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Ruhro Apskritin Keliauja Mar
šalas Foch 

AREŠTUOTI 6 ANGLIŲ KASYKLŲ VOKIEČIAI DIDIKAI 

FRANCIJA SU VOKIETIJA APSKAITO SAVO SPĖKAS 

ANGLIJA YRA DRAUGIK 
GA FRANCIJAI. 

Anglai savo okupuotėje 
nevaržo francuzų. 

LONDONAS, skus. 21. —) darbininkus! Bet reikia lauk
i s Essų pranešta, jog tenai 
laukiamas atkeliaujant marša 
las Foch, vyriausias francu
zų armijos vadas. Kol-kas ne
žinomas jo kelionės tikslas. 

Ruhro okupuotėje francuzai 
visgi areštavo anglių kasyklų 
6 didikus vokiečius, kurie p.ra 
nešė, kad jie neturį reikalo 
klausytį francuzų valdžios. Jų 
pareiga pildyti Vokietijos vai 
džios parėdymus. 

Areštuoti už atsisakymą 
kooperuoti su francuzais ga
benti anglis i Francija ir Bei 
gįją. J ie visi nugabenti į Du-
esseldorfą. Bus statomi karo 
teismai). 

Essnose areštuotas vokiečių, 
pastos viršininkas už tai, kad! 
jis vėlino visokias telegramas,' 
siunčiamas Parvžiun. 

11 v»?i;o. 
Iš Berlyno pranešta, jog 

Vokietijos vyriausybė pasiren 
gusi nugalėti francuzus savo 
pasyve kova. Be to, apskai
tomos militarinės spėkos. Pa
tirta, jog Vokietija gali suda
ryti apie 5(X),000 kariuomenės. 

Francija turį daugiau ka
riuomenės ir ji stipriai apgin 
kluota. Bet vokiečiai irgi ti
kisi gauti ginklų, jei kiltų ka
ras. 

(ii karas galimas taip bai
siai Vokietiją provokuojant. 

ANGLIJA NENORI MAIŠY
TIS Į GINČUS VOKIETIJOJ 

Sako, vokiečių misija bus 
tuščias daiktas. 

PARYŽIUS, saus. 21. — 
Francuzų valdiškose sferose 
tvirtinama, kad Anglija į 
Francijos akcijų Vokietijoje 
gana draugingai atsineša. "Pi
rm iaus buvo apsireiškęs lyg 
koks atšalimas. Bet šiandie iš 
Londono pranešta, jog Angli
ja francuzus gali leisti ir savo 
okupuotėn, jei jie nori ten vo
kiečius spausti. 

Sunku pasakyti, delko Ang
lija taip staiga ėmė ir palinko 
prie francuzų akcijos Vokieti
joje. ? * 

Tai visa reiktų išaiškinti 
gal tik tuo, kad Anglija bijo 
Francijos, kuri nuo galvos Ii-" 
gi kojų stipriai apsiginklavu
si. I į ¥ 

l>et svarbiausioji to Angli-' 
jos palankumo priežastis — 
tai artimieji Rytai. Ten Ang
lijai yra reikalingas francuzų 
draugingumas. 

IšKILlf lNaAl PRIIMTU 
FRANCUZŲ KARDINOLU. 

Francuzai areštuoja visus I LONDONAS, saus. 21. 
vokiečius valdininkus, kurie ' Anglijos vyriausybė gavo o-
atsisako jiems patarnauti. 

Francuzai kareiviai okupuo 
tuose plot uose vis žiauriau. 
ima elgtis su vokiečjais gyren 
tojais ir su pačiais darbinin
kais. 

Prancūzams okupuotose te
ritorijose artinasi didis krizis. 

Vokietijos vyriausybė parė
dė visiems ten vokiečiams vai 
dininkams, darbininkams ir 
i-iviliams nieko bendra net u n "-
4i su f rancuza i s , neduot i j iems 

ficialį ]>akvietimą iš Italijos 
bendrai įsimaišyti į franeuzų-
vokiečių ginčus ir kaip-nors 
abi pusi sutaikinti. 

Anglijos vvriausvbė su tuo 
projektu nesutiko. Pranešė I-
talijai, kad Anglija seniau bu
vo pareiškusi nesimaišyti į 
tuos ginčus. Taigi, ir šiandien 
laikosi to nusistatymo. 

Nežinia tad, ką padarys I-
talija. Galimas daiktas, kad 
I tal i jos v v r i a u s v b ė a t s i s akvs 

— - - • • • 

RUHRO PLOTUOSE PRA 
MATOMAS BALUS. 

PARYŽIUI, **us. 10. — Js-
pudingą ir milžiniška mani
festacija Orleanso geležinkelio 
stoty įvyko, kuomet ten iš 
Romos parvyko naujas fran
cuzų kardinolas Touchet, Or
leanso Arkivyskupas. 

Kardinolą sutiko ir pasvei
kino munici^alė taryba. Sto
tis buvo išpuošta žaliumynais, 
gėlėmis ir -vėliavomis. 

|Priiėmimo salės centre buvo 
pastatyta ftv\ Joannos iš Are 
stovyla. 
Mieste Renhes tai pat didžiai 

iškilmingai sutiktas ir pasvei
kintas kitas naujas francuzų 
kardinolas Oharost. Kardinolą 
sveikino senatorius Jenouo-
rier, senato viee-pirminmkas. 
Visas miestas *buvo išrėdytas. 

Kardinolu.Touchet ir Char-
ost abu yra kardinolu kuni
gu. 

Kiti nauji kardinolai: Lo-
catelli, Bonzano, Casanova ir 
Tosi taipat yra kardinolai ku
nigai. Gi kardinolu Mori ir 
Ehrle yra kardinolu diakonu. 

LIETUVA NEDALYVAVD 
KLAIPĖDOS SUKILIME. 
KATTNAS, Sausio 16. — 

(Elta) . — Klaipėdą užėmė 
sukilėliai. Gyventojai džiau
gsmingai sutiko pasipuošė vė
liavomis, visame krašte rainy-
bė. Atsakyine antron *Poince-
re noton Galvanauskas pa
kartojęs vyriausybės nedaly

vavimą Klaipėdos judėjime 
pabrėžė, kad turi pilną pasi
tikėjimą santarvės sprendi

niui, kurs atatiks Versailės 
traktato dvasiai. Vyriausybė 
apsįima tarpininkauti krašto 
nuraminimui, jei bus tam rei
kalo. (L. I. B.). 

70,000 GRAIKU TIES 
MARICA. 

TURKAI BAIMĖJE. 

jokių inrcdynni, su jais u >Į tolinus bendrauti su Franci-
k< .'p«M-u«;i:. n e d a r i ti jioras jo ja , kuomet p a s t a r o j i ima 
Kio ua*aruajnmo. 

Kuomet francuzų autorite
tai ima areštuoti valdininkus, 
darbininkai vokiečiai tariasi 
jau sukelti generali streiką. 

Je i kils streikas, tuomet 
sustos darbai kasyklose,, dir
btuvėse, pastose ir visur ki
ni r. Sustos traukiniai, bus už 
darytos telegrafų stotys ir vi 
vi kiti biurai. 

K a tuomet veiks francuzai, 
i'ai Įsiusimas. Negi jie žudys 

smaugti vokiečius civilius o-
kupuotuose jdotuoso. 

Kuomet Anglija laikosi to
kio nusistatymo, suprantama, 
bus tuščias daiktas Londonan 
keliauti vokiečiams industri-
ninkams. 

Nors vokiečių markė kas-
kartas puola žemyn, tečiaus 
Anglijoje priimami dideli vo
kiečių pirklių užsakymai. Pa
staromis dienomis labai daug 
anglių užsakoma. 

VYASHINGTON, sausio 21. 
— Vietos oficialėse sferose 
tvirtinama, jog francuzai Ru
hro plotuose veikiai susidurs 
su problema, kokiu hudu ten 
milionus vokiečių gyventojų 
apdrausti nuo bado. 

-
Oficialėse depešose sakoma, 

kad tenai maisto visais lai
kais buvo permaža. Bet įsi-
krausč iu s f r aneuzams , m a i s t o 
kiekybė veikiai sumažės ir už 
keletos dienų nieko nebeliks. 

Ruhro distriktan visais lai-
kais iš kitur buvo į vežama* 75 
nuošimčiai suvartojamo mais
to. Esant ten franeuzams, i-
vežimas iš Vokietijos Ims su
laikytas. Franeuzams ptisi 
eis maitinti darbininkus ir 
šiaip gyventojus. 

VOKIEČIAI DARBININKAI 
ATSISAKO DIRBTI. 

PARYČIUS, saus. 21. — 
Francuzų užsienių reikalų o-
l'ise kilo susirūpinimas gavus 
iš Trakijos žinių, kad Marica 
paupiu graikai turi pagami
nę 70,000 kariuomenės. Tuo 

• būdu graikai peržengia Muą 
I danijos konvenciją. 

Kai-kuriose vietose graikai 
turį pagaminę pontoninius til 
tus, kad kas momentas butų 

Milžiniškas Klaipėdos Mitingas 
TŪKSTANTINĖS MINIOS LIETUVIŲ DALYVAUJA 

Saitsio 21 d. Chicagos lietuviai tūkstančiais suėjo i First 
Rogiment A'rmory svetainę. 2:30 vai. p. p. mitingą atida

r o Chic. Lietuvių Klaipėdos Komiteto vardu adv. Bradču-
Jis pranešdamas masmitingo tikslą, rekomenduoja į mitin
go sekret. p-lę L. Gąižaitę ir į mitingo vedėjus Dr. Zymon-
tą. Kelių šimtų Chicagos lietuvių choras diriguojamas 
Konservatorijos Direktoriaus p. A. Pociaus gieda Ameri
kos ir Lietuvos himną. Groja orkestrą. Karštos kalbėto
jų kalbos p. J . J. Elias, kun. Br. Bumšos, p. J . Bagdžiuno, 
p. f>. B. Komaiko, p. P. Grigaičio, p. Valančiaus sudaro 
didingą patriotine, atmosferą. Aukos Klaipėdos broliams 
siunčiamos į rankas Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbė
jimo Komiteto gausiai beriamos. Programą paįvairina p. 
A. Pociaus vedamas choras dainuodamas " K u r bėga Sešu-
pė , " "An t tėvelio dvaro." įBeto čiulba dainos lakštinga
la p. V. Bružienė. Jos bene'paskutinis plačioje publikoje 
pasirodymas prieš išvažiuosiant i Europą iššaukia entuzi
azmo, kurs padengiamas aplodismentų audra. Dainuoja ir 
kompoz. M. Petrauskas, kuriam dėkinga lietutių visuome
nė ploja, ploja. Be to dainavo ir p-lė M. Rakauskaitė. 

Visa sudėjus krūvon, tūkstančių Chicagos lietuvių sim
patiją, moralė ir medžiaginė parama yra gyva, gaji ir ne
mirštamas vienybės ir meilės priesaika remti savo brolių 
pastangas kovoje už jų laisvę, ginti jų pasirįžimus prisi
jungti, Mažoji Lietuva, Didžioji Lietuva ir Amerikos Lietu
va — štai triumviratas1, kurio pragaro galybės neišgriaus. 

