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METAI-VOL. VHl 

ŠVENTOJO TĖVO ŠELPI
MO MISIJA RUSIJOJE. 

MAISTAS IR DRABUŽIAI 
VEŽAMI KUPRANU

GARIAIS. 

Maitina suvirs 85,000 žmonių. 

MASKVA, v. 17. — Šven
tojo Tfėvo Šelpimo Misija Ru
sijoje šiandie apima Maskvos 
Eupatorijos, Rostavo ties Do
mi, Krasnodovo ir jOrcnbur-
go apylinkes. Misijai vado
vauja knn. Dr. AValsh. Pa
minėtose čia vietose įsteigtos 
šelpimo stotys. Jos kitos 
nuo kitų stovi taip atokiai, 
kad daro didžiausiu keblumų 
susisiekti. Tad susisiekimui 
vartojamos Įvairiausios prie
monės. 

Su kaikurioinis šelpimo sto
timis galima susisiekti gele
žinkeliais. Su kai kuriomis au
tomobiliais. Bet su kitomis--
tik paprastais vežimais, gi 
žiemos taiku rogėmis su kup 
ranugariais per plačiausius 
R#usijos stepus. 

Misija šelpia kasdien mais
tu suvirs 85,000 žmonių, dau
giausia vaikų. Maistas, drabu
žiai ir medikamentai labai rei 
kalingi. 

Šelpimo misija pataria ne
siųsti jaį iš niekur maisto. Nes 
siuntimas b-rangiai atsieina. 
Reikalingi pinigai. Už pini
gus. Misija kiek tik nori ga
li 4si»yti maisto nuo Ameri
kos Šelpimo Administracijos, 
kuri Rusijoje turi didelius 
maisto ir drabužių sandelius. 

Misija pereito m-nesio pa
baigoje fonde turėjo apic 400 
tūkstančius dol. lTž 100 tūks
tančių dolerių supirko viso
kios rųšies drabužių, kurių 
užtenka vos 10 tūkstančių 
žmonių. 

LENKAI VERŽIASI LIETUVON 
Lietuva Ginasi; Kreipia

si T. Sajungon 
• • ; "^ 

Anot Varsa vos, Lietuva Mobili
zuoja Atsargas 

DIDELI MŪŠIAI EINA VARĖNOS APYLINKĖSE 
VARSA VA ANT LIETUVOS SIUNČIA SKAITLINGA 

K A R I U O M E N E . 

Milžiniškas Katalikų Laimėjimas; $3,500 Auka 
OFICIAUS IŠ KAUNO 

PRANEŠIMAS. 

PARYŽIUS, vas. 19. —Di-jti lenkų briovimąsi, kaip il-

ANGLIJOS KARALIUS 
APLANKYS ŠVENTĄJĮ 

T Ė V Ą . 
ROMA, saus. 20. — Ateinan 

t į pavasarį Italijos karaliaus 
aplankytų atkeliaus Anglijos 
karalius su karaliene. 

Karalius su karaliene ap
lankys ir Šventąjį Tėvą. Va
tikane jis bus priimtas su ka
rališka pagarba. 

AIRIJOJE KOVA ATSI 
NAUJINA. 

DUBLINAS, vasaro 20. — 
Airijoje su sukilėliais kova 
atsinaujina. Arti Tipperary 
krito sukilėlių vadas Laeey. 
12 sukilėlių paimta. 

Naujai paskelbtą, valdžios 
amnestiją sukilėliai atmetė. 

JAPONŲ AMBASADORIUS 
TURKIJAI. 

gai gyventojai neėvakuos sa
vo namų. Kaip kokio maro 
žmonės bijo lenkų teroro. 

Lenkų briovimasis sulaiky
tas iki išauštant, kaip ilgai jie 
negalėjo vartoti šarvuotų au
tomobilių ir kulkasvaidžių. 

Lenki] pasiuntinybė Pary
žiuje apie" tai visa tyli. Len
ku pasiuntinys tvirtina, kad 
jis negavęs jokių oficialių ži
nių apie frmmiFnfcų su liettr-
viais. 

čionai sakoma, kad kuomet 
Klaipėdos kraštas pripažin
tas Lietuvai, tei lenkai užim-
sja visą Gardino-Vilnians-
Dvinsko geležinkelio liniją 
net iki Latvijos pasienio. I r 
tuo būdu atkirsią Lietuvą nuo 
tiesioginio susisiekimo su Ru
siją, idant bolševikai per Lįe-
tuvą negalėtų susisiekti su 
rytine Prūsija. 

plomatiniais keliais gauta ėia 
žinių, kad lenkų regularė ka
riuomenė be jokio iškalno įs
pėjimo užpuolė lietuvių ka
riuomene arti Varėnos, išil
gai Gardino-Vilnians geležin
kelio linijos. 

Prav>°ša, kad 25 nukauta ir 
s;:.iiš 2(X) sužeista. Tik ne
pasakyta aiškiai, ar tie nuos
toliai priguli abiem pnflėm. 

Kova seka. 
Iš Kauno gauta žinių, jog 

Lietuvos vyriausybė telegra
favo Tautų sąjungai. Parei
kalavo Sąjungos kuoveikiaus 
atidaryti sesiją ir imtis prie
monių sustabdyti kįlantį karą 
rytinėj Europoj. 

Daug" lenkų eina. 
• 

Tečiaus iš Tantų Sąjungos 
sekretariato Gelsvoje telefo
nu pranešta, kad kįlantis ka
ras ignoruojamas. Paaiškin
ta, kad T. Sąjungos ofisai 
nuo šeštadienio pietų uždary
tį ir nariai esą vienai savai
tei išvažinėje. Teėiaus Lie
tuvos vyriausybes telegrafu 
prisiųsta nota nariams vei
kiai bus pristatyta. 

Lietuvos pasiuntinybė čia 
gavo eifruotas telegramas iš 
Kauno. Pažymima* kad ant 
Lietuvos briaujasi didelės 

'lenkų regularės kariuomenės 
spėkos: infanterija, kavaleri
ja, artilerija ir būriai su kul-
kasvaidžiais, šarvuotais auto
mobiliais ir trinus aeropla-
nais. 

Tos spėkos užėmė geležin
kelio liniją. Kuomet jos su
siduri su Lietuvos kariuome
nės priešakinėmis sargybomis 

Varėnos apylinkėse, be jo- VARSA VOS RAPORTAI. 
kio perspