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LIETUVIAI, KLAIPĖDOS MITINGAM 
Vokietija iš Niekur Nesulaukia 

Pageluos 
RUHRO PLOTUOSE FRANCUZAI VARŽO VOKIEČIUS 

O K U P U O T E J E , MATYT, BUS VARTOJAMI FRANCUOS 
P I N I G A I 

KSSEN, sausio 20. — Ruh- nas civilis vokietis. Tai mo-
ro teritorijos, kurui okupavo kesčių biuro viršininkas 
i'raneuzai, vokiečiai turtingi Kehultius, kurs atsisakė iš-
industrininkai siunčia dėle-, duoti franeuzams savo ofiso 
gaeiją Londonan. Tenai de- knygas ir dokumentus. 
legacija Anglijos užsienių rei-j 
kalų ofisui įduos |x>ticiją. Vo
kiečiai prašys Anglijos vy
riausybes įsimaišyti francuzųj 
akcijos reikalan. 

Prancūzu oknpuotės auto-

BERLYNAS SKELBIA 

Yisį Rhineland ir Ruhro vo
kiečiai geležinkeliečiai gavo iš 
Berlyno parėdymą jokiu būdu 
neprisidėti prie siuntimo an
glių Franci jon. 

BERLYNAS, sausio 20. — 
Nepaisant franeuzų akcijos ir 
grumojinm, Vokietijos vyriau 
sybė skelbia nepasiduosianti 
okupantams. Iki pat galo 
vesiantį ekonominį karą. 

Čionai atvyko keletas Ruh
ro industrininkų lyderių. Dar
buojasi už darbininku streiką 
Ruhro teritorijoje. 

AMERIKOS LIETUVIAI 
FINANSAVO KLAIPĖ

DIŠKIUS. 

KEMAL REKRUTUOJA 
SKAITLINGA ARMIJĄ, 
ANGLAI STIPRINA CHA-

NAKO TVIRTUMA. 
JIE TAIPAT DALYVAVO 

IR KLAIPĖDOS PAĖMIME. 

Vienas iš jų yra Antanas Ivas 

KLAIPĖDA, saus. 20 (ra
šo Chicagos ^Tribūne korespo
ndentas). — Ka ip Amerikos 
piliečiai, lankydami savo te
bus Lietuvoje, įvykdė klaipė
diškių sukilimą, kurio pasek-

OOBLRNZ, Vokietija, sau-' mėje lietuviij paimta visa 

FRANCUZAI APSITVERIA. 

ritėtai visgi traukia militari- Frankai bus vartojami. 
nin teisman penkis vokiečius j .Vokietijos markė puola že-
industrininkus didikus, RuhrOj m y „ . Kiek palankus ji ne

teks savo vertės. Dėlto Ruh
ro okupantus ima baimė. Ne
bežino dar, ką jie turės pra
lieti kritus markei. |Tai la-

teritorijos anglių kasyklų sa
vininkus. J ie neareštuoti. Bet 
bus pašaukti teisman atsaky
ki klausimam delko jie atsi
sako klausytį traneuzų, delko 
Pranei jai ir Belgijai nesiun
čia augi i ų. 

Jei jie šaukiami neateis tei
sman, spėkomis bus paimti. 

Industrininkai tvirtina, jogjkams užmokesnis nedidinama, 
jie pirmiausia yra Vokietijos 
piliečiai ir turį klmisyti Vo-

ninkų tarpe girdisi murmėji 
11111. Puolalil markei, viskas 
eina brangyn. Bet darbiam-

sio 20. — Ruhro teritorijoje 
franeuzai apsitveria visa ei
le muitinių siena, ty. atskiria 
teritoriją nuo Vokietijos ir 
pradės eksploituoti kasyk, ir 
miškus, kontroliuoti visus da
rbus dirbtuvėse ir tt. Tam 
tikslui visa okupuota teritori
ja padalinta į distriktus. I s 
visako pelnas bus skiriamas 
kontribucijos tikslams. 

KONSTANTINOPiOL, s. 
19. — Iš Lausannos pranešta, 
kad tomis dienomis anglai ten 
turkams delegatams įduosią 
pagamintą taikos sutartį ir 
duosią keletą dienų laiko tą 
sutartį patvirtinti arba atme
sti. Taigi, su turkais nori
ma pasistatyti autokratiškai 

Turkai laukia to ypatingo 
pasielgimo. Belaukdami pra
deda ginkluotis. Anot žinių. 

Klaipėdos teritorija, apie tai: p i r m i a u s i a s j u t i k s l a s p a i m t i 

korespondentui nupasakota, j Konstantinopolį. Iš čia-gi 
Antanas Ivas, 36 metų, Bo- j išvystyti tolesni savo veikimą. 

bai komplikuota situacija. 
Jau šiandie vokiečiu darbi- PLANUOJA RESPUBLIKA 

— - — -

kietijos valdžios, bet ne oku
pantų l'rancuzų. Gi Vokieti
jos valdžia uždraudė siųsti 
anglis Francijon arba Belgi-
jon arba kooperuoti su fran-
euzais. 

Industrininkai sako, kad 
juk ne kitaip elgtųsi ir i'ran
euzai, jei jų šalin įsibriautų 
koki nors okupantai. 

Tečiaus franeuzai į tą tiesai 
neatsižvelgia. 

Užgina dainas. 

OOBLENZ, .sausio 20. — 
Prancūzai, be eksploitavimo 
okupuotų Vokietijos teritori-

Delto, franeuzai pramato M. VO*MO$ darbuojasi įkur-
darbininkų streiką. Kad tam 

stono gyventojas per 19 metų, 
pirm trijų mėnesių atvyko 
Lietuvon su pasiketinimu 
praleisti "geruosius laikus." 
Ivas yra Pabaltijos /Valstybių 
Finansinės Korporacijos Bos
tone prezidentas. Parvyko 
pasiteirauti pirklybos klausi
mu tarpi* Lietuvos ir Ameri-
K K 

užbėgti, darbuojamasi kuovei-
kiausia sušaukti užmokesnh) 
konferenciją. Franeuzai pa
siūlys darbi ninkama mokėti 
trankais. Tam tikslui visoj 
okupuotoj teritorijoj bus pa

skleistos apyvarton frankai 
notos, taigi, l'rancuzų pinigai. 

ti nepriklausomą Rhine res
publiką. Neišgaruoja jiems 

FRANCUZAI NIEKO 
NEDARO. 

PARYŽIUS, sausio 20. 
Ruhro plotuose francuzii Vokietijos vyriausybė pain-

autoritetai paskelbė prokla- formavo Francijos vyriausy-
maciją. Aštriai draudžia vo- l^> i ( I a n t franeuzai nesibriau-
kiečiams viešumose giedoti tų .Vokieitjos gilumom' Nes 
nacionales giesmes ir dainuo- pakeliui gali susidurti su vo-
ti nacionales dainas, išskleisti ki(v™l kariuomene. 
vokiška^ vėliavas, vesti prieš 
žydus propagandą. Nusižen-

Francija atsako, jog ji nie
ko iš to nedaranti. Sako, jei 

gusiems skiriama po 200,000 Vokietija nepildanti taikos 
markių bausmės arba 6 mėne
sius kalėjimo. 

Duesseldorfe areštuotas vie-

s?lygų, tai už visus atsitiki
mus turi imti ant savęs ir vi-
są atsakomybę. 

VOKIETIJOJE PRAMA-
TOMAS VARGAS. 

BKRLYNA'S, sausio 2 0 . — 
Vokietijai ima trukti dnglįų. 
Dėlto, čionai ir kituose mies
tuose paskelbta suvaržymai 
vartoti šviesas, anksčiau už
daryti kavines, teatrus ir 
smukles. Už kiek laiko kuro 
pritruks ir traukiniams. Pri
truks miestams maisto. Vo
kietija bus priversta anglis 
parsitraukti iš Amerikos ir 
kitų tolimų šalių. 

ALDERMANŲ RINKIMAI. 

• Turkų valdžia uždraudė sve
timšaliams keliauti Angoron 
Ismido geležinkeliu. Su ypa
tingais leidimais leidžiama ke
liauti tik p^r Smirną, Tnebo 
Ii ir Messine. 

Rekrutuojama armija. 
Mustapha Kernai nača p a 

žiūri kariuomenę IsmmV. 'Sa
koma, kad tenai Įvyksią "ttnli-
tariniai manebrai. Pačiame 
Konstantinopoly paslapčia 

Aukojo milioną markių. 

\; Pirm % savaičių viename 
Klaipėdos lietuvių piliečių su- ' turkai rekrutuojami Kemalo 
sirinkime aš pasakia-u prakal- armijai. Daugybė turkų įs-
bą, delko jie patys neturėtų t o J a - Naujokai palieka ir to-
kontroliuoti distrikto." Ivas l i a i l s c i v i l i a i s i r l a U c o s i s a v 0 

iš galvų skaldyti Vokietija. ^ į į c f f i ' <<jįe man atsakė paprasta užsiėmimų. Pašauk-
neturį pinigų tam tikslui. | « k a s momentas pasirengę 
Tuomet aš tar iau: Štai čia stoti armijom 
vienas milionas markių (100 Anglai taipat palengva 
dolerių) ir patariau organi- kraustosi iš Konstantinopolio: 

Išsiunčiami visoki daiktai ir 

MUŠTYNĖS FRANCIJOS 
PARLAMENTE. 

KOMUNISTAS ATSTOVAS 
IŠMESTAS Iš PAR

LAMENTO. 

Tuojaus jis areštuotas. 
PARYŽIUS, sausio 19, — 

Vakar čia parlamente įvyko 
baisios atstovų muštynės. At
stovai vos-ne-vos perskirti. 

Triukšmas pakilo, kuomet 
parlamente pakeltas klausi
mas suspenduoti nepaliečia-

mybę komunistui atstovui Ca-
chin, idant vyriausybė galėtų 
jį areštuoti ir patraukti tieson 
už šalies išdavystę. 

Tas ypatingas atstovas ne
senai lankėsi Essuose ir ska
tino vokiečius komunistus pa
sipriešinti franeuzų okupuo-
tei. 

Atstovą Cachiną parla
mente užtarė kiti komunistai 
atstovai ir dalis socialistų. 
Prasidėjo diskusijos ir pas
kui muštynės. 

Pabaigoje 371 balsu ( prieš 
143 nubalsuota komunistą su
spenduoti. 

Chicagos generaliai alder-
manų rinkimai naujose 50 
wardose įvyks vasario 27 d. 

HERRINO KALTINAMIEJI 
TEISMO IŠTEISINTI. 

MARION, 111., sausio 20.— 
Pasibaigė vakar čia byla 5 
žmonių, kurie buvo kaltanami 
ir teisiami už neunistų darbi
ninkų atliktas skerdynes per
inai arti Herrin. 
K Prisiekę teisėjai, kuone vi
si farmeriai, tarėsi apie 27 
valandas. Pabaigoje visus 
kaltinamus išteisino. 

CHICAGO. - Šiandie ne-
pastovus oras; pramatomas 
sniegas; kiek šilčiau. 

zuoti Gelbėjimo Komitetą ir 
darbuotis nepriklausomybės 
klausimu. 

Daugiau milioną. 
" P o prakalbų Lietuvoje 

pirm keletoš savaičių apie 
prohibiciją Tėvynėje, gryžau 
Klaipėdos teritorijon ir radau 
ten jau kiekviename miestely 
ir sodžiuj suorganizuotus ko
mitetus. jTuomet paaukojau 
dar vieuą milioną markių or
ganizuoti Mažosios Lietuvos 
valdžiai ir savanorių būriams. 

"Man visame daug gelbėjo 
Stasys Darius iš Chicagos, 
kuris dalyvavo pasaulio ka
re kaipo lakūnas ir kuris par
vyko Lietuvon aplankyti sa
vo namiškius. 

Franeuzai negeistini. 

"Šiandie jis yra Klaipėdos 
lietuvių savanorių leitenantu. 
Aš spėju, kad jei Tautų Są-

doknmentai. Prireikus, pati 
kariuomenė evakuos miestą. 
Kalbama, kad anglų kariuo
menė iš čia bus perkelta Cha-
nako tvirtumon ir tenai ilgą 
laiką pasiliksianti, jei turkai 
jos neiškelsią. 

Anglų lakūnai veikia. 
Oficialiame pranešime iš' 

Angoros sakoma: 
"Anglų lakūnai vis veikia. 

Skraido ant Ismido. Kad 
tuotarpu anglų kariuomenė 
skubiai fortifikuoja Chanako 
tvirtumą.'' 

I r Trakijos praneša, kad 
tenai graikų armijos skait
lius nuolat didinamas. Ta 
armija sutraukta vakariniame 
Tonia upės šonc. 

Kiek žinoma, graikai negali 

MASS-MITINGAS KLAIPĖDOS 
REIKALE 

* 

JVYKS SAUSIO 21 D., PRASIDĖS 2 :00 POPIET 

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

Visi Chicagos ir apylinkės lietuviai kviečiami dalyvau
ti. Nes Klaipėda lietuviams yra gyvas reikalas. 

Privažiuoti galima iš visu miesto dalių Wabash ave. 
gatvekariais ir kitais. Inėjimas į Armory nuo Michigan 
•ve . K O M I T E T A S . 

Amerikiečiai Veda 
Revoliuciją? 

AR GELEŽINIS VILKAS? 
S L A P T I A T I D E N G I M A I . 

Klaipėdos lietuviai sukilo.;<lumi p. A. Ivaškevičiaus as-
Pirmieji sraiulai vieni kitįemsj meny nuoširdi} protelį, kur# 
prieštaravo. Kašvta apie suprato jų troškimus, ftegalė-
l.ictiivos reirularės kariuome-J jo jo neįvertinti. Klaipėr 
ttės maršavima. apie Lietuvos 
savanorių būrius sukėlusius 
revoliuciją, apie šaulius. J \o 
galutinai nerašė didžiulė an-
*rhj spauda? Net pranešė, 
kad Amerikos lietuviai sukė
lę revoliucija. l\lai]>ėdoje. 
Buk J. Ktikįiorius — ameri
kietis stovi priešaky visos re
voliucijos. 

Ar amerikiečiai revoliucio
nieriai? 

"Ba l sa s ' ' nr. 302 rašo: 
4 'Mes dėkojame ponui Tvafc-

kevičiui, kad jis atėjo mums 
Išgelbėti mūsų, atsivadavimo, 
kovoje prieš vokiečių bei len
kų freištatij. J o pagelba la
bai žymiai juntama. J is e-
ner/djos vyras, gudrus, gabus 
ir sumanus. J is ir su vokie
čių lenkų freištato kytruoliais 
Kraus, Jahn, Seifried, Orlow-
ski, Ivubilius ir tt. pilnai gal 
lygintis jėgomis. Mums at-

J. Stikliorius nėra amen- ' rodo, kad p. Ivaškevičius yra 
kietis. J i s nėra matęs Ame
rikos, nebent tik žemėlapy. J . 
Stikliorius yra senas klaipė
diškis darbuotojas, patriotas. 
J i s tiesa yra vienas sukilimo 
vadų. Bet spaudos spėlioji-

) y 
šaunesnis uz anuos. 

Štai k6kią gražią rekomen
daciją duoda dienraštis "Bal
s a s " apie lietuvi amerikieti. 

I r tikrai p . A. Ivaškevičius 
pasirodė ' i k^resnis »» uz 

mai^apie l i e tuv į amerikiečių K l a i p < M o s v i e | pač ius , nes ji 
įsikišimą į revoliuciją šiek 
tiek turi pagrindo 

taip nusigando amerikiečio, 
kad per Francijos komisionie-

Klaipėdos laikraščiai rašo,' v\ų Petisne pareikalavo už-
kad Klaipėdą aplankė Ivaške- drausti kalbėti mitinguose A. 
vičius iš Bostono. ; Vasarą; Ivaškevičiui, 
jis lankėsi Lietuvoje ir neap
lenkė Klaipėdos. A. Ivaške
vičius — tautininkas, pagar
sėjęs Lietuvoje savo blofais 
rr skandalais, drąsus, duos-
nus, sumanus lietuvis ameri
kietis, nemaža yra klaipėdiš
kius padrąsinęs prie sukilimo. 
J is kaipo atskiras asmuo el-

1,000,000 markių. 