KONSTANTINOP., saus. 
21. — Turkų oficialiame pra
nešime pažymima, jog graikai ' galima persimesti skersai u-
del santarvės apsileidimo nau pės. 
dojasį proga Trakijoje — kou f4ia spėjama, kad jei taikos 
centruoja kariuomenę. Tuo bu ! konferencija su turkais nepa 
du laužoma Mudanijoj padą-J vyks, tuomet graikai išnaujo* 

MITINGO PRIIMTA REZO 
LIUCIJA. 

dors, restoring the distriet to 
Lithunia; and be it finally 

RESOLVED, That the copy 
of this Resolution be promptf; 

Resolution 
Adopted by the* American 

Lithuanians at the*Mass-Mee-
ting hehl at First R^gimenUdent and to the Secretary of 

ryta paliaubų sutartis. 
- m i 

PREZIDENTAS SVEIKES 
NIS. 

užims rytinę Trakiją. 

. . 

VOKIETIJOS EKONOMI
NĖ OFENSYVA. 

A V A S I I I N G T O N ; saus. 21. 
— Pranešta, kad prezidentas 

Hardingas jau kai pi r visai 
sveikas. Tečiaus gydytojas 
jam uždraudė keletą dienų 
nieko neveikt i . 

MUENSTER, .Vokietija, s. 
21. — Čionai atvyko Vokieti
jos finansų miuisteris Her-
mes. J is čia būdamas vado
vaus vokiečių ekonominei 
ir finansinei ofensyvai prieš 
francuzus, okupavusius Ruh-
i*o distrikta. 

BIZNIERIAI GARSD00TŽ51 SKAITYKIT IR PLATINKIT 
• D R A U G E " I "DRAUGĄ." 

=^e? 

BAVARIJA PRIEŠINSIS 
FRANGUZAMS. 

KLAIPĖDOS LIETUVIU SUKILIMUI BEAUŠTANT 
VYRIAUSIAS KOMISARAS UŽDRAUDĖ LIETU

VIAMS KLAIPĖDOJ PADARYTI PADĖKOS ŠįVENTĘ 
(MANIFESTACIJĄ) SANTARVEI PRIPAŽINUS LIE
TUVA DE J U R E . — VALDININKAI NETEISINGAI UŽ 
DRAUDĖ LIETUVIAMS LAIKYTI SUSIRINKIMĄ PA-
GĖKIUOSE, VYŽIUOSE IR KITOSE VIETOSE. — T E I 
S Ė J A S LOEHRKE" -ĮMETĖ I KRIMINALISTŲ* KALĖ
JIMĄ. VISAI DIENAI LIETUVĮ VĖSULĄ UŽ T A I 
VIEN, KAD J I S TEISME PRAKALBĖJO LIETUVIŠ
KAI. — MAŽOSIOS LIETUVOS VYKIAUSIAS GELBĖ
JIMO KOMITETAS PASIUNTĖ PROTESTĄ AMBASA
DORIŲ KONFERENCIJAI PARYŽIUJE. IR ĮTEIKĖ 
RAŠTĄ VYRIAUSIAM KOMISARUI DEL LIETUVIŲ 
PERSEKIOJIMO I š POLICIJOS PUSĖS, O TAIPJAU 
KABLEGRAMĄ BROLIAMS LIETUVIAMS AMERIKO
J E , PRAŠYDAMAS REMTI KLAIPĖDOS KRAŠTĄ KO
VOJE SU FREIŠTATO PAVOJUMI. — GAUTA IŠ 
BROLIŲ LIET. AMERIKOJE KABLEGRAMAS, KU
RIAME J I E PASIRODO MUS REMIA MORALIAI KO
VOJE PRTEŠ FREIŠTATĄ. , (Pr. Liet. Balsas). 

BUER, Vokietija, saus. 21. 
— Francuzai čia užėmė ang
lių kasyklas. Prisiųsta viena 
francuzų kareivių kompanija 
su kulkasvaid^iais. Areštuotas 
kasyklų vedėjas. 

^Vokiečiai darbininkai tuo
met pranešė, kad tokioj padė
tyj jie nedirbsią. Reikalauja 
nuo kasyklų atšaukti karei
vius ir paliuosuoti vedėją. 

MIRĖ SENA MOTERIŠKĖ. 

> ATLANTA, Ga., saus. 21. 
— Mirė čia 125 m. amžiaus 
sulaukusi Eveline Bootji, juo-
dodė. 

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. 6.57 

Italijos 100 lirų 4.80 
Vokietijos 100 mark. .0057 

I skola davė 4 milionus dolerių. 
Į Ir 6 milionai dolerių surink
ta naujos valstybės bankos 

* steigimui. Tečiaus tos su-
_ — _ _ _ _ _ _ 

mos neužtenka patvarkyti fi-
MUNICH, sausio 20. — A- n . m « . 

nansus. Gi jTautų Sąjunga 
dolph Hittler, nacionalistų so- U(U-0 p a s k o l ą ' i r ] i e d H Oda. 
cialistų (bavarų fašistų) va-| 
das, paskelbė, kad ši sekma
dienį jis peržiūrėsiąs 200,000 
bavarų fašistų, apsiginklavu-
sių pasipriešinti francuzų o- N W y < ) ^ ^ Q 2Q 
kupuotei. > "V Minkštiijų anglių kasyklų sa

vininkai jau kaipir susitaikė 
su anglekąsiii viršaičiais. Bus 
paskelbta visai nauja užmo-
kesnis. Tvirtinama, jog an-

HARRISBURG, Pa., saus# glekasių streiko šįmet nebu-
20. — Naujas Pennsylvanįjos sįą# 

gubernatorius Pinchot pas 

NEBUSIĄ ANGLEKASIŲ 
STREIKO. 

PATS SAU SUMAŽINO 
ALGA. 

kelbė, kad jis pats sau suma
žina algą nuo 18,000 iki 10,-
000 dolerių per metus, kad su
stiprinti finansinę valstybės 
padėtį. 

AUSTRUOS VIDUJINĖ 
PASKOLA. r 

VIENNA, saus. 20. -v Aus-
Lenkijos 100 mar. .0083 trijos. respublikos vidujinė pa 

FRANCUZAI KONFISKUOJA 
VOKIEČIU PINIGUS. 

LONDONAS, sausio Ž0. — 
Visose Rhinelando ir Ruhro 
teritorijose francuzai pradėjo 
užimdinėti visas vokiškas ba
nkas, kredito įstaigas ir mo
kesčių kolektorių ofisus. * Vi
si vokiški pinigai konfiskuo
jami. 

Afftlory, Chieago, Tllinois, Ja-
nuary Twenty First, Nineteen 
Hundred Twenty Three. 
AVHEREAS, The uprising of 
the Memel (Klaipėda) LHhH-
anians is a from of heroicex-
pression of self-determination 
of the people, in perfect ac-
cord with the universali y ac-
cepte<l doe t r ine of human 
rights; and 
. W H E R E A S , B y the Avilį of 
the .innab»ants of the distriet 
o f Memel, and by its sponta-
neous manifestation, the au-
thority over the distriet has 
passed imto Lithuanians, 
where it belongs by all rights, 
and the proper order has 
been established there by this 
Lithuanian authority; and 
AVHEREAS, Any effort on 
the part of France or anv 
other power \vhatever, to de-
prive the Lithuanians of the 
authority in the premises^ 
would constitute an effort at 
a subjugation of a free 
people,. and inevitably lead 
to v international complicatiori, 
and a possible wąr; therefore 
Be I T RESOLVED, That the 
Lithuanians enjoing the citiz-
enship of America appeal to 
the goverment of the. United 
States of America for a 
prompt use of its good office 
in preventing any further 
cfash of arms, as \vell as t W 
use of. any coersive measures 
,by France and other powei^s, 
such as sendina of military, 
navai, aviation and other ex-

ly t ra^mi t ted^ to the Pr«rf 

States of the United States of 
America. 

Chieago Lithuanian Klaipė
da (Memel) Comittee, 3251 S. 
Halsted St., Chieago, UI. 

Francis P. Bradchulis, 
Chairman, 

Miss Leoną G-aisat, 
Secratary. 

Approved by the Conunittee 
on Press and Resolution: 

Jo£eph J. Hertmanowicz. 
(P. Grigaitis, 
Kun. Dr. Ign. česaitis, 
S. B. Komaiko, 
Dr. Al. Račkus. . *,, 

CHICAGIEČIAI SVEIKINA 
KLAIPĖDOS LIETUVIUS. 

pasisekimo kovoje itz savo /aj 
peditions to Memel, and, at] sve ir susijungimą su lAetm 
the šame time, in effecting an 
immediate ' sėttlement of the 
Memel ąuestion by a deeree 

(^HICAG.0. — Vakar neparl 
tinis Chicagos lietuvių Klai
pėdos komitetas, susidedantis 
iš 21 asmens, pasiuntė sveiki| 
ninio telegramų Klaipėdos 
krašto lietuviams. Telegrama| 
tapo pasiųsta Mažosios Lietu
vos Vyriausiam Gelbėjimo Koj 
mitetui, kurs vadovavo Klai
pėdos krašto lietuvių sukili
mui ir sudarė naujų Klaipė
dos krašto valdžią. Telegra-, 
ma pasiųsta per žinome. Ma
žosios Lietuvos vieną seniai! 
šių darbuotojų, Martyną Jan
kų. Telegrama yra sekama 

'* Martynas Jankus, 
"Liepojaus g. 5, 
" Klaipėda. 
"Sveikiname Klaipėdos kt\ 

što Hetuvius ir linkime jie** 

vos Respublika. 
"Chicagos Lietuvmį K l ai p* 
dos Komitetas,, 

. of the Council of Ambasa- "Bradchulis, Pirmininkas'] 

— 
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LIETUVIU KATALIKŲ 
P I E H E A S T I i ; 

"DRAUGAS" 
PBtJNtJMEBAtOS KAINA: 
Mfltf iniH . . . . . . . . . . . . . . . ^O.Uv 

FBM! Mdt l} . . . . . . . . . . . . . . . . |S .Q0 
Pr«oomeratoa mokasi likalno. Lai-

fc*s tfcąitosi nno uš&irtljOM dienm 
M nao Ncnjų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
lt sasas adresas. Pinigai ysriąngis 
d^sti jįlperkant trasoje ar esprese 
'Money Order" arba įdedant gui

res į registruotą laiska. 
; "DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
8334 So. Oakley A ve., Ohicago 
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Vokietija ir Franci ja prade
da viena kitai rodyti savo dan 
tis. 

Kl AIPĖDOS SUKILIMAS K i a i p < d a P l i k l a u s o lietuviams 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PAREIŠKIMAS. 

Ar vokiečių monarchiniai 
nepasinaudos reparacijų kri
zių kad paėnras valdžia i sa
ro rankas! 

Miaistas Jairs 1914 m. kaina
vo $7.96 dabar kainuoja apie 
$10.39. Mes dar esame toli nuo 
prieškarinių kainų. 

