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KELIAMA AKCIJA PRIEŠ 
KLANISTUS. 

ĮSTATYMŲ KELIU NORIMA 
SUTRUŠKINTI TE

RORISTUS. 

Pramatomos kuoaštriausios 
bausmės. 

< YVASHINGTON, sausio 30. 
—t Visose S. /Valstybėse pra
sideda smarki akcija, atkreip
ta prieš žinomus kaukuočius 
naktigoninkus klanistus. 
, Atskiriu valstybių legisla-

turose gaminami įstatymai, 
kuriais norima sutriuškinti, 
tuos teroristus. Už jų nakti
mis užpuolimus, už žmogžu
dystes ir kitokius piktus dar
bus gaminamos kuoaštriau
sios bausmės. 

Louisiana valstybėje susek
ti klanistų pikti darbai pas
katino kitas valstybes imtis 
legalių priemonių prieš tuos 
naktinius paukščius. 

Be to, darbuojamasi tuo pa
čiu klausimu pagaminti ir 
pravesti ir federalį įstatymą. 

Ku-Klux klano organizaci
jos viršininkai pareiškimuose 
atsiliepia, jog Amerikos gy
ventojai neleisiu pravesti kla-
nijjtams priešingų įstatymų. 

Šių valstybių legislaturose 
darbuojamasi pravesti' įstaty
mus, atkreiptus prieš klanis-
nis ir. iiDelnai, prieš visokias 
slaptas organizacijas: 

Missouri, Michigan, Wis-
consin, New York, Ohio, AVa-
shington, California, Nehras-
ka, Illinois. Iowa, Minnesota, 
Oklaboma, Texas ir X. Oa-
jol ina. 
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Armija Briausis 
Toliaus Vokietijos Gilumon 

MILITARINEI AKCIJAI VADOVAUS 
GEN.VVEYGAND. 
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Italijos vyrjausyl 
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FRANCUZAI GRAŽIUOJU APSIEINA SU 
STREIKININKAIS. 

POBLENZ, saus. 30.—Čio
nai vokiečiai ima baisiai ne
rimti, kaip tik pasitraukė a-
nierikoniška kariuomenė. 

Kilo ir čia geležinkeliečių 
streikas. Vokiečiai baisiai 
neapkenčia franeužų kareivių. 

jus planus spausti vokiečius. 
Kabinetas patvirtino. Nes 
negalima gryžti atgal iš pa-j kainai, 
rinkto kelio. 

bę tas verčia 
kelti protestus prieš JVokieti-
ją. Nes Italijos industrija 
daugiausia Ir priguli nuo Vo
kietijos anglių ir koksų. 

Kalbama, kad Francija ne
patenkinta Anglija, kuri leid 

SUVAŽIAVIMAS NUTARĖ 
JUNGTIS PRIE LIETUVOS. 

KAUNAS, saus. 24 (Elta). 
- Ambasadorių konferencija 

SUKILIMAN BESIRENGIANT KLAIPĖDOJE, 
KLAIPĖDA. Sausio 2 d.,, skyrių. Suvažiavimas dide-

Klaipėdoj "Santaros" salėjoj liu susirūpinimu ir gyvai ap-
susirinko didžiai gausus mies
to gyventoju susirinkimas. 

svarstęs šių dienų reikalus ir 
gresiančius pavojus vienbal-

žia savo Šalies anglį* parito- p r a S ė L i e t n v o s intervencijos Susirinkusiųjų tąfpe buvo di- šiai priėmė tokia rezoliucija: 
' l nr 111 I r i i i u n l i o u K n 4S1 o i l r - iTM-i i i I I , i - v • « •. . _ _ 

ti vokiečiams. Tečiaus Ang ginklu paliaubų išlaikymui 
lija iš to nieko nedaro. Ji K ^ ^ ° ^ Konferencija pa 
džiaugiasi, | ad vokiečių užsa
kymai mažina skaitlių bedar
b į f j g g 

Sjiėjama, jKad Vokietija ne. 
tesės ilgam ;pirkti anglis An
glijoje visai* nupuolus markės 

Užims kitus miestus. 
V ra žinių, kad g. AYeygand 

Prancūzų autoritetai visa- sumanė užimti daugiaus Vo-
ino Ruhro krašte su streikuo
jančiais vokiečiais darbinin
kais apsieina gražiuoju. Ne-
areštuoja net jų vadų. 

kietijos miestų, svarbių gele
žinkelių centrais, kaip tai: 
Wesel, llanim,' Hagen, Bar-
men ir kt. Sako tų miestų už-

RHI 
MAS PA 

ATSKYRI-
TAS VAS. 1, 

FRANCUA UŽ TAI 
DARBUOJASI. 

Geležinkeliečius franenzai ėmimas būtinai reikalingas, 
kalbina gryžti darban. Žada jei vokiečiai geležinkeliečiai 
didesnius užnįokesnius. 

MEKSIKOS VALDŽIA PER
SEKIOJA KUNIGUS. 

ir toliaus streikuosią. Nes be 
to franeuzai negalį operuoti 
geležinkelių Ruhro krašte.' 

Franeuzai paskelbė, jog in
ternacionalais ekspresinius 
traukinius operuosią karei-

COLOGNE, sausio 30. — 
Visame Rhinelandė vokiečiai 
katalikai ši sekmadieni labai 
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skaitlingai lankė bažnyčias. 
Buvo skaitomas kardinolo viai, jei kartais visoj Vokieti-
Schulte ganytojinis raštas. joj kiltų generalis geležinke-

Visose bažnyčiose melstasi.liečiu streikas. v 

už pašalinimą nelaimių. Ir pačiame Ruhro krašte 
kareiviai vaj&ajo^ traukinius 

FRANCUZAI UŽIMS DIDĖS-' lokaliams militariniams reika-

Bavaru susirinkimai. 

reiškė, kad Aliantai taipat lai 
kys ir respektuos esamią pa
dėtį. Vyriausybė padarė į a-
tatinkamų žygių per savo at
stovą. 

Šilutėje visų apskričių ats
tovų suvažiavimas aprobavo 
naujos valdžios darbą; nuta
rė jungtis prie Lietuvos, 
Steigiamojo Seimo rezoliuci
jos pamatais. [LIB1. 

dokas skaičius įstai£ų tarnau
tojų ir darbininku. Kalhėto-

Mes šiandien Klaipėdoje 
m. sausio 2 d., susivažiavę at-

jai nuo visokiariopų ~ luomų stovai Centralinio Mažosios 
gyvai nupasakojo krašto po
litinę ir ekonominę padėtį ir 
siūlomojo "Freištato" pato-

NIUS VOKIETIJOS PLOTUS 

Weygand vadovaus naujam 
puolimui 

PARYŽIUS, sausio 30. — 
Ruliro krašte laukiami nauji 
svarbus ivvkiai. 

Maršalo • Focho štabo virsi-v Kilus streikui ir sulaikius 

lame, lygiai ir anglių išveži-
ojimui Francijon. 

Čia reiškiama nuomonė, jog 
trumpoj ateity Vokietija pa
jaus vargą, negaudama anglių 
iš ,Ruhro krašto. Todėl bus 
priversta tiesioginiai stoti 
derybosna su Francija. 

ninkas, gen. AVeygand iš Ruh 

MENIOO CITY, saus. 30.— 
Meksikos valdžios generalis 
prokuroras vakar paskelV, 
jog Obregono valdžia nuspren
dusi bausti visas katalikų ku
nigus, kurie iki šiolei "peržen-
g''" šalies konstituciją. 

Tasai konstitucijos "per
žengimas," tai viešai bent ko
kių bažnytinių pamaldų laiky- paklusnėlius vokiečius. 

ro gryžo. Čia išbuvęs apie 36 
valandas kuoveikiaus atgal iš
vyko. .Jam draugauja viešų
jų darbų ministeris Letroequ-
er. 

"NVeygand čia būdamas vi
sas laikas turėjo konferenci 
jas su prezidentu Millerand ir 
su premieru Poincare. Ba
lsva vo ir ministeriu kabinę-
to susirinkime. Nutarta im
ties naujų priemonių prieš ne

inąs. 
Kunigams prokuroras grū

moja ištrėmimu arba kalėj i 
rim. 

SUSIRINKO T. SĄJUNGOS 
TARYBA. 

f . 

PARYŽIUS, sausio 30. — 
Vakar pradėjo čia susirinki
mą Tautų Sąjungos taryba. 
Mažai vilties, kad ji diskusno-
tų Ruliro krašto klausimą. *Tų 
disku&i^i nenori Francija. 

Gal T. S. taryba tars kokį 
žodį kitą, Klaipėdos- klausime. 

Gen. AVeygand padavė nau-

anglių produkciją Ruhro kra
šte, Vokietija be Ruhro anglių 
galės iškentėti kokį mėnesį. 
Francija gi be to krašto ang
lių galės apsieiti apie tris mė
nesius. 

Šįmet vidutinė žiema abiem 
pusėm palengvina. Nei Fra-
ncijoj, nei Vokietijoj nėra di
delių šalčių. , Tas leidžia tau
pyti kurą. 

Bus vargas. 
Iš Ruhro krašto ir Italijon 

sustabdytas anglių siuntimas. 

ANGLIJA SIUNČIA KARIUOMENE 
MOSULO VILAJETAN. 
• 

LONDONAS, sausio 30. —f tis bus paduota rytoj. Pagal 

rencijoje griežtai stovi už sa
vo reikalavimus Mosulo žibalo 
laukų klausime, tad Anglija 
tan vilajetail siunčia daugiau 
kariuomenes ir armijos lakū
nų. 

Anglija iškalno apsidraud-
v • 

zia. 

t Kadangi turkai taikos konfe- originalio plano, savaitės bė-

XEWYORK, jsausio 30. — 
Kaufman Bros. departamenti-
nės krautuvės Pittsburghe ge
neralis manadžeris I»autman 
pranyko su 50,000 dolerių. 
Čionai policijos ieškomas. 

SU $50,000 PRANYKO. L A I S A N N E , sausio 30 4 
Taikai su Turkija ^isas doku
mentas jau pagamintas. Va
kar sutarties nuorašas neofi
ciali! padalintas konferenci
jos delegatams. Sutartį su
daro 160 skirsnių. 

Turkams pasirašyti sutar-

giu turkai turės pasirašyti ir 
po to konferencija bus baigia
ma. 

Bet jei jie atsisakytų padė
ti savo parašus, konferencija 
bus pertraukta neapribotam 
laikui. 

Po tos pertraukos niekas 
nežino, kas galės įvykti. 

Kiek žinoma, turkai nesu
tiks pasirašyti. Nes doku-
mente yra įvairiu turkams 
priešginybių. Pirmoje vie
toje stovi turkams svarbus 
Mosulo vilajeto klausimas. 
Tos teritorijos Anglija neno
ri grąžinti. 

BERLYNAS, sausio 30. — 
Slaptų vokiečių agentų prane
šimuose iš Rhinelando pažy
mima, jog separatistai apval
dyti Rhinelaįidą ir atskirti vi
sai nuo Vokietijos tą teritori
ją planuoja yasario 1 dieną. 

Separatiste akcija toj Vo
kietijos teritorijoj padidinta 
pasitraukus i'S okupuotės ame
rikoniškai ak i ja i . Tų yei-
kėjų vyriausiuoju" vadu skai
tosi Dr. Dorten. Mieste May-
ence separatistai leidžia laik
raštį. Aną dieną vokiečių 
minia užpuolusi sunaikino to 
laikraščio ofisus ir spaustuvę. 
Kaikurie separatistai apmušti 
Juos apgynė franeužų kariuo
menė. 