Buvo mitingas Smeltėje, Į-
domus susirinkimas. Gerbia
masis mūsų svečias ir geradė-
jas Ivaškevičius nuvažiavo 
drauge su kitais į Smeltę. Pa
kalbėjus kitiems imvo sako
ma: Dabar kalbės svečias iš 

n aušinės pagelbos. Tečiaus 
graikų armija laikoma paruo-

junga užsispirtų, idant Klai- šta. Gal j i bus reikalinga 

pakelti kovos be santarvės fi- g ė s i a t a t inkamai patrioto pa- Amerikos apie lietuvių pagy 

pėdą valdytų svetimieji, ang
lai ir italai, iki įvyksiant ple
biscitui, lietuviai su tuomi su
tiktų. 

" Tečiaus franeuzai negeis
tini, nes jie visas laikas koo
peruoja su lenkais ir darbuo
jasi Klaipėdos teritoriją pa
vesti Varšavai. Savanoriai 
griežtai priešinasi franeuzų 
valdžiai." ' 

santarvei suirus taikos konfe-
i i 

rencijai Lausannoje. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos 1 svar. sterl. 4.66 
Francijos 100 fr. 6.68 

Italijos 100 lirų 4.80 
Vokietijos 100 mark. .0052 
Lenkijos 100 mar. .0033 

! 
sielgimu ir mes didžiuojamės 
jo giliai tautiniu žygiu. Da
ryti išvadas, kad per „jį ėjo 
iš Amerikos konspiracija ne
turi mažiausio pagrindo. 

Mes esame nuodugniai įro
dę, kad Klaipėdos sukilimas 
yra pačių lietuvių/ klaipėdiš
kių valios protestas prieš len
kų ir vokiečių politiką Klai
pėdoje. Nekartosime. 

Patiko klaipėdiškiams. 

Klaipėdos lietuviai raaty- * 

veinimą Amerikoje! tai at-
žengia kriminalistas ir prane
ša, kad su šia valanda parėjo 
įsakymas, kad p. Ivaškevičfui 
uždrausta susirinkime kalbė
ti. J is ir nei žodžio nekalbė
jo. 

susirinkimas nerimavo, no
rėjo girdėti jo kalbos. Daugu
ma krašto gyventojų nenor 
tokių suvaržymų. Tegul kal
ba žmogus, juk jis mus tuo
mi neužnuodys, ypač kad dar, 

(Tąsa 2-me pusi.). 
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LIETUVIŲ KATAIiIKŲ 
D I E H E A Š T I 8 

DRAUGAS'" 
€bi» kaadieuą lšakyrm nedėldleiūiu 

PKiSNUMERATOS KAINA 

FOMI Metą 13.00 
Prenumeratos mokasi iak&lno. Lai

to skaitosi nuo uisirašymo dienti 
*» nuo Narojų -Meti). Noihit permai-
lyt i adresą visada reikia prisiųsti 
br senas adresas. Pinigai geriausia 
tiesti Uperkant krasoje ar ezprese 
'Money Order" arba įdedant |*oi 

fW i registruotą lai&ka. 
"DRAUOAS" PUBL. 0 0 . 

0 3 4 So. Oakley A ve., Cnicago 
Tel Roose velt 77W 

miiinNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiniiiiHii.Mii 
Graikija kituomet labai my

lėjusi savo karalių, nebenori 
net jo grabo priimti. . Kaip 
mainosi laikai! 

Sulyg statistinių žinių, Suv. 
Valstybėse ant 12,000 žmonių 
vienai nužudytas, gi Anglijoje 
vienas ant 634,000. Kai kas 
gali padaryti išvadas, kad 
korimas pkitadarių Anglijoje 
yra tinkamesnis už Amerikos 
žudymų piktadarių elektros 
jėga. 

Maskva skundžia .Franciją 
buk jinai norinti suskaldyti 
Vokietiją. Nors franeuzams 
nepatinka toks įtarinėjimas, 
bet įvykiai jį pamatuoja. 

I r Londone ir Washingtone 
Poincarės okupacijos planas 
nei smerkiamas nei užgina
mas. Tenkinamos laisvo žiū
rėtojų teisėmis. 

Ligi 31 sausio d. Vokietija 
turi išmoksti Francijai 500 
imliomis aukso markių. O jei
gu neišmokės? Katastrofa ne
išvengiama. 

Ruhro kraštas okupuotas, 
Esseno* miestas taipat. Gardus 
kąsnys, bet nepigiai virškina
mas. Vokietija ištuštino aruo
dus. Trūksta maisto Ruhro 
darbininkams. Stiklas alaus 
800 markių. Francijai tenka 
parūpinti maisto okupuotam 
kraštui. O jeigu neištesės! 
Turtingos anglių kasyklos 
šauksis revoliucijos. Skanu, 
bet kieta. 

tribucija ligi 31 d. nebus iš
mokėta, Francijai beliks kon
fiskuoti pramonės įstaigas. 

Ligi sausio 31,d. vokiečių— 
francuzų mazgas turės išsiris
ti. Jeigu francuzai pralaimės, 
Mussolini griežtai laikysis sa-
vo projekto mazgui rišti. 

Vokiečių laikraščiai įtarihė-
ja Franci ją kad jinai puolasi 
prie Ruhro anglies kasyklų 
norėdama pakelti savo pramo
nę kuri lengvai galėtų kon
kuruoti, ir nugalėti Anglijos ir 
Suv, Valstybių pramonę. Ge
ras piudimo argumentas. Jei
gu pastarosios valstybės įti-

t 
ketų, Franci ja pralošė. 

Statistika sako, kad Fran> 
cijoje gema kasmet 382,000 
bernaičių, gi Vokietijoje 973,-
000. Francuzų imperialistams 
šios skaitlinės baisesnės u i 
pragarą. 

Lenkų karo laivas pateko 
Klaipėdon per klaida. Tik Lie
tuvos Vyriausybei energingai 
užprotestavus jie savo klaidą 
pamatė. Nekalti avinėliai, se
nai jie klaidžioja su freištatu 
po Klairvdos kraštą. 

Seniausio kompozitoriaus — 
Amerikos lietuvių muzikos tė
vo Miko Petrausko koncertas 
ryt. Neapsiriksime pakliuvę į 
Orfėjaus puotą. J i mūsų visų 
laukia. 

s a s " 301 num. rašė: "Mūsų 
krašte dabar atsirado dau
gi aus lietuviSko judrumo. 
Susirinkimų vienas kitą veja. 
I r svarbus metas; taigi nenuo
stabu. Nesą taip sakoma, ligi 
sausio 10 dienos bus išpręstas 
mūsų k rašto likimas' \ 

Karšti,, patriotiški susirinki
mai, kaip kokia epidemija, už
krėtė visą, kraštą. Žmogus ne
laimę pajutęs bėga pjastogėn, 
dairosi bene pamatys draugą 
kurs jį gelbėtų. Visuomenės 
sluogsniai kalbasi ir tariasi 
kas daryti nelaimei ištikus, 
kaip nuo jos apsisaugoti. I r 
yra kuo besirūpinti, apie ką 
kalbėti. Klaipėdą, pražudę lie^ 
tuviai, žudo save, žudo Vil
nių ir gal visą Lietuvą. 

Dėto, argumentuoja klaipė
diškiai, jei per mūsų kaltybę, 
mūsų kvailą pasididži avimą 
prieš lietuvitrs mūsų brolius ši
čia įsisės lenkai ir lenkiškai 
vyraus, ką pasakys busimosios 
eilės mūsų šalies gyventojai? 

Supratę savo tautinę atsa
komybę, jie griežtai stoja už 
Klaipėdos prisijungimą prie 
Lietuvos. "Mūsų susirink'imuo 
se visur žnioįvs pasisakė už 
prisiglaudimą prie Lietuvos. 
Irgi Smeltėje bei Biunbulvitė-
je, kur pakvietimus buvome 

KRUVINAS ŠAUKSMAS, kad tenaį gyveno senasis Kry- judė pačius skriaudėjus. ? te 

Vakar pasklido žinia, kad 
Klaipėda mums pripažinta. 
Netikėjome patys. Šiandiena 
pasirodo, kad dar tokia gera 
naujiena peranksfyva. Kitaip 
ir būti negalėjo. Didelį laimė
jimai už dyką nesiduoda. 
Priešingai, francuzai atsiuntė 
laivų su kareiviais. Jie degins 
Klaipėdą, šaudys į <mūsų gy
vus brolius. Bet Klaipėda yra 
mūsų, ji turi būti mums grą
žinta. J i bus mums grąžinta. 
I r Chicagos Lietuviams išau
šo dar viena garbinga diena, 
kurioje skir ta atlikti darbą, 
amžių minėtiną. 

Tai sausio 21 diena, Klaipė
dos diena. 

Klaipėdos kraštas — Lietu
vos lopšys. Su virš 2,000 me
tų jau yra, kaip Lietuvių tau
ta pasauliui tapo žinoma. I r 
tuomet jie gyveno tenai, kur 
Klaiji'nlos kraštas, ftjo Rym-
ėčiai, Gunuai, Gotai, Noraian-
dai, — virto griuvėsiais pa
saulio galybės. Lietuviai iš
liko nepajudinti tenai kur da-
b . r Klaipėdos kraštas. Pa
kvietė lenkai prieš 700 metų 
Vokiečius — kryžeivius. Žing-

vių Kryvė, kad tos žemės 
kiekviena pėda yra aplaistyta 
lietuvių krauju, kad iš to, 
kraujo išaugo milžiniška Lie
tuvos valstybė Vytauto lai
kais, — ne tik dėlto ta žemė 
yra mūsų. J i ir šiandiena yra 
mūsų gyvybės sąlyga, Pasau
lio galingieji skriaudikai, ati
d a i Vilnių lenkams, nari pa
imti per mūsų "žemę plaukian
tį Nemuną ir Klaipėdos uostą. 
I r per Vilnia gelžkeliais, ir 
Nemunu į jurą, nori gabenti 
Bialovėžos girias.. Tos girios 
tai paskutinis Lenkijos tur
tas, kurį reikia franeuzams 
paimti už skolą. Nusibankru-
tijusi Lenkiją kitaip negali 
išsimokėti. U£ musibankruti-
jusios Lenkijos skolas išplėš
ta Lietuvai širdis — Vilnius, 
norėta perpjauti ją pusiau, 
atomus Nemuną, ir nžtroškinti 
ją, pasisavinus vienintelį uos
tą — Klaipėdą. Kas kam dar
bo, kad Klaipėdiškiai be Lie-

KLAIPĖDOS LIETUVIU 
SUKILIMAS. 

, sms po žingsnio, ugnimi ir 
siuntę tiktai vokiečių kalba , , . . . . . . . , v . , .„. . . . . .. kardu naikino fpe lietuvių zmo 
spauzdintais laiškeliais, neveik r o v. . 

. . . . v . . . . . nes p*?1' 53 metus. Tukstancjai 
visi jau buvo uz prisiglaudi- . . v. . .. , . 4 . T . \, . , . . . „ ir tūkstančiai lietuvių — priima prie Lietuvos. Smeltėje iš . 
, , r ,l v - . . . , . , . , su t a p o i š m a u t a . L ie tuv ių — 
100 zmomų tiktai 4 tebuvo *^ .1J * 

. * ,-> u i i.-- • • prūsu žemėje įsigvveno vo-
pnes. Bumbulviteje nei vienas . . ' J * ^J 

, , . v m . ., , . , t- kiečiai. Bet lietuviai nepaiu-
nebalsavo pnes. Taigi didelis * 7 \ . , .dinti paliko tenai, kur Klaipv-atsiinainvmas cia via pasida- i . , » l 

. , „ i *i f « dos kraštas. Per 600 metu val
ios i tą trumpą laiką. Kur eia v 

dingo tie 97 nuošimčiai o»vnfė K ^ V ^ vokeičiai, varžė 
pasirašiusiųjų už freištatą!" M * * * * bažnyčiose lietu-

Reiškia patriotiški mitingai ' v v b ^ - N«&aiJdiioi I r ;tai 

1 V * ' • 

Vokietija garsiai šaukia kad 
ji nemokėsianti kontribucijos, 
gi Francija vis platyn okupą-

Klaipėdos lietuvių sukilimas 
buvo staTgį ir griežta reakci
ja prieš statomus krašto lais-
vei spąstus. Lenkai ir didvo- galutinai prirengė ir s v y r l l o . šiandieną sukilo senųjų did-
kiečiai Santarvės rankomis 
rengėsi atskelti Klaipėtlą nuo 
Lietuvos, Klaipėdos krašto 
lietuviai pajutę pavojų grie
bėsi paskutines priemonės: 
ginkluotu sukilimu pareiškė 
didžiumos valią imdami val
džią į savo rankas. Kokios to
limesnės priežastys privedė 
prie to žygio — vakar nagii-

jančius prie griežto nusistaty-j v > ' r i u ~ ^n tė to jų dvasios, 
mo už Lietuvą. sukilo Klaipėda, nustebino pa-

Prie susikrovusių tautinių, ™uli< m l l s n i>agelbos šaukia-
politinių, ekonominių motyvų si, patys gyvybe deda už Tau
k i n o bereikėjo prikišti suki- l ° s gyvybę ir vienybę. 

Nėra pasaulyje tautos, kuri 

patys dreba naujajai krro 
šmėklai augštyn kaskartą ki-
lant. Jie. turės nusileisti, kuo
met pamatys, kad jų nenusi-
gandom. Jie nusileis, nes nu
žudyti Lietuvių tautos jie ne
turi jėgų. Prieš keletą tūks
tančių Klaipėda gali pastatyti 
keliolika tūkstančių. Prieš ke
liasdešimtis tūkstančių Lietu
va gali pastatyti porą šimtų 
tūkstančių. Jei reikia kraujo, 
Lietuva nesigalės. Jei reikia 
gyvybių, nepabugs Didvyrių 
Tauta. 

Verčiau, kad mumis nužu
dytų, negu kad patys safve nu 
sižudytum. Bet nėra baimėm. 
Žmonių Lietuvos žemė turi 
užtektinai, kurie ginsis iki 
paskutinio. Lietuviams vieno 
dalyko reikia, ginklo į ran
kas. 

Štai tasai darbas, kurį at
likti, privalo tie, kurie pi tys 
į karą eitį negali. Chicagos 
lietuviai sausio 21 dieną su-

tuvos, duonos iš bado miršta? jsirinks visi pasitarti, Kiekvie-
Kas kam darbo, kad Lietu-Inas savęs tepasiklausia šian-
va prie tokių sąlygų už poros dieną: , 
metų pražūtų! To ir reikia Ar nori, kad Klaipėdos bro-

galėtų tokiais istoriniais do- jas... 
k limentais savo reikalavimu? 

limo obalsį prieš sausio 10 die
ną ir visas kraštas užsiplies
kė. Klaipėdiečiai sukilo, at
kartojo viso pasaulio spauda, j paremti, kaip mes del Klaipė 
rimtai susirūpino tie kurie \ dos. Tie dokumentai siekia tų 

nėjome. Tenka dabar pažvelg- nėrė jų nepalaužiamai valiai. laiku, kuomet n> viena iš da 
ti į artimesniąsias sukilimo kilpą. Vakar ir šiandien mes bar esančių Europoje tautų ir 

pasaulio smaugėjams. jULda-
vusi paskutinį savo turtą Len
kija pasigrobtų tuomet be-
merdėjančią Lietuvą ir čiulp
tų paskutinį betikusį Lietuvos 
kraują. 

Šitokį velnio pirštą 'pasaulio 
golitikai vadina "ekonomi
niais interesais". 