Amerikos Vyriausybė noii 
jtfisidėti prie Europos taikos, 
bet ji nenori įsimaišyti į jos 
reikalus. Tokiu būdu ji turi 
laiko siekdama savo tiksle 

Korespondentas didelio 
Londono dienraščio sako, kad 
vienas t'rancuzų generolą? pi -
reiškęs: 4 'Mes esame pasirižę 
priversti vokiečių, industriją 
skolas atlyginti. Jeigu re.kės, 
mes pasieksime patį Berlyną". 
Tokiame atsitikime. Bei lyno 
vyriausybės atkaklumas butų 
pažemintas. 

Kokios komplikacijos įvyks 
Klaipėdoje atplaukus Santar
vės laivams, sunku įspėti. Ka
dangi klaipėdiškiai sukilo 
prieš nepakenčiama vokiečių 
žiaurumą mrndžįojant lietu 
vių laisve ir prieš lenkų pro
paganda, rodos, Klaipklos 
plausimas turėtų išsiristi ra 
miai gyventojų naudai. 

Chicagos lietuvių mass-mi-
tingas Klaipėdos reikalu buvo 
didelė demonstracija prieš mu
šu brolių pavergimą. 

Žinios apie lietuvių sukili
mą Klaipėdos krašte Amerikos 
lietuvių tarpe sukėlė didelį su
bruzdimą. Jų simpatija yra i-
gimtoji su tais žmonėmis, ku
rie sukilo už visuomet šven
tąją žmogaus laisvę prieš sve-
timšalių valdžią. 

Klaipėdos kraštas, tai nedi
d i s ruožai žemės, nusidriekęs 
išilgai Nemuno upjės nuo Sma
lininkų iki Nemuno žiočių Pa 
balt i jos juroje. Nemuno žiotys 
yra dalis Bosnijos užlajos, vo
kiškai vadinamos Kurisch 
Haff. Tai pat dalis " Rusnies 
pusiausalio, kur stovi NidcM 
miestelis. Taigi Klaipėdos 
kraštas šiauriuose ribojasi su 
pabaltijos jura. Vakaruose Ne
munas* padaro naturalę sieną 
tarpe Rytų Prūsijos ir Lietu
vos. Rytuose susisiekia su tik-
raja Lietuva, be jokių natū
ralių sienų. Arbitrarė siena 
tarp Lietuvos ir Klaipėdos 
prasideda Pabatijos juromis, 
netoliausia' nuo Palangos, ir 
lenkti linija eina iki pat Sma
lininkų. 
Klaipėdos krašte yra tik vie

nas miestas Klaipėda, tarp
tautiniai žinomas vardu Mė
mei. Miestas skaito apie 40,-
000 gyventojų. Stovi Pabalti
jos pakrašty, K usnies užlajos 
kakle. Pats miestas sudaro van 
iteninį kelią plaukiojimui Ne
munu. Nemunas laivų piaukio-
jimui atatinkamas pradėjus 
Gardinu. Klaipėdos uoste ju
ros giluma turi 22 pėdas. I r 
todėl *šis uostas Lietuvai ata-
tmkamiausias vesti prekybą 
su užsieniais.' 

Klaipėdos krašte priskaitant 
ir miestą, gyventojų skaitoma 
nuo 120,000 iki 150,000, iš ku
rių virš iii) nuoš. yra tikri lie
tuviai, gi kiti tai vokiečiai ir 
suvokietinti lietuviai. Svar
biausias gyventojų užsiėmi-
ritas, žemdirbystė. Klaipėdos 
uosto padėtis priklauso išim
tinai liuo Lietuvos prekybos. 
Kytų Prūsija turi nuosavą uo
stą. Tai Karaliačius. To uosto 
J?. Prūsijos prekybai užtenka. 

Miko Petrausko atsisveiki
nimo koncertas paliko niiuiiy-

ir todėl tas ruožas atskirtas 
nuo Rytim§s Prasijos. Bet tais 
laikais, kuomet buvo pagamin
ta minėta sutartis, Lietuvos 
valstybė* dar nebuvo pasira
šiusių sutartį valstybių pri
pažinta nepriklausoma. Dėlto, 
Franci ja buvo nuskirta val
dyti kraštą iki sustiprėsianti 
Lietuvos valstvbė. 

e* 

Galutino Klaipėdos krašto 
padęties nustatymo ir Lietu
vai* pavedimo klausimas pa
vestas Ambasadorių Tarybai. 
Tečiau pastaroji visą laiką tuo 
klausimu nieko galutino neiš-
sprend> ir kraštas suvirs ket
verius metus išbuvo "No 
man's land". Franeuzų kon
trolėje Klaipėdos lietuvių na-
cionaliai ir politiniai siekimai 
visai buvo ignoruojami. Admi
nistracijos ir policijos funkci
jos buvo pavestos išimtinai 
francuzams ir vokiečiams. 

Prancūzams valdant sveti
mų šalių interesai padarė sa
vo įtaką ir tokiu būdu svar
bios koncesijos payėsta len
kams, kurk? nuo pat pasaulio 
pradžios krašte neturėjo jokiu 
reikalų. Tokiu būdu padėtas 
pagrindas didelėms komplika
cijoms. Kuo ilgiau tarptauti
nėms intrigoms buvo leista 
veikti distrikte, juo labiaus 
niaukėsi lietuvių teisių reika
lavimai. 

Francuzų valdymo pasekmė 
je iškeltos tiesiog fantastinės 
ir ypatingos propozicijos, kaip 
tai krašto sutarptautininms m 
lui nepriklausomos valstybės 
i k n rimas. 

Kiekvienai logingai minčiai 
tos }>roĮK)zw*ijos pasirodo kai
po aiškiausias absurdas. Di
džiosioms viešpatijoms užėmė 
kuone ]xmkerius metus kol jos 
rado pagrindo pripažinti ne
priklausomybę Lietuvai, šaliai 
su garsia ir plačia istorine 
praeitimi ir galutinu naciona-
lių troškimų nusistatymu. Ir 
faį atlikus, šiandie norima 
nedidį žemės ruožą, apgyventą 
lietuviais, trokštančiais susi-
jungti su tikrąja Lietuva, at
kirsti nuo motiniškos žemės ir 
paduoti svetimai valdžiai val
dyti pridengus kokia tai su
galvota nepriklausoma valsty 
be. 

zicijos palankiai sutinkamos 
tu *interesų, kurie neprietellm 
gai atsineša į Lietuvos apsau
gą ir vykUsią jos ateitį. Tas 
propozicijas ypač remia Len
kija ir kitos valstybės, simpa
tizuojant* upŝ  su firaneuzų im-

SKAITYTOJU BALSAI. [ IS MUŠU CENTRO, 
Katalikų Seimui užsibaigus. 

— Įspūdingas Seimas savo at
stovų, skaičiumi ir rimtais švai
stymais, iššaukė ne vieną Sei-

perialistiniais nusistatyniais.. mo delegatą % atsiliepti. Pa-
vyzdin J . Šliogeris pažymi di-I r kuomet tie simpatifcuotojai 

francuzų nusistatymams suda
ro didžiumą Ambasadorių Ta
ryboje, Klaipėdos lietuviai pa-
sirįžo patys apspręsti savo to
lesnį likimą. . 

Gailia, kad lietuviai turėjo 
sukilti. Bet kasgi už tai yra 
a t sakomi ngas? Argi Anbasa-
dorių Taryba / neturėjo gra
žaus taiko Klaipėdos distriktą 
grąžinti Lietuvai ir tuo būdu 
gautį sau visos lietuvių tau-
los didelį dėkingumą? 

Tas reikalas yra kuoaiškiail
sias nuo pat savo 'pradžios. G y 
ventojai yra lietuviai ir pati 
šalis lietuviška, 'tad kaipo to-
kia turi priklausyti ne kokiai 
kitaį šaliai, bet išimtinai tik 
vienai Lietuvai. Tad kodėl 
teisybė seniau nebuvo realizuo 
jamat Kodėl tad svetimšalių 
administracija ir svetimšalių 
ginkluotos jėgos veikia šiaure 
krašte, kur gyventojai yra ga
lutinai nusistatė prisijungti 
Lietuvai?' . 

Amerikos lietuviams tie at
sakymai gana aiškus. Už tatai 
jie kaltina Franci ją. 

Padaigojo reikia pažymėti 
tai, kad jei Suv. Valstybės 
skaitosi viena iš svarbiausių 
Sąjunginių viešpatijų, primin
siu Vokietijos atsižadėjimo do
kumentą kas link Klaipėdos 
distrikto. Taį laikas šiandie 
Amerikos vyriausybei pakelti 
balsą šiame svarbiame klausi-

delį darbą nuveiktą į trumpą 
laiką, pareiškia padėką Sei
mo Rengimo Komisijai kuri 
viską rūpestingai prirengė 
Seimui, ragina Seimo daly
vius plačiai kolonijose pas
kleisti Seimo nutarimus,, įsiū
buoti visas draugijas į darbą 
prisilaikant išrinktosios Cliic. 
Federacijos Apskrities Valdy
bos nurodymų. Susitarimas, 
drausmė, vienybė veda katali
kų organizuotą, visuomenę į 
šviesią ir garbingą ateitį. 

Atbalsiai iš Lietuvos* Artis
tų Koimerto. — E. Bendzaity 
tė pastebi, kad Lietuvos Artis
tų Koncertas cliieagiečiams 
neužmirštamas įvykis. J i nu
siskundžia mūsų jaunimu ku
rio mažai teko matyti koncer-
te. "Argi tavo jaunime siela 
ledais sukaustyta, ar gi tu 
nendrė vėjo lankstomai -— 
klausia ji. Labai gera pasta
ba. Miisų jaunimas neužtekti-
nai interesuojasi gražiais gy
venimo atsitikimas, jis šąla, 
gęsta mūsų tautos dvasiai. Do
mės, pakol nevėlu. Gelbėkime 
jaunuolius, nes jie svetimiems 
dievams pradeda tarnauti, pri
tariame ir mes. Koncerto at
minimai įkvepia jai šias, eilia
vimo taisyklių nevaržomas, 

sielos eiles. 
Kaip- mano kratinė skaudi, 
Kaip .našta del manęs sunki. 

Jr pilnai pasitikima, kad * * & * £ * skausmo dejuoju 

st neišdildomą įspūdį ir pagar f išėjimu. 

Kad tuotarpu Klaipėda ska^- i š r i k t o sutarptautininias 
tosi Lietuvai vienatiniu jūron | g a l į l t m , ? t i g i m t i n a i v i e n a m 0_ 

bą kompozitoriui. Laimingos 
kaiiojfcjs ir gerų sėkmių jo ly
rai tėvynėje Lietuvoje. 

ityvą: Paraližiuoti Lietuvą e 
Politinė Klaipėdos krašto : konominiai ir nuolat ja spaus

ti politiniai, jei ne rnilitariniai. 
Dabar, tos yjKit ingos propo-

fefc * • > . . * • -

stovyba yra neišspręsta Vei
saitės sutarty pažymėta, jog 

mo 
Amerikos vyriausybė paduos 
iš savo {Aisės sugestiją, iš 
j u esti Klaip<'dos krašto klau
simą prisitaikant prie krašto 
gyventojų noro ir kraštas kuo-
veikiaus bus grąžintas Lietu-
vai. 

Tokstii teL^inga> išspr-endi-
mas baigtų tą didžiai nemalo
nų incidentą ir iš priešų pa
darytų k uoš i rd i ilgiausius prie 
k'lius. 