Rhinelando atsimetimą ir 
nepriklausomos nuo Vokieti
jos valstybės įkūrimą remia 
Francija. Tai jos svarbiau
sias siekimas tuo būdu skal
dyti Vokietijos valstybę. 
Francija juk vokiečius sepa
ratistus ir finansuoja. Jų 
leidžiamam laikraščiui teikia 
subsidijų. 

Francija po karo daug dar
bavosi atskelti nuo Vokietijos 
Bavariją. Tuo reikalu ji 
daug išsilėšavo. Pabaigoje 
visi žygiai nuėjo niekais. Kad 
taip, tai imtasi veikti askirti 
Rhinelandą. 

Muniche, Bavarijos sostinė
je, praeitą sekmadienį, visgi 
suvažiavo daugelis bavarų fa
šistų. Turėta visa eilė susi
rinkimų. Viskas įvyko kuo-
ramiausia. Nes policija ne-
simaišė. Fašistams truko 
gyvumo ir karingumo. Vi
suomenė nelabai entuziasti-
niai atsinešė į tuos patriotus. 

Bavarai fašistai skelbia ko' 

KLAIPĖDIEČIAI REMIA 
NAUJį VALDŽIį. 

KAUNAS, saus. 24 (Eita). 
— Priešingai franeužų spau
dos žiniomis, "Heydekrug'o 
Landtaga\s," visų Klaipėdos 
krašto apskričių atstovų susi
rinkimas Šilutėje, vienu balsu 
aprobavo naują Klaipėdos 
valdžią. Darbininkų susirin
kimas išrinko delegatus Tary
bom Du senos direktorijos 
nariai paleisti "*be Petisne, 
franeužų komendanto, inter
vencijos. [LIB1. 

Lietuvos Gelbėjimo Komiteto 
skyrių vienbalsiai nutariame: 

J. Užtvirtiname dabartinį 
jų. Ant galo priimta tokia, Vyriausią Centralinį Komite-
rezohueya: ^ kaipo pilnai įgaliotą var-

"Šiandien, 1923 metų, sau- d u vhų s k y r h ) T e g t i i r ffelbo_ 
sio 2 d., mes, gausiai susirin- t j U e t u v i ų į io k r a 5 t o r e i k a l u P # 

kę Klaipėdos miesto gyvento
jai lietuviai "Santaros'' salė
je pareiškiame atvirai rmisų 
norą susijungti su Lietuva. 
Taipat pakeliame griežtą pro
testą prie norą iš Klaipėdos 
padaryti freištatą, ar nuolati
nį ar provizorinį. 

"Toliaus meg • ]>areiškiame 
savo nepasitikėjimą krašto 
Direkcijai, nes jos nariai yra j 

2. Sankcionuojame visus li-
gšiol Cen. Vyr. Komitefo at
liktus darbus ir iš savo pusės 
pasižadant jo darbams ant 
krašto išgelbėjimo prigelbėti 
iš visų jėgų. 

3. Prie to"s progos išreiš
kiau! kuogriežčiausį protestą 
prieš visas pastangas įvykin-

4freištatą," kuris yra ben-*: 

už "freištatą," per kurį mesj^as vokiečių ir lenkų išmis-
tautiniai liktume savo tėvų las mums pavergti. 
krašte be teisių ir materialiu 
atžvilgiu skurstumėm^' 

Rezoliucija pasirašyta trijų 
įgaliotinių. 

— Sausio 3 d., 1923 metų, 
Klaipėdoje buvo visu M. L. 
Gelb. Komiteto skyrių susiva

žiavimas. Buvo atstovai nuo 

VETERANAS NORĖJO UŽ
PULTI KARALIŲ. 

LONDONAS, sausio 30. — 
Iš Sandrigham į St. Faneras 
geležinkelio stotį atvyko kara
lius su karaliene. Vienas šlu
buojąs karo veteranas su iš
kelta aukštyn lazda puolėsi 
tiesiog ant karaliaus. 
, Tečiaus budri tokiuose at
sitikimuose policija suspėjo 
veteraną nutverti. 

tyčių, jViešvilės, Pagėgių, 
Smalėninkų, Pėsaičių, Vyžių, 

— Šiomis dienomis pasiro
dė Klaipėdos miesto darbinin
kų atsišaukimas, pavadintas 
"Achtung! Kollegen" Arbei-
ter!" Atsišaukime nurodo
ma,' kad darbo davėjai gauda
mi už išdirbtus produktus do
lerių valiutą, darbininkams 

eilutės, Priekulės? Saugų, Ka-]ntmoka tik markomis, o per 
tatai darbininkai kenčia badą1. 
Atsišaukime reikalaujamia už-

Plaščiu ir daug kitų vietų, o mokesnio už 8 valandas po 
U taipat nuo Klaipėdos miesto'50c. arba po 5 litus. *• 

C H I C A G O J E , ATSISTATYDINS POLICI
JOS VIRŠININKAS. 

RASINES RIAUŠES. 

NUO EKSPUOZUOS 
9 SUŽEISTA. 

BLANFORD, Ind., saus. 30. 
— Čia kilo rasinės juodųjų su 
baltaisiais riaušes. Du žmogų 

• . nužudvta ir keletas sužeista. 

VAR&AVA, saus. 30. — 
Žmogžudis Niewiadomski ne
nori sau susimylėjimo. Nori 
įnirti. į * 

- • 

VILNIUS, Gruodžio 27 d. 
pasklidęs /Vilniuje iš tikrų šal
tinių gandai, kad Vilniaus 
vyskupu sufraganu šv. Tėvas 
nutaręs paskirti kun. Abran-
tovičių, gudą iš Naugarduko. 
Prie tos progos laikraštis 
"Dziennik Wilenski" užsipuo
la ant lietuvių ir gudų, peikia 

vą socialistams, žydamfc ir fi-* Vatikaną ir lenkų atstovybę 
nansiniams spekulantams. prie jo. 

BOLŠEVIKŲ SU TURKAIS 
SUTARTIS. 

i BELGRADAS, saus. 30. — 
Serbų, oficiozas Tribūna pra
neša, kad Rusijos bolševikai 
su Turkijos valdžia padarę 
slaptą militarinę sutartį, dau
giausia atkreipta prieš Angli-
ja. i 

Chicago By-Products Coke 
Co..31 st. ir |tostner ave., į-
staigose vajcar ištiko didelė 
gazo ekspliozija. 

9 darbininkai sužeista. Iš 
jų trys pavojingai. 

Kadangi Chicagos majoras 
Thompson atsisako kandiduo-
ti į majorus, žada iŠ tarnybos 
pasilitiosuoti ir policijos vir
šininkas Fitzmorns. 

EKSPLIODAVO KATILAS, 
2 ŽUVO. 

SUVAŽINĖTAS LIETUVIS. 

Nežinomas automobilistas 
ant kampo Canjalport ir Jef-
ferson strs. suvažinėjo Frank 
Šimkų. 37 m., 2009 So. Jeffer-
son^st. Piktadarį s nei nesus
tojo. 

Pensylvania geležinkelio 
| ' i roundhouse'', G arfield boul. 

ir Normai av. ekspliodavo per 
kaitęs garvežio katilas. Du 
darbininku žuvo ir du kitui 
pavojingai sužeistu. 

SIAUČIA PLAUČIU 
LIGA. 

Chicagoje siaučia influenza 
ir plaučių liga, praneša svei
kumo komisionierius. Per 28 
šio sausio mėnesio dienas del 
plaučių ligos mirė 452, influ-
enzos — 29. 

DINAMITUOJA NAMUS. 
LAUSANNE, sausio 30. — 

Bolševikų delegatai čia užgi- Sudinamituota priešalis 
na žinią, kad Rusija butiį̂  pa-Įgrosernės, Larrabee'ir Vedder 
dariusi militarinę sutartį su 
Turkija. 

BERLYNAS, sausio 30. — 
Pomeranijoj įsteigta organi
zacija Vokietijai grąžinti kai
zerį. 

gat. 
Tą grosemę ir didelius gy 

venamus namus valdo sicilieti v 
Samuel Lossaso. Jis senai ga
vo grūmojimų nuo juodraakių. 
t*er piraeitu du matu treoiu 
kartu dinamituoti ja namai. 

"M0ONSHINE" AUKOS. 

Šį sekmadienį nuo *'moon-
shine" vienas žmogus pasida
rė galą, du mirė ir vienas mir
tinai susirgo. 

Chicago pagarsėjo "moon-
shine" aukomis. 

Praeitą sekmadienį nelai
mėse s-u automobiliais chica
go je žuvo trys vyrai ir vienas 
vaikas. 

CHJCAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; vakare ir ry
toj šalčiau. 

P I N I G Ų K U R S A S . 
Lietuvos 10 litų $L00 
Franeijos 100 fr. 6.21 
Italijos 100 lirų 4.75 
Vokietijos 100 mark. .0031 
Anglijos 1 svar. sterl. 4.63 
Lenkijos 100 mar. 0083 
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'Moralę ir ekonominę kovj 
šiandie veda Vokietija su 
Franci ja. Vokietija neturi nei 
ginklų, nei atatinkamos armi
jos. Ginkluota jėga negali pa
sipriešinti įsiveržusiems Ruhro 
kraštan francuzams. Dėlto ko
vai su francuzais vokiečiai 
vartoja nauja taktiką. 
-Ta taktika — tai pasyvi s 

pasipriešinimas. Reiškia, oku
pantų neklausyti, jiems prieš
tarauti, su jais jokiu būdu nc-
kooperuoti. Dėlto, šiandie Ru
hro krašte, be darbininkų 
Streikų ir nedidelių gyventojų 
keliamų sumišimų, nėra jokių 
organizuotų vokiečių sukilimų 
ir kovos su ginklais. 

Kas įdomiausia, ka.d net 
Vokietijos srt Francija diplo
matiniai santykiai nepertrauk
ti. Berlynas atšaukė savo am
basadorių iš Parvžiaus. Te-
čiaus tarp abiejų sostinių su
sisiekimas vra. Vieni kitiems 
siuntinėja notas, grūmoja iv 
nusiskundžia. 

Pasvvis vokiečiu nusistaty-
mas vra dai* ir tame, kad vo-
kiečiai turi kenkti visokiems 
franeuzų planams okupuota-
>\\m. krašte. Vokiečiams rupi 
kad okupantai ten negautu 
nei pinigų, nei anglių, nei ki
tokių daiktų. 

'Francija šiandie yra galin
ga su savo militarizmu, û 
skaitlinga armija. Gi Vokieti
ja yra galinga protu ir <įva-
sia. 

, alstybės ir susirėmė. Kuri iš 
[ ų laimės! _ 

Sunkus atsakymas. Francija | 
girtina, kad ji iš užimtos po-
deijos nepasitrauks. Iš Ber-
yno pareina žinių, kad Vokie-
ija laimtės. I 

Iš šalies žiūrinčiam j tas y-
>atingas imtynes aiškiai ma-
:osi, kad tarės laimėti teisy* 
>ė, n^ kas kitas. Gi šiuo kar-
u teisybė vra nusvirusi Vokie-
įjos pusėn. 

Ir štai kodėl. Todėl, kad 
įežmoniškos kontribucijos Vo* 
vietija negali mokėti Franci
ai; kad Franci jai šiandie ne 

tiek įupi kontribucija, kiek 
Vokietijos valstybės suskaldy
mas ir vokiečiu tautos išnai-
vinimas; kad Francija pati vie 
oa be kitų didžiuliu, valstybių 
uškaus sutikimo neturėjo tei
kės įsibriauti Ruhro kraštam 

Tiesa, karo laiku baisiai su-
laikinti Francijos plotai1. Bet 
?al Francija to galėjo tikėtis 
1914 metais pakildama ka-
ran. Iki šiolei niekas defini-
tyviai neįrodė, kad tais metais 
Vokietija pirmutinė butų pa-
kėlusi karą. Taigi, šiame mil
žiniškame susimilime turės 
laimėti teisybuV 

Įju atatinkamu 
.skaičiumi piliečių parašų. BeU 
kalaujama mažiausia 2 nuoš. 
visų balsuojančių piliečių pa
rašų, iš kiekvienos vardos. 