Bet Lietuva pati nusižudyti 
nepanorėjo. Vilniaus reikalau
ja, Nemuno nedavė. O Klaipė
dos lietuviai, amžių garbingą 
praeitį atsiminę, savo gyvybę 
gindami, sukilo... Pasipiktino 
pasaulis. Kaip drįso toki*1 

maži prie§ tokius didelius su
kilti?! I r siunčia tuojau fran
cuzai 5 karo laivus su keletą 
tūkstančiu kareivių. Negana 
pasaulio skriaudėjams bado, 
reikia kraujo. Pasilies krau

liai, beginkliai ; būtų išpjau 
ti? 

Ar nori, kad Lietuvos bro
liai butų lenku pasmaugti? 

Ar nori, kad tavo tėvų ka
pai butų svetimųjų mindžioja
mi ir apspjaudomi? 

Ar nori, kad skriaudoms* pa
saulyje nebūtų galo? 

Jei to nenori, broli — lie-

AMERIKIEČIAI VEDA 
REVOLIUCIJĄ? 

\ 

(Tąsa nuo 1-ino puslp.) 
kaip "Meni. Bundšau ' , pra
neša, Šilutėje šio krašto lietu
viai jo kalbos nei žodiio ne
galėję suprasti. J a u kad me
luoja, tai ir drąsiai meluoja... 

Tiktai kaip nuo kalbėtojų 
vietos pranešta, kad p. Ivaš-y 
kevičius paaukavo ant Klai
pėdos ir priemiesčių vargdie
nių 300 tūkstančių markių, 
jis savo kaimynui suole į au
sį pašnibždėjo, kad jis pake
lia savo auką ligi 1 milijono, 
ir tas kaimynas toktai viešai 
pranešė. Susirinkimo vedėjas 
]>. Ivaškevičiaus paklausė, ai
tai tiesa? Ant ko šis su galva 
linkterėjo. Mat,- kalbėti Klai-
-pV.los krašto varguolių gera-
dėjui susirinkime uždrausta. 
Jei jis pratars viešai vieną ki7 

tą žodį, gal ryt jau pareis po
licijos įsakymas, kad į tiek ir 
tįek valandų tur kraus ty t i s*^ 
rubežiaus". 

Tikrai reikia amerikietiško 
sumanumo, duosnumo kad 
atvaidinus taip puikiai ūpui 
atatinkamą rolę. 

Nebylys kalbėtojas. 
Nocš vienoje vietoje buvo 

uždrausta A. Ivaškevičiui kal
bėti, jis nenuleidžia rankų. Jo 
energijoj neparblokšta. J is va
žinėja į kitus susirinkimus. 

Sekąjną dieną BumiHilvitė-**CJ-

tuvi, tuomet palik viską ir eik jc susirinkime pakalbėjus vie-
21 pausio į Chicagos Lietuvių nam ir kitam, v M buvo sako-
susirinkimą 2 vai. po pietų i 
First Regiment Armory. 

priežastis. sveikiname laisvės karžygius. 
Jau gruodžio mėnesy klai-^remiame j ir garbingas pastan-

cijos z»ną stumia. Jeigu kon. I p'«diškiai nerimo. " L . Pr. Bal- gas. 

valstybių dar nebuvo gimusi. 
Ne tik dėlto, kad tenai vra 

palaimintas Rambyno kalnas, 

Bet nėra šiandieną pasauly
je galybės, kuri apgalėtų lie
tuvius, per du tūkstančiu me
lų tiek audrų pergyvenusius. 
Nctcisyb)se paskendęs pasau
lis pats priėjo liepto galo. Iš 
visų pusių skriaudos, į dangų 
šaukiančios atkeršijimo, sup-' 

tos- g-vės). 

iua : D a b a r ka lbės sveč ias iš 
Amerikos apie lietuvių iKig\-

(Kampas Mchigm ave. ir 16- veninių Amerikoje, yįmc (Tur
bininiai. I r vėl atsiskubino kri- * 
minaiistas pas stalą, liet iį 

GAUMA GAUT "DRAUGE"]kart* kita*' Pf****** ka<* i>-v 

Albumelį dviejose dalyse. J o_|>aškevičiui kalbėti susirinki-

se randasi graiziausi Lietuvos [me draudžiama. J a u šį kartą 
svečias to numanydamas, ne 

vaizdai. Kaina pirmos dalies v . . . . _T . 
* . t i/i vietos neatsistojo. Nųsis-

40c. ir I I dalis 40c. Užsisaky- j k u m l u 8 p į n i l i n i n k u i d < , l e i ^ v e . 
kitę tuojau, nes nedaug turime čiuį kalbėti uždraudimo ir 

Drangas Pub. Co. pranešus, kad tas pats svečias 
2334 So. Oakley Avenue Į m u s *&lU i r imaą vargdic-

Chicago, 111. niams padovanojo milioną 
markių, pinninjnkas prašė sve 
čio, kad jis bent atsistotų ir 
pasirodytų susirinkimui. P. 

(Tąsa 3-me puslp.) 

SKAITYKITE IR PLATIN-
KITĘ "DRAUGE" 

'^r---'^-
Sulietuvino A. Matutis. 

IŠPAŽINTIS PASLAPTIS. 

PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 

(Tąsa) 
TURNIENĖ: Aš visai negaliu įtiko 

ti, kad gerasis ir dievotas vyjas, kaip 
. kun. • iiobiakas, butų galėjęs padaryti to
kią baisią piktadarybę. 

KARILAKIS: Del ko gi ne? Juk 
patsai faktas, jog jis kunigu, jauf užten
ka del manęs, kad butų kaltas! Visi jie 
panašus viena ksitani tie ilgaskverniai — 
veidniainiai, kurie garsiai pasakoja api'.* 
sąžinę ir pragarą, kad tuo tik įmdkinti 
paprastus nemokytus žmones. 

TUKN1ENĖ: Tu, laidoke! Krailaky, 
kaip tu išdrysti taip nedorai meluoti? 

NQTABA8: Kaip toji senė Zuzana 
prijuokino mus visus! J i dar tebetiki, jo.? 
velnias atnešė .Lozerą' iš Marseilles į 
Sainte Claire'ą, kad nužudytų ponią Lie
menę. Cha-cha! 

KARILAKIS: Ir, kaip tai prastį k u 
nigo apg>Tiėjo argumentai buvo, kuom?t 
jis taikė, buk Lozeras užčiaupė kunigui 
burną, mat, ėjęs prie jo išpažinties. Cha-
cha! 

T15RNI8: Tai bent sumanymas j 
KARILAKIS: Cha-cha! lozeras, tas 

užsispyrę* kaltininkas, smnirkytomis aefc 

nos moteriškės kraujnje rankomis, tur,\jo , 
priklaupti, muštis į kiiitinę ir išpažinti | 
savo nuodėmes! Tik pamąstykite sau! 

N(/ rARAS: Pagalios, gal atlikęs pik
tąjį darbą, jo šėtoniškoji didenylv pa
siskubino Lozerą su dusia ir kimu nuneš
ti tiesiog į pragarą! Nebent 
taip galima išrodyti Lozero dingimą! 

KARILAKIS: Pasiskubino Lozerą su 
dūšia i r , kimu nunešti tiesiog į pragarą! 
Cha-cha t Tai didžiausi juokai! 

(Juokdamiesi visi išeina). 
SCENA III. 

(teina Dr. Ravinis i r Dr. Lalpis). 
DR, RAVINIS: Labai bijau, kad jie 

pasmerkė rairiop nekaltąjį žmogų. 
DR. LALPIS: I r aš to bijau. Bent 

j o . kaltės išrodymai manęs netikino jį 
kaltą esant. 

DR. RAVINIS: Patsai faktas, jog 
zakristijonas dingo ir, kad negalima buvo 
jo surasti, aiškiaį parodo, kad kas nors 
yra blogo su juomi. Del ko gi antvysku-
pis nepasamdė sumanesnio advokato? Tas 
senis Vilakis buvo neužtektįnai sumanus 
išvilkti aikštėn silpnąsias. prokuroro už-
metinėjimų dalis (išeina). 

SCENA IV. 

(Iena Lansienė ir Varnienė). 

LANSIEN&: O, brangioji kūmute! 
Taigi, pasmerki jį. miriop! Nelaiiningas 
kunigėhs! Aš labai užjaučiu jo likimui! 

VARNIENĖ: Jį gintinuos, jie sako, nigo Robiako motinos): Geroji motin, nu-
turbut sekančią savaitę! 

LANSlENft: Tai turėsime bent ką po
ryti, gryžus į Sainte Claire'ą! (išeina). 

SCENA V. 

(Įeina Seniūnas ir Raštininkas). 
SENIŪNAS: Kaip atatinkamos ir iš

kalbingos buvo mūsų prokuroro pastan
gos! Ir, kaip nevykę ir nuobodus buvo 
seno Vilakio išrodvmai! 

RAŠTININKAS: Naktį po nelaimin--
gos mano sesers nužudymo, aš prisiekiau 
pagiežą savo širdyje. Ačiū dangui bei šė-
tonui, aš ją dabar turiu! Pamatysiu tąjį 
prakeiktą veidmainį ant ešafoto po gilio-
tina! (išeina). 

(Uuo čia jau sustoja ėję pro soeną 
smalsių žiūrėtoją kuopos, e t c ) . 

SCENA VI. 

JULYTĖ: Nelaimingas mano dėdutė 
— pasmerktas miriop! Ir, kas gi mus lau
kia! 

•MOfTINA: Su mumis tebūnie taip, 
kaip patinka brangiajam mūsų Išganyto
jui!! J is ir-gi nekaltai mirė ant kryžiaus. 
O, nelaimingas mano sūnau f Tu, taip, ta 
kunigas ir, apšauktas galvažudys! I r tu\ 
rėsi mirti ant ešafoto po giliotina! 

SCENA VII. 

(Įeina Rektorius ir Kanauninkas). 

REKTORIUS (prisiartinęs prie kn-

siramink! Dievo valia tebūnie visuose 
daiktuose! Ir, kadangi jie tamstos sūnų 
taip neteisingai pasmerkė miriop, tai ,j'«s 
žus kankintinio mirtim. Jis . gaus amžiną
jį šventųjų garbes vainiką. Jis, kadi r 
neteisingųjų apšauktas žmogžudžiu, lė
čiau Teisybės Dievas permainys žemišk-i 
jo pažeminimą į dangiškąjį išaugštinima 
ir garbę. 

M%TINA: 0 , aėiu tamsiai, gerbiama
sis kunige Rektoriau!,Tai viskas, ką gali u 
tarti. 

SCENA VIII. 

(Įeina kdn. Robiakas, lydimas žanda
rų ir adv. VilakiO. Motina ir Julytė pri
klaupia greta jo). 

MOTINA: O, nelaimingas mano sū
nau! nelaimingas! / 

K U X . _ ROBLUCAS; Susiranunl-, 
brangieji motin! Viešpats priduos mums 
jėgų pakęsti visus vargus. Mano teisėjai 
darė visa geriausia valia. Kad mane ne
teisingai pasmerki, tai nebuvo jų kaltė, 
bet sjftl&ėjusios apystovos. — Dėkoju 
tamsta^jjgx>ne Vilalci, už tamstos pastaii-
rgas mano apgynime. Tamsta padarei vis
ką, kas galima buvo padaryti. Iš mano 
priežasties tamsta turėjai kęsti pajuoką 
ir 'priekaištus. Tamstai Dievas teatlygina 
šimteriopai! 

kaltas ir J is gelbės mane priimti skaudų 
nusprendimą. O, tamstos visi, melskit 's 
u/, mane, melskitės! (Kun. Robiakas savo 
akis pakelia damgop; visi priklaupia ir, 
jis laimina juos?). 

Uždanga nusileidžia. 
- •- — : : : — - :-

PENKTASIS VEIKSMAS. 
Keturi metai vėliau. Vakaras. 

Advokato Vilakio gyvenimo salionas. 
Adv. Vilakis ir Rektorius, sėdėdami, 

kalbasi. 

SCENA I. 

J* 

,A 

^ Y T O R I L S : Taip. lštikrųjų Y&], 
nos sukaktuvės! 8i9Je dienoje, keturi JY-
giai metai, kaip k,un. Robiakas )>uvo nu-
gUiotinuotas. Aš gi šį rytą atnašavau 
šventąją auką už jį, nors esu įsitikinęs, 
jog jis yra šventasis Dievo kankintinis ir 
nereikalaująs mūsų .maldų. 

\TLx\JvLS: Tikrai. J i s mirė šventojo 
mirtii.i ir aš taipgi esu įsitikinęs, kad 
šventųjų kankintinių draugijoje jis yra 
prie Dievo Sosto. 

REKTORIUS: Stebėtina! Keturi il-
• gieji metai jau praslinko ir nieku budi 
J nepaaiškėjo, kas tikrai nužudė ponią Liu-

nięnę. 
VILAKIS: Kokio tai susijudinau > «w] 

teismas buvo paiaręs. O dabar visai jau 
užmiršta. Net ir laisvamaniški laikraščiai - r Dievo Sunūs, kurs šian 

dieną buvo prikaltas prie Kryžiaus už ' nebeužsimena nei vie^u žodžiu, 
mūsų visų nuodėmes, žino, kad as esu ne-1 (Bus daiigiau) 
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AMERIKIEČIAI VEDA 
REVOLIUCIJĄ? 

Mes netikime, kad visvokie-
ėių bei lenkų freištatas mums 

.galėtų suteikti laisvo, žmoniš-
įko gyvenimo, dėlto mes to 
'freištato ir nenorime. 

Geležinis vilkas. 
(T$sa nuo 2-ro puslp.) 

Ivaškevičius tuomet atsistojo 
šypsodamos pažvelgė į susirin-j Klaipėdos avantiūra leido 
kiimĮ ir be žodžio vėl atsis«">- daryti da r keistesnių spėlioji-
do — nes kalbėt jam ne valia". 

Išvados aiškios. 

Nebylio kalba turėjo geres
nių pasekmių, negu kad p. T-

^ vaškeviėius butų kalbėjęs. Mi
tingas piktinosi tokiu vokie
čių posielgimu, jis prikišamai 
pamatė kų reiškia jų vokiška 

įdinimo *i "- * 

mų. Pagarsėjęs savo "sekret-
naifl apreiškimais "Pilėnas tai-
pat prikišo savo purviną dvy
leki. J i s įsispraudęs i Ne\v 
York o * Tribūne' ' drasi ai 
tvirtina, kad klaipėdiškių 
sukilimas esąs "Geležinio Vil
ko ' darbas. Dar kvailiams, 
kuomet jis "apreiškia" , kad 

kumštis ir liaudis daro išvadas! <•-Geležinio Vi lko" eilėse vra 
per Kl. "Ba lsą" : 

' 'Supraskime broliai, koki 
valnybė mūsų laukia jei įvyk-

daug buvusių vokiečių karei
vių. Visa ta kombinacija rei
kalinga didesnei sensacijai ir 

kaip 80,000, gi jie nesustab
dys lenkų. Bet tikrasis pavo
jus Europos taikai gludi pro
goje kuri suteikiama jauniems 
vokiečiams dar karu nepaso
tintiems. J ie ta proga perženg
sią sieną, ir prisidėsiu prie-
" Geležinio Vilko". 