Šiandie tautos yra didžia? 
rei kai i ug(>s geros valios. Tai 
valiai pakelti čia tai ir pasi
taiko puiki proga. 
Chioagos Lietuvių 

Klaipėdos Komitetas 
Pr. P . Bradchulis, pirm., 
Mi^s Leoną Gaizat, sekr. 

Prcsos ir rezoliucijos komisija 

/ -

Tr dainą Tėvynės dainuoju 
Negaliu meiles tiek jgauti 
Kaip dainius Tėvynės af-

jausti. % 

Nei minčių tokių pagimdyti 
Dainų daineles surašyti. 

Laiminga tu mano Tėvynė 
Dorus išauklėjai didvyrius, 
Nes garbė iš jų tau šiandieną 
Skamb dainos tarp tų kurie 

tave myli. 

Šimtas Apsakymėlių. Joje y-
ra trumpos gražios pasakai
tės! Kaina 60c. 

Del nenuoramų riksmo. 
Kova . del Wasliingtono 

Atstovybės vis dar .nesiliau
na. J i persikėlė iš Amerikos 
į Lietuvą ir ten, matyt, kliu
do sutartį partijoms del su
darymo valdžios. Iš to, kaip 
socialistai - liaudininkai iu-
tempė savo paskutinąsias 
pajėgas apvainikavimui savo 
pusantrų metų " d a r b o " , iš-
graužimui kataliko atstovo is 
Wasliingtono — galime numa
nyti, kaip svarbiu reikalu, jie 
tai skaito. Jų laikraščiai Lie
tuvoje pilni raštų apie ^p. Čnr-
neckį ir jo padėjėjus, organi
zuojami net seimai ameii-* 
kiečių lietuvių, bombarduoja
mas Seimas, ministerijos, žo
džiu" sakant — visu frontu va
romas didžiausias šturmas. 

Mat, pastačius laisvamanį 
atstovą AVashingtone, sočia-' 
listauis atsidarys vėl gyvybės 
šaltiniai dolerių pavydale; o 
ir Amerikos sandariečiai ims 
vėl atsigauti. 

Seimo katalikai atstovai, 
kad valdžią sudaryti, yra pri
versti tarties su socialistais 
ir eiti ant nuolaidų. Taigi be-
abejo jie bus spiriami nusileis 
ti ir AVashingtono Atstovybės 
klausime. Kaip mes, Amerikos 
liet. katalikai, turime žiūrėti 
į ta klausimą? 

Jeigu dabar socialistams pa
sisektų vėl pasodinti čia savo 
žmogų — iš to jų pasisekimo 
tauta turėtų tik naujų, dar di
desnių nuostolių. Patys socia
listai yra ir neskaitlingi ir 
Lietuvos nebepaišautieji. Va
dovavimas išeivijoje jiems rei 
kalingas del asmeninių ir par-
tijinių biznių. Bet katalikai 
tiek jau yra susiorganizavę, 
kad jų vadovystei nebenorės 
pasiduoti. J ie savo Lietuvos 
meilę ir veikimą turės tada 
nukreipti vien savo srovės 
reikalams, ypač išeivijos kul
tūriniams reikalams. Nebe 
daug tada bendra bebūtų tarp 
Atstovybės ir išeivijos. Kata
likų išeivija, ignoruojama ir 
atstumiama imtų savaime at
šalt nuo Lietuvos. {Vietoje šil
tos užuojautos, meilės ir pa
sišventimo, lxdiktų tik šaltas, 
formalus priedermių atliki
mas. Mes a t j o j a m e , ar tokia 
atmaina katalikų išeivių upo 
butų Lietuvai pageidaujama 
ir naudinga. 

Mes per pusantrų metų žiū
rėjome į taktingą ir uolų at
stovo Čarneckio veikimą. Mes 
matėme nieku nepamatuotą ir 
nedorą puolimą ant jo per vi
są tą laiką. Jeigu Lietuvos 
Seimas ir vyriausybė paklau
sytų šmeižikų ir jų norą iš
pildytų, mes negalėtume to 
kitaip suprasti ir išaiškinti, 
kaip tik jos nenoru patirti ti
krąjį dalykų stovį ir atsižiu 

, ' 

pagalbos. 
Tik mes nepamirškime dvie

jų dalykų: 1) lietuviai kata-

Jos. J . Bertmanowic? 
PIUL Grigaitis 
Rev. Pr . Ignatius česaitis 
S. R. Koinaiko 
Dr. Al. Račkus. 

Mūsų }>ozicija linkui Lietu 
vos Valstybės yra aiški. H*įįį£Ą į v i j o s didžimną. 
dėję ją kurti, mes buvome, e-. į į ^ ^ g k a u d U j k a d 

šame ir liksime jai ištikimi, j v v r i a u g y W l > p l . i e š į ^ idž ian t 
M , s W r ė ^ ė m e i r r e m I a m e . l š ; i s t a t v i i i a ^ viliečių r o g i s . 
Lietuvos valdžios mūsų visuo-j ^ ^ _ nemĮkį& ^ y ^ ^ 
meiJė nelaukia nei globos, nei g i k l a u > s ( i a m e r ik ieč ių lietuvių 

oX>inijos, kaip butų geriausiai 
pravedus tą svarbų darbą. 
Musų manymu įstatyme yra 

likai sudaro milžinišką d i , j i r 4ieai»feumų ir netobulumu 
džiuiną Amerikos išeivijos.; i r ^reikalingo vargo žmo-
įTai parodo jų parapijos, jstai lu-.lils uždedama. Nors musų 

Federacija ir kreipėsi į Lie-v 
tuvos vyriausybę, prašydama 
tūlų atmainų tame įstatyme, 
tečiau, pakol tai įvyks, (jei 
įvyks) ragino visą laiką savo 
narius ir savo visuomenę vy
kinti tą įstatymą ir tokį, koks 
jisai yra. Eidami prie galuti
nos išvados, jnes turime pa
sakyti, kad ištikimybė, lojalu
mas Lietuvos valstybei buvo 

I 
gos ir organizacijos; 2) toji 
katalikų didžiuma buvo ir te
bėra rimtasis ir pozityvusis 
tautos branduolys, kurs čia ge 
riausiai išlaikė lietuvybę ir 
teikė tautai paramos jos svar
biausiame atgijimo momente. 

Todėl mums atrodo, kad 
Lietuvos valdžia privalėtų 
pagerbti tąją clidžiumą ir ją
ja remties savo politikoje. 

Atsiuntimas socialistų šulo ir bus musų obalsiu, iečiau 
pirmuoju Lietuvos atstovu'priduriame dar ir tą, kad 
musų įsitikinimu buvo didelėj kaipo žmonės turėsime pritai-
klaida, turėjusi gana liūdnų kinti ir žmonišką obalsį: kaip 
pasekmių. Toji klaida buvo| šaukia, taip ir atsiliepia, 
atitaisyta. # - %&tom*įim sekretorius. 

•• - * F ^ L-JL'SJL - » — - N ^ . 

SulietuviHO A. Matutis. 

IŠPAŽINTIES P A S U P U ! 

PENKIŲ VEIKSMŲ M A M A . 

(Tąsa) 

REKTORIUS: Musų laikais įvairus 
atsitikimai taip susipina su įstabiausiai 
įvykiais, jog net žymiausi prietikiai lai
dojami uzniiršties graban keletas mene 
siu bėgy. 

VILAKIS: Kun. Robiako tardymo 
l a e t u , nuolat mane kankino mintis, jog 

zakristijonas Loaeras vis-gi žino ką nors 
apie piktadarybę ar%a jis pats esąs pa
daręs tą baisųjį dalbą. 

RKKJTOR1L8: Ištikrijjų, žmogus su 
tyra sąžine taip saugiai niekuomet nesis
lėptų nei taip nukliai neužtrintų savo pė
dsakų, kaip tai Lozeras padasė'. 

VILAKIS: Be abejoįnės, teismas tu
rėjo dėti daugiau pastangų, kad suradus 
dingusį zakristijoną. Aš gi neturiu būti 
smerkiamas. Trumpas laikas ir didelės lė
šos trukdė dedamas mušu, pastangas su-

m' 1 

-*v. 

rasti Lozerą. 

SCENA II. 

(Įeina tarnas). 
• 

TARNAS: Kažkoks svetimas žmogus 
laukia tamstos, pone Vi lak y, kokiais tai 
svarbiais reikalais. 

VILAKIS: O kaip jis vadinasi? 
TARNAS: J i s nenorėjo man pasisa

kyti. Ar galiu jį įk i š t i ! Jis, kad ir gerai 
apsirėdęs,^bet jo bude yra kas tai lauki
nio, neramaus. 

V1LAKI8 (užsidegdamas cigarą): Aš 
norėčiau matyti tą žmogų. 

REKTORIUS (pasikeldamas): Meld-
žiu: man atleisti, kad gal... 

VILAKIS: Meldžiu tamstų pasilikti, 
Turbūt nieko tokio nebus, ko tamsta ne
galėtum klausytis. (Rektorius, linkterėjęs; 
sėdasi). — Įleiskie jį į vidų, bet gi pats 
pasilik netoliese, kad, prireikus tavęs, ga
lėčiau pašaukti. 

SCENA III. 

(Tarnas išeina; Vilakis atsistoja; į-
eina Lozeras, gerai apsirėdęs, susijudi
nęs). 

LOZERAS: Gerą vakarą, gerbiami e-

ji! (Į Vilakj). — .V£ tikiu, lufd tamsta esi . verkšlena; ilgu pauza). 
# 

ponas Vilakis, advokatas, kurs pirm ket
verių metų gynė teisme Sainte Claire'o 
kleboną. 

VILAKIS: Taip — aš esu! Kuo gi 
galiu tamstai patarnauti/- Man išsirodo 
aš sveiką pažįstu, nors, kiek žinau, tams
tos niekuomet nesu matęs. 

LOZKtiAS: Tikrai. Kardo žaizdos 
randas mano veide neduoda man pasislėp
ti. {Taip, aš esu Lozeras, zakristijonas is 
Sainte Claire'o j(Rektorius pasikelia), ku
rio tamstos tuomet ieškojote veltui! 

, REKTORIUS: Tamsta tikrai esi Lo
zeras! Dieve! 

(Trumpa pauzą). 
VILAKIS: Aš tikiu, kad tamsta nori 

man ką*nors pasakyti. > 
LOZERAS:, Taip. ToddL aš ir pada

riau tą -taip ilgą kelionę iš Valparaiso Pie
tinėje Amerikoje. I r dabar, kuomet stoviu 
čia prieš tamstas, žodis nenori pereiti per 
mano lupas. (Tylėjimas). Klebonas nekal
tas! Aš tai pačViriau! 

VILAKIS: Ir tamsta iš Pietinės Ame
rikos atvykai, kad prisipažinti ? Kas gi 
verti} tamstą tai padaryti? 

LOZERAS: Padarytį atlyginimą! No
riu atsiteistij Neturiu ramybės, atilsio! 

REKTORIUS: Tamsta atvykai apsis-
kųsti, gaila kad pervėlu! Šią dieną, prieš 
ketverius metus, luuiigo Robiako galva 
buvo nukirsta Arlės rinkoje. 