Kandidatai peticijas su ,pa-
rasais gali miesto klerkui į-
duoti tik- iki vasario 2 d. įim-
tinai. Jei kandidatas paakuį no 
ri savo peticiją atsiimti, tai 
turi tai padaryti iki vasario 7 I 

ALDERMANU RINKIMAI 
CHICAGOJE. 

Šįmet (.'hioagos aldermanų 
rinkimai įvyks"ateinantį vasa
rio mėnesį. Ir bus visai kitoki 
rinkimai, negu buvę. Seniau 
aldermanų i buvo renkami iš 
partijų. Šįmet ir ateity to ne
bus. Kandidatuoti į aklenna-
nus gali b y pilietis nei vienai 
partijai nepriklausąs. 

1919 metais nutarta Chica-
§os miestą pailnluiti į 50 var
dų vieton 35 vaidų. Nutarta iŠ 
kiekvienos vardos rinkti tik 
po vieną aldermaną vieton 
dviejų. Nutarta pagalinus, kad 
kandidatais į alderraanus bu
tu statomi ne partijomis. Tuos 
visus nutarimus ir planus per
nai patvirtino valstybės legis-
latura. 

Kandidatuojant, į alderma
nus reikia miesto klerkui pa-

ermanų linkimai tad ne
turės žinomo "primary" rin
kimų, kuomet -nominuojami 
kandidatai. Bet iškarto bus 
renkami ir išrenkami. Ant ba
lotų kandidatų vardai bus pas
kirstyti vardomis, nebus pa
žymėtos partijos. Kandidatu 
vardai bus padėti alfabetinėje 
tvarkoje. 
Rinkimai įvyks paskutinį va

sario antradienį, šįmet vasario 
27 d.|Tą pačią dieną piliečiai 
nominuos kandidatus į miesto 
majorus, miesto iždininkus ir 
miesto klerkus. 

Kuris iš aldermanų kandi: 
datų savo vardoje gaus dau
giausia balsų, tas bus išrink
tas. Balsavimo vietos bus ati
darytos nuo 6:00 ryto iki 5:00 
vakaro. Tos valandos yra "pri 
mary , , rinkimams. Gi už al
dermanus* bus galima balsuoti 

vienos vietos kiton turi regis , 
truotia. 

\Praeita rudenį daugelis bal
savo su "affidavit'ais", -tai-
gi, be registravimosi. Tie visi 
dabar turi registruotis, jei no
ri -balsuoti. 

iGhicagos lietuviai^ės pitie-
tčiai-ės turi isitėmyti tą riu* 
kimų kalendorių: 

VASARIO 2. — Paskutinė 
diena •paduoti aldermanų kan
didatų peticijas. 

.VASARIO 6. — Sr^cialėrr^ 
gistracija neužsiregistravu
siems spaly, 1922, arba persi-
kelufiįems kitur gyventi. 

VASARIO 7. — Paskutinė 
diena kandidatams atsiimti 
peticijas. 

VASARIO 27. — Generalini 
aldermanų reikimai ir parti

ne :pri#6 galą? 

jų "primary" į majorus, iž-

Sausio 25 d.^Pittsburgh, Pa.7 
įvyko IX Sandaros Seimas. 
"Sandara" ir jos nariai, taip 
vadinami sandarokai — sanr 
dar iečiai, yra savo kilme lie-

v, 
tuviai, o net bėiie visi bus t* 
bažnyčioje krikštyti. Užtadjie 
visuomet mėgsta save vadinti 
* J katalikais'', žinoma, sulyg 
metrikų, bet savo ideologija 
yra nekultūringi laisvamaniai 
— Šliupo ir velnių kupčiaus 
Mockaus padarais. Nekultū
ringi , laisvamaniai, sakome, 
nes jie neturi mokslinio lais-

i įsivaizdinkime! 79 kuopos!| 
Seime dalyvauja tik T7 kuo
pos ! Kur prapuolė 72 imfr-
pê Bf! Jos yra. Mes neabejo-j 
jame; nes ant kantrios popie^ 
ros gali surašyti ir 179 kuo
pas, o net ir tuksiančius. Iš 
nrganizacijos kuri skaito tuks 
Šančiais savo narius, 'vos 2? 
.delegatei atYAŽiuaja nuo 7 
kuopų ir dviejų Apskričių! 

[tžiaies semtos iš 'fNaujie^ 
nų" 23 n.) Ar tik ne" prieš 

? 

ATVIRAS LAIŠKAS 
— ' ' 

Ckioago 29 sausio. 

Jos Sveikatai 
P-lei M. Rakauskaitei. 
Gerbiamoji: 

Tamstos tėvas p. M. Ėakaus-
kas "Naujienų" No .22 patal
pino "Draugui" adresuotą 
laišką, kuriame jis Tamistą 
gindamas, kaltiua "Braugą*1 

už nekatalikiškumą, nesąžinin
gumą, vienkart paliesdamas 
mano asmenį. Tokį pat laišką 

Prisiminus nesenai į v y k u - L ^ . ^ v ^ į "Draugo" rauak-

i 

vamanyhės pagrindo ir tik 
dininkus ir klerkus. " ' i Praktikoje elgiasi taip, kaip 

KOVO 13. — Registracija teoretiniai laisvamaniai. Sa-
tiems, kurie Besiregistravo spa j kyšime, jie spiaudo ,į krikš-
ly, 1922, arba'vasario 6, arlčionybės mokslo šaliinį Šven-
kurie po vasario 6 
kitur. 

BALANDŽIO 3. — Saple-
nientariai akle n n anų rinkimai 
ir rinkimai majoro, iždininko 
ir klerko. ' 

svarbiausias dalma*: pilie
čiai ir pilietės pirmiausia turi 
patirti, kokioj vardoj jie šian-

nuo 6.-00 ryto iki 4:00 v a k a - | d į e *yvella> n e s «en™ v a r d u 

ril>os jau lpanaikintos. 
Tam tikslui galima gauti 

miesto žemlapį ir kitų infor
macijų. Reikia kreiptis %mo 
adresu: 

Better City Council Ckwimi-
ttee, 5 North La Salle St. 
Phone: Dearborn 6837. 

:„., .„ 

ro. 
Jei kartais kokioje vardoje 

kandidatai nei vienas negautų 
reikiamojo balsų skaičiaus, tuo 
metitokioje vardoje įvyks su-
plementariai rinkimai pirmąjį 
balandžio antradienį (šįmet 
baJ. 3). Tiems rinkimams bus| 
statomi du kandidatai, dau
giausia gavusiu balsų. 

Suplementuriai aldermanų 
rinkimai, taigi, įvyks tą $ačią 
dieną, kuomet bus renkamas 
miestui majoras, iždininkas ir 
klerkas. 

Prieš aldermanų rinkimus 
vasario 27 d., bus piliečių re
gistracija vasario 6* d. Kita 
registracijų įvyks *į&ieš bal. 
3 d. rinkimas. Bus kovo 13 d. 

Kas iš piliečių praeitą ntder 

nį balsavo ir nepersikėlė ki
tur gvventi, tie visi nereika-
lauja ^ t r u o t i s , „ei prkž va ' 
sario 27, »ei prieš balandžio 
3 rinkimus. Bet persikėlę iš 

tąjį ,Raštą, Vyriausią Bažny
čios galvą Šv. Tėvą, jie rei
kalauja jungtuvių korte, jie lie 
pia išmesti tikybą iš mokyk
lų, Valstybė be Dievo, visuo
menė be Dievo, galop sociali 
ir individuali arba visuotina 
ibedievybė, štai jų tikslai tau
tybės skraiste paslėpti. Savo 
politine programa jie eina iš
vien su socialistais, tik prisi
kabinę liaudininkų demokratų 
uodegą, reiškia, ne toki aky-
plėšos kaip soc. demokratai 
iš "Keleivio" ir "Naujienų".Į 
Nesenai jų politiniai draugai 
k tas uodegas nukirto, kad 
butų lengviaus žmones mul
kinti. , . 

— i 

Ši "Sandara", kurios at-
Maineriuiiš Cicero, 111. 1434 «tovas Lietuvoje (A. Ivaške-

ažau praneš- vičius iš Bostono) susirietęs 

sį Katalikų Seimą Chlcagoje 
kuriame dalyvavo ^ 3 atsto-
vai (neskaitant bent 300 sve
čių) nuo 137 draugijų, mes 
tik įsitikiname kaip galingi 
yra Amerikos lietuviai kata
likai. Belieka laikytis vieny
bės, eiti suglaustomis eilėmis 
prie savo tikslo, nes tik pri
dėjus skaičių* prie energingo 
darb6 mes busime galingi Tė
vynės ir Bažnyčios karžygiai. 
Tenemigdo mūsų didelis skai-iĮ 
čhis. Darbas laukia. Seimo 
protokolas bus visomis drau
gijoms netrukus atspausdin
tas ir išsiuntinėtas visoms 
draugijoms. 

GRAŽI DOVANA UNIVER 
SETBTUI. 

. . , , , , 

i 

4 

RED. ATSAKYMAI 

So. 50 Ave. — 
ti mums savo tikrąją pavar
dę. Ji paliks Redakcijos žinio-

Įje, nežinodami pavardės mes 
nededame nei koresp. nei klai
dų atitaisymo. 

V. ąukštaliųi — Chicago. 
Tamrstos raštas iiranig netin
ka. Jis tegali būti talpinamas 
Vyčių organe. Persiunčiame 
"Vvčiui" 

v y č m l ; 

. Į dešimts metų Suv. Vaistys 
°iu gyvrentojų skaičius užau
go 14,000,000 arba 15 huoš. 

-

gyrėsi ir melavo, kad jis at
stovaująs 79 Tautinės Sanda
ros, kuopas, kad per jų tar
naitę Lietuvos piliečių sąjun
gą Lietuvai paaukota $60,000 
ir išparduota už apie pusant
ro nriliono dolerių Laisvės 
bonų, ta pati ""Sandara" tu
rėjo Seimą. Irjtą. gi? Dar ga
lutinų davinių neturime, bet 
iš piunDus dienos galime spręs 
ti apie padangėse išmaudytą 
"Sandarą*" ir jos narių ga
lybę. . 

}M) Nuncijus buvo Vilnių kelis kart aplan- j kija bus niažai reprezentuojama. Pavyž-
- r • • • • • i 9 

Lietuvos Respublika 
Š. M. 

UNIVERSITETAS 
Teologijos-Filosifijos 

t Fakultetas 
1922 m. (gruodžio m. 24- d. 

226 Nr. 
iKaunas 

Kun. Augustinas Petraitis 
AthoPio Mass. lietuvių klebo
nas dovanojo Teologijos — Fi
losofijos Fakultetui Lietuvos 
Universitete Ecclesiastical Re-
view 1917 ikį 1922 metų ir 
CathoHc Workl 1915 iki 1921 
metų. Ta dovana yra mums 
labai brangi, nes iki šiol vi

ešai neturėjome spaugdinių an
glų kalba ir įsigyti jų nega
lime del valiutos brangumo. 
Taigi Gerbiamam Kunigui 
Augustinui' Petraičiui Fakul
tetas šiuomi išreiškia nuošir
džią padėką. 