Įvėlęs vokiečius jis toliaus 

sirengusių kovoti su Lenkija". 
Tie ar kiti spėliojimai apie 

pašalinių veiksnių sprendžia
mą įsikišimą. į klaipėdiškiu 
sukilimą neturi pagrindo. I r 
Lietuvos Vyriausybės ir Sųv. 
Valstybių konsulo Lietuvoje 
oficialus pareiškimai naikina 
įtarinėjimo šešėlį. Gi kas svar-

postringauja: " J i e sudarytų Įbiaiisia, Klaipėdos lietuvių ak 
didelę kariuomenę. Rusijos 
Sovietų valdžia ginklų suteik
tų noriai. Tiesą pasakęs, ma
žiausias Lenkijos kariuomenės 
judėjimas gali iššaukti didelių 
Rusijos kariuomenės žygių. 
Ukrainoje yra apie pusė milio-
no žydų apsiginklavushj ir pa-

ĮGIK ŠIANDIE SIO BANKO KNYGELĘ 

c i ja prieš sukilimą, išvilktos 
aikštėn sukilimo > priežastys 
besi remiant Klaipėdos spauda 
mus galutinai įtikina, kad pa
tys Klaipėdos gyventojai yra 
garbingi šio sukilimo vadai Ir 
kareiviai. 

tų šiame krašte buntininkų tolimesnėms "nepaprastoms" 
bei lenkų freištatas. "Freišta- išvadoms. 
t a s " reiškia "valna valstv-
b ė ' \ Vainas tas kraštas butu 
del buntininkų ir lenkų, bet 
lietuviams čia butų vergijaj,Hi 
deliausias suvaržymas. Vokie
čių parkviestieji lenkaį butą 
vokiečiams draugai, o mums 

Vicprieteliai, tai iš abiejų pu 

"Lietuva, girdi, taip stovin
ti, kad regis daranti neapgal 
votą žygį. Dabar reikia lankti 
reakcijos iš lenkų pusės, kurie 
nesiliausią pakol nesunaikin
sią nepriklausomos Lietuvos. 
Viską sudėjus, priskaičius ga
limą apsaugą Lietuva negali 

C H I C A G O S Ž I N I O S 
DARBININKAI SUSIPRA- |ginfcj org-joj įgyvendinti t;j 

T C . '— PLATI DIRVA. !«} jie iš jos tikėjosi. Kun. 

Kapitalas ir Per 
, viršis 

$290,000.00 
Banko turtas virš 

$2,500,000.00 

> * m 

J a u suvirs 

siu mes būtume spaudžiami... daugiau kareivijų apginkluoti 

MES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke. 

Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausias 
investmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė. 

Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

CICERO#BANK 
48-th Avenue and 25-th Place CICERO. ILL. 

i GREIČIAU ir PIGIAU 
NEGU PER KITUR 

Pinigai nueina Lietuvon, kurie siunčia per LIE
TUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ. Pinigus siunčiame 
DOLERIAIS ir LITAIS. 

Niekas kitas negali greičiau ir pigiau pinigus pa
siusti Lietuvon, kaip LIETUVIŲ PREKYBOS BEND
ROVE. * i f # 

LAIVAKORTES į Lietuva ir iš Lietuvos ant visų 
linijų parduodam. 

PASPORTUS, kontraktus, doviernastis ir visokius 
legalius popierius padarom pigiai ir greitai. Inšiuri-
nam namus, rakandus ir automobilius nuo ugnies ir 
kitų nelaimių. 

Visokius patarimus suteikiame dykai. Visais reika
lais kreipkities i mušu agentą savo kolonijoj, arba pas 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3313 So. Halsted St, Chicago, I I I , 

Telephone Yards 6062. 

pora, savaičių 
praėjo po Liet. Darbininkų 
Sąj. Cbic. Apskr, surengto 
maršruto kun. F. Kemešiui, 
darbininkų tėvui. Dirbo marš
ruto rengimo kom., .daugiausia 
rodos Aht. Poldžius ir Ant. 
Bacevičius, dirbo pasišventu
siai ir kolonijų vietinių LDS 
kp. darbuotojai. 

Maršrutas buvo surengtas 
per. didžiąsias šventes, kuo
met žmonės buvo užsiimti savo 
reikalais ir kuomet visokie va
jai buvo skelbiami ir vykina-
nu. 

Tik tuo laiku gerb. kun. 
Kemėšis galėjo išlikti nuo lan-
kvmo universiteto. I r kun. 
Kemėšis ir maršruto reng. 
kom. buvo įsitikinę į krikš. 
darbininkų susipratimą, kad 
jie įdomaus savo reikalais. 

I r neapsivylė. Visur, kur 
prakalbos buvo surengtos, dar 
Vnninkai skaitlingai jas lauk'*, 
dvasiškiai ir veikėjai karštai 
rėmė tą kilnų darbininkų švie
timo darbą. Ir darbininkai 
neužsivylė. Jie išgirdo daug ko 
naujo, svarbaus ir naudingo. 
J ie pažino kas veikiama ją 
naudai ir kaip jie gali prie to 
prisidėti. 

LDS. kp. laimėjo daug na
rių. Paprastai agitacijinėse 
prakalbose gaunama naujų na
rių tai organizacijai kuri pra
kalba surengė. Bet, deja, daž
nai ne visį tie prakalbose gau
ti nariai pasilieka organizaci
joj. J ie prakalbų sujaudinti, j n o s . o plačiajai liaudžiai tas 

Kemėšis prakalbose visai liau 
džiai dėstė vienų labai prak
tišką, būdą darbininkams dar
buotis savo naudai — tai ko
operaciją. O'ni darbininkams 
plati dirva darbuotis savo ir 
visuomenes naudai. j 

Ko-operacija buvo lietu
viams žinoma ir seniau, bet 
tik saujalei, nedaugeliui. Kur 
ne-kur būrelis susitelkdavo ir 
užsidėdavo krautuvę ko-opera-
cijos pamatais. Ne visi tos ko
operacijos dalininkai aiškiai 
suprasdavo reiškimą ko-ope.ra-
cijos, jos tvarkymosi ir tt. Ne-
visada >r ko-oporaeijos vedė. 
jai Imdavo pilnai kompeten-
liški. Plačiai liaudžiai dar ne. 
suprantamas. Dažnai }>as lietu
vius greit atsiranda neįsitikė-
jimo kitais* pavydas, stoka 
dvasios, kad. savuosius parem
ti. I r tas visas labai atsiliep-
davo į ko-operaVijos krautuvę. 
Dažnai į vedėjus įsiskverbda

vo tokie kurie nepripažįsta nė 
sąžinjės ir žinoma ko galima 
tada iš jų darbo tikėtis. 

Tik kun. Kemėšio karšta 
kalba, nuoširdus tikrinimas, 
įrodymas didelio pasisekimo 
ko-oper^iei jos kulut tingesnėse 
tautose vakarinėse valstijose 
ir parodymas paveikslų apie 
ko-operacijų milžiniškus dar
bus Anglijoj, gal prašalino di
desnę dalį abejojimo apie ko
operacijos sekimosi lietuvių 
tarpe. / 

Vienu vakaru prakabose sun 
ku išdėstyti ko-operacijos visą 
naudą, jos veikimą ir galimy 

UNIVERSAL STATE BANK 
(under statė Government & Clearing House Supe^rvision) 

3252 So. Halsted St., Chicago, 111. 
PRADEDANT ŠIUOS 1923 M. PASISTENGK TAMSTA 

PERKELTI ISKITŲ BANKŲ Į ŠI BANKĄ 
Visus Savo Pinigus 

NES REMDAMI SVETIMOSIUS — DAROME 
* SAU IR SAVO TAUTAI DIDELE SKRIAUDĄ. 

PINIGUS LIETUVON Geriausia siuučia 

UNIVERSAL STATE BANK 
Marecrnis, Lapukienė, B. Pan-1 Viso labo toj parapijoj 
kauskienė, A. Pikelienė, J . $205.05. 
Plančiunas, J . Jovaišas, J . J o - | Garv Ind 
kubauskienė, J . Budreckis, O.1 

Urbutienė, Zylė. 
Po $1.00:"E. Klimaitė, J . 

Žiėkienė, K. Milkevičius, P. 
Blažienė, B. Puidokienė, O. 
Žilinskaitė, B. Stelnionis, P. 
Kudiikaitė, K. Norvilienė, J . 
Vilnonis, A. Šimkus, A. Jan
kauskas, tt. Orentienė, Z. Ka
minskienė, 1). Slasgalvis, U. 
Vitkienė, A. Špuleviėienė, T. 
Brukuienė, S. Staniulis, J . 
Mileris, K. Jiušas, A. Noreikis, 
A. Mozeris, V. Steponavičius, 
J . Muilas, J . Vingelis, 1). Kar
velis, M. Sinkevičius, O. Jaru
ševičius, J . Zubas, Jašinskas, 
J . Bastrys, 1). Svaikauskas, T, 
Žad^ikis, J . Žilinskas, J . Luk
šys, Z. Giedraitis, J . Vasiliau
skas, P. Urbonas, L. Jucius, 
M. Kuprionius, S. Šimulis, S. 
Pivariunaitė, Ant. Mogeris, 
A, Benaitė, M. Kavaliūnaitė, 
P. Orišienė, Ag. Bacienė, M. 
Šakaiienė, K. Šimkus, M. Ma-
tijošienė, A. Sasnauskaitė, F. 
Jankevičius, U. Bikinienė, M. 
Račkauskienė, M. Juškaitienė, 
O. Katkienė, M. Kaminskienė, 
N.-IL, U. U ? B. Oželienė. 

Neišvardintu., smulkesnių ir 
už atvirutes gauta $19.80. 

Viso "labo toj parapijoj 
$163.80. 

Po $10.00: šv. Mykolo Ark. 
Draugija, P . Misiūnas. K. Va
rei ka. 

$5.00 A. Daškus. $3.00 S. 
Brazauskas. 

Po $2.00: Kun. Martišiunas, 
St. Kibartas, P . Kurpalis. 

Po $1.00: J . Širvinskienė, A. 
Zdankus, M. Sabalius, J . Kli-
maitis, A. Kazakevičius, P. 
Stulga. I. Stankus, P . Paukš-
tiė, P . Bielunas, J . Kunickas, 
K. Nognienė, U. Navickienė, 
J . AJvikis, M. Bytautas, P. At-

kočaitienė, J . Ehibonis. O. Skri 
pulienė/, O: Tirilienė, K. Pažė
ra, M. Pažerienė, K. Sabaliau
skienė, R. Brožienė, E. Liut-
kien?, D. Vainorius. P . Kalai-
nienė, V. Sabockis, A. Juške
vičius, K. Barčienė, Z. Gali-
nauskienė, M. Jurevičienė, J . 
Vilkišius, A. Sabockienė, L. 
Martinavičius, A. Laurinaitis, 
J . Šerkšnys, Al. Rūkas, EL 
Valienė, A. Pažėra. 

Smulkesnių $2.00. 
* Viso labo toj par, $84.00. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . 

: 

daug pasitikėdami pažadais, 
įstoja į org-ją. Pamato ten, 

* , 

kad viskas visai normaliai 
tvarkosi, nieko įstabu ils, ypa
tingo, ar asmeninės naudos ir 
ja. apleidžia. Ko tikrai reikė
jo, tai kad .tie nauji nariai n\>-

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

P E A R I J QFEIHV KONCEKTLNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mošų kraut avė—vien* iš diditauty Ohicagoji 
Parduodame ui žemiaaiią kainą, kur kitur taip negauiL 

liaiinėlin laiftami drnlraoti ir ofiio darbanu yra nanjaa-
iiM madoa. Ufiaikom risokiu* laikrodžiui, žiedu*, limbi
niai ir deimantiniai; gramafonoa lietaviškaii rekordai! ir 
koncertiniu geriautių, armoniką rnaiikų ir pruuiškų iidir-
bjtčių. Balalaikų, gitanj ir imuiku, kokių tik reikia. Dir
bame Tiaokiūj ženklui draugyitėmi, taiiome laikrodžiui ir 
muzikaliikui initrumentui atsakančiai 

Taipgi užlaikau pUua eilę optišku dalykų. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. ILL 

Telefoną* B0ULEVARD 73«9 

yra kaip ir nauja. Reikia ja 
plakiau su ja supažindinti, nu 
kloti prie to. 

LDS Cliic. Aps. gr. 'M d. p. 
m, išrinko komisiją, iš penkių 
narių kuri turėtų varytį agi
tacija už ko-operacijas ir su
ieškoti žmo<ru kurs kelis mė
nesius lankytų, tam tikri}, mo
kyklą, ir paskui užsiimtų sis-
tematine agitacija ir organiza
vimu ko-operacijų lietuvių tar
pe. Ta apskr. kom. dirba kiek 
aplinkybės daleidžia. Pz. 

WEST PULLMAN, Ohica-
go, 111. 

$5.00 Kun. Pažkauskis. 
$6.00 Dr. Žimontas. 
Po $2.00: P. Kariačkas, J . 

Ga'lminas, O. Meškauskaitė ir 
R. Konstantinavičienė. 
Po $1.00: Pr. Rimkus, K. Siu 

kevičius, J . ŽignLytė, J . Me
čius, J . Kariačkas .^ 

Viso labo $24.00. 

VAIKELIO JĖZAUS DR-JOS 
NAŠLAIČIŲ PRIEGLAU

DOMS AUKOS. 

Suriiiktos per jos įgaliotinio 
kun. J . Norbuto prakalbas. 

DIF>VO APV. PAR., Cliica-
go, sIll. , 18-th Str. 

Po $5.00: Kun. Albavičius, 
Kun. Vaitukaitis, Juoz. Šmuk-
štas, M. Ralčikįenė, J. Bertau-

Į-skas, P. Bitinienė, M. Žemai-
eiutė, M. Benaitė. 
$10.00 Al. Vaitkevičius. $6.00 

O. Augaitė, $4.00, M. Gendri-
Jienė. 

Po $2.00: J . Paulauskis, P.» 

Aušros Vartų par. Chicago, 
/ 111. 

Po $50.00. — Ag. Kairaitė 
(bona). Jur. Klimaitis (l)ona). 

$10.00 O. (iudaitė. $4.00 J . 
Naujalis. $3.00 1). (Jasparkie-
nė. 

Po $5.00: J . Kulikauskas, 8. 
Staskevičius, Ad. Dvarionas, 
B. Dvarionienė, M. Ci!rabys, J . 
Saimoras,. 

Po $2.00: Kun. Meškauskas, 
M. Oesnavieius, S. Žibąs, Mi
kutis, X. Vilkienė. L. Jusevi-
čius, V. Sperauskas, P. &liuo-
gerien/'s B. Nakvusienė. T. Vil
kienė. 

Po $1.50: V. Vaitkienė, A. 
StogieiaV P. Smilgevičius. 

Po $1.00. Ė. Kodienė, P. 
Prunck'us, I. Prunekus. V. Mi
kšys, S. Martinkus, S. Žukaus
kas, J . Norvaišas, Lenartavi-
čius, M. Mikšienė, O. Savic
kaitė, Mdtėjaitis, J . Vaitkevl-
čait^. A. Aleknavičienė, J . Ja-
nulauskas, A. Jocius, L*. Pet
rauskas, P . Loleknauskienė, A. 
Kinodelė, O. Bulkuvienė, O. 
Juškienė, J . Petrauskas, V. 
Žaliunienė, J . Nausėda. Ver. 
Vabaliutėv Pr. Ambrožienė, 
Ag. Kasiliauskienė, Mon. Mil-
kintienė, J . Bitinienė4, J . Šiau
lienė, V. Butkienė. 

Neįvardintų ir smulkesnių ] 
aukų $3.55. 

u 

IŠSIRAŠ1KYTE1923 metams 
"TRIMITĄ" 

" TRIMITAS" yra nepartinis savaitinis laikraštis, Šau
lių Sąjungos leidžiamas. Jame gvildenami visų tikrų 
Lietuvos piliečių bendrieji reikalai ir klausimai. 18 
plačios savaitės įvykių apžvalgos "Tr imi t e " skaity
tojas, kitų laikraščių neskaitydamas, gali pakanka
mai apsipažinti su Lietuvos gyvenimo ir pasaulinės j 
]X)litikos svarbesniais įvykiais. "T r imi t a s " drąsiai 
kovoja prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudoto
jus ir nepriklausomybės priešus. 

" T R I M I T E " dedama šiaip gražių apysakėlių, istorinių 
įvykių ir įžymiųjų žmonių gyvenimo aprašymu, 
straipsnių, eilių, retų atsitikimų ir mokslinių išra
dimų paminėjimų, plačiai rašoma apie sportą i r t. t. 

