŽEIKA 
URABOIUUS ml 

Halsamuotojas 
Turiy automo-j 

bilius v isokiems! 
reikalams. Kaina j 
prieinama. 
3319 Auburti 

O R O P R A N A Š A S . 
Kaina $1.00 

šis pranašas pasako kofeis )>\i< oras. Kuomet rengiasi būti 
lytaus pamaži eina iš grinteiės lankant vyras, gi a/einant gied
riam orui išeina laukan moteriška. 

Adresuokite: 
DRAUGAS PUBL. CO. 

2334 South Oakley Avenue EfeiMgO, I U i » i i . 

t 

Ave. Chicag-o 

Telefonas IJoulevard 4139 

A. Masalskis: 
Graborius 

Patarnauju lal-( 
doturėae ves-
tuvė»e krikfi 
tynoM Ir kituo
se reikaluose 
Kainos prieina-
moa 

• 3307 Auburn Ave. Chicago 

E X T R A ! E X T R A i E X T R A i 
Susipažinkite Su Mažąją, Lietuva Klaipėdos Kraštu!!! 

Ka tik gavome iš Lietuvos 140 puslapių knygą "KO
VO 20-TA DIENA" kurioje plačiausiai aprašytas Klai-
[4'(los Kraštas. Joje yra 20 įvairių paveikslų, tarpe jų 
yra dabartiniai vadai kurie šiomis dienomis išvijo fran-
euzus iš Klaipėdos. Ją skaity<lami pamatysite Mažąją 
Listuvą kaip ant delno. Taigi užsisakykite jąją tuojau! 

Kaina tik 40c. 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakby Avenue Chicaffo. Illinois. 
fiS^^ ffeįį^įg Č^W^ 

t 

i 
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ViU^itinc Dressniaklng College 
2407 W. Madi>on Street 
Telefonas Secley li»43 

Moko S iuv imo , P a t t e r n ų klr-
tpimo, Des igning bizniui ir Bft-fe 
mams. Vietos duodama dykai.jf 

[Diplomai, Mokslas lengvais at 
]mokėjimais . Klesos dienomis iri 
(vakarais. Reikalaukit knygelės. 
[Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-
lllų, Taisyme. Norint Informacijų 
prašykite ar telefonuokite. 

SAKA P A T E K , pirm. 

• 

v . 

I J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Antomobilmi v is iems re ikalams 

2055 W. 22-nd 8tr. 2146 W. 21 PI 
Tel. Canal 0543 Tel. Ganai 0100 

Draugai darbininkai skubėkite užsisakyti vienintelį 
Lietuvoje darbininkuJaikrašii . 

"DARBININKAS" 
"DARBININKAS" suteikia daugiausia žinių apie Lve 

tuvos gyvenimą, o ypatingai apie 
darbininkų vargus ir pasisekimus. 

"DARBININKAS" duoda straipsnių nusvieeiančhj Lie
tuvos darbininkų pažiūrą i niusų 
valstybės ekonominę ir politinę pa
dėtį. 

"DARBININKAS" tai tikras Lietuvos darbininkų va
das, jų sunkioj kovoj su besočio ka
pitalo galybe ir su visokia pries
paudą. 

Už tat "Darbin inko" taip neapkenčia turtingieji 
žemvaldžiai ir fabrikantai, kad jis nurodo darbininkams 
kokias jie turi savo tėvynėje {eisiąs ir kaip jie gali nuo 
išnaudotojų sauvalės apsidrausti. 
"DARBTNLSKAS" trumpai ir aiškiai atpasakoja Seimo 

leidžiamuosius įstatymus ir vyriau
sybės įsakymus. 

"Darbininko" kaina Amerikoje — metams 2 doleriai 
Anglijoje* — 6 šilingai. 

"DARBININKO" Redakcijos ir Administracijos adre
sas: Ožeškienės Nr. 12 Kaune. 
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Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 
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P E A K L Q U E E N KONCERTTNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
MUSŲ krantavė—viena ii didžiausia Obicagojt 
Parduodame už žemiauaią kainą, kur kitur taip negauii. 

EaSinėlią laifikami drukuoti ir ofiso darbami yra naujau-
liot madoa. Užlaikom rifokiuk laikrodžiui, žieduą fliubi-
niui ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausiu, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysdių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. /Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius b 
muzikaliakus instrumentus atsakančiai 

Taipgi užlaikau pilna eilę opt iškų dalykų. 

Steponas P. Kazlavoski 
4632 So. ASHLAND AVL, CHICAG0. ILL 

Telefonas BOULEVARD 7309 
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