Kun. P. Bučys. f ak. dekanas. 
s"."1, v-'.1,- '.f: 

ei ja, bet aš maniau, kad tasai 
laiškas *yra grynai privatinis ir 
informacinis pačiai redakcijai, 
nes p. Rakauskas nebuvo pa
reiškęs noro, kad jis butų at
spausdintas. Dėlto aš ir ne
maniau jo "Drauge" talpinti. 
Be to. patalpinus jį mus^ lai
kraštyje . būtume buvę priver
sti eiti į tolimesnę polemiką, 
nebereikalingą. 

Bet sykį tas laiškas tapo 
per " Naujienas'' paskelbtas, 
aš esu priverstas prašyti Ta-
.mistos- atsiliepti, nes Tamista 
visą dalykų eigą žinai geriau
siai'. Prašau tad Tamistos at 
sakyti ar Tamista palaikai ir 

p-no M. Rakausko 
daromus "Draugo" redakei-

, jai ir man pačiam priekaištui. 
Gavęs bendrą atsakymą kad 

oi 

J atkartoji 

I 

Tamista nepritari ir nepal 
i tų priekaištų, skaitysiu 

. 'ginčus baigtais. Jeigu Tamista 
palaikai ir pritari savo tėvo 
priekaištams, tuomet prašau 
paaiškinti: 

1. Kokios buvo sutartys-ma
no su Tamista daromos pri<^ 
Katalikų Seimo koncertą? * 

2. Ąr aš esu, sutarties su T ^ 
\ mista neišpBdęs? 

3. Ar "Draugo" redakcija 
yra kur nors savo^nuomonę a-
pie Tamistą, kaipo daininin
kę, pakeitusH 

4. Ar Tamistos nedalyvavi-
,»io Katalikų Seimo koncerte 
vienintelė priežastis buvo Ii-

. 

\ 
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Pasitikėdamas Tamistos ci-
vjlo ilrąsa ir teisybės meilė 
palieku ' 
^Su tikra pagarba 
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Kun. Dr. Ign., česaitis. 

» 

Delko netaiki parapijos sutvarkyta, 
- ! kaip jie norėtų, viso^fo priežastimi mato 

Vyskupą Matulevičių. Kiek šitas nekaltas 
žmogus turi nreikentėti, sunku įsivaizduoti. 
Kaip pradės endekų laikraščiai, netik Vil-

t niaus, bet ir visos Lenkijos, vyskupą šmeiž 
ti, net visokiais žodžiais, kaip: bolševiku, 
tiesiog heretiku, plūsti, tai ištisomis sa
vaitėmis. To negana. Jiems norisi prieš 
Vyskupą minias suagituoti, tat šaukia tam 
tikrus mitingus, kur prikalba ant vysku-

- po neišpasakytų dalykų, tiesiog miniai 
paduodama nuntis, kad geriausias būdas 
vyskupą iš Vilniaus išvaryti tai prievar
ta išvežti. Kiek vyskupas gauna anonr-
niinrų laiškų su grasinimais, tai ne tik 
pakanka pečiui pakurti, bet ir iškūrenti! 
Ir už ką endekai taip nekenčia vyskupo? 
Už tai, kad Jis nenori į jųjų politinį ir 
tautinį vežimą įsikinkyti, už tai, kad jis 
stengiasi visas tautas teisingai patenkinti. 
Tr protingi žmonės, geri katalikai — be 
tautyti?s skirtumo — ar tai lietuvis, - ar 
knkas ar baltgudis — myli ir gerbia sa-

rvo vyskupą; tik tiems vyskupas nepatin-
f̂ ka, kam rupi ne bažnyčios ir katalikų sie-

lų reikalai, bet politinis bei tautinis ge-
. -šef tas. . 

Pastaruoju metu endekai buvo nosį 
nuleidę, nes «Popežius Pijus XI,,kuris kai-

kęs, parašė Vyskupui Matulevičiui laišką, 
girdamas jį, kad visomis tautomis teisin
gai ju pi naši. * - į 

Lenkai endekai matydami, kad lietu 
viu dvasiški ja 'pastoja jiems kelią^ liaudžiai 
pavergti, ištautinti, tat nuo senų jau laikų 
labai susirūpino Vilniaus kunigų semina
rija, kad ją savo tikslams užvaldžius. Jau 
nutylint vidujinius seminarijos santykiu^, 
del kurių retai kuris lietuvis jaunuolis | 
gali seminarijpj ištverti, tik paminėsiu, 

.kad lenkų akcija yra "nukreipta dabar 
ypač į tai, kad kuodaugia'usia pristatyti 
seminarijai lenkų kandidatų ir tai iš gi
lios Lenkijos, kaipo labiau ištikimesnių, 
ir raginti jaunus lenkus kunigus eiti auk-
štuosius mokslus ir juos tame šelpti. Ne 
laibai senai "Gazeta Wilenska" paskel
bė Vilniaus kunigų seminarijos auklėtinių 
statistiką, sulig kurios lietuvių tebėra tik
it , ir su pagerėjimu tasai laikraštis raini, 
kad lenkų auklėtinių dauguma iš Lenkijos 
kilę. Koks pavojus iš .to gresia Vilnijai, 
nereikia nei aiškinti. Prieše 25 metus Vil
niaus seminarijoj lietuvių butą daugiau 
žegu 50%, o dabar tik apie 7%. Koks tai 
didelis skirtumas! Vilniaus seminarijoj 
dabar yra septyni kursai, tai reiškia, kad 
kiekvienam t kursui neišpuola nei po du 
lietuviu! Remdami lenkus kunigus studen
tus lenkai tikisi, kad* ateity aukštesnės di-
jeeezijoj vietos ir abelnai vadovavimas 
savaime pateks .lenkų rankosna, nes kitų 

| vtautų aukštesnius mokslus išėjusi dvasiš-

džiui, žinau tikrųjų šaltinių, kad dau
guma lenkų kunigų tik ką baigusių se
minariją gauna iš tam tikros draugijos., a r 
komiteto pasiūlymą, ar nenorėtų toliau 
tęsti mokslo, o kas del lišų, tai ten, jau 
pampinta. 1922 metais ėjo aukštesnius 
mokslus dvidešimts devyni Vilniaus dije 
cezijos kunigai, jų tarpe tik keturi lie
tuviai! Skaitlinės aiškios! 

Be to lenkai klierikai atkreipė domėr 

sio į lietuvių kalbos molrihimasi. Seniau 
lenkas klierikas neturėdavo visai jokio 
noro lietuvių kalbos mokintis, mokinosi 
tik priversti— mat seminarijoj lietuvių 
kalbos pamokos visiems klierikams pri
valomos— ir tik tiek, kad/per kvotimus 
"perlindus"i 

Pastaruoju laiku tarp lenkų klierikų 
apsireiški a cįįdesnis lietuvių .kalba susido
mėjimas, žinoma, nebe įtekmės iš pašalies. 
Kadai? tūlas lenkas profesorius tai«ė vie
nam lenkui klierikui: kvailiai esate, kad 
nesimokinate lietuvių kalbos; jei mes turė
tume lenkų kun.,. mokančių lietuvių kal
bą, tai lietuviškose frarąpijose klebonau
tų lenkai; tuomet mm diriguotumėm, o 
ne jie (reiškia — lietuviai), (Tai faktas!) 

Lenkų pereekiojimai neaplenkia ir su
sipratusių kaimo gyventojų, ypač jojo vei
kėjų; tokių kaimų, ypač kaimiečių veikė
jų labai neapkenčiama.: Mat augąs kaimo 
susipratimas pakerta lenko viltį pačiose 
šaknyse; jam tais primena, kad jei ne šian
dien, tai rytoj, lenke, turėsi išsižadėti Vil

nijos. Lenkas .nuolatos' dainuoja pasauliui j dus ir priemones, ir drauge lietuvių nusi-
įprastą savo dainelę: "Vilnijoj jokių lie
tuvių .nebĖra tik keli demagogai inteligenr 

tai: kunigai, gydytojai, advokatai, redak
toriai, kurie visą trukšmą ir kelia, jie $au 
tik įsivaizdavo, išgalvojo .kokią, ten lier 
tuvių Vilnijoj liaudį, lietuvių teisės, pri * 
šios šėmės". 

Taigi kaimo susipratimas, nusistaty
mas yra tikras lenkui-pailis. Ir dėlto len
kas taip bijosi lietuvių kaimo atbudimo, 
ir kur tik pajunta tą atbudimą, tai visu 
smarkumu jį puola, kad susipratimo ki
birkštėlę pačioj prad&ioj užgniaužus. Tuo 
suprantama, kodėl lenkai su kaimiečiais 
kartais dar žiauriau inblauriau elgiasi ne
gu su inteligentais: čia norima. kaimietį 
tiesieg bausme atbaidyti nuo lietuvybės, 
kad jisai apie jį nei sąpnote nesapnuotų. 
Jau anam straipsny apie Lydos ąpskr. 
ininėjau,; kad tokie kaimai ir žmonės turi 

statymą. 
Jau tas, kad lietuviai visai nedaly

vavo rinkimuose, išskyrus kelias išgamas, 
parodo aiškiai didelį mūsų Vilniečių su
sipratimą. Vienas žymesnis Švenčionių 
ąpskr. lenkutis, kuris dirigavo apskrity 
rinkimų akciją, man prisipažino, kad jis 
visai nesitifaėjo lietuvių kaimuose rasti-
taip didelio pasipriešinimo; sakęs, kad jam 

. vos netekę .nuo lietuvių moterų paragautK 
šluotų. Ir ištikrųjų dažniausia šluotomis 
agitatoriai buvo vaišinami ir ta akcija pa
sižymėdavo lietuvės moterys, mat jeigu 
vyrai tai padarytų, greičiaus galėtų žan
darai prikibti, o su moterimis ir "tolko" 
nesuras. 

Adutiškio miestely moterys visai ne
davė agitatoriui kalbėti, o Melagėnnose 
agitatoriui tokią sutaisė " viešnagystę'', 
kad vos žandarai apgynė jį; tiesa, kai*ku-

rr« 

V i 

. rionis moterėlėms {eko ir "šaltoje" pašė-
tik dėlto, kad j ie lietaviąi, ir didesnes, ^ ^ ^ v i s a i n e ą p s U p n i n o j ^ ^ 
rekvizicijas ir mokesčius nešti,- ir pašto-1 g i r y ž i m o ^ ^ &tkaTtoi[ p ^ į ^ 
čių daugiau eiti ir tam. panašias sunkeny-1 f,.^^ L 

•**Straž k i ^ m a " agentas Fflip, kal^ 
bąs labai gerai lietuviškai, pasakoja su 
juo tokį atsitikimėlį Melagėnų valsčiuj: 
"nuvažiavo jisai vienan kaiman agituoti, 
kad dalyvautų žinonės rinkiniuose; lietu 
viai tkaimieČiai jam pasakė: "Ponulis 
gražiai lietuviškai kalbi, bet kas tavo ten 
širdy, tai galas žintf". Ir agentas,, žinoma, 
nieko nepešė. 

bes pakelti. 
Vilnijos lietuvių kaimas parodė daug 

politinio ir tautinio. susipratimo barant 
lenkams rinkimus į rVilniaus "seimą" «,ir 
nkobilizacĮjos metu. ^ia tik reikia stebėtis 
iš kaimiečio, kaip moka suprasti i r įver-
-tintiĄeiikų. pinkles, o dar labiau sugebė
ti taip didvyriškai priešintis, o reikalui 
esant ir kentėti. Stoka čia vietos apraši
nėti visus tenkų agitacijos į " seimą'' bu-
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Lietuviai Daktarai 

P H D G Ž 3 

- • • • - * 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai. 

/fcv*2533s 
Tr> Btvd. IMS 

Dr. C. Z. Vezelie 
LIETUVIS DKNT1OTAS 

9719 SO. ASHLAND AVEJIUB 
ARTI 47-toa Gatvė* 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Beredomis nuo 4 iki 9 rakare. 