LOZERAS (puolęs ant kelių prieš 
Viiakį): Gailestingas Dieve! Jo galva nu
kirsta! Pervėlu, jau pervėlu! (vėl puola 
kėdėn). 

VILAKIS: Prasikaltėli! Kaip gi gali 
atsilyginti už tą nelaimę, kurią atnešei 
nelaimingajam kunigui Robiakui ir žilai 
jo motinai! Kaip gi gali atsiteisti už bai
sius 'papiktinimus, kuriuos uždėjai Dievo 
Bažnyčiai? 

LOZERAS: O, atleiskit! Dovanokit 
manf Žinau, kad aš negaliu atsilyginti už 
praeitį. Tečiau aš galiu atsiteisti ' už pik
tadarybę, guldydamas savo galvą po gi 

(Rektorius pakelia savo rankas dan- liotina. 
gun; Vilakis padeda cigarą į |alį; Loze
ras puola kėdėn, paslepia veidą rankose, 

l 

jama ? 
.. LOZERAS: Gerinamieji, prisiekiu 

prieš Dievą, kad aš nei manyti nemaniau, 
jog galvažudybės įtarimas galėtų kristi 

* ant klebono. Aš buvau ant garlaivio, kars 
mane vežė į Argentiną, kuomet čia tardy
mas fjjo. 3*er tris metus, man pabėgus, aš 
nieko nežinojau, kas čia dėjosi. Be to gi 
aš tuomet buvau įsitikinęs, kad kun. Ro-
biakas tame atsitikime mažiausia pasakys, 
kad mane yra matęs, arba, kad aš buvau 
pas jį išpažinties; aš, aplamai Imant, ma-
n i f l « , jog jis nepddys išpažinties faslarv-
ties pareigos, nes tas, kurs buvo išpažin
ties, pabėgo ir pasislepi Taip, as buvau 
skaitęs bloguose laisvamanių rastuose ir 
laikraščiuose, kad pati išpažintis kunigų 
pramanyta. (Vilakis ir Rektorius pasijudi
na iš savo vietų ir atsistoja). Aš taip ma
niau tuomet ir vadinau save mulkiu, nors 
piktadarybę atUkęs ėjau išpažinties*' Tik
rumoje gi aš tikėjau, kad išpažinties pas
lapties pareigos mėra tokiose apystovosc. 

VILAKIS: Vadinasi, buvo taip, kaip 
aš nujaučiau! Tamsta buvai išpažinties 
pas kunigą Robiaką! Jr gerasis kunigas 

EEKTO*RIUS:.Delko gi tamsta to ne-I tapo pasmerktas miriop, kaipo tikroji 
padarei, kuomet byla buvo dar nagrinė- J pažinties paslapties auka! (Bus daugi 

18-

daugiau) 
/ 

/ 
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LIETUVIAI DAKTARAI 
Aaaerikos Lietuvių Daktarų Draugi

jos nariai. 

PISOCSS Pirmadienis Sausio 22, f9Sį 

» g g s g , g » . ;. J- as=a:r>^g:-a=gžaS?^ 
Tr» BiTd. 704a 

Dr. C- Z. Vezelis 
LIET L VIS DENTI8TA8 

4111 SO. ASyULAND AVEJTOE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto lkl • rak. 
Seredomis nuo 4 iki t vakare. 

= — 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo oftsa po num. 
SJ4i — 41 So. Halsted Street 
!f •ujauie Jociaus Ręst. 1 lobą. 
Priima Ligonius nuo 1-11 A. M. 

• -* r. M. 
Tel. Boulevard 7171 
Rezidencijas Tel. Falrfaa 5S74 

• II 

- • - * 

Dr. M. St up nieki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLLN018 
Telefonas Tardą 5011 

Valandos — S Iki 11 Ii ryte 
po pietų B lkl 8 vak. Nedėliomls 
>fisaa uždarytas. 

Tol. Boulevard 3-160 
DR. A. J. KARALIU8 

— Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, m . 

v. s DRTLYUŠKA S 
* 

y 
1900 So. Halsted Str. 

Tel. Canal 1118 
M Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po pist. 

5 iki 7 vai vakaro. 
* Kea. vai.: S iki 4 po pietų. 
» 4193 ' A r c h e r A r e . 
* Tel. Lafayette 0098 
K¥ir irTr5^ls^^C^rrs^^ro^^*yo^ 

= 

Tel. Ganai 257. Vak. Ganai 9US|> 

i. 
> • 

i 

! 

OR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 South Balsted Street 

Valsndos* 18 lkl I I ryts: 1 iki < 
po pietų: t lkl t vakare 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

»> 

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

Ofisas Didmiesty]: 
29 South La Salle Street 

Kambarls 5S0 
Telefonas: Central 4390 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yards 4481 

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

Abstraktai c.vamiiiuojanii, pinigai 
ant real estate skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce Bldg. 
133 \V. Washingtop Street 
Telef. Franklm 1176—4845 

VAKARAIS 
3236 So, Halsted Street. 

(Eagle Musio Co.) 
Telef. Boulevard 6737 

- R 

tiejus", kurį labai tinkamai spausdyta. Ant galo knygų < 

ŠAULIŲ SĄJUNGOS AT* 
STOVO GERB. A. ŽMUI 

DZINAVIČIAUS 
MARŠRUTAS. 

.•< Pirmad. Sausio 22 7 vai. va 
kare So. Chicago, 111. 

Antrad. Sausio 23 7 vai, va-
kare Chicago Heights, 111. J J 

Ketvii*tad. Sausio 2o 7 va), 
vakare West Pullman, X}1. 

jšeštad. Sausio 27 7 vai. va^ 
kare Kansas City, Kansas. 

Sekmad. Sausio 28 7 vai. 
vak. St. Louis, Mo. 

Sekmad. 28 2 vai. p. p. East 
St. Louis. 111. 

Pirmad. Sausio 29 7 vai. vak. 
Collinsvilie, 111. 

Trečiad. Sausio 31 7 vai. 
vak. Springfiekl, 111. 

Penktad. vasario 2 cĮ. 7 vai. 
vak. AVestville, 111. m 

MOKSLEIVIŲ SUWI|PI 
MUI. 

Grand Rapids, Mich. — 
A. L. R. Iv. federacijai pas 
(jelbus vaju moksleivių sušel 1 žentas". Roles turėjo: tėvas 

•V. KAK. AKAD. RE ŽINIOS Iš DETROITO, 
. i . . . . , , , , t ~ Lietuviu Operos artistų lfon-

Oicero, Ui. .w- Sausio H d. j , certas. 
Šv. Antano par. švet. įvyko ~n .. fja ., T. . . .. , 2 . r ; , v .. fcausio 13 d. Lietuvi^ s 
Sv. Kazimiero Akademijos 
Reinigu. .skyriaus labai gražus, 
įdomus vakaras. Publikos at-
silankė nemažai ir ji visa gė
rėjosi to vakaro programa, 
kuria išpiklė L, Vyeių 14 l>p. 
artj&tai-mėgėjai, p. Kot. Rač-
kienei vadovaujant. Vaidilos 
savo rol&s išpildė gerai. 

Vaidinta du puikiu veika-
liu: 'pirma "Jau paskutinį kap-
ta", korio roles turėjo:'Ur
šulės; motinos — M. Levins-
kaitė; ^Petronėlės, jos dukters 
— St. Žilvižiutė; Staselio, jos 
sūnaus ,— Juoz. J^vinskas; 
lenkų kareivių -t- J. Narakas 
ii- J. Juozaitis. Šis veikalas 
labai sujaudiap žmones. Ne 
vienam ir ašara per veidą nu
riedėjo kuomet nuožmus len-

svet. 
musų garsieji Lietuvos Operos 
artistai išpildė koncertą,. Ar
tistai savo gabumais susirin
kusius tiek patenkino, kad 
publika po kiekvienu pasiro
dymu gausiai plojo jiems. 

•Kadangi minėtą diena kon
certą rengė T. M. D. kuopa tai 
atsilankė keletas ir storžievių, 
nes sąyo tarpe jie yra labai 
drasųs. Artistams išpildžius 
keletą* programos numerių iš 
publikos *Į>akilo vienas "apuo
kas" ir sako: "Dainuokite 
aiškiai, lietuviškai, o ne len
kiškai'-. Kiti balsai pasigirdo: 
Sėskis, asile! Sėskis, girtuok
li. Ir istikrųjTį, tai tikras asi
las, veidaą gal .niekad nepraus
tas, susivėlęs ir nei to negirdi, 

išpildė p. M. Leškevičius, pa
liko detroitiečiams neišdildo
mus įspudžįus. 

Vakaras. 

sausio 14 d. įvyko K. Fede
racijos 4 skyr. parengtas va
karas su teatru "Kova po 
Giedraičiais". Kalbėjo Dr. F. 
Malutaitis ir pianą skambino 
kun. J. Čižauskas. Nusisekė 
labai gerai. Veikalas atvaidin-
tas juokingai, kaip ir reikia. 
Dr. F. Malutaičio kalba buvo 
turininga, nurodė mokslo nau
dingumą ir t. t. Vakaras užsi
baigė kun. Čižauskui lydint 
pianu, o publikai dainuojant 
"Lietuva TĮėvynfS musų". 

Plienas. 

kai kareiviai išplėšė lietuvės 
vienintelį sūnelį į vergiją. 

Antras veikalas: "Kurčias 

^ kad artistas dainuoja lietuvis-

BP-'?3M 
Tel. Randolpb 4759 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOC1ATION BLDG. 

19 South La Salle Street 
Room 1803 

Valandos 9 ryto iki 5 po pietų] 
Namų Tel. Hyde Park 3395 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
IMen.: R. 511-197 H. Dearbora ' 
Sti^^et Tel. Denrboro 9998 , 
Vakarais: 1073* S. Wabash Ave, 
Roseland Tel Pnllmaa 9817 

» " ' • - " — — • 

KtUrbėjiai ir Importeriai Geriaasiu 

ITALIŠKŲ . 
Ranka Dirbta 

Armonikų 
I Geriausiu vi-
IMUM *" pasaall j . 

Garantuoja-
I mos ant de-
|Urnt» taHų 
I ui daug* i« -
I niemię* kal-
Įna« įiesru ko
kia kita fir
ma 8. V: ir 
'talijoj ral i 
jas parduoti. 

JKainra tai nil 
Iriom instrnk-
I rijom duoda
me plrk*jam». Mm rarantuojam* 
kad mokiniai g»lė* groti ant armo-
Lik«. u ««idn i k«*«įy •Ss£T 

aiko Kaiykite anrU&kal reiHalaa-
fjant ioformacijo. KatoUogas riun-
2 S S S S K r t l I A c o r d « « M f S . Co: i 
r," win» iHland Ave: Cnicaso. !»• 

pimui, p. M. Kerbeli* apsiėmė 
kalh'ti tik .̂ j sausio mėnesį va
karinėse lietuvių kolonijose. 
$io mėnesio 11 d. jis kalllėjo 
pas mus Sv. Petro ir Povylo 
svetainėje moksleivių reika
lams. Jo kalba buvo jautri ir 
Įtikinanti. Dikcija aiški. Ii jo 
kalbos kiekvienas galėjo su
prasti būtiną reikalą, kad kiek 
vieno pareiga yra šelptį moks
leivius, jeigu trokštame švie
sios ateities susilaukti. Teciaa 
nežinia kodėl mažai susirinko 
žmonių. Del to ir aukų mažai 
surinkta. Bet gi vietines Vy
čių ir (Jiedrininkų kuopos pa
sižadėjo po namus parinkti mo 
ksleiviams aukų ir bent kiek 
vėliau surengti kokią pramo
gėlę taip svarbiam reikalui. 
Tai labai pagirtina. Tikimės, 
kad vietiniai lietuviai parems 
Vyčių ir (.Jieilrininkų tą gra
žų sumanymai Ir linkime gnu 
žiausių pasekmių užmanyto
jams ir rengėjams. 