" T R I M I T A S " rašomas lengva ir mažamoksliams leng
vai suprantama kalba. Ypač jaunuomenei '/Trimi
t a s " stengias būti tikru draugu ir patarėjų jos or
ganizaciniam, Tėvynės gynime,, visuomeniniam ir 
kultūriniam darbe. 

" T R I M I T A S " eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. 
J o kaina Lietuvoje — metams 7 lit. 50 centų; pus
mečiui 4 litai; trims mėnesiams 2 lit. 25 cent., ats
kiras numeris 20 centų. Amerikoje: metams 1 dol. 
50 cent., >pusmeciui 80 cent. Atskiras numeris 5 cent 

Amerikos Lietuviai. Užsakykit "Tr imi tą" sau Ame
rikoje ir savo giminėms bei pažįstamiems Lietuvoje! 

Amerikoje Trimitą 'galima užsakyti: 1) per L. Šaulių 
Atstovų. Adr. A. Žemaitis 3251 So. "Halsted St. Chicago, 
111. 2) per Pr. Norvydą, 38 Park Row (Room 816) New 
York City. 3) L. Šaulių Rėmėjų Biurių Valdybose ten 
kur jos yra susidarę. 

TRIMITO" Redakcijos ir Administracijos adresas 
Kaunas. Laisves Alėja N. 26. 

i 
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EXTRA 

i 

EXTRA 
EXTRA 

Susipažinkite su Mažąja ; 
Lietuva-Klaipėdos Kraštu. 

Ką tik gavome iš Lietuvos 140 puslapių knygą "KO
VO 20-TA D I E N A " kurioje plačiausiai aprašytas Klai
pėdos Kraštas. Joje yra 20 įvairių paveikslų, tarpe jų 
yra dabartiniai vadai kurie šiomis dienomis išvijo fran-
euzus įš Klaipėdos. Ją, skaitydami pamatysite Mažąją 
Lietuvią kaip ant delno. Taigi užsisakykite jąją tuojau! 

Kaina tik 40c. 

DRAUGAS PUB. CO. 
( 2334 So. Oakley Avenue 

| Į, 
Chicago, Illinois. . 
• • • • • • • • • • Į • • Į i • mįį 

•Mt. 
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SeStadienis Sausio 

JAUNIMAS EB 
>JS*=S rrn 

LIETUVOS OPEROS AR 
TĮSTAI. 

Grand Rapids. Mich. •— 
"Draugas" savo skiltyse pla
čiai rašė apie atvykusius čion 
koncertuoti Lietuvos Operos 
artistus: Petrą. Oleką (bassą), 
Joną Byrą (tenora-pianista), 
Miką. Leškevičių (virtuozą 
smuikininką) ir išgycė šau
niausia. Gerai darė. Jie užsi
tarnauja pagyru. Tuo " Drau
gas" perstatė juos Amerikos 
lietuviams. Niuigi kiekvienas 
jau žino kokia pažiba jie y-
ra Lietuvos tautai. Tik jau 

gas y y Del to neapsimoka čia' 
kartoti to viso. Su rsreifcŠton'ris 
"Draugo" mintimis pilnai su
tinkame. 

Tautininkų šposas. . . 
Bet gi vietos lietuvių vlsuo 

menei buvo nesmagu iš ]Me-
žtvsties tautininkų, kurie ua-
urpavo visas sau teises, ne
duodami žinoti lietuvių visu
mai, ka jie mastė daryli. Mat, 

domisi ir trokišta juos išgirsti, kai-kurie vietos veikėjai no-
o paskui 4žiaugtis ir gėrėtis. r>jo pirmiau susinešti su Lie-

Yietos lietuviams teko juos tuvos Operos artistais ir da-
išgirsti sausio 10 d. Ir tie, ku- girdo iš jų, kad Grand Rapids-

Mefcose OPrtrky BĮ. — 
mus šrute tarpte -fcunimus kaip-
ir uzmiręs, nors j6 čia tiesa 

Vie atsilankė paklausyti jų 'an yra jau užkviesti. Bet, ke- mažai ir yra", bet visgi yra; Čia 
dainuojant, buvo ; irlaVėti. no yra kviečiami ir kada jie [augusrų liėtūvic vaikinu1 vos 
džiaugusi ir negalėjo atši£ė- JkoneeKtt6'^1^''nfeftilfe nežmo- keli yra,* o mergaičių dar yra 
rėti. Apie jų gabumus ir ta-1 jo. Tik dviem dienom prieš ar- kettdlika ir jaa yra apie tuzt- : 
lenta daug jau minėjo "Dratr- ltistų koncertą tautininkai pra-jnas iretuvaiera' aš Iietuvos af-

UAVIMAE. 

p*a SAVO KAIMYNUS 

'dėjo dalinti rfpfearsinimus, ku
riuose buvo pagarsinta, iad 
artistų koncertas įvyks sau-

T 

I 
t 

$175,000.00 DOVANŲ 
Šį mėnesį mes išmokėsime $175,000.00 dovanų mū

sų 33,000 depozitorhj, kurie taupyno pinigus, formoje 
nuošimčio. 

Ar ir tu gausi dalį šių pinigų? 
TaupimO aecount'as yra tai siena prieš nelaimes, 

ligas, blogus laikus ir tt. 
Atidaryk aeeount'a šiandien 

"CH1CAG0S DUŽIAUSIOJ B1NK0J 
IŠIMANT DIDMIESTI" 

NORTHWESTERN TRUST & 
SAViNGS BANK 

Mihvaukee Ave. ir Division Str. 
Narys Federal Keserve Systemos — Po Valdžios 

Priežiūra — Taipat ,narys Chicago Clearing House 
Asšociation. 
Airt visų depozitų padarytų ant ar prieš Sausio 15, 
1923, nuošimtis bus skaitomas nuo Sausio 1 dienos. 

» i 
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SKAITIKITE ' f 
"L A I S V Ę" I 

Visuomenės, politikos ir literatūros dienraštį. i 

i 

s << 

"LAISVA" 

S "LAISVU* 

2 

"LAISVĖJE': bendradarbiauja žymesnieji Lietuvos 
f rašytojai, politikai bei veikėjai. 

"LAISVĖJE" paduodamos paskutinės naujausios ir j 
svarbiausios pasaulio žinios 

"LAISVĖ" — plačiausia aprašo Seimo darbus, paduoda i 
Semo narių kalbas. 

"LAISVĖ" — talpinu valdžios pranešimus, įsakymus ir.s 
aplinkraščius turi informacijų skyrių. 5 

"LAISVĖ" — duodu įdomių apysakų ir įvairaus turinio 
feljetonų 3 

LAISVĖJE" kaip veidrodyje atsispindi VISA LIE-, § 
TUVA, nes nuosavė korespondentij. turi j 
didžiuose miestuose ir miesteliuose. 5 

- stropiai seka pasaulio politika, ir ture- S 
•dama savo nuolatinių korespondentų ir j§ 

turėdama savo nuolatinių korespondentų j 
ir bendradarbių žymiausiuose pasaulio 
centruose: Berlyne Miunchene, Paryžiu
je, Romoje; Londone, Naujorke ir kitur 
tuojau paduoda svarbesnių žinių, 

turi skyrių "Laisva (Tribuna," kur duo- I 
da vietos rimtoms nuomonėms žmonių ir i 
ir kitaip nusistačiusių. 

- turi Bažnytinio katalikų gyvenimo sky
rių, kuriame talpina plačių žinių a!pie vi

so pasaulio katalikų reikalus. 
- turi ryšių su Amerikos broliais. 

"LAISVĖJE" skelbiasi rimčiausi ir didžiausi bankai, 
bendrovės ir įvairios įstaigos. 

LAISVĘ" — redaguoja J. Bikinas. 
LAISVĘ" — leidžia Akcinė Bendrovė "LAISVĖ" nuo 

1920 m. § 
"LAISVĖ" — kainuoja: metams 32 litai, pusmečiui 16 | 

litų, trims mėn. 8 litai. Atskiro nutn. 
kaina 10 cent. Užsienin — dvigubai. 

"LAISVĖS" — skelbimų kaina: 1 pusi. — 30 centų I 
petito eilutė, paskutiniame 15 centų. 
Užsienio firmos sulyg sutarties. 

" L A I S V Ė S" / 
WB Redakcija ir Adniinistracija 

Kaunas, Didžioji Vilniaus gatvė Nr. 34. 
iiuiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiliinis 

tamėje. ({Turėta būti "Jurgi 
nėję", nes tautininkai jau se
nai atsižadėjo šventojo var
do). Jurginės svetainė tauti
ninkų rankose. Joje kviečiami 
kalbėti įvairieji biblistai ir 
laisvamanių bei bolševikų kal
bėtojai. Lietuvių dldžiunia di
džiai stebėjosi, kaip Lietuvos 
Oj>eros artistai galėjo sutikti 
dainuoti tokioje tautininkų 
svetainėje. Tas nubaidč dau
gelį. Paskirtoje dienoje žmo
nių susirinko arti šmito. Tau
tininkų ir bofcŠevikerrc mažai 
butą. Aišku, kad jie neprijatf-
čia tikrai lietuviškam nVenui, 
nes kuomet artistai žavėjan-
čiai dainavo patrijotiškas dai
nas, tai nei vienas iš jų neplo
jo rankomis. Bet gi bolševikė-
liai toutij karštai ploję, užgir
dė Marflfarpete. 

tfikiefai buvo nuo 50c. iki 
,75c. K tiek mažai atsiairkusių 
ir pelno' nebuvo. Prastos pase
kmės. Ir čia tat ne artistų kal
tė, bet reikia kaltinti pafčras 
tautininkus, kurie žinodanii 
rengė ir anksčiau nepranešė 
visiems vietos lietuviaurs. Tur
būt ir artistai nesitikėjo,. kad 
tiek mažai bus žmonių ir, kad 
dainuos tokioje svetainėje. Ne
žinau. Kokiais įspūdžiais per
siėmę jie išvažiavo f O gal 
prastai pamanė apie vietos lie
tuvius? Tik jau nereikia kal
tinti lietuvių Jcafaiikų. čia, 
kaip matyti, tai klastingas 
tautininkų šposas," kurį iškir
to. Ir už jį turės atsimokėti 
patys tautininkai. 

Oaila, kad tautininkai taip 
sudarė. Ir gėda už tai priklau
so ne kam kitam, tik jiems4 pa
tiems. Tautininkai pridarę to
kios košės, patys ir tevalgo 
3ų. 

Sparnuota Plunksna. 
•JETt'VYS GRABORIUB 

važiavusiu. Vaikinų ateivių y-
ra, bet ne^erdaugiausia, vieni 
vaikinai jau suaes^ jiemtf 

sio 10 d. "šv. Jurgio" sve- [merginas visai nerupi, kiti n« 
myį amerikonių, o ateivės ir
gi nelabai jiems. į&tmksL. Kaî  
kuriems vaikinams rupi tik 
kur kaiviama, mtmSainė. k»z*-
riavimas ff 4it6ki pfcriašųa (M-
lykai. 

Dabartiniu laiku čia, mušu 
mies te , SenSaž visi lietuviai 
tapo kare^am-nfnkaiš, mat jie 
moka1 vargti b&nį o kuottfcf 
amėfikonai stibanfcrutyja. Visi 
moka rikuftSiinę varyti, ir Orin
čiose visur, 6 prisivirfų ir ge
ria, vienas plotį įfcarrtntfa, vi
sur atsiduria, kitam v& kas 
atsitlflfca, vis titift tOš munšai-
$&". Žmonfe jau taip įprato 
geftt, kad sau prisigeria it dai 
mtoja, nėra n£ Mk6 į tokį 
eoarrinlbfmc nuėifi, *r f bažny
čia, af taip koftf sva¥b?ų rei
kalą atlfktJ. vis "busy" į^un-
Sainę g^fti. 

vaikinai 

'feft gėi&i kur mus nėra, sako senfežmom^.patarlė. Ji tirfka 
visrfeant, be^ gai but, geriataiai tai fiiai apielinkėj, Town of Lake. Ar 
J% žmote, kad savo kaimynystėje Jųs turiie viena' ^ ^džraurių, 
dau$ai&ų ir moderniškiausių Bankų! Taigi ateikite ir susipažinki
te, ir bufe te* įėrad kur ims esame. 

^eiįti Jusnefealbate nei žodžio angliškai, Jus jrftfčlatės ka*# 
naVMė a*tė^ f ; 

PE0PLES 
KGDEL? 

Dėlto, kad 6ia yra kalbama lietuviškai. 
Jus galite atsiimti savo prrtig^s kada tik norite. 
Jus galfte fiftsiimtji sa\-o pinigus kada tik norrfe. 

LAUKTI NgMEIK^. 
Af gali kur būti geresnis Bankas? 

Kai-korie- nrusų* 
kurie turėtų* ir pinutį ir Dutų 
visiems ^'giAini vmlinai,- bet 
vieni jų yra nėt ^ės kafČiamr 
ninką įgėr^ du tris1 šimtus do
lerių ant knygutės, fefl ma-
žiatr, at daugitfu, (afp kairy pas 
"mėsininką". 1*at, jie yra4 ge
ri košfuniefhrf, dirba, paskui 
ir moką kai# tt% geri vaikai. 
Taigi ir mūsų biznieriams yra 
gerai. Bet negerai tiėnte, ku
rie palieka maž viSuš ttždirb-
ttfs cetrtuš pas juos. 

At gi rifereikfį' susiprasti ir 
mesti tų gėrimai, per kurį at
sitinka visokių nefein'iių ir 
mrrimų, vis nuo Ms mfonšai-
nės. Kitas dar netndka ^erai 
ją virti, tai kad užsinuodija 
ir klajoja* visa1 miklį. atsiduria 
į belangę ir jo pati ne$fūo M 
ka^frytl 

Tai^i if veikimas tokiemfe nė 
nerupi ir kai-kurie &kr vaiki
nai prisigeria nori, kad juos 

OEA2IAI DARB0O 

DIDYSIS BANK 4S A«T 
Kampo 4lf tt Ashland Avė 

* t » « 

k 

T 

i tų visą tartą, beveik išimti
nai, duoda upės Mississippi 
kfonis, viduje Suv. falstįjų. 

mėn. p. m. fevas Alfonsas lai-| Beveik visas y rinkas uzver-

JAS1. 

H&waukeė, W». — GruotizT6 

kė irtisijas vietinėj liet. kat. 
Sv. Gabrieliaus parapijoj. 
Daug dvasinės naudos patbry-
ta. . 

Nors^ čionai lietuvių neper-
daūgiaūsia yra, bėį gražiai, 
\sutikime gyvena. Užtad jie!ms 
ir visoki kilnus darbai seka
si. 

ftieg Kalėdas buvo ferai. 
T)dug pelno parapijai p&Utrė. 
Kalbama, kad ir didesnses ko
lonijas subytfito. 

Patarnauju laidotuvėm koplj 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užffipėdinti. 

8. 0 . LACHAV7IOT 
Telefonas Ca«al 1271—21TO 
2314 W. aSrd MaoiT Gnlcaco. m 

H Uistfi •• 

. . LAISVA" 

5 " 

Tjfctuvos Valdžios Prirnegt)*. 

ffalt. atvykitfoti j Amerika .pra^e* 
dant ateinantį Liepos irferiesj. ^u» 
nard' patarnavimas yra. greičiau
sias tavo gimmėms atvažiuoti. \ 
AmeriKą. ^Zuibnės turėdami" j2xi-
nard bilietus gali afff s^k iSVa-
žiuotU nes Cunard laivas plaukia 
iSj Europos beveik ftasdiėna. &• 
važiuojančius iš Lietuvos per. Ctt-

kftės vrie laivų kompanijos age 
savo mieste, arba 
prie arčiausio. 