• ' 
i 

1 ' ' 

DR. P . ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po nu 
9341 — 41 8o. Uolokid 

Haojaine Jociaus Reot. 1 lobų. 
Pattaw> Llcuntna nuo 9-19 A. 9JL 

•-8 9. 44. 
Tcl. Boalerard 7179 
RcaldmHMs TeL Fairfaz 9*74 

_.. ' " n 

H 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

OHIGAGO, n X I H O U 
Telefonas Vaida SftftJ 

Valandos — I Iki i ) 19 ryte 
po pietų S iki 8 rak. Nedėliota 
ofisas uždarytas. 

• > 

TeL Boalerard 2-140 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, EU. v 
» 

••»aiLaajtaaaattt.aaaiAtižjaaAaJ« a 
a 

.m 
a 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Hafcted Str. 

* TeL Oaoal 1118 
\ Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po plot 

5 iki 7 yal vakaro. 
» Re*. Tai.: 2 iki 4 po pietų. 
a 4193 Archer Ave. 
* Tel. Lafayette 0098 
9W¥ir&wrr*5S3^*tt'5^¥i ssa tt 

ŠAULIŲ SĄJUNGOS AT 
STOVO GERB. A. ŽMUI

DZINAVIČIAUS 
MARŠRUTAS. 

Tretiad. Sausio 31 7 vai. 
vak. Spriagfielid, 111. 

Penktad. vasario 2 d. 7 vai. 
vak. Westville, 111. 

liu laimėjimu. • 
Po vaidinimo buvo muzika 

k* šokiai iki vėlumos. 
Koresp. 

KRUNAMIEJI PAVEIKS 
LAI. — BOLŠEVIKŲ 

LAIDOTUVĖS. 

e PATRIOTAI. 

Išskaitę "Drauge" , kad A-
merikos lietuviai subruzdo pi-
nigiškai ir moraliai1 remti Klai 
pėdiškius lietuvius, kovojan
čius už savo laisvę ir besis
tengiančius prisijungti prie 
nepriklausomos Lietuvos, t uo
laus atsiliepė patriotai iš įvai
rių kampelių ir prisiuntė au 
KU- ' - — 

Iš Franklin, Pa. , 

Vincas Tamošaitis . . . . $5.00 
Antanas Sacevieia 5,00 

Iš New Canaan. Conn. 

Mykolas Juozapaitis . . $5.00 
Iš Chicago. IU. 

t . Skinkis $5.00 

MOKSLEIVIŲ NAUDAI VA 
KARAS IR PRAKALBOS. 

-

TeL Ganai *&7. Vak. Ganai 21is) 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 South Hakted Street 

Valsndoa: 19 lkl 12 ryte: 1 iki 4 
po pietų: • IU 9 vakare 

z. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

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

Abstraktai cxaminuojami, pinigai 
ant real estate skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Cnamber of Commerce Bldg. 
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1178—4945 

VAKARAIS 
8238 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 8737 

[TeL Randotph 4758 

A A S L A K I S 
* ADVOKATAS 
Ofisas viduniiestjje 

ASSOCIATION BLDG. 
19 South La Salle Street 

a Room 1383 
a landos 9 ryto iki 5 po pietų] 
Namų Tel. Hyde Park 3395* 

* J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETCVIS ADVOKATAS 
DAen.: R BĮ 1-127 H. Dearborn 
Street TeL Dearborn 4094 
Vakarais: 10739 8. Wabasb Ave. 
Roseland Tel m i l m a n SS97 

GALIMA GAUT "DRAUGE" 

s 

Apie Kristaus Sekimą. Si 
knygutė parašyta Šv Tomo iš 
Kempio. Ją skaitydains, žmo 
gus randa tikrą dvasiai mais
tą. Ne vienas paklydėlis ją 
skaitydamas atsivertė ant tie
sos kelia Ji tinkama visiems 
lo apdarais $1.20, sknros apd. 
luomams. Jos kaina, sn audek-
$1.80. 

Draugas Pnb. Co. 
2334 So. Oakley A ve.. 

Chicago, EI 

Sioux City, Iowa. — Pastan-
gomi> moksleivio J. ZabuUonio 
21 d. sausio, vakare, šv. Kazi
miero parap. svet., buvo su
rengtas gražus ir įdomus^ var 
karas su prakalbomis mokslei-* 
vių vajui, t. y. sušelpimui ne 
turtingi} moksleivių* Pirmiau 

-si i gerb. klebonas kun. J. Čeĵ  
pa atidarė vakarą ir paaiški
no šio vakaro tikslą. 

L. (iritaitė, pasakė eiles* 
**Vienybėje' ir St. Ūselis — 
4<Prade<lant Mokslą^. .« 

Kalbėjo adv. A. Tamošaitis. 
•Jis gražiai kalbėjo apie moks
lą ir jo vertę ir taipgi prašė 
\isų remti neturtingus moks
leivius. Paskui kalbėjo moksl. 
J. Z a b u l i o n i s k u r i s p l a č i a i i r 

il<;ai kalbėjo iš lietuvių moks
leivijos istorijos carų viešpatį; 
vimo laiku Lietuvoje ir čionai 
Amerikoje. 

Po to kalbėjo gerb. klebo
nas, apie neturtingų mokslei
vių padėjimą. Jis kartais ir 
jausmingais žodžiais visų pra
ši," aukoti ir šelpti neturtingus 
moksleivius. Po klebono kal
bos moksl. J. Zabulionis su 
gerb. klebonu rinko aukas. 
Kiek surinko tikrai 
nesužinojau, bet jie pirm 
rinkimo sakė, kad bus laik-
įršėiuose paskelbta visų auko
tojų vardai ir pavardės ir kiek 
surinko. Kiek teko sužinoti tai 
išviso pelnė suvirs $60.00. Tai 
graži auka iš mūsų mažos ko
lonijos. 

Po aukų rinkimo kun. kleb. 
J. Česna dar antru atveju kal
bėjo ir visiems širdingai dė
kojo už aukas. 

l/askui buvo atvaidinta gra
žus veikalas 4 veiksmų " Išva
davo" ir vieno veiksmo vei
kalėlis "Neužsimokėjęs pabė
go". Abu veikalu buvo atvai
dinti kuopuikiausia, nes visi 
savo roles atliko labai gerai. 
Kai pirmą veikalą vaidino tai 
publika ašatas šluostėsi iš 
graudingumo; o antrą kai vak 
dino tai iš juoko publika ne
galėjo juo atsigėrėti. Giedri-

Grand Rapids-. Mich. — 
lietuvių Teatro B-vės narys 
Kaz. Lukšis sausio 18 ir |19 
dd. J50o>3 krutamuosius paveik
slus Sv. Petro irrPovylo svet. 
Per abu vakaru žmonių buvo* 
pilnutėlė svetainė. Paveikslai 
huvo'iš Lietuvos. Itin įdomus 
pamatyti kiekvienam. , 

, Parapijinės mokyklos vai
kams po pietų penktadieny bu
vo rodoma atskirai. Tas labai 
pagirtina, nes teikė grasia 
progą čia gimusiems .pamaty
ti Lietuvą paveiksluose, kurie 
jų vaiaduotėje gyvais liksis ir 
vėlesniame gyvenime. Tai :-
tikins juos, kad Lietuva ne 
tolgs jau varguolių ir bemoks
lių kraštas, kaip priešai gar^ 
sina, bet savyje yra turtingas, 
turį savo Presidentą, didingus 
vyrus ir karžygius, turi augš-
tas mokslo įstaigas, turi gra
žių ir istorinių piliakalnių, 
taipgi turi puošniausių mūru 
ir d. k. Gi Lietuva tikrai Lars-
va ir Nepriklausoma šalis, ku 
ri yra demokratiškiausia j>u 
šauly. 

dar Lietuvoje. Mat, vieno kai 
myno išgaišo karvė ir akurat 
ji likoažl^asta žemėje, kaip ir 
vėlioriė bolševike, be maldų,vbe 
k'Amžiną AŲlsį>\ 

P'ie, kurie išsižadėjo tikėji
mo, matote, prie ko eina. 

Baisu ir baugu net minėti 
apie tai. 

Jau gana. Katalikas. 

'PASILINKSMINIMAS. -PA 
VEIKSLAI. - CHORAS. -

BAZARAS. — ŠOKIAI 
J 

WegtviUe, FU. — Sausio 14 d. 
vietinė L. D. S. kuopa surengė 
pasilinlcsminlino vakarėlį. Pel
ną skyrė sušelpimui St. ir 
Jono Genių, kurie iš priežas-
ties ligos ilgas laikas negali 
dirbti. Jie yra nariai L. D. S. 
Sveiki būdami užimdavo vie
tą visuose parapijos darbuo
se. 

Pelno liko nemažai. Visas 
l>elnas~ paaukota jiem.. 

15 ir 16 d. šio mėnesio L. 
Teatro B-vė rodė krut. paveik
slus. Nors Westvrilei priskai-
tama arti - 3,000 lietuvių, bet 
viršminėtų paveikslų pamaty
ti atsilankė vos 300. Pasirodo 
koks jų pariotizmas, kad nė 
savo gimtinės nenori pamaty
ti Kada mus .lietuviai susi
pras! ' 

= 

klauso. Tiesa, matyt, kad cho
ristai jauni, bet visgi gero vc-

ijutradienls gaus io 30, 192Ž 

Bet jei vedėjas nekreipia do
mės į chorą, tai ko tikėtis iš 
choristų 

Jėgų yra, vedėjas jaunas, r^bar persivertė kitan pu 

• * -
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djjo lengvai butų suvaldemvj-žuviaĮs mįįgo kpbįti. kad }js)& 
~ Ye^ko 4 tW^l strcete^ p N g u o l l 

čiai valdo £uv. , V f a # ^ i o ^ T J 
gresą ir kitas įstatas. 

smarkus, .tad suraskite kas 
slopina giedojimą, tada turė~ 
si te chorą. 

Sausio 27, 28, 31, vas. 3, 4, 
7, JO, 11 ir 13 d. įvykstsupa-
rapijos bazaras, "Moose hall" 
Tadgi, parapijonai, neapsileis 
kitę nė vienas jo rėmime; ne
atidėkite, kaip kituomet, ąnt 
svetimtaučių. 

Naujas parapijonas. 

KONTRASTAI. 

sėp. Šįandien: Rytai ima šauk 
t i, kad Vakarai valdo 'Kongre
są, i Ir tiesa, Vakapų f armeriai j i 
jų reikalai sudauš dabar k:on- \ 
.greso ž\Tuiausią darbo dalį. 
Visoki planai, biliai eina vittį) 
nas po kito ir neša faroieriams 
geradarybes. i. 

Sykiu su žemAiii'bių gėlimu 
pageidaujama, kad šalies „gy
ventojai suprastų prekybos 
laivyno padidinimo svarbą ir 
kad tam reikalui pritartų. 