Neužilgo bus Misijos. 
Kaip girdėtis, tai mylimo ir 

gerbiamo musų klebono kun. 
A. Dexnio rupesniu įvyks 8v. 
Petro ir Povylo parapijoje 
misijos, kurias laikys Marijo
nų Tėvas Andziulis. Paskirtas 
nu sijoms laikas yra nuo vasa
rio 7 d. ligi 13 dienos vakare. 
Tatai privalėtų visi sukrusti 
ir tinkamai prisirengti jas su^ 
tikti, kad atitaisius klaidų gy
venimą. 

Pas mus randasi daug su
klaidintų žmonių. Tos misijos 
tai gražiausia proga gauti rei
kiamųjų Dievo maloniųr Kiek
vienas tai žinokite ir nepra
leiskite tų misijų, kurių tokių 
nežinia kada vėl susilauksime 
musų parapijoje. Todėl ne
praleiskite tos progos ir pasi
naudokite visi. 

Tėvas Andziulis yra iškal
bingiausias paiirbkslininkas. 
Jis lengvai išriša sunkiausius 
klausimus ir kiekvieną su
klydusį grąžina prie tiesos. Ir 
niekad nenusibosta klausyti jo 
pamokslų. Dėlto gi tikime, kad 
nesi ras nei vieno, kurs nepasi
naudotų tomis misijomis. 

Sąmata. 

— A. Šlapelis, duktė — O. Dai 
n#liutė, sargas — J. Bra
zauskas, Kazys — J. Mockus. 
Nepamenu koką role B. Le
nartas turėjo* Bu šio veikalo 
atvaielimnui publiką tiek pri
juokino, kad kaikuriems net 
šonai pradėjo skaudėti. 

Paskiau eHes "Amerikos 
lietuvaitė" pasakė Agota Dai 
neliutė. Joana Bašįnskaitė ir 
Fl. Šematukskaiiė padainavo. 
Jos turį malonius balselius, 
mažytės mei'&aikis, bet talen
tuotos. Daug reiškia, kad jos 
auklėjamos katalikiškoj mo
kykloj. 

* . 

Vnt gal© p. O. ŠvaikausL 
kienė padainavo trOi greičiau, 
greičiau" (Mt. Šimkaus). Tai 
viena musų talentuota muzikė 
ir dainos žvaigždute. 

Užbaigai kalbėjo kun. kleb. 
H. J. Vaičiūnas. Jis nupieiė 
Š\^ Kaz. Akad. Rėmėjų nu
veiktus ir veikiamus gražius 

. darbus ragindamas visas .mo
teris spiestis į tą organizaci
jų. Taipgi ragino žmones sių
sti savo vaikus į katalikiškas 
mokyklas, mergaitės į 8v. Ka
zimiero Akademiją ir nurodė 
mokslo svarbą. Jo kalba buvo 
aiški, įdomi ir turininga, taip
gi ir naudinga. 

Vakaro vetiėja buvo O. Rei-
kausklenė. 

Šv. Kaz. Akad. Rėmėjos dė-
koja L. Vyčių 14 kp. už taip 
gražų išpildymą programos ir 
svečiams užiaip skaitlingą at
silankymą ir tuo parodytą at
jautimą kilniems reikalams. 

darką. 

kai, nesigėdino save ant juoko 
pasistatyti. 

Sausio 15 d. 7 v. v, Šv.. Jur
gio par. s*vet. l l Vyčių choras 
parengi artisfeins koncertą, 
kun. J9 Čižauskui rekomenduo
jant. Viskas buvo prirengia 
kuopuikiuusiai, scena papuoš
ta gėlėmis ir su Lietuvos ir 
Amerikos vėliavomis. Cerb. 
artistus Pet. Oleką, Joną By
ra ir Miką l^škevičių, klcl). 
kun. ČižaUskas pas save pa
vaišino, parodė gražią bažny
čią ir milžiniškų vargonų bal
sus, pats pagro*lamas ir tuo-
mi parodė savo gabumus. Ar
tistai gėrėjosi kun. Čižausko 
gabumais- muzikos srity. 

8 vai. prasidėjo koncertus. 
Pirmiausiai gerb. kleb. kun. 

A. Rimkiutė pasakė eiles fcį^uskas prakalbėjo į publi-
'Dievnanus . j kę, gražiais komplimentais 

apvainikavęs Lietuvos Operos 
artistus, pristatė juos publi
kai. Išėjus artistams ant pa

grindų publika atsistojus 
triukšmingai pa.sVeikino. Pro
grama visų trijų artistų publi
kai taip patiko kad nuo delmj 
plojimo kuone sienos truk*). 
Gerbė tokiems solistams. 

Žmonps ilgai atmins tą kon
certą. 

Monologas "Kriaučius Mo-

Vm&kūO H3BIGHTS, HA. 

PAIN-EXPELLERIS 
JUMS PAGELBĖS! 

Kuomet (Šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelejimu 
reuruatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir liečian
čio j krūvą strėnų 
dieglio, tuojaua nu
sipirkite Šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimeuto ir juomi ižtrin-
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain E^pelleris turi musiį INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa-
megzdžiojiruais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekoso arba is 

T. AD. RICHTER & CO., 
104-114 South 4tkSt., Brooklro, N. T. 

• »< • i t 1 — — - • * * -

Šaulių atstovo prakalbos. 
n 

Remkite tuos kurie garsina-

Liet. Sauliuj Sąj. atstovas, 
A. Žmuidzinavičius kalbės šioj 
kolonijoj antradieny, sausio 2$ 

yd. 7 vai. vak. Be abejones, tur
būt visi vietiniai lietuviai į Jo-
niaus ką šis įžymus Lietuvos 
karžygis pasakys. 

Žinąs. 
-im y n 

» . Praftge,, / 

SlfĄITYKITE ĮR PJ*ĄTIKCITE 
•DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIE 
$6,00 VISAM METUI, PO VISĄ 

Tel. Lafayette 4228 

P L U M B 1 H G 
Kaipo lietuvys, Uetuviama visa
dos' pa taniau J ų kogeriausla, 

M. VISKĄ 
S228 W. aa-th Street 

Valentine Dressmaking College 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seelcy 1043 

Moko Siuvimo, Patternų kir-j 
[pimo, Designing bizniui Ir na-j 
[niams. Vien>s duodama dykai. 
(Diplomai, Molcslas * lengvais at-

įokėjimais. Klesos dienomis lr| 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
Jiznio ir Naminiai kursai Skrybė-j 

lių Taisyme. Norint informacijai 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

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 
Knygelės didumas: 5colių ii 
gumo, ir 3 colių platumo,* taip 
gį turi gražius apdarus, aiškią 
spaudą, ąnt plonos popiero* 

• — 

LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintelis vandeniu kelias Lietu
von per Soutluunpton ant Milžinų 
laivu AQLTTANIA BiAUROTANIA 

45,647 tonų 80,704 tonų 
BERENGARIA 52,022 tonų 

Apleidžia New Yorkų. kas L tarnin 
ką Greitas persėdimas Southamp-

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

(3 kl: $106:50) 
4 

Karės taksai atskirai 
KELIAUNINKAI IŠ LIETUVOS 

sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
į Southamptona ir ten persėda ant 
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė: 

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

apislinkėj: 
• •»«*• r 

Nalure Gure Institute 
PU. J. A. VELONIS 

OsteopaUias, (hiropratas 
Naturopatbas 

Gydau {vairias ligas, o ypatin
gai užslsenėjusias, be vaistų ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

4224 Archer Av. Brighton Park 
Theatcr Bldg., 2-ros lubos. 
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

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

Tel. Lafayette 5698 
! • • • • • • ! • • • • < > » » ^* 

— — «v 

Tel. Yards 0392 
Dr. F. A. MANELIS 

NAPRAFATH ' 
Vai. nuo 9 išryto iki 8 vai. vak 
K©*, ir Ned. nuo 9 iki 1 vai. po 
pietų. 
3247 Emcrakl Ave. Chicago. 

" " • ' —B ' • • 'J 

tės randasi paaiškinimas, kaia 
tapti Amerikos piliečiu, taip
gi yra surašytos visų valstijų 
sostinės. 

Atydžiaį skaitant ir moki* 
nauties, kožnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tasyk-
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam tą žodynėlį 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nes jis nestoras ir la
bai nežymus kuomet jį nešioji 
kiženiuje. 
Jo kaina labai pigi tik vie
nas doleris. ($1.00). 
" " — * . . ' I Į I J I Į I 

nii^rTffiiiiru 
Tobuliausiomis mokolo prienoiemis: 

1,—be peilio, 
2,—be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—rbe skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai.! 

|Po operacijos, pacijentas tall-tuoj] 
[eiti j darbą, gali tuoj valgyti; dai-j 
jnininkų balsas tampa malonesnis,] 
jviša sveikata geresnė. Kuriems iš-j 
[ėfnjau tonsilus, yra pilnai užganė-1 
Idintl. 

Ligonius su įvairiomta ligomis) 
HprijLmu:— • 
5 Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki! 
[9 vai. vakare." 

Nedėliomls ir seredomls ofisas! 
[uždarytas. 

DR. AJi. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

OBSTETRIKAS, 
411 So. 50th Ave. Cicero, III. 

DrroVvJuTUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKTŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visu 
akių tempimą 
kas yra prieias^ 
timl skaudėjimo 

s a l v o s , s v a i g u l i o , a p t e m i m o , n e r v o -
t u m a , s k a u d a n č i u s ir u ž s i d e g u s i u s 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegi o: netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedtliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 
1546 W. 47 St. ir Ashland Av. 

DR. CHARLES SEGAL 
[Perkėlė savo ofisą po numeriu j 

472» SO. ASHLAND AVESTE 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų. 

[Vai.; ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5j 
[po pietų: nuo 7—8:20 vakare.] 
iNedėliomis: 10 iki 1. y 

Telefonas Drezel .9860 

= 

{DR. A. X. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS D3 CHTRUBGAJB 

444J So. West*n A v e m 
Telef. Lafayette 4146 

•aa»Ass: « a i \jfim, 1-1 po 
pietų Ir 7-8 vakarais, Nedėldie-
oiais tiktai po pietų 1 lkl B- vai. 