— 

NELAIMĖ LIETUVIŲ ŠEI
MYNOJ 

Sndef ė penki vaikai 

iig&vnteii, #• Y. — Sau-
sjr, $ f6 d. į 17 d. naktį 1-ma 
vai. ištiko didėle rilėatmė lie
tuvių Šeimyną Jūoz. K6ki6, 33 
Lakė ave. Užsidegė namai, ant 
žemutinių lubų, "ka^ftaInb;j,'. 
Viršuj, ant antrų lubų buvo 

J ruime užrakinti vaikai. Ug
niagesiai raclb penkis sudegu
sius vaikus, lS'm. mergaitę 
Raikančia savo rankose kodiltj 

&v. ,?urgk) Ht-jti. daug pdra-
mylėfcj tm pamelš, kurios *f-1 pijai pasitarnavo jtefeydafma 
važhtvtrsiofe iŠ Iietttvo«t o a- *-^^^-- - - -* i 
m^ftkoriės tai iau senai žftfe 
juos, nei iŠ tolo negali £?-
paukščiai prte įų praeiti. 

Lietuvis. 

pieniniai jVrMft&ai ir tok. 61 gfausia sanYcf>tais fefvafg. Tai 
keriįia grudų ir gjrvuliį au
gintojams ir visai šaliai. 

Amerikai, turtingai ir galin

čia kviečiais Kanada, India, 
Australia^ Argentina, o senJatf 
ii- Rusija. Tai įvyksta todėl, 
kad tas Mis* turi sa^o gidfbo-
je Anglija, kuri naudbjasi la-
[Mi didžro saro prakybos M* 
vynu. r 

Amerika lieka toli užvaka-

gai žaliai, nereikėtų likti pri-
gulmingai nuo Anglijos' ure-
kybbs laivyrifc. s r 

Kas uMin*ft kiaušiniu pre
kyba ir nori tame reikale1 dau, 
įfiau patirft, rašyk į 

BepoKMent of Agncurture 

lyje, T*& jai truksia* pret^oos ir pra^k ^Department i i 
laivų: ji išveža lėtai ir dau- tiny> 565. Duoda dovanai. 

• p p r ^ " * * » « « » ^ » ^ " 

S A L U T A B A S B l T T B R 

bažnyčiai Aatiją aHorių;. Ji 
taJpgi nori ir elektros švfežsos 
įvesti į ii altorių, bet kadžiu 
šlr šiepės prieš sVerttimmO iš-
kiimte.s, kurias klebonas ren-
gfifei atlikti šį mėnesį. 

Nors kuri: A. Baline*As da* 
: nesenai psfs mns Mėbotfauja, 
bet s^vo |jfegiSvėA<u«iū darba
vimosi įsibrangino parapijo-
nams. Exparapi>ooas. 

Valstijų valdžia 
nori padidinti prekybos laivy
ne, kad nereiktų svetimai* 
laivais išvežti savo prekes. 

Daugel Amerikos piliečių 
tam yra prMingų. Nekuriems 
jų, ^rvenartt teH nuo vande 

ninę 
vajflt̂  Iikhtiąt. 

nemiegoję; turbūt buvo girti. 

žsidegė. Dar tyrinėja
ma ugnies priežastis. 

P. P. P. koreįp. 

SLAITY!«r 
SVARBA. 

Kas tas "Salutaras" Bite-
fįm^pėr ^l«na»> Yra tai cy-
duolė sutaisyta per specialis
tus —— cbeiniVus, kuri šu-
drutina nervus, pag«lbi ligo
se skilvio, vidurių \r žarnų, 
i f t. t. *asa*fižfto#ai išvalo vi-
durnus, prašalina visus gresu ,̂ 
ir išmatas nereikalingas* žmo 
gans systemai f pTidJoTto 
stipru, dVu l̂riaTO vrtfcBiSaj 
kūno dalims, kas veda prie 
tikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame išimtinai vieni 
visoj Amerikoj ka rekomen
duojame savo šaknis — lie 

<ĵ  karstas kaipo geriausias jįy 
duo les. Tai dry štame atsaky
ti Itsut tmt esame šalti 
sveikatos. 

oa 

it 

02 
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ita-po patirta gyduole, nee j » yta. tteoąf pasekmingas plačioj A 
tnerikoj, bet taipgUir Europej. Taipgi Tamistos nepadarysite klal 
dos reikalaudami slos gj^uo^H, nes &i yfa geros ir irfbai pigio* 
Reikalaukite savo aptiekoriaus, 6 jeigu negausite tai reikalauki 
te testai iš mūsų. 

SALtTTARAS DtVH & CHEMICAL OO., Inc. 
1707 So. Hafcted Ė&įH Chicago. Ulinois. 

i f . U T l S A S B I T T E R S 

- ~* 
as»j 

» 
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nynų, %i*rje Snv. VaWift, 
2 IIL Tėvai sužeisti nuvežti į įgrotfd, kad faiv r̂nas yra svaf-}• 
ligonine, Jie -nežino apie savo <,*,« rttrtvfc^ m nirktmnis î  FI bus <fi«!.yk!̂  tik pirkfianis tT 

miestams, pastatytiems ant 

P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago AfVMt 

Kai pradėjo decEi tėvai dar įuros kranto. Bet tokia4 n«% 
r&>mi*».ov î<a* 4-nrrinf hiiVA ^ir t i_ trttšUZ v m luKui \r\xiA\nirn Jmu 

A^. ^ • i ; « . . 

Rakandai, Pečiai, Kar-

GARSINKITĖS "DRAUGK." iš jų produktai; toliaus rn^sa, 

WĖt6t PuMt, Vkirolos. I 
diUfidnov iHnnwi. riaa-

v . -

nlone yra tetau klaidinga. Lai* 
vynas Suv. Valstijose yra te
veik svarbesnis gyvenantiems 
šalies viduje negu jos "pakrašr 

rikos išvežamas prekes suda- S Cash HH)št ftttt lengvų iSiftotesdių. 
ro kviečiai, komai ir įvairęsf? TefetoDAl Monroe 36S3 

narnos Masinos etc. 
— * * • *"t- • • • 

file:///r/xiA/nirn


LIETUVIAI DAKTARAI 
Amerikos I J e t m i ų Daktarų Draugi

jos nariai . 

r T<»» Blvd. 704a 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEBfTIOTAS 

471 a SO. ASHTiAND ATEITUS 
ARTI 47-tos Gatvė* 

Valandos: a n o 9 ryto Iki t vak. i 
Seredoruis nuo 4 iki i vakare. 

01S 0 G X S 

1 « J W 1 » .?*»• • * » " I . M •»•' 
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DR. P. ŽILVITIS 
Parke lė savo ofisą p o num. 
S241 — 4» 8o . Hals ted Street 

Naujame Joc iaus Ręst . 3 labą . 
Pri ima Ligonius n u o t - 1 1 A. M. 

a-a P. M. 
Tel. Bouievard 7170 
Rezidencijas TeL Fatrfaa 6*14 

AUKOS L. SAULIAMS KLAI; LIETUVOS DUKTERYS 
PfiDOS ATVADA

VIMUI. 
i 

-
• AMERIKOJE. 

6#«ta<lienls Sausio-20, 1023 

mės j Brigbton Parko katali- tL Linkime kuo geriausios klo- Apašt. Maldos Dr-ja ^puikiai 
Res motoays. Lai kitos koloni- ties mūsų veikliai t darbuoto ja i. 'gyvuos, nes valdybonj išrinkti 
jos už save veikia ir agituoja, Promotore 9 kp , išrinko M. [patyrę asmenys, atsidavę vi-f! 
gi mes visos stokime į eilę su Lileikienę. Nujarė užmokėti į šiems geriems darbams, 
pagelba pjrmoms mūsų Sasu- Federacijos centrą. $12.50, j L. M. 
tems Sąjungietėms, vietinį skyrm 1 dol. mokesni. \9»v i 

Dr.MSfe 
310? So. Morgan Street 

CHICAGO. ILJiDfOlS 
Telefonas Vardą KOSI 

va landos — 8 iki 11 U rytoj 
po piety 5 Iki 8 Tak !Tedėliomla| 
..fiya^ uždarytas. 

= 1 2 
TeL B o u l e r a r d 2400 

DR. A. J . KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Cbicago, 111. 

= 

«« a • uiirui P M . A. L YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. o 

D 
0 

TeL Ganai 1118 • 
Q{U> vai.: 10 ryto iki 12 po p l o t { 

5 iki 7 vai vakaro . o 
Re*, vai.: 2 iki 4 po pietų £ 

4103 Archer Are . • 
Tel. Lafayet te 0098 

l t t r * t f 5 3 a T * 7 5 r a i ^ e i r 3 ^ T O t f m 5 
y 

Bridgeportas. — Sausio 12 
d. A. L. R. K. Federaci jos^ 
skyriau*, valdyba turėjo pasi
tarimą reikale teikimo pagel-Į 
bos L. Šauliams Klaipėdos at
vadavimui. Visų buvo nuomo
nė, kai! pagelba yra reikalin
ga if tai tuojaus. Todėl nuta
ri iš Federacijos skyr. iždo 
paaukoti $50 Klaipėdos krašte 
paJiuosavimui iš -po svetimų 
jungo. 

Aukos buvo ant .rytojaus į-
teiktos L. Šaulių įgaliotiniui, 
gerb. A. Žmuidzinavičiui, kurs 
išreiškė padėkų Fed, skyriui ir 
žadėjo tuojaus kartu su kito
mis aukomis telegrama pasiųs
ti į Lietuva. 

Yra vilties, kad vietinis 
Fed. skyrius, kaip iki šiol, taip 
ir ateityje, darbuosis teikda
mas Lietuvai moralės ir mate-
rialės pagelbos kovai atvada
vimui Klaipėdos, Vilniaus ir 
kitų LHeuvaį priklausančių te
ritorijų. Repr 

AUKA. — DARBUOSIS. 

! 

Tel. Ganai s57 . Vak. Canal S I U 

DR. P. Z. ZALATORiS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirorgaa 
1S31 South Hals ted Street 

Val irdoa: 18 iki 12 ryta: 1 Ud 4 
po pietį): 8 lkl t 

t 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

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

Bridgeport. — K. Grigonio-
aė įstojo į Labdaringos 8a-gos 
amžinųjų narių eiles įmokėda
ma nemažų pinigų sumų. Tai})-
gi ji pasižadėjo darbuotis, kad 
5 kp. ir šįmet, kaip ir pereiti] 
meta, pralenktų visas kuopas. 

S. V. 

Kaip kasmet lygiai ir prieš 
paskutines Kalėdų ževntes, 
lietuvaitės gimusios Ameriko* 
je ir susibūrusios į Lietuvos 
Dukterų kliuba, surengė "Bun 
co Pariy". Visas įo pelnas bu
vo iš kalno skirtas biednuo-

l menei.-; Juk tiek yra vargo 
[žmonių kurie švienačių.inetu ne
gali -.į<$ni s pasidžiaugti! Jie 
neturį tinkanio maisto, drabu
žių, o net ir šaltį kančia! Kad 
butų kųodaugiausiai įeigu, 
ldiubo narės aukojo vakarėliui 
užkandį, išlaimėjimo dovanų. 
Ačiū narių pastangonuį, mes 
galėjome sušelpti šešias netur
tingas šeimynas maistu, dra
panomis ir kitomis gyvenimo 
reikmenimis. 

Vitos šios šeimynos kenčia 
vargų, kaįkurios yra sergan
čios našlės su neišaugusiais 
vaikučiais. Norėdami gauti in
formacijų apie šelptinai šeiiufr-
nas kreipkitės į minėtų drau
gija-

Mes iš savo pusės dėkojame 
visuomenei už skaitlingų at-
^ilaukyma. į šių pramogų. Jū
sų parama pradžiugino sušelp
tųjų varguolių širdį Kalėdų 
švenčiu metu. „ 
Lietuvos Dukterys Amerikoje. 

Sak—nė. 

MIKO PETRAUSKO KON 
CERTAS. 

Įvyks sausio — January 21 
d. Owen Halėje, Hull House 
(prie Halsted ir Polk Sts.). Be 
Miko Petrausko kuris šiame 
koncerte -atsisveikins su clii-
cagiečiais, nes grįš Tėvynėn 
pavasaryje, dalyvaus taipgi ;-
žymiausios lietuvių muzikalės 
pajėgos kaip tai: p. V.Brujčie-
uė,aoprj., P. Gugienė, sopr. M 

| Janušauskienė, sopr., M. Š1&-
pikauskaitė, kontralto, P. Sto-
gis, bossas, Frederik Fredi-
reksen. smuikininkas, Ant. Po-f 

|cius, pianistas. 

Delegatais į vietinį Federa
cijos' skyrių išrinko: K. Kava
liauskų, J . Junčių, Grigaliū
nienę ir Gilvidiene. 

Knn. kleb. H. J. Vaičiūnas 
paaiškino apie intencijų šio 

STAIGA MIRĖ. 
% 

1 

ĮVTIKOVAKARAS. 
^̂ ^̂ ^ 

9.' tl" 

IŠ IMU TO N ŠILU S 
Tobuliausiomis mokJo priemonėmis: 

1,—be peil io, 
2,—be kraujo, 
3,—be marinimo, •<*^^^^^^m 
4,—be skausmo, 
5,—-be jokio pavojaus sveikatai^ 

^ • • f c 

|0R. A. K JUTKAUSKASl 
< l T D T T O M 8 IR f H l R I U « A » 

8449 So. Weatera Avon** 
Telef. Lafayette -4146 

Vaando»: 8-11 rytais, l-l 
platų ir 7-8 vakarai*. NedėldU 
aiais t iktai po platų 1 iki i vai.! 

I Po opera ei jos, pacijentas gali tuoj} 

mėnesio ApoSt. Maldos Dr-įai j f c r ^ t a ^ V ^ U t 

dinU, 
Ligonius su Įvairiomis l igomis 

SSprijimu:— 
Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki 

9 yal. vakare. 
Nedaliomis ir seredomis ofisas 

| uždarytas. 
DR. A l i . M. R A Č K U S , 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS I R 
OBSTETRIKAS, 

1411 So. 50th Ave. a c e r o , ift; 

—*—r 

C I C E R O J E 

ir aiškino apie šios diecezijos ||xjsa sv"fikata geresnė KŪnems iš-
i ^ o ^ * ^ ^ p v » i, U&uiau tonsilus, yra pilnai užganė-

vajų užbaigimui statyti ko
legijos. &v. Antano par. pas
kirta .per tų vajų surinkti 
$3,000. Apašt. Maldos Dr-jos 
uariai tam tikslui nutaiv su 
mokėti $100. . ( ' 

Išrinko selvaačių valdybų?) 
1923 m.: dvasios vadas — 
kun. H. J . Vaičiūnas, pirm. — 

JA. Vaiančius, pagelb. — J. 
Mockus, įfcd. — O. Bašinskie-
nė, iždo glop, — Bukauskaitė 
ir E. Brazauskienė, kore^p. — 
M. Levinskaitė. 

Tikini>s kad šiais metais 
IŠ APAŠTALYSTĖS MAL-

DOS DR-JOS DARBUO 
-A- TES. 

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kambarls S30 
Tele fonas: Central tSfO 

I 

[Vakarais 3223 S, Halsted St 
Tele fonas: Yards 4681 

Bridgeport. — Vakar stalgu 
mirė Ona Valančiimienė. Di
deliame nuliūdime }>aliko dilg
teri Ąd. Valančiuiiaitv. Pla
čiau apie velione bus aprašyta 
vėliau. R. 

MIRDAMAS JUOKAVO. 

•r 

\ 

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

•a 
i 

j A D V O K A T A S 
{Abstrakta i e \ani inuojani i , pinigai 

J, 

" 

ant real es tate skol iname. 
OB'ISAS DIDMIESTY 

K A M B A R Y S 1194 
Chamber of Commerce Bldg 

133 \V. Washington Street 
Telef. Frankl in 11T6—494S 

V A K A R A I S 
3236 So. H a l s ^ d Street. 

( E a g l e Music Co.) 
t Telef. B o u l e r a r d «7S7 

r ei. RandoTpn 4754 

A A S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiesfyje 
ASSOCIATION RXDG. 