Kiekvienas galėjo pastebėti, 
kad bedarbė, buvusi plačiai iš
siplėtusi 1922 m. pradiieje, įiį 
pabaigoje beveik pranyko.-Vi
si, pradedant, nuo paprasto 
darbininko (leiberio) ir l>ai-
giant bankieriais, turi darbo 
užtektinai. • Bodo^, turėtų vi
sur sugrįžti ramumas ir pasi
tenkinimas. fCuem tarpu ne. 
NAo Rytų lig Vakarų, visoje 
šalyje galima pastebėti didejį 
judėjimą, feilkiantįv neramu
mą, kaip ir kokį kerštingą 
jausmą. / 

piNieus uernvoM 
Nnrinrfciin 
- p « -

Dotoius^r LHois 
Pigiausiai ir Greičiausiai. 

|8HITfUL MmUFACBtf)16| 
UISraiOT BANJC j 

U12 W. S5^th flt. «Uj9)go 
Turtas,virš tfflMmm 

Daugeliui baisu, kad tam 
tikslui valdžia leis dauįg pini** 
gų. Baimė -gana pamatuota.^ 
Be pinigų laivynas neišaugo. 
Bet apekaitoma. ^ąd tie pįni-

v, 
gai su dideliu nuošimčiu #J$L 
padidinant. Išlies eksportą ir' 
pasilieįiant sauiJinįgus^toariė 
<l*fear ialeįdžiiMni laivų samdy
mui. 

a. P. ft. 
^ • a U • ! I I I . • „ • . | 
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Bolševikų laidojimas. 

ninkai taipgi džiaugiasi dide* 

Lig šiol dar nebuvau matę*, 
kaip bolševikai laidoja savo 
komradus, atsiskyrusius nuo 
jų. Nungi pasitaikė proga. Ir, 
smalsumo apimtas, sumaniau 
dalyvauti šermenyse mirusios 
bolšovikės Stacilauskienės, ku 
rią jie laidojo sausio 20 d. 
laisvose kapinėse. 

Kadan?e Staeilauskų šeinoy-
sm buvo katalikiška. Vienas 
brolis šiek tiek laikosi^dar ti
kėjimo. O kitu du broliu su 
savo žmonomis patapo bedie
viais jau njuo^X. Mockaus pra 
kalbų.Viena, mirtinai sirgda
ma, dar šaukėsi kunigo į ligo
ninę, kad aprūpintų ją šv. sa
kramentais. Po jos mirties, te-
čiau bedievis jos vyras neiš
klausė savo žmonos paskutinio 
maldavimo ir neišpiidydama^ 
jos* troškimo, palaidojo ją 
laisvose kapinėse. 

Dabar gį mirė kitoji viršui 
minėta žmona, kurios laidotu
vėse ir aš dalvvavau.Gvvenime 
ji buvo visų garsiausia bolše
vike ir vadirka visuose jų už
manymuose. Tadgi susirinko 
daug palydovų ir palydovių. 
Maniau, jog bus iškilmingos 
ceremonijos. Bet, kaip didžiai 
nustebau ir, kaip suneramino 
mane juodos mintys, kuomet 
be jokių apeigų ir maldų nu
lydėtą į kapines, ėmė ir įme
tė j duobę, už versdami jos la
voną žemėje. Tai viskas. Pas* 
kui ėmė ir išsiskirstė. 

Man pa^idarti juoda akyse 
ir baisu. Gale apėmė mane <li-
dtflė baimė ir šiurpuliai. Troš
kau nuo jų prasišalinti kuo-
greičiausįa. Juk aš negaliu su
tikti, kad žmogų, kurs buvo 
sutvertas Dievo paveikslu, pa
laidotų, kaipo kokį gyvulį. 
Stengiaus nuo savęs prašalinti 
baimę ir juodas mintis. Dre
bėjau. 

• Ir prisiminė man viena is
torija, kuomet mažas buvau 

Sausio 21 d. vietiniai Vy
čiai surengė šokius. Pelno li
ko plLsėtiniai, nes svetainė bu
vo pilnutė. Taipgi į šį vakarą 
buvo atsilankęs vytis Balčiū
nas iš Clfieagos. 

Dažnai tenka skaityti kriti
kas tai koncertų ir tt., bet .as 
čia noriu šį — tą patėmytl 
bažnytiniame giedojime. Nors 
nesu senas čia gyventojas, bet 
laike mano buvimo, vietoje 
daryti pažangą, matyt, choras 
eina silpnyn. Nesakau kad 
skaičiumi ar Wlsais; rėkimu 
galėtų perviršyti visus chorus 
("kiek e s u g i r d ė j ę s ) . Ž m o g u s 

atėjęs bažnyčion nori kad 
mintys skristų angštyn. Gie
dojimas turi tame svarbą. Be 
sutarimo, .švelnumo ir harmo
nijos, tai ne bažn. giedojimas. 
Pas mus taip yra. Nežinia ke-
no čia* kaltė. Choristai skun
džiasi, , kad varg. visai neat-
lojąs, sako, visados žiuri kad 
tik repeticijai greit užbaigus. 
Vedėjas gi sako, taį ką as 
jiems padarysiu, kad jie ne-

N A U D I N G A S 
i 

Pirmas kišeninis Liet.—Ang 
liškas ir Anglo—Lietuviškas 

Talpina , savyje 18,000 žodžių 
Knygeles didumas^ 5colių.ii 
gumo, ir 3 colių platumo, taip
gi turi gražius apdarus, aiškią 
spaudą; ant plonos popieros 
spausdyta. Ant galo knyga 
tės randas rpaaiškinimas, kaip 
tapti Amerikos piliečiu, taip 
gi yra surašytos visų valstiją 
sostinės. 

Atydžiai skaitant ir moki 
nanties, kožnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tašyk-
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam tą žodynėlį 
įsigyti, .ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nes jis nestoras îr la
bai nežymus kuomet jį nešioji 
kišeniuje. 
Jo kaina labai pigi tik vie
nas doleris, ($1.00). 

• • " y ^ M M 1 

BŪTINAI ĮSIGYTI 
Albumėli dviejeise dalyse. Jo
se randasi graiždatasi Lietuvos t 

vaizdai. Kaina pkmos dalies 
40c. ir IT dalis 40c. Užsisaky
kite tuojau, nes nadaug turime 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, IIL 

• * » » » « M » | 

yra Cure Institute 

Gerbūvis pradeda grįžti. Far-
meriai. valdžios" remiami, ima 
daugiau savo darbo produktų 
išstatyti. Gelžkeliai ima tuos 

Buvo nelabai seni laikai, 
kuomet nekurio "pikti" lie-
dalykus sparčiau į visas pusės 
išverioti. Visur, visokių mais
to produktų atsiras vis daî r 
giau ir jų kainos turės pulti 
žemyn. S 

Kylant žemdirbystei, atsi* 
randant vis didesniam skait
liui jos produktų, gelįįeliu 
kompanijos gamina daugiau 
vagonų. Tat plieno dirbtuvėse, 
medžio fabrikose atsidaro nau
jos vietos darbininkams. Ne-vlltci. vajtfc ©892 
kurie Amerikos politikai pra-ijl J*- ^ A ^ į J ^ 8 1 * 
matq, kad 1923 m. turės buti-v 
labai laimingais šios šalies gy 
v e n t o j a m s . 

i -

J. A. VBLOIflS 
OsteppątlUte, C h t o p f i t i l 

Naturapatlėv 
Gydau Ivąlriaa liesai o ypaUa-

>gai užsisenėjuslaa, be vatetu ir 
operacijų, — natUafcetftte bu 

dalą. 1 
499)4 Archer A T . BffiglUpti Park ' 

yUfiater a i d * . , *-wa Jiibos. į 
Valandos: nuo 9 lkl 12 diena. 

Kuo « iki 8 vali 
Nedėldieniai? nuo 9 ilki IX. y 

Tel.» Latayette I M S 

Dr. A. A R0TH 
RUSAS OYDYTOJAi > 

CUUiUROAS 
epeclaUataa Motrrrtkc, TrriSką 
Vaiku m įim oteooHk« Ikj^ 

OflMfi: 9835 & Halsted 8L 
V«L: 49—11 ryto: 9—9 po 
plot, 7—«rak. Nod. 1 9 — I I d. 
Raa 1149 ladependonoo Blvi 

Cnicago. 
sae a s 

— 

i: 

į I 

Vai. nuo 9 iiryto ,Ui 8 i vai. aalc 
Ket. ir Ned. nuo 9 iki <1 Vai. 
pietų. 
3247 Euterald Aro. 

^ ^ 

PRANEŠIMAS. 
Ina t rankao Dr. Cbaa. 

• • 
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LINIJA u9Broadvay. N e v o k i 

SSSdLICTUV^ 
PER 

f* 
MfiUIlGĄ, 

VA*TDO«IT VISI j į 
nonsatŲ J U B 

Visa Trcvia Rlosa Padalinta U M^mlmtlŠm 

S. S. P O L O N I • • 
Trečio* Klasoo 

. *anto.lr 
pafĮirfml ir draugai 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip tr 

,nuo patie* Dr. O. U. Olaaor. 

Ofiso Valandofl; Kuo 19 ryto 
iki t, po,platu, nuo, Mkl~7Jtffc. 

nuo i t iki f. po i>Ma 

AR GALVA SKAUDA? 

. ^ ^ ^ ^ - . ^ , ^ . ^ . ^ ^ . ^ , ^ ^ - y » ^ — » » » » » » , » > » 4 « • < . • • į y i > • 

aymptomai 
lauJa.pMrto 

Gal ^eikalint^ akiniai T 
Paaiklausk wS5m^53*n. 

m ̂ gjfgjg; Mei ėo 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 1S, 1 4 , * 17 
l ( | .x Ant THiiana Plat f« 

Temyk ,9UAno 
Valaadoa nuo 19 ryto 

noaaitOfaj* nuo •• un 

Susipažinkite & u Maž ą j a 
Lietuva-Klaipedos Krasiu. 

i 
Ką tik gavoine iš Lietuvoa 140. puslapių .lqr|^ą tBO-

VO 20-TA DIENA'' kurioje plaeiausiai aprautastElai-
pėdos Krantas. Joje yra 20 įvairių .paveikslų, tarpe jų 
yra dabartiniai vadai kurie šiomis dienomis išvijo fran-
euzus iš Klaipėdos. Ja skaitydami, pamatysite Mažąją 
Lietuva kaip ant delno. Taigi užsisakykite iąja.tudjau! 

Kaina tik 40c. 
!MAt7Q*S * U B . ijft 

2334 So. Oakley Avenue Chieufo, J}fow& 
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JUODOSIOS RANKOS 
DARBAS. 

Nežinomi piktadariai Cam-
brids^e gahvje užpuolė ir ant 
vietos nušovė praeinantį John 
(Jraniata, 35 m., biliardines, 
T)29 AVest Division st., savinin
kę. 

Policija sako, kad taį^ bus 
jnodrankiu darbas. 

NUBAUSTAS KAIPO 
GRAFTERIS. 

Illinois valstybės registraci
jos ir švietimo departamento 
viršininkas VVilliam X. Miller 
teisėjo Hebei teismo rūmuose J riimą. Apgailėta, kad lietuviu 

veik nieko nebuvo reikiama. 
Paskutiniais laikais pradėjo 
reikštis gyvesnis judėjimas. 
Prieš kelias savaites buvo 
daug kalbėta apie organizavi
me klinbo kurs jungtų vieti
nius lietuviais, jų dvasia stip
rintų, rūpintųsi bendrais jų 
reikalais. / 
Sausio 21 d. prie Archer ave. 

ir 72 ave. buvo pirmas susi
rinkimas tikslu organizavimui 
to kliubo. Laikina, valdybą, iš
rinko: Joną Grigaitį — pirm., 
M. K. Paulaitį — rast. Į kliuV 
hą, įstojo apie 10 asmenų. Bu
vo daug kalbėta apie šios apy
linke lietuvių būvio pageri-

kitus gerai išlavina, užtai į CICERO, JL&: — Kat. Spau-
jo rengiamus vakarus publika -dos Br-jos vietinės kp. susi 

• 1 • • 1' i T • 

atrastas kaltas papirkimų ė-
mime ekzaminuojant gydyto
jus ir farmacistus. 

Taigi, apkaltintas kaipo 
grafteris nubaustas 1,000 dol. 
pabaudos. 

NELAIMĖ NUVARĖ 
Į KAPUS. 