II imi i =il 
DR. MAURIGE KAHN 

iJYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4431 S i Ashland Ave. 

ftN. * • * * • 9*4 
Tel. Yards 9994 

OFISO V AL.: 
ft—lt v. ryto, 1—-i ir 7—9 T. r. 
Nedėliomls; nuo 19 r. ryto lkl 

**mnm*mm*m Restd. tel. Van Boren 9994 
Ofiso tel. Boulsvard 9«9f 

Dr.A.A.R0TH 
SUSAS GYDYTOJAS b? 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriško. 
Vaikų ir visu ekroaiškų HĘ%» 

QHsas: SSS5 S. Halsted S t 
Vai.: 10—11 ryto; "l—-1 po 
piet, 7—8vak. Ned. l t — 1 1 d. 
Rss. 11 >t Ipdependenoe Bl^d. 

Cbicago 
1 1 1 l u ' " 

; • = 

PRANEŠIMAS. | 
orisas Dr. G. M. Olaser pe« 

reina J rankas Dr. Gkas. Stefai, 
žento ir partnerio. Visi senteje 
pažįstami Ir draugai aplaikye 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip b? 
nuo paties Dr. G. M. Olaser. 

3149 So. Morgan Streut 
Ofiso Valandos; Nuo l t ryto 

lkl 9 po pietų, nuo B ik] 7 rak. 
Ned. nuo l t iki f po pietų. 

Telefonas Yards 987 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika 
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk, manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 So. Ashland Ave., feMnp. 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 16, l t Ir 1 
Ant vlriaus Plątt's vąistiayclon 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto lkl | vakac 

Nedėliotais nuo t lkl 12 pietų 

^ ^ 

mrm • * » " ^ « ^ ^ ^ mimmwm i • *mm • < 

Kas užrašys ne per agentą savo giminėms, ar paž; 
tamiems Amerikoje, ar Lietuvoje nors pusei mėty "DRV 
GĄ" u i $3.00^ gaus dovanėlę šį oro pranašą, o kas 
rašys visiems metams už $6 .00 gaus oro pranašą ir ne 
ją Lietuvos žemlapj. 

Kas užrašys "LAIVĄ" į Lietuvą už $2.00 metar, 
arba Amerikoje už $1 .50 metams gaus naują Lietu1 

žemlapį. / * 
D R A U G A S P U B . C 0 . 

2334 So. Oakley Ave. Cbicago, 

Telefonas Boulevard 4139 

1 Masalski*! 
Graborius 

Patarnauju lai 
dotuvėse ves. 
tuvėae krikš
tynose Ir kituo 
ae reikaluose; 
Kainos prieina.-
mos 

13307 Auburn Ave. Chicago 

••limiUMinUlllll lMIHIUIIHlllll l l l lUIIUII* 
S. D. LACHAV7I0Z 

I s LIETUVIS GRABORIUS 
=(2314 \V. a«-rd PI. Chicago, III-
S Patarnauja laidotuvėse kųoplrj 
Sgiaubia. Reikale meldžiu atslšau-j 
įjkti, o mano darbą busime užga-j 
Snėdintl. Tel. Canal 1871—2199J 
IIIIHIIHIHIMlimilHIIIMIllllllllllllHIHin 

I T 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. BYREVIČIA 
AųttmioblUal visiems reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 91 PI 
Tel. Canal 9543 Tel. Canal 018,9 

' • 

O R O P R A N A Š A S . 

Kaina $1.00 

Šis praiiHŠa^ pasako kokis bus oras. Kuomet refagiasi 
lytaus pamaži eina iš grintelės ląukant vyras, gi ateinant 
riam orui išeina laukan moteriška. 

Adresuokite: 

= • 

DRAUGAS PUBL. 00. 
2334 South Oakley Avenue BLtofrO, SI 

• 
/ 

file:///jfim


BRHUGJS Pirmadienis Sausio 22, 1923 

HICAGOJ 
CHICAGIEČIU TELEGRA

MA HARDINGUI. 
Nep. Chica^os L. Klaipėdos 

komitetas, kuris vakar pasiun 
tė pasveikinimo telegramą 
Klaipėdos krašto lietuviams, 
pasiuntė taipjau telegramas 
Suv. Valstybių prezidentui 
Hardingui ir valstybės sekre 
tori t i i Mnprhes. Pastar i j j i j p r a 

soma panaudoti savo įtaką 
leisti Klaipėdos gyventojams 
be jokių klinčių tvarkyti savo 
reikalus ir įvykinti savo troš
kimą, susijungti su Lietuva. 
Telegramos prezidentui Har
dingui ir valstybės sekretoriui 
sako: 

"Anie-rikos piliečiai lietuviu 
kilmės yra labai susirūpinę 
tais telegramų pranešimais, 
kad Europos talkininkų vald
žios siunčia karinius laivus ir 
kariuomenę Klaipėdos uostau 
su pasiryžimu ginkluota jiega 
nuslopinti Klaipėdos krašto 
žmonių sudarytąją vyriausy
bę ir pastatyti juos po pami
nėtųjų valdžių Įgaliotos komi
sijos kontrole. Bijodami, kad 
iš to gali kilti kraujo liejimas 
Klaipėdos krašte, mes 100,(*>0 
Ohicagos lietuvių vardu pra
šome jus, pono Prezidente | 

2 NUOŠ. PIGIAU. 

I Tame pat vakanėlyj įvyks ir 
nauju, narių pagerbimas. \Be 
užkandžių bus ir graži pro
grama. Sąjungietėms įžanga 
veltui, taipat ir kviestiems sve 
eiams. Rep. 

Iš AVashingtono ])ranešta, 
kad 1922 metais gyvenimas 
Čh i rago je atpigo 2}/2 nuoš. 

PROTOKOLAS SUS. 16 VAS. 
DIENOS REIKALU. 

SOUTH CHIOAGO. 

Mųs kolonijoj Lietuvos Šau
lių Są-gos atstovas, dailinin
kas, A. Žmuidzinavičius kal
bės šį vakarą, 1 vai., sausio 22 
d. Turbūt niekas neatsiiks 
neišklausęs šio iškalbingo pa
trioto kalbos. S. Č. 

KRUTAMUOSE PAVEIKS 
LUOSE. 

«•• 

"FABIOLA" 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
stočių* įvairių organizacijų 
atstovų ir visuomenės darbuo
tojų susirinkimas Įvyko sausio 
17 dieną 1923 m. šv. Jurgio 
parapijos svetainėje. 

J . Miekeliunas atidarė susi
rinkimą paaiškindamas, kadi T. ,. ."77" "".-

fc / ~ ' Daugeliui lietuvn 
renčia aptarti, kaip šįmeta ap 
vaikščioti Lietuvos Nepriklau
somybės šventė 16 vasario. 

Atstovų atvyko iš sekančiu 
kolonijų: Britlgeport, Town of 
I.a k e, IS-g-vė, West Side, Nor-
tb Side, Brigliton Park ii 
Roseland. 

Pirmininkas siūlo paskirti 
susirinkimui prezidiumą, į ku-
rį išrinkti — pirm. J . Micke-
1 iunas ir raštininkas — J. Kli
mas. 

Iii et u vos Neprik 1 ausomybės 
šventas klausimą plačiai ap-
tarus priimta sekančio turinio 
rezoliucija: 

"Lietuvos Laisvės Paskolos 
stočių, Įvairių organizacijų at-

228—Skridiilia Thonv 
229—Šilkus Viktoria 
230—Simlpkus Visientaa 
239—Stanionis Mrs. Adelia" 
240—Stordomskis lF. J. # 
241—Stuglis Vilim 
^2—Speklor T. ; ; 
243—Staczkun Matousz 
245—Strastaus J. 
246—Strumskįs K. 
256—Sudymta<e Ignacus 
260—Urbuonas Damincila 
264—Vaši liūs Antanas 
265—Vilimaiezai TJlijanai 
270—Wertejko Rellv 
272—Winskas Mfc J. 
275—Wilkiska Julja 
283—Žilinskaite -K. 
286—Zojas Louis 
287-r-Zoukui Kasparnį 
288—Zoras G. 

AUKSIN* PROGA. 
Parsiduoda arba išsimaino ant 
namo ar Fanuos, 60 automo
bilių telpantis garadžius, su 
visais įtaisymais ir visoms 
mašinoms. Platesnių žinių 
kreipkitės pas: 

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

Tel. Boulevard 9641 

6 ^ « . ,«..,„, įų yra gerai 
žinomas Kardinolo "VVisemano 
parašytas veikalas "Fabiola,". 
Jame telpa gražiausi vaizdai 
iš pirmųjų amžių krikščionių 
cvvenimo. 
*-- * 

4 

Dabar tas veikalas yra pa
dirbtas krutamuose paveiks
luose. 

PARDAVIMUI, 
DIDELIS BAJtGENAS 

Parsiduoda pusė garag«* biznio. Par
duosiu už JŪSŲ tikrą pasiūlymą. Biz
nis gerai išdirbtas.* Nepraleiskite 
progos. 

J. M* 
2857 W. 30th PI. 

PARSIDUODA bučerne.x groeerne ir 
žuvų storas. Biznis senas išdirbtas ir 
Cash. Parsiduoda su namų arba mai
nysiu ant mažesnio namo parduosiu 
pigiai. 

828 Wost 31-st Street 
Netoli Halsted Street 

VAKARINIAI KURSAI. 
WES(T SIDE. — Lietuvos 

Vyčių 24-tos kuopos an t ro se-

,mestro. kursai prasidės pir-
modieny, sausio %2 d. 7:30 vai. 
vakare, Aušros Vartų para

pijos mokyklos kambaryje. 
Norintieji lankyti kursus, 

malonėkite atvvkti. 

PARDAVIMPI ARBA MAINYMU 

No. 28. Darbas Tiesoje ir 
Teisybėje. Šioje knygelėje ra-

Beveik naujas mūrinis namas 6 j site labai gražių patarimų ir 
pagyvenimu p * 4 ir 5 kambarius J į r o d y m ų , kaį> ŽmOgUS tu i i 
elektra, maudinės, atakStas, skiepas . ' <-<•,• , 
Ir stogas, namas randasi ant Erne- gyvent i ir̂ » elgtis . Sulietuvino 
rald Ave. arti S3 St. 

Parsiduoda pigiai arba išsimaino 
Daugel is mėgs ta l a n k v t i s | a n * m a ž e s n i o namo, loto, arba flSr-

ovu ir visuomenės darbuoto 
(Sekretonaii) pavartoti savoj j , , s u s i r i n k i m a s Cliieagoje sau-

sio 17 d. 192. m. atsižvelgda
mas į tai, 

1. kad Klaipėdos klausima 
saukiamas dabar yra didelis 
mass-mitingas, 

2. kad si meta jau buvo ke-
lotas tokių dideliu buriu Chi-
o a ^ s lietuvių susitelkimų, — 

NU.TARfi: 
1. Lietuvos Xepriklausoiny« 

bės ."> metų sukaktuvių šven
tę rengti 1(> vasario 192.*> m. 

2. Ta švente ši meta rene^i 
kolonijomis. 

'). Rengimo budus turi su
tarti kolonijų organizaeijo< 
bendrai su L. L. Paskolos sto-

, t i mis. 
4. Aukos tą dieną surinktas 

'siųsti Lietuvos Šauliams Lie-
tuvos žemių atvadavimui/ ' 

Pageidauta, kad Chicago"? 
ĮJ,4 L. Pask. Apskritys para
ginti) stotis prie darbo. 

Nebesant kitų reikalų susi
rinkimas uždarytas pirminin
ko J. Mickeliuno. 

J . Mickeliunas, pirm., . 
J. Klimas, rast. 

įtaka, talkininkų valdžiose, 
kstd jos leistų Klaipėdos kraš
to gyventojams l>e ' kliūčių 
tvarkvti savo reikalus ir ivv-
kinti savo sena ji troškimą su-
jungti savo kraštą su Lietu
vos Respublika. 

"Ohieagos Lietuvių Klaipė 
čios Komitetas, 
"Bradeliulis, Pirmininkas." 

A. POCIUS ATSISAKĖ. 

A. Pocius, Bethoveno Kon 
ser\Tatorijos Direktorius, Įžy
miausias lietuvis pianistas, at 
gisakė nuo " B i r u t ė s " ehoro 
vedėjo paivigų. Priežastis 
.nepakenčia n ia choro vedėjui 
atmosfera sukelta iš profesi
onalių intrigantų pusės, kurie 
nuolat drumstė dirigentui jo į 
pareigose. 

t CHICAGO MIESTO 
ATEITIS. 

teatran pamatyti krutamu #&-
veikslų. Taigi dabar kaip lik 
yra geriausia proga atlankyti 
iv pamatyti vienus gražiausių 
paveikslų,•paveikslų tikrai do 
rų, rimtų, šviečiančių ir tobu
linančių .jmogaus sielų. 

Jie bus rodomi Auditorium 
Theatre (Congress str. aiul 
\Vabash ave.) nuo sausio 21 
d. iki vasario 3 d., po pietų 
2:15 (išėmus nedėldienius) i r 
8:15 vakarais. 

mos. 
F. J. SZEMET 

4180 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6824 

M. Jonis. Išleido Margai i s. 
Kaina 20c. Knygutė turi 24(J 
pusi. 

!-' 

it Draugo" Knygynas, 

i 

REIKALINGA Stenografis-
tė be patyrimo turi niokėt skai 
tvt lietuviškus laiškus. 

Kreipkitės pritį , ^ , • • • i * e # i n « * > < m % 
GEOROI * VITAK MUSIC ^ fABlŪNAS CO. 
4639 So. Ashland Avenue.. 

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

ANT NAUDOS. 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

Chicago — di<lžiausias ]>ra 
monės ir piiklybos centras pą 
'šauly. * * • 

Toksai Clneago bus tuomet,! 
kuomet piktadarybių, geres
nės lokomocijos ir darl>o pro
blemos bus išspręstos ir su 
iAtlantiko vandenynu sujungi
mo projektas bus realizuotas. 

Taip andai pareiškė Chica-
gos didžiulių firmų ekzekuty-
vių kliubo pirmininkas Oore. 

Kuomet Chicago perkasu 
susisieks su Atlantiko vande
nynu, tai po to i dešimti me-

CHICAGOS ĮVAIRUMAI. 

•Cliicagiečįai išleizdamį Eu-
j ropon savo aukso — balsę dai
nininkę p. Valerija Bručienę, 
rengia jai visų eilę išleistuvių, 
pietų, arbatėlių ir t. t. Pa v. 
trečiadienyje (sausio 17 d.) 
"Almietės" pagerbdamo.s sa
vo narę įrengė (tik narėms) 
pietus Blackstone viešbutyje. 
Tai'pgį visos kartu ėjo pama
tyti muzikalio veikalo "Kal

tų mūsų miestas galės t ikė t i s , l v „ Co}oJįM t e a t r e 

10 milionų gyventojų. Gi už ( K e t y i r t a ( l i e n v j e N o r t h s a i d i e 

dvidešimts m e t ų ^ - Chicago ' ( , i a i m r m ^ p B n i ^ n ė g m o_ 
bus didžiausias pramonės n , t i n o s p B . Antanavičienės na 
pirklybos centras pasauly. nmose išeistuvių pokylėlį. 

Bet jei norima tokios gar
sios ateities sulaukti, tai Chi-

Penktadienyje pp. Masuliai 
iš Vienuolyno .apielinkės turė-

\cxgo turi pirmiau pasitvarky-• j 0 brangią viešnia svečiuose, 
įii moraliai, turi pranykti šian Bridgeport. Mot. Sų-gos 1 
fdie siaučiančios piktadarybės..kuopa, kurios narė yra p. Va-
ĮMiestas turį įs^ti atatinkamą lerija Bmčienė, rengia jai iš-
transportaciją. 

KITĘ 

leistuvių vakarėlį šv. Jurgio 

Chicagcji pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
rand&si ątėjf iŠ Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių delei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas-1 

čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
[ėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langeliu, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

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

_ 

o—Adomaitis M. Tf. 
Ii—Apokas J'ajin 
8—Balaite Monika 
11 —Bart k us Jokūbas 
14—Bernas Micbal 
20—Branas Basilon K. 
29—Dambrauskys Kaz. 
30—Daukša Adam 
31—Daubor Zofia 
82—Grimailai Pik 
67—(Jricius John 
68—(J rigaitione Petmnele 
(tt)—(irikienis Anna 
71^—Ilajlas Andjeas 

v 84—Jaubazene 'Jogneska 
]Q3—^Kazaitieni Ami 

104—Kasiulis Anton , 
109—-Kelia Frank • 
122—Kunig J , M. 
12f>—Kiwias Miki 
126—Knla WalWr 
127—Kundrotas Ann 
130—Kacui Franciszka 
131—Kučinskas Kaz. 
133—Lapienis Peter 
138—Leikus Jonas 
141—Lopsza Jonas 
143—vLukas Mrs. Jof. 
144—Lukovine Antanas 
147—Macas Juzapu 
148—Maciukency Adomui 
L^O^Maudra Pual 
154—Maskewjc Stangslaw 
160—Masiliūnui Aleks. 
164—Milasus G. 
173—Nacas Jonas 
182—Paulaushis John 
197—Puoauskis Peter 
198—Puplesene Barbora 
202—Rastutis N. 
205—Rechtoris John 
208^-Ringalaite Elena 
209—Rimkus P. 
216—Samaaska Josephine 
223—Sebestin Petras 

PARSIDUODA 2 mūriniai; 
namai su lengvoms "išlygoms. 
Brighton parke, netoli bažny
čios ir mokyklos. Namai turi 
jx> du pagyvenį§ių ir žibinąs 
po 6 kambariu 

J , BALTIKAUSKAS 
4454 So. TaJman Ave. Chicago. 

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
• DAVIMO RAŠTUS. • 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
» Parduodam Laivakortes. 

SC~" 

"E IR PLATD*. P«r: svet. ant 2-vų b*ą tre- UtL^ZuJ^ 
DRAUGĄ. (md.emo vakare, sausio 24 d. 227-^enkiauiciw 

EXTRA 
. 

i EXTRA 
EXTRA 

' Susipažinkite su Mažąja 
Iietuva-Klaipedos Kraštu. 

Ką tik gavome is Lietuvos 140 puslapių knygą "KO- i 
VO 20-TA DIENA' * kurioje plačiausiai aprašytas Klai
pėdos Kraštas.\Joje yra 20 įvairiij paveikslų. U\T\)G jų 
yra dabartiniai vadai kurie šiomis dienomis išvijo fran-
euzus iš Klaipėdos. Ją skaitydami pamatysite Maž%ją< 
Lietuvę, kaip ant delno. Taigi užsisak3Tkite jąją tuojau J 

Kaina tik 40c. 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

K, • *-^-*- """i 
P. M. CIBULSKIS 

GENERALIS MALEVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Krautuvė Dažu ir Geležių išdirbinių (Hardware). 

2338 So. Leavitt St. Chicago, Hl. 
: Telefonas Canal 7233 

a s 

Ant. 

Net ir kūdikiai pastebi! 
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau-
*l°jus I 

r% PPI es 
tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jusi^ 
galvas oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Rtiffie8 pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. 
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiekoje šiandie už C5c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai i labaratoriją. 

F. AD. RfCriTER & CO. 

Skaitykite ir Platinkite 
ŠIUOS LAIKRAŠČIUS: 

"DRAUUį" 
"Draugas" eina kasdien. , . 
"Draugas" paduoda daug naujausių žinių. 
"Draugo" kaina visame pasaulyje tik $6 00. 

Adresas: f 
DRAUGAS PUBLISHING ČJO. | 

2334 So, Oakley Avenue Chicago; UI; 

"DARBININKĄ" 
L. D. S Ą J U N G O S O R G A N Ą 

"Darbininkas" eina tris kartus į savaitę. 
Kaina metams $4.50 
Užrubežy metams ' $5.50 
Adresas: 

" D A R B I N I N K A S " . / 
366 Broadway, Boston 27, Mass. 

" "TĖVYNĖS B A L S f 
Eina du kartu į savaitę. 

Kaina. — Užrubežy, Wflkes-Barres 
ir apielinkėse metams $5.00 
Kitose valstijose- $4.00 . 

' t 
Adresas: v •* 

^TĖVYĮjTĖ S B A L S A S " 
55 West Market Street Wilkes-Barre, Pa. 

"6 A R S į " 
> A. L. R. K. S—M 0 0 R G A N A l 

Eina kartų į savaitę. Jame galima rasti daug žinių 
apie įsirašymą; į įvairius susivienijimo sky
rius. 
Kaina metane. (Amerikoje) . . $2.00 
Kaina metams (užrubežy) . . . . $3.t)0 
Adresas: 

"GARSAS" 
222 South 9-th Street Brooklyn, N. Y. 

" L A I V f 
Eina kartų į savaitę. Jame rašoma vien apie tikėjimo ir 

doros, dalykus. 
Kaina metams $1.50 
Kaina užrubežy metams $2.00 
Adresas: 

" L A I V A S " 
2334 So. Oakley Ave. ChicagD, IU. 

• 

" V Y T Į " / 
L I E T U V O S V Y Č I U O R G A N Ą 

Eina du kartu į mėnesį. ,« 
Kaina metams $3.50 
Adresas: 

" V Y T I S " • • 
4736 So. Wood Str., , Chicago, 111. 

A. L. R. K. M 0 T. S A—G OS O R G A N Ą 
Eina kartą į mėnesį. 

Kaina metams "(Amerikoje) . . . . $2.50 
Kaina metamst (Užsienyje) $3.00 
Adresas: 

" M O T E R Ų D I R V A " 
917 W. 33rd Str. Chicago, 111. 

( 

"MEILI" 
Eina kartą, j mėnesį. Įvairaus turinio žurnalas su sky

riumi vaikams. 
Kaina metams $1.80 
Kaina Užrubežy $2.00 
Adresas: 

"MEILĖ" 
301 State Str. Du Bois, Penna 

" G I E D R f 
KATALIKIŠKOS MOKSLEIVIJOS ORGANĄ 

Eina kartą į mėnesį. 
Kaina metams $2.00 
Vienas numeris, 20c 
Adresas: 

" G I E D R A " 
2334 So. Oakley Ave. % Chicago I1L 

104-114 So. 4th St. 
'• I • " T i i l U I . U . . 

Brooklyn, N, Y. J SKAITYKITE "DRAIKO1' APGARSINAMUS" 
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