19 South La Salle Street ~ 
R o o m ĮSOS 

[Valandos 9 ryto iki S po pietų 
N a m ų Tel. Hyde Park 3395 

K 
J. P. WAITCHES 

L a w y e r I 
LUETTJVIS ADVOKATAS 

Dlen . : R . 611-117 II. Dearboni 
Street Tel . Dearborn t f f 4 
Vakarais : 107S6 & Wabash Ave. 
Rose laad Tel P u l l m a a SS77 

r- X 

PINIGUS LIETUVON 
• 

Nusiunčia 
— per — 

Tiesiogini Susisiekyiną 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

i CENTRAL MANUFACTUR'Nf 
DISTRICT BANK 

1112 W. 35-th St. Chicago. 
ji Turtas virs $7,000,00a00 | | ' 

Bridgeport. — Nelabai se
nai, vienas žmogus, apie 75 
metu senumo, staiga apsirgo; 
taip sunkiai susirgo, kad vos 
begalėjo kalbėti. Prisirinko 
pilna grįčia žmonių — mote
rėlių ir vyrų. Vieni sustoję a» 
pie lova. žiuri į ligonį, kiti 
suklaupė meldžiasi,, laukia 
kunigo ateinant. O ligonis tik 
kvapą gaudo, užsimerkęs, ro Į 
los, kad jau tuoj mirs. 

Štai kur buvęs, kur nebu-
vęb, ligonio geriausias drau
gas įbėgo į grįčią; išsigandęs, 
įo veidas persimainęs, dideiia 
nie sujudime, ir bėga tiesiog 
prie ligonio — savo draugo. 

Susirinkusieji patėmijo ir 
padarė jam takij. Jis pribėgę^ 
prie ligonio ir šaukia: "Su-
sied! susied, ar pažįsti mane!? 
Ar dar pažįsti mane?" Ligo
nis pakėlė akis ir sako, "tai 
koks jau tu "abuvatėlis" pa
likai, kad aš tavęs nepažįsiu". 
Susirinkusieji purkšt! purkši! 
Kad pradės juoktis! Žmogelis 
paraudonavo, nebežinojo nė 
ka besakyti. I 

Vežimas dunda. 
; » - , 

i Į V A I R U M A I . 
Amatninkas. 

Vienas žmogus išdirbęs ilgį 
laiką stoek y arduose, p&ga-
liaus "nukvitino , , ir npėjo į 
Sears Roebuck & Co. ieškoti 
darbo. Darbdavys • klausia 
"Ar moki kokį amatą.",? —-
"Ta.ip, esu dešrų dirbąįas1^} 
atsakė žmogelis. 

Brighton Park. — Sausio 14 
d. Moterų Sąjungos 20 kuopa 
buvo ?urej*gu*i vakarą, kuojx>s 
naiulai. « 

1'iranausia šv. Aguietės elio-
ras puikiai sudainavo tris dai
nas. Duetą, "Serenadą" ža-
včjanėiai padainavo p. Julė 
Virvaitė su p. St. Žiliu, vietos 
vargoninku. Toliau sekė vaidi-
nimas veikalėlio "Ar esi čia 
mano Jėzau?" Vaidinimas pu
sėtinai pa\*>rko. Geriausia savo 
užduotis atliko šie asmenys: 
Manės rolėje, p. E. Statkienė; 
Jono, Marės vyro, A. &riup-
ša; vaikų-gi roles geriausia 
vaidino: Stepuko, V. Junokiu-
tė, Liudvikueio, h. Klimas, ir 
Petruko, S. -Statkiutė. 

Buvo tikėtasi dar daugiau 
įvairumų programoj, bet kai-
kurie akmenys, iš priežagties 
ligo>, negalėjo dalyvauti, -lįljp 
iri apgailestaujama l)iivo, kad 
p. •' Xa usėd i enė, dėle i svarbi ų 
priežasėių, negakgo atvykti su 
prakalba. Tokiu būdu agitaci
jos darbas prirašymui naujų 
narių prie Sąjungos šį kartą 
nepavyko. Vienok kurie as
menys ; turi norą "priklausyti 
prie Mot. Sąjungos ir pasinau
doti piroga pusės įstojimo mo
kesčiu; lai atsilanko į-sekan
tį kuopos susirinkimą, kuris 
įvyks pirma sekmadienį se
kančio mėnesio baž. salėj, tuo-

įjaus po pamaldų. 
Daug yra kalbama, rašema 

ir agituojama, moterys kata-
Jihės spieskitės į Mot. -Sąjun
gą, tečiau mažai kas iš to. y ra 
daroma. Teisa, yra tokių kolo
nijų ki*r moterys yra labiau jj 
susispietusios prie Sąjungos 
negu prie kokių kitų draugijų, 
bet Tasime dar dau'giaus vietų 
kur net visai šaltai žiūrima į 
Sąjungąy gį juk taip neturėtų 
buti'jKaip tik tame ir trūk
sta mums moterims gero su
pratimo ir pramatymo dalyko. 

Cicero, IU. — Apaštalyste 
Maldos Dr-ja Jaikė priešmeti-
nį susirinkimą^ sausio 5 d 
1923 m. Šv. Antano par. svet. 
Sus-mas buvo skaitlingas ir] 
gyvas. Atstovais j L. 11. K. Fe
deracijos seimą išrinko: F, 
Strelčiimaitę, A. Monkaitę, Z. 
Valančiūtę, 0 . Permenaite, M. 
Jasienę ir L. Tamašauskaitę. 

Vienbalsiai nutarė pasiųsti 
atstoviu?, su o dol. aulca, Į 
Labdaringos Są-gos- seimą. At
stovais išrinko: K. Kavaliaus
ką, KL Gįlvidienę, B. Daukšie
nę, O. Sijnonaitiene ir L. Ta 

| mašauskąitę. 
Raportą iš Labd. Sąj. o kp. 

veikimo išdavė A. Valančius. 
Paaiškėjo, kad lapk. 30 d. 
1D22, (Padėkos dienoje, surink
ta aukų $488.34. Malonu A~ 
paštalystės Maldos Dr-jaį sių
sti atstovus į Labd. Sąj. vie
tinę, 3 kp. kuri taip puikiai 
darbuojasi. 

Apaštalystės Maldos Dr-jos | 
promotoriai padavė skaičių 
savo narių. Paaiškėjo, kad Dr-
ja turi 225 narius. Laibai ap
gailestaujame promotorės 
Broik. Veličkaitės, kuri ruivje 
mus apleisti iš pri/A'asties per
sikėlimo į kitą koloniją gyven-

N O R Ė D A M I 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

Dr. O. VAITUSH, 0. D. 
U E T U V 1 8 AKIŲ SPECIALISTĄ*. 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežad 

^ ^ ^ ^ Umt skaudėjimo 
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegi o; netikras akis indedam 
D a r o m a ' e g z a m i n a s elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri 
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta Sergėkite savo re 
gėjlmo ir vaikus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 10 iki 8 vai vakare 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av 

= 

I 

OR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4€31 8* AsnlAnd Are. 
TeL Yards t * 4 

Tel. Yards f « f 4 
OFISO i AI*.: 

8 — l t T. ryto. 1—I Ir 7—9 • . r. 
Nedėl iomis: nuo l t *». ryto lkl 
1 vai. po Pietąfc,. 

. 
Ressid. tel. Van Buren 12 94 

nfi^o tel Boulevard 9491 

Dr.A A.R01H 
RP'SAS GYDYTOJAS tt 

CHIR1TRGAS 
•ipettaUsta* Moteriško, Vyrlš' 

N Vnįku ir visg pnrooiškn 1/ 
Ofisas: 3335 S. Halsted 

Vn\. ' 10—11 ryto: J— 
Piet 7 - -8vak tfed 1 4 -
R«w M 19 ( n d S p e n d s V 

c n'rago 

f 

<» I;H»RLES SEGM '/•! I 

1809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PUIKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. 

• i i " ' * 

P R A N E Š I M A S S 
20 -metų pr i tyr i -g 
mas plačiai pagar
sėjęs fotografas A. 
Voitkevičius pagrj-
o iš Lietuvos ir 
avo name C36 W. 

t8th S t . Chicago, 
Iii. atidarė p ikčer*5 
nę, pagal naujau-o? 

„ — . ^ ^ ^ ^ _ _ šios mados. 
•o ^ H H H F • 
• - Nepamirškit sa-Jj 
jj viskio. Jj 

Tel. Ya 

Dr. 
Vai. 
Ket. 
pietų 

r«ls 0302 

?. ,A. -JtfANHUS 
NAPKAPATH nuo 9 

ir Nud 
išryto iki 8 
. nuo U iki 

£nicraWi A»c . 

vai. vi 
1 vai. 

..k. 
po 

( liioągo. 

f 

TKlAtDDKAS 
ARKITEKTAS 

rel. Off. Humboldt 48B4 
Res. Humboldt 8398 

1263 N. Paulina S t 
kjiinp. Miltvaukee A v e 

Cb.loa«o 
k . - • ' = 

ĮPerkėlė savo ofisą po numeriu] 
4729 8 0 . ASHLAND A \ E N L E 

8PECĮJALISTĄS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Tjgų 

i Vai.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—oj 
jpo pietų* nuo 7—8:t0 rakare.) 
(Nedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

M m 6ufe Institute! 
DR. J. A, VELONIS 

Osteopatlia.s, CIUropratas 
Naturopathas 

Gydau Jvairias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be vaistų ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dals. 

4224 Archer Av. Brighton Park 
Tbeatcr Bldg., 2-roa lubos. 
Valandos: nuo 9 iki 12 diena 

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

Tel. Lafayette 6698 - y 

PRANEŠIMAS, 
of i sas Dr Q. 14 ulaser p s ' 

reins i rankas Dr Chs> Segsi, 
cento ir partnerio Visi asnlejs 
ps^jfetami Ir draugai , apls ikys 
i.pžiurėjlmą ir gydymą kaip ir 
TUO paties Dr O 14 Giaasr 

8149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos.- Nuo l t ryt* 

;ki * po pietų, nuo r> ik) t ra* 
nuo l t iki 1 po platų 
r««»*fonuv Vard> 687 

. » » » » » • m m m am m ^ m*<$ 

Alt GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure relka-j 
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės Šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J . SMETANA 
Akių Specialistas 

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

Ant 8 lubų, kamb. 14, 15, 14 ii l t 
Ant viršaus Platt's vaistinyčioa 

Temyk m a n o parašą 
Valandos nuo 10 ryto Iki 9 vaki 

Nedėl iomis nuo 9 iki 12 pietų 

J, WYANDS^ 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYBEVIčIA 
Automobiliai visiems reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 2146 \V. 21, P i ; 
Tel. CanaJ 6543 Tel. Canal 019! 

~ — = J L-

DR. A. KAU3HIU.AS D. C. I 
! 

Chln*i>ractl«r iPlrystcian 
Gydau t>e operacijų ir be &y- i 

duollų visokias stai&iąs kronlškas 
lig-a«s: reumatizmą, paralyžių, nak
tini «usišlayiniiną, 'dusulį, u ž k l o j i 

Itcjlm^^'riduFiu ir visas kitai* ligas* , 
Vyrų," moferų ir vaikų. Specialia-
t0« nervų. Patarimai dovanai. 

^Cas atsineš s l ta apgarsinimų, bė
gyje 7 dienų, tam' examinacijų. 
dovaąai. 
2159 -W. 21 st. kampas Leavitt .st. 
Telefonas Koosevel t 8185. 
Vai. 1:00 iki S P. M. Ned. 9 iki 12 
A. M. Daugiau pagal sutartį. 

TeL Lafayette 4228 

PLUtBHfG 
Kaipo Ifetuvys, l ietuviams vLsa-
dos patarnauju kocrcriau.sla f| 

M. YCfiBA 
8228 W. S8-tb Street 

Kas užrašys ne per agentą savo giminėms, ar pažyj 
tamiems Amerikoje, ar Lietuvoje nors pusei mėty "DRA! 
GĄ* už $3.00, gaus dovanelę ši oro pranašą, o kas 
rašys visiems metams už $6.00 gaus oro pranašą ir naį 
ją Lietuvos žemlapj. 1^ 

Kas užrašys "LAIVĄ" j Lietuvą už $2.00 met< 
arba Amerikoje už $1.50 metams gaus naują Lietuvi 
žemlapj. 

D R A U G A S P U B . C 0 . 
2334 So. Oakley Ave. -:- Chicago, 

kuris hutų mūsų naudai. Tuom 
kaip tik ir noriu kreipti do J 

S S 

SALUIE BITTERIS 
Yra goriausia gyduolė J 

• nuo gaivos skaudėjimo, 
neturint apetito, o-labiau
siai užkėuvjinią viduriij. 
Galima gauti aptėkose ir, 
saliunose kaina $1.00 bon-
ka 12 bonku $9XX) kaip, 
vartoti nurodyta ant bon-
kų. 
SALOTE BITTER MTO. 
616 W. 31-st. Chicago. | 
JB«L JtofrteYard 7351 

Valeiifkiė ©ress&aa-ihg College 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Beeley 1«4S 

Moko SiujSmo, Patternų kii* 

I pimo, Designtng' bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at 
mokėjimais. Klesos dienomis 
vakarais. Reikalaukit knygelės 
Biznio ir Naminiai kursai Skryb' 
llų Taisyme. Norint Jnformacij 
rašykite ar telefonuokite. 

ą Ą ^ A PATEK, pirm. 

* 

3 -

I I 
J » 

MILDA 
Moving & Expressing 

Co., 
Anglis ir Malkas 

Patarnaujant dienų ir naktį: per
k l a u s t o m rakandus, pianus, safe'us. 
krautuves, važiuojam } kitus miestus 
ir valstijas. Užlaikome keturis tro< 
kus. Pigiausiai .patarnaujam ir darbą 
g va rantu o j am; 

Taipgi užlaikom vartotų rakandų 
ir pečių. 
V. BAGDONAS, 

D. PETRAVIČIA 
3227 So. Halsted St. 

Tel. Yards 3408 
tJhicago, E I 

O R O P R A N A Š A S . 

Kaina $1.00 

Šis pranašas pasako kokis bus oras. Kuomet rengiami b 
lytaus pamaži eina iš mintelės laukant vyras, gi ateinant gî  
riam orui išeina laukan moteriška. 

Adresuokite: 

DRAUGAS PUBL. CO; 
3334 South Oakley Avenue fi&ica#>, 
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6 DRSDGKS 
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SeStadienie Sausio 20, 1923 
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e t r a u s k o 
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Sausio-January 21 A, 1923 

BOWEN HALL HULL-HOUSE SVET. 
800 S. HALSTED ST., CHICAGO, IL1. Pradžia 7:30 Valandą Vakare. 

ARTISTAI ASSISTENTAI: M l & ^ > 
V. BRUČIENĖ, sopr. l p. SJTOGIS, bossas, 

M. ŠLAPIKAITS, kontr-alto, F. FREDERIKSEN, smuiką, 
ANTANAS POCIUS, pianas. •' * 

Tikietų kainos. $1.00 ir 75c. gaunami pas: Elta Commeree Co., Univereal State Bank, Met
ropolitan State Bank, " D r a u g o " ir ^Naujienų" redakcijose, Lith. Sales Corporation ir Beethove-
no Konservatorijoje. 

Koncertą rengia M. PETRAUSKO DRAUGAI. 

^ S 
• ^ — . _ — — 

įvyks sekmadienyje sausio 21 PARSIDUODA 2 mūriniai i DIDELTS BARGENAS. Me 

HICAGOJEI d. 1 vaL po pietų, Dievo Ap- namai su lengvoms išlygoms. 

P R A N E Š I M A I . ATEME NUO MOTERIŠ
KES PINIGUS. 