Namuose, 1812 Arthington 
st., eksplidavo kerosininė lem
pa. Mrs. Amelia Cain, 69 m., 
pagrobė liepsnojančią lempa 
ir išmetė laukan. 

fTuojaus pati viena viduje 
ėmė gesinti kilusį gaisrą. Bai
siai apdegė. Visgi ugnį užge
sino ir pati sudribo. Paimta 
ligoninėn mirė. 

AUKOS KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMUI. 

vaikai neturi progos išmokti 
lietuvių kalbos. Taigi kalbėta 
apie reikalą suorganizavimo 
lietuvių parapijos, į kurią ga
lėtų įeiti Archer ave. apylinkė, 
8ummit, Argo ir Clearing a-
pylinkės. Prie parapijos jau 
butų galima įsiteigti lietuviš
ką mokyklą. 

Nusitarta sekantį susirinki
mą laikyti vas. 4 d. Žolino na
muose, 6709 Archer ave. Visi 
tos apylinkės lietuviai yra 
kviečiami atsilankyti. 

M. K. Paulaitis. 

GARNYS SKRAIDO. 

West Side padangėje pra
liejo skraidyti garnys. Pir
miausiai jį pastebėjo moterys 
ir pradėjo jam nešti dovanu. 
J r Moterų Są-gos kuopa ir ap-

) lamai "VVest Sidės gerosios mo-
Mykolas Juozapaitis, N>wųerys net i Meldažio svetainę 

l anaa^\, onn $.).00į J4lV0 susiėjusios su gausiomis 
Vincas Tamošaitis, Frank- į dovanomis vis tam šposinin-

J m ' a 5.00j i-Tlį garniui. I r dovanojo ir ap-
j Antanas Saceviėins, Frank-į dovanojo, prašė ir maldavo 

"n* " a 5.00i k a ( | tik garnelis neatskristų 
co dainininku, bet su muzike. 

Viso $13.00; I ) a r daugiaus! Xe tik West 
Pinigai atiduoti Chicagos j g i d e puante s a v o skaitlin-

Klaipėdos Komitetui. „ i į x m h } delegaciją su linkėji-
Dmupo Adnrin. {naįs ; r dovanomis/ Brklge-

portas ir tas nugirdo garnį 
bekalenant West Sidėje. Te-
ėiaus jis atsiuntė skaitlinges-

Jan turbūt daugelis žino, n? **** n e ^ 1 m o t m * d ( ^ a c i -
kad nemažas būrys lietuviu |& i r

 (
t i e P™8* S*™* 0 ka*1 

gyvena pietvakariniame Chi- Į<'ainiriinikaiiems dovanotų. Ei-
cagos krašte, Cicero Ave., 72 į™ s m a r k i o s va ržy te* . Aš 
Ave. ir Archer Ave. apylinkėj,' m a n a u - k a d W e s t S i d ė s m o t e ' 
kur ypač vasarą labai gražu ^ s Pralo*> ^'l^1 k a i P Bl i<tec-
IT malonu ir sveika gyventi. p o r t o v y r u d*g»«U»» skaitlin

gai atsilankytų ir West — Si
dės vyrai su prašymais ir <do-

ir rieti'lpsta. 
Pirmiausiai programoj buvo 

suvaidinta juokinga komedija 
"Daina be galo" kurią atliko 
šie asmenys: Garliauskas °— 
K. Sabonis, Grybas — Pr. 
Norvaišas, Durovas — Jnoz. 
Kareiva,3 Vera — Ba&doniutė, 
Teresė — E. Dočiuliutė, Abe
lis, žydas — Jonas Kulikaus-
tas . Visi artistai — mėgėjai 
savo roles atliko kuopuikiau
šiai. Juoko tai tiek ir tiek bu
vo. 

Po šio buvo suvaidinta ki
ta juokinga komedija "Ne-
atmezgamas mazgas" kurią 
puikiai atliko šie: Felčeris 
Kanapinskas — J. Kulikaus
kas, Marytė — E. Dociliutė, 
Vijurkas — J. Kareiva, Mar
gelis — Kast. Sabonis, Buro-
kienė — L. Gricaitė, žydas — 
Pr. Norvaišas. 

Visi artistai gerai vaidino, 
bet jau K. Sabonis, tai profi-
sionalis artistas. Kaip jis nu
davė girtuoklio rolę, tai tik 
stebėtis reikia. Rodosi ir ge
riausias "pijokas" taip nebū
tų padaręs kaip p. Sabonis. 

Į Publika visai jo nepažino, sa
ko tat naturalisz girtuoklis. 

Po vaį'dinimo Aušros Vartų 
par. choras, vadovaujant p. K. 
Saboniai, gražiai sudainavo 
trejetų gražių dainelių. Už pa
sirodyme publika atsimokėjo 
gausiu delnų plojimu. Po pro
gramos buvo šokiai. 

Žvalgaitis. 

rinkimas įvyks antradieny, 
sausio 30 d. 7:30 vai. v^k. -Sv. 
Antano par. mokykloj. Kurie 
nariaį esate užsimokėję, galė
site gauti knygas. Bus išduota 
raportas iš Kat. Spaudos Sa
vaitės veikimo. Daug' reikalų 
yra aptarimui1. iFaigi, visi na-
riai-ės atsilankvkite. 

* Rast. J. N. 

R E I K A L I N G I 
VYRAI 

Kalviai — prityrę prie autcfcnobi-
llų sprinksu dirbti. 

STANDARD SPRING CO. 
232 E. Ontarlo Street 

Mūrininkai — $1.55 į valandą — 
Atsišaukite 

920 Forest Avenue 
j vakarus nuo Main gatvės 

E va n s ton. IU. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

Chicagos palte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatu persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

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

Reikalingi sorteriai — skalbykloj 
(wet waah laundry) '5 dienos darbo 
savaitėj. 

WEST TOWN WET WASH 
3513 W. Madison Street 

Reikalingi vyrai — gorteVtai, pa
rkeriai, truckeriai. 

Atsišaukite 
SEARS ROEBUCK & CO. 

Honinn Ave. & Arthington Street 

Reikalingas indu plovėjas, prityręs 
nuo 8 iki 6 $14 /savaitėj. 

210 W. Kinzie Street 

LIETUVIAI ORGANIZUO 
JASI. 

čionai lietuviai turi dau
giausia nuosavus namus. Taip
gi yra keletas lietuviu biznie- vanomis pas £arnį, kurs greit 
rių: dvi m^sinyčios su groser- ž a d a ^ ^ p t į a n t 22-nd ir Lea-
nemis, vienas siuvėjas, vienas v i t t S t Neaivėhiokit vyre-
real estate agentas. 

Iki šiolei rionai lietuvių tar
pe bendresniais reikalais be-

A. f A. 
CEZARAS PUPLAUSKIS 

mirė sausio 29 d., 1923 m., 
2 vaL ryte, 34 m. amžiaus. 

Paliko dideliame nuliūdi
me žmoną Teodorą, du bro
lius, Ignacą, Ludomilą ir se
serį Stanislavą Budginienę, 
Lietuvoje dvi seseris. 

Velionis pašarvotas po .nu
meriu 4458 jSo. VVood Str. 

Apie laidotuves bus pra
nešta rytoj. 

v Nuliūdus žmona, 
Teodora Puplauskiene. 

liai. Geltonplaukis daininin 
kas bus nrusii! 

AUŠROS VARTŲ PARAP. 
CHORO GRAŽUS 

VAKARAS. 

P R A N E Š I M A I . 
FEDERACIJOS SUS. 

Antradieny, sausio 30 d., 
6:30 vai. vakare, Aušros 
Vartų parap. svet. (West Si-
dėj). susirenka Chicagos Fe
deracijos Apskričio Valdyba. 

Tą patj vakarą 7:30 vai. 
kviečiami visų skyrių afsto-

_ • va:. 
Visi senosios valdybos na

riai ir visa naujoji valdyba 
būtinai reikalinga. 

Kun. Br. Bumšas. 

URT. R. K. LABD. SĄJ. 
Centro mėnesini* susirinkimas 
įvyks trečiadieny, sansio 31 d. 
Aušros Vartų par. svet. Kvie
čiame iš visų kuopi] atstovus-
vau atsilankyti skaitlingai j 
susirinkimą. 

M. česnavičius, ra£t. 

A. f A 

West Side. — Sausio 28 d. 
Meldažio svet. įvyko Aušros 
Vartų par. clioro gražus vaka
ras su labai puikia prograioa 
kurią išpildė patys choristai-
ės. 

Vakaas sekėsi visais žvilgs
niais. Oras buvo labai gražus, 
publikos susirinko tiek, kad 
kurie vėliaus atėjo, turėjo sto
vėti, nes jau nebuvo sėdynių. 
O apie pačią programą, tai 
jau nėr ko ir kalbėti. Kada 
tik p. Kastas Sabonis progra
mą rengia, tai kaip tas sakė, 
" š iu r " busi pilniausiai paten
kintas iki kaklui, nes jis yra 
profesoualis aktorius, tai ir 
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STAK. JOVAmAUTt. 
Mirė sausio SI d. 1922. Metinės 

pamaldos už jos dūšia bn« serėdoj, 
sausio SI d. 1923 S v. Jurgio bažny-
yijoj 1:30 vai. ryte. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose. 

Nulkide 
Ona Jovaišiejiė, motina 
Elena Jovaišaltė, sesuo. 

1 W , "-g 

002—Akunie Prank . 
904—Banuliun' Petrun 
905—Baeiaitis Antanas 
906—Baltrušaitis Jonas 
907—Banis W. 
908—Balckul Peter 
917—Bitaulas Kazimieras 
923r-Bourelius Isidor 
927—Brencius Frenk 
932—Budginas Stanislovas j 
933—Bunda Anton 
951—Filipas John 
959—Oabrini Lionginai 
960—Gelvinauskis Konst. 
967—Gudanis Daminkas 
984—Jalavice B. 
986—>Tasutas Charles 
987—Jesutis Jozapas 
988—>Iokoitis Mikolos 
990—Junkartis Andrius 
992—Jurewie Aleksander 
933—^Kaeruskis Kazomeras 
995—Kamn Merij. 
999_K]ivickasJ Kazimieris 
1004—^Krajewski 8tanislui 
1000—Kroza Frank 
102T)—Lukosultis Jozapas 
1031—MarivUnas Aleks. 
ia33—Markūnas Alex 
1037—Miksanas Barltromei 
1041—Misewicz Albin 
1046—Keeas Anna 
1051—Papsziš i Agata 
1056—Pieenkenas Jozapas 
1057—Pleekoitis Vincas 
1062—Puleikienice Kazimer 
1064—Rekašius Ignacas 
)071—^ahicka Kaz. 
1074—Samulionis John 
10S6_Shimkus John 
1091—Slivenskas Juozas 
109e_Starkucuis Alek. 
1102—Snarskis Petras 
1103—Sukis K. O. 
1113—Tamasnosui Stanislav 
116—Uksas Anion 
1117—Urbelini Fortūnatui 
1119—Vainoris Stanislavas 
1120—Vaitkus John 

VAIKAI suvlrS 16 metų amžiaus 
užbaigę pradinę mokyklą Turi at
sinešti metrikus. 

Atsišaukite Employment Dept. 
CRANE CO. 

S. Kcdzie Ave, ir 40tli Str. 

REIKALINGAS vaikas baigęs aukš
tesnę mokyklą. 

Atsišaukite ypatlškai mūsų ofisan. 
EI)WAIU> HINES LV>fBER CO. 

24S1 So. Lincoln Str. 

MECHANIKAI reikalingi — 1-moa 
klesos. Kitoki lai neatsišaukia. 
MACK I N T L MOTOR TRCCK Corp. 