" (i IEDRININ KŲ Chicagos 
I>u plėšiku vakar diena na- Apskričio susirinkimas įvyks 

muos<. užpuolė Mr<. Kaptns- ^ t a d f e n y saiisio 20 d 2 vai. 
i-o tru*Q \t i r i i P° l)U'lli» Į ) i e v o Apveizdos pil
ka, 101*8 Alarshfield ave , i r j m p . d a i n ė j . 
atėmė 700 doler. kuriuos su . . .. \VEST 81DE. — A. L. R. K. 
savimi jinai turėjo, nepasi-j Fe (ieraeijos 3 skyriaus svar-
tikėdama hankomis. | bus susirinkimas įvyks sek-

Mrs. Kaptuska v ra o* vaiku i«adi«iy, sausio 21 d. Aušros 
_ ,. 1V1_. * . • , • i Vartų par. mokkloj, tuoj poi 
motina. Piktadariu įsileido , " V „ .. f\ , J ^ ' 

sumos. Draugijų atstovai, ne-

veizdos parap. svet. S. Union 
Ave. ir 18 -gatv., Chicago, Dl. 

Visi nariai susirinkite ank
sti, nes turime svarbių reikalų 
aptarimui. 

& Valdyba, 

LIETUVOS GOJAUS Dr-

Brigliton parke, netoli bažny
čios ir mokyklos. Namai turi 
po du pagyvenimų ir žiednas 
po 6 kambarius. 

J. BALTIKAUSKAS 
4454 So. Talman Ave. Chicago. 

dinis 5-kių kambarių namas 
ant pardavimo. , Parsiduoda 
nebrangiai. 

Atsišaukite. 
7230 So. Talman Ave. 

telefonas Y artis 1188 

AUKSINĖ PROGA. 
jos metims susirinkimas įvyks Parsiduoda arba'išsimaino ant 
sekmadieny, suasio 21 d. 1 vai. n a m o a r Fanno^, 60 automo-
po pietų, IX Shemaičio svet. bilių telpantis garadžius, su 
kampas 18 ir Unjion ave. Visų visais įtaisymais i r visoms ant mažesnio namo, loto, arba far 
narių yra, pareiga atsilankyti, mašinoms. • Platesnių žinių . »103 

turime svarbių reikalų ap- kreipkitės pas: F. J. SZEMET 

PARDAVIMUI AR11A MAINYMUI 
Beveik naujas miH-lnis nasnas 6 

pagyvenimu po 4 ir S kambarius, 
elektra, maudjnės, aukštas, skiepas 
ir stogas, namas randasi ant Eme-
rald Ave. arti 33 Rt. 

Parsiduoda pigiai arba išsimaino 

svarstvmui. 
F. A. 

vidun, kuomet jiedu pasisakt 
atėjusiu g&uti raktų pažiūrė
ti užpakaliniu kambarių, pas
kelbtu nusamdvmui. 

DEMOKRATŲ POLITINIS 
TIKĖTAS. 

Chicagos demokratų parti
ja jau paskelbė savo kandida
tu tikėtą. 

Kandidatais paskirti: į mie
sto majorus VVilliam T. Dev-
e r ; j miesto iždininkus Jobu sio 21 <|. tuoj aus 
A. Cervenka; i miesto klerkus' Jurgio parap. 

' t. 

Clayton Smitb. 

pamirškite atsilankyti. 
S. V. Zibas, rast. 

NORTH StDE. — Susi v. L. 
R. K. A. K) kuopos susirinki-
ma> įvyks sekmadienv, sau-
sio 21 d. Šv. Mykolo parap. 
mokykloj. Visi nariai-ės atsi
lankyk ite. Rinksime valdyba, 
gausite gražius kalendorius ir 
Centro prisiųstus. Prašome at
eiti ir tų, kurie nori prisira
šyti prie mūsų kuopos. 

Vladas Kazakeičis, rast. 

C. P. SUEOMSKIS & CO. 4180 Archer Avenue 
3346 South Halsted Street S 

Tel. Boulevard 9641 
Tel. Lafayette 6824 

JUOZAS VAIŠNORA 

gyvvnęs 'prisš 7 metus Pitts-

burgh, Pa., paskui pereikėlę.-

i Massachusetts, prašomas at 
• 

siliepti kuogreičiau. 

BRIDGEPOR01. —L. D. S. 
29 kp. susirinkimas Įvyks sau-

JM) sumos 
F . svet. Visi 

nariai malonėkite susirinkti, 
ypač naujieji nariai, kurie pri
sirašėte laike kun. F. Kemėšio 

prakalbų. Valdyba. TAUPYMO SAVAITE. 
j BRIDUEPORTAS. — šv. 

Dabar eina taupym savaitė.| Domininko Dr-ja laikys metini 
T- %„ : i - ^ 1 - 1 m susirinkimą sekmadienv, 21 d. 
J i prasidėjo sausio lt d. !a , *. . - T 

• J M sausio, J viii. po pietų Sv. Jur-
dieną išpuola buvusiojo l>ir-j,, io ^ ^ p s a ] 6 j :V2 pj i r A l l . 
mo Suv. Valstybių paštų vir- 'burn ave. Nariai teiksitės su-
šininko Beniamino Franklino >irinkti laiku, nes turime daug 
gimimas. Franklinas * , 
skaitomas taupymo apaštalas. 

Jei kas apie ji, gyvą j ar mi

rusį ką nors žinotų, būtinai 

prašau man pranešti. Yra la-

jhai svarbus reikalas. 

KUN. BR. BUMŠAS 

2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, 111. 

PAiEšKAU Juozapo Ribinskio, REIKALINGA, Stenbgrafis-
Vilniaus rėtlyhos, Alytaus miestelio, $,• i_- _ . „ + _ , • „ . „ i . , • T • J. i • 
13 metų kaip Amerike, girdėjau ^ v - g "C P a t y r i m o tur i m o k ė t SfcU 
veno kada ShebOygan Wis. valsti- t>'t l ietl lVlslvUS l a i š k u s 
joje. Jeiiru kas žinote apie jį ar jis j K.reipkifcjs p r i e 
pats malonėkite pranešt šiuo antra-
Su: 

MAGDKLENA RIBINSKICTE 
< Ccnautleaiė) 

1137 Hamilton Avenue 
Gnuul Itapids Mlch. 

PARSIDUODA bučerne. procerne ir 
žuvy Storas. Biznis senas išdirbtas ir 
Cash. Parsiduoda su namų arba mai
nysiu ant mažesnio namo parduosiu 
Pitriai. 

828 \Vost 31-st Street 

GEORGI & VITAK MUBtC 
CO. 

4639 So. Ashland Avenue. 

K 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

ORABORIUS IR! 
Balsamuotojaa 
Tūrių auttmo-] 

biliua visokiems! 
reikalams. Kaiaa] 
prieinama. • 
3319 Auburn 

Telefonas Boulevaid 41 t f 

A. Masalskis; 
Graborius 

Patarnauju 1*1-
dotuvėM TM-] 
tuvėae krlkJ-
tynose Ir kltuo-
Be ralkaluosej 
Kainos pritina
mos 

Ave. Chicago j #3307 Auburn Ave. Chicago 

I Š K I L M I N G A S B A L I U S 
Rengiamas 

Draugystės Ražandiavos Tanų ir Moterų 
NEDĖLIOJ, SAUSIO (JAN.) 21 D. 1923 M. 

Dievo Apveizdos f^arap. Svet. Ant Union ir 18-tos 
Pradžia 6.30 vai. vak. Įžanga 25c. Ypatai 

Gerbiami drangai ir draugės pirašom nepamiršti Šito 
puikau';; vakaro. Linksmai praleisti visus kviečia 

KOMITETAS. 

! 
Netoli IlaUu-d Street 

I ANT PARDAVIMO minkštų gori
mų parteris apgyventa lietuviais. 
Ltetas padarytas 5-ms metams. 4 
kambarių fintas. Renda 50 dol. per 
mėnes|. 

MTLLAY A DOODY 
2512 lil n e Island Ave. 

3-č'los doris nuo K. I.ea\iit St. 
Telef. tanai 5054 

A 

SMAGIAUSIAS BALIUS 
RENGIAMAS 

NEDELK'JE, SAUSIU-JANUARY 21 D., 1923 
-

i 

j svarbių reikalu pasvarstymui 
ir atsiveskite draugu prirašy-

Taupymo savaitėje taupy
mo kampanija veda paštų de
partamentas, 
draudos bendrovėms 
kitoms visokioms naeionalėms 
organizacijoms. 

Daugelis žmonių dar ir 
šiandie savo sutaupytus pini
gus laiko su savimi, arba kur 
namuose paslepia. Tokiems 
reikia žinoti, kad tai p .pinigus 
neatsargiai laikant visuomet 
yra pavojinga. Nes juos ga
li kas pavogti, gali gaisras su
naikinti, ar kitaip kaip pra
žilti. 

Pinigus visuomet reikia šu

niui prie draugijos. 
A. Bugailiškis, nut. rast. 

TOWN OF LAKE. — Sv. 
gelbstint ap- Elzbietos Moterų ir Mergaičių 

\Y] Dr-ja laikys labai svarbių me
tini susirinkimą sausio 21 d. 
2 vai. po pietų, &v. Kryžiaus 
par. svet. prie 4(> ir \Vood g-
vių. Visos narės atsilankykite. 

Valdyba. 

TOWX OF LA K K. — Sv. 
Pranciškos Rymietės Moterų 

•* t. 

ir Mergaičių Dr-ja rengiasi 
i>rie paminėjimo 10 metų su
kaktuvių sausio 21 d. 1923 m. 
Narės yra kviečiamos prisi
rengti visos 'prie šio paminė
jimo. Sekmadienv vra užsaky-

•r • •* 

t o s š v . m i š i o s . VS v a i . r y t o . N"ii-
rės turį atlikti išpažintį ir su
sirinkai sekmadieny, 7 vai. baž 

PARDAVIMUI. 

Dr-£tė Šv. Jurgio R. ir K. 
Mildos Svet. 3142 South Halsted St. , 

Pradžia 6:30 vai. vakare Įžanga 35c. Ypatai 

PARDAVUSIU! ARBA 
MAINYMUI. 

3 labai gražios i fanuos, netoli 
Cbioagos, parsiduoda pigiai iš-

• - » - • * » » » * » » » » » » • » - ' - — » * * * — » » » » • » » » » » » » » » » • — 

DIDELIS BARGKNAS 
Tarpiduoda pus** garaže biznio. Pi 
duusiu už jusu tikrą pasiūlymą. Biz 
nis perai išdirbtas. Jįepraleiskito 
progos. 

/ . M. 
2837 W. 3»Ul PI. 

Muzika bus naujausios mados, galės kožnas vienas smagiai vakarų praleisti. 
Užkvieeia KOMITETAS. 3 

oi 
simaino ant miesto namo arba , »tAa8A«AMAft*MAaat,iJt^ftSAftta5AiaAAM4SA^*««&s^ 

;r- 'kokio biznio. Platesnių žinių 
iz- kreipkitės pas: ipkiles pâ  

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3346 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 9641 

>Ji * I % \ M / * ' « * « 

PASILINKSMINIMO 

V A K A R A S 
T> 

l\engm 
"Kanklių Choras" švento Jurgio Parapijoje 

NED., SAUS.-JAN. 21, 1923 
Šv. Jurgio Parap. Svet. 32-nd Place ir Auburn Avenue 

Pradžio 7:30 vai. vak. Įžanga 50c. Ypatai 
Kvieeia visais 

"KANKLIŲ CHORAS". 

Rengia 
ŠOKIS 

ti 
i 

Baltos Lelijos Merginu KHubas 
Subatoje, Sausio-Jan. 20, 1923 

>?radiia 8 vai. vakare v Panga 50c. Ypatai. 

MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd. Place 

L4 

€ 

Muzika Jobnny (iibson's Jazz Band J 
į 

Kvieeia Baltosios Lelijos Merginų Kliuba©. 

KepjuF>s bus kiekvienam veltui duodamos. 

u 

dėti į MCugias bankas. Bet n > ' t i n ^ svetainėje; iš ten vi-
. . , . . .XM . . sos m eoi-pore eisime įsklau-
jei kas kartais nepasitiki l>an-
kai, tai gali padėti j paštų 
taupymo kasas. Ten jie ne-
kuomet nežus. Vž juos atsa
ko šalies vyriausybė. 

Taupymo savaitę reikia pa
minėti taupymu. 

AREŠTUOTA DU SMUK
LININKU. 

Policija, areštavo du smuk
lininku — Louis Behning, 139 
So. Sangainon st., ir James 
;Coeoman<>, (>37 Miller st.. Tai 
UŽ pardavinėjimų degtinės 
nuodų sąryšy su mirusia an
dai kokia tai neidentifikuota 
moteriške-

Pradėjus Naujais Metais 
iki vakar Chicago j e nu degti
nė* nuodų mirė 32 asmeniu. 

syti sv. mišių. Nepamirškite 
pasiimti draugijos ženklelius. 

Narvs, kurios jau išbuvo šioj 
draugijoj 10 metų gaus dova
nas, tai turi atvykti į susirin
kimų 2 vai. po pietų ir pasi
tarti kaslink dovanų. 

Taipgi vakare rengia balių 
School Hali, 48 ir Hono're gt. 

J. Ambroževičieiiė, pirm., 
M. Mikšaitė, rast. 

— _ _ 
SV. ANTANO I š PADVOS 

Dr-jos metinis susirinkimas 

Sergantiems Pranešimas 
Tai mano priedermė pranešti Tam 
štai. kad aš gydau tokias ligas, 
kurios buvo pavadintos nebeišgy
domomis. 

Vartoju naują sergančių gydy
mui būdą nes nesilpninu jų ne
karštomis, nei operacijomis ne
varginu. 

Gydau Naprapatijos būdu tai y-
ra pienuotas nugarkaulinis ekza-
minas ir gydymas visų ligų. 

DU. ŠIMAITIS, Naprapath 
Paned. Sered. ir Pėtnye. nuo 8 
išryto iki S po pietų esu po No. 
60 K. 95 St, kamp. Michigan Ave. 
Kurnsidė, 111. į taru Ketv. įr &n-
b»t. nuo 1 iki 9 v. v. po Jfo. 142d 
8. 49th Ave., Cicero, IU. 

Tel. Cicero 5362 

MASKARADINIS BALIUS 
| f f Farengtas —- ^ ^ 

Altoriaus Puošimo Draugijos 
Ncdėl, Saus.-Jan. 2 1 , 1923 

A. KacMnskio Svet. 2301 W. 22-nd Place 
. -M -

{Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 25c. 

a — 
Įist dovana duodama tam, kas bus gražiausiai 

apsirengęs. 

\\t 

P. M. CIBULSKIS 
GENERAUS MALĖVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Krautuvė Dažų ir Geležių Išdirbinių (Hanhvare). 

2338 So. Leavitt St. Chicago, IU. 
Telefonas' Canal 7233 

L I T A I - D O L E R I A I - L I E T U V O N 
Būnant man Lietuvoje, teko patirti kaip yra išmokami pinigai, siunčiant per 

įvairias įstaigas, doleriais arba litais. 
Todėl, kas nori kad pinigai, — litai ar doleriai, greitai pasiektu paskirtą vie

ns manę pasikalbėti. 
Litai ar doleriai yra išmokami Lietuvoje laike 24 dienų; per telegrafų laike 4 

arba 6 dienų. Sulyg parei kai avimu, pinigus dastatome tiesiog į namus, ar • 
yra paliepiama. 

Teisingos informacijos del atvažiuoj ančių iš Lietuvos ir į Lietuvų, — kas ra l i 
atvažiuoti ir kas negali — nes pats tyrinėjau būdamas Lietuvoje. 

Laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Įgaliojimai, pardavimo aktai, visi yra padaromi greitai j r taisykliškai. 
Išpildome užsiregistravimui Lietuvos Pilietystės blankas. 
Apdrandžiame nuo ugnies ir visų kitų nelaimių. 
Registruotas notaras Lietuvos Atstovybėje. 
Visais reikalais, kreipkitės pas: 

PAUL P. BALTUTIS & COMPANY. 
901 West 33-rd Street , \ Du Ofisai: 4600 South Wood Street 

Chicago, IU. Chicago, m. 
Tel: Yards 4669 Tel.: Lafayette 6256 

w ( 
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