132 E. 23rd Str. 

809 W. 35th SI., Ghicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
» Parduodam Laivakortes. 

[pim< 

-rfijSfr- - * ? « * * 

Vnletiitine 1>reamnaMt^ CoUe^e 
2407 W. Madison Street 
Tek fonas Seeiey 1«4S 

Moko Siuvimo, Patternų kir-
io, DesfgulDf blnilui Ir na-j 

ama. Vietoa duodama dykai} 
[Diplomai, Mokslą* len*ra!» at-
Į mokėjimais. Klesos dlanomia Ir] 
(vakarais. Reikalaukit knyrelėa 
[Biznio ir Naminiai kursai Bkrybė-1 
jilų Taisyme. Norint informacijų J 
{rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORICS 

2314 W. 23-rd PI. ChJcago, n i j 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-

!

""giausia. Reikale meldžiu atsišau
kti, o mano darbą busite užga
nėdinti. Tel. Ganai 1271— 2199] 

iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiHfiiiif 

>tefonas Yarda i i 8 a 
.STANLEY P. 

MAŽEIKA 
[ORABORirg IR? 

Balsamuotojaa 
Tūrių automo

bilius visokiems [ 
įkalama. Kaina) 

Į prieinama. 
3319 Auburn 

!!Ave. Cnicago 

J. vrtANb* 
Oratorius ir Balsamuotojas 

K. SYREVICIA 
Automobiliai visiems reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 2140 W. SI PI 
Tel. Canal 6543 Tel. Ganai 0199 

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

Telefonas Boulevard 4180 

A. Mtsalskisj 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvės* ves
tuvės* kriks-
tynose ir kltuo-J 
M reikaluose^ 
Kainos prieina-

13307 Auburn Ave. Ghicago 

MOTERYS — MERGINOS 
, Reikalingos materys Mo merginos 

prie lengvaus fabriko darbo. 
A. STERN & CO. 

1151 W. Conirress Street 
Kamp. Racinc Ave. 

Merginos dirbti spaustuvėj. 
BERT L. WHITE CO. 
1215 Pullerton Ave. 

Moterys ar mergina prie generalio 
namų darbo vaikai, skalbti nereikia. 

1055 W. Garfield Blvd. 

Ki:iKAI.IXt;OS MERGINOS 
Dirbti dalj laiko, rytais ar po pietų 
adresuoti ir kitus ofiso darbus. Ge
ras rankos raštas būtinai reikalin
gas. 

SEARS, ROEBUCK & CO. 
Homan Ave. & Arthington Str. 

REIKALJNGOS merginos del ge
neralio ofiso darbo, geras rankos 
rastas būtinai reikalingas; gera pro
ga. | 

Atsišaukite: 
JOHN M. SMYTH 

70S W. Madlson Str. 

rJW 
P**J 

H 
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REIKALINGOS operatorkos dirb
ti vaikams Slebes — (dreses): taip-
pat ir nemokančias išmokinsime. 

Atsišaukite: 
Kambarj's 917— 

100 N. Wells Str. 

# # X * .», .«- J: 

Atmink Vas. 4 d. 
Dievo Apveiados Parap. 

Svetainėje. 

^ .# g g 
PASERGĖJIMAS. 

Turpo, nėra terpetinas ne
vartokite terpetino vietoje Tur 
po. Nes terpetinas užgriaužia 
puslęs.-

Terpetinas 
Sustabdo 

REIKALINGA į laundry-skalbyk-
la, turi būti prityrusi prie prosyji-
mo marškiniu. 

PALACE HAND LAUNDRY 
347 So. Cnuvford. 

PARDAVIMUI. 
ANT PARDAVIMO 

pigiai saliuno fixturos — 
rakandai. 
, Atsišaukite 

4250 So. Ashland Ave. 
Rakandai, overstuffod setai, akso

miniai, materijiniai visokiu spalvų; 
kainos nuo $90 Iki $165 už setą. 

KELLY HASSETT 
81 E. Madison Street 

Kambarys 412 

3 Šmotu setas (overstuffed) vertes 
$175 parsiduoda už $129,50. 

LEITER BLDG. STORES 
Vau Kuren & State Street 

Geras gražinis pečuis, greram stovfj 
Kaina $25. 

586 N. Clark Street 
PARSIDUODA moderniškas mūri

nis 2 pagryvenimų namas, pigiai. At
sišaukite pas savininką. 

JAMES B. KERK. 
6522 S. CIaremont Avenue 

Telef. Prospect 6201 

REAL ESTATE BARBENAI. 
2 flatų — 6 ir 6 kambariai arti 

šv. Kazimiero Vienuolyno ir Mar-
quette Parko. Aržuolu trimuota, ug
niavietė, knig-oms šėpos, tile vestibule 
ir vanos, miegiamieji porėiai, štimų 
šldoma. 

Krupa 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyros 
šventadienius) nno 9 vai. 

ryto iki 8 vai. vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

(Kampas 23-rd Place) 

Kuomet tas baisus krapas prade
da tave smaugti, nelauk ilgai. Nes tas 
gali būti labai pavojinga tau ir tavo 
kūdikiui — jis tnojans palengvins 
tau, galėsi daug lcngviaus kvėpuoti. 

Naujas Turpo išradimas yra sutai
sytas su visais Turpentine gydančiais 
vaistais, kurte tuojaus palengvins pa
storinus skfudama vieta. 

Turpo greitai sustabdo skaudėjimo 
g-erklej, rumatizmų, bronchitls ir ne
uralgijos. Palengvina kojų skaudėji
mą, pleurisy, lumbago, ir išsisukimus. 
Nedeginą ir nepuslėja. 

Nelauk il«rai su krupu — Velk tuo
jaus! Nusipirk Turpo šiandien nuo sa 
vo aptekoriaus. Nebūk be Turpentine 
Ointment savo namuose. 

Turpo turi savyje Mentrol Ir Gam-
vbor, -— kaina 09e. ir *0c. deiutė. 

The Glessner Obmpajry 
Ptealay, Ohip. 

Ant kampo 63-čios ir Western 
Ave. parsiduoda biznis. 

Ant 63-ėios parsiduoda bizniavas 
lotas 26x135 pd. $750.00 iškaišo ki
tus lengvaia išmokėjimais. 

59-tos bizniavas kampas Westera 
Ave. 58xU5 — |4,750.00. 

Rezidencijos kampas 67-tis ir Ma-
plewood 58x125 pd. arti šv. Kazimie
ro Vienuolyno. Kaina $3,500.00. 

E. lu POVVERS 
63-rd & Rockwell Streets 

Atdara Nedėldieniais 
Telefonas Prospect 0600 

g 
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IftPIiAntRffAI BA1JTIC AMER. 
LINIJOS LAIVU. ' 

Baltic Amer. Linija praneša kad 
turinti geriausius ir greičiausius lai
vas kaip 'tai: Lituania, Latvia,, Esto-
nija ir Polonla. 

Laivas Estonia išplauks vasario 7-
ta, Polonia išplaukia vasario 28-ta. 

Pasaiieriai yra duodami geriausia 
patarnavim ir užtikrinama saugi ir 
smagi kelionė. 

Ii 

Muzikos Mylėtojų Domei! 
SU ATYDA PERSlCAITIK 
VISĄ ŠITĄ SKELBIMĄ 

Ka tik gavome iš LIETUVOS naujų muzikos 
veikalų geriausių kompozitorių. 

J. NAUJALIO 
Giesmynais (Bažnyčių chorams) .«0 

JL07X> GRUODŽIO. 

1. Rugiagėlės (solo) 40 
2. Mylėk (solo) 50 
3. Aguonėlės (solo) .40 
4. Rūta (solo) .50 
11 Op! Op! (mišram chorui) S0 

ALEKSANDRO KAČANAUSKO. 
7. TIĮ mergelių dainavimas, (solo tenorui) . . . . 50 
8. Lakštingalėlė (solo tenorui) .50 
9. Geriau diena, geriau nakti (solo) 45 
10. Gerk, gerk, girtuoklėli (solo) 40 
20. Sudiev Lietuva (mišram chorui) 50 

JUOZO ŽILEVIČIAUS 
70. Nuliūdimo valanda (aukštam balsui) . . . * . . 60c. 
71. Girtuoklio daina (jumorinė-aukštam balsui) «0c. 
72. Gundė mane bernužėlis (iš operetės) 7 5 c 
73. Močiutė širdelė 7 5 c 
74. Karvelėli » '. «©c. 
6. šėriau žirgeli (solo 65 
3 3. Jau pavasaris atėjo (mišram chorui) 50 
14. ('.audžia aukso varpai (mišram chorui) €0 
15. šviesi naktis mėnesiena (mišram chorui) . . .60 
12. Laisvė daina, (mišram chorui) 50 

JUOZO GUDAVIČIAUS 
5. Try3 Dainos (solo) 80 

JONO BENDOR7AUS 
16. Aušrelei UcauStant .65 

KUN. T. BRAZIO. 
35. Muzikos Teorija (muzikos vadovėlis) .45 
36. Giedojimui Mokykla (giedojimų vad.) 3.00 
3 8. Mūsų daineles 1.00 

JUOZO TALLAT-KEHP80S. 
37. Kariagos aidai (dainų rinkinėlis) .20 
38 Lakštutė (dainų rinkinėlis) .50 
39. Aš pas tevelė—Močiutė mano—(chorui) . . . . .20 
40. Eisiu į girelę—Ui, ui, oi Dieve (chorui) . . . . .30 
41. Tautiški Šokiai dalis I , .35 
42. Tautiški šokiai dalis II .35 
17. Gailesčio Giesmė 35 

Keturi Suktinai (pianui) 65 
Taip-pat galima gauti ir šiuos veikalus: 

ST ŠIMKAUS. 
32. Aš išsivilkčiau čigono rūbą (duetas) 75 
32. Atsisveikinimas su Tėvyftė (solo( (chorui) 100 
32. Kaip raiba Paukštė (solo) .75 
32. Oi. kas? 75 
32. Šią nedėlėle (4 balsiams) . . .< 25 

A. ALEKSIO. 
21. Meilė Uždegta krutinę (soTO*"*".. ". .65 
22. Graži čia giružė (solo) 50 
23 Mes grišim Ten (mišram chorui) 75 
24 Visuomet Širdis Surakinta (solo) 60 
2r>. Ak myliu Tavę. (solo) 0.75 
26. Ginkim šalį Lietuvos (mišram chorui) 50 

A. POCIAUS. 
27. Gale Sodo rymavo ir švint aušrelė (solo) . . . . 60 
28. Ne bile kieme mergelė auga (solo) 60 
29 Leiskit J Tėvynę (solo) , «o 
30. Vai Močiutė Mano <solo) 60 

C 6OSNAUSKIO 
Užmigo žemė (chorui) f. 35 

DR VINCO KUDIRKOS. 
33. Diedėnė, polka (pianui) .30 

Sudiv, mazurka (pianui) 40 
Nemuno Vilnys, valtzas (pianui) 50 

PETRO STANKEVIČIAUS 
34 Vytauto koncertinis maršas (pianui) .85 

MIKO PETRAUSKO — OPERETES. 
ConsiHum Fafultatis (vieno veiksmo) $1.25 
Apvesdinkite ir Mane (dviejų aktų) 1.50 

J. A. ŽEMAIČIO 
66. Lietuva, Brangi (solo ant piano) 50c. 
67. Kas nuramyns man širdelę, (duetas ant piano) 50c. 
68. Pas darželi trys mergelės, (duetas ant piano) 50c. 
69. Esu ant šio svieto, (solo ant piano) . . . . 5 0 c 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite ir 
numerį. 

Pinigus galima siusti Money Orderiais arba 
čekiais. 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, DL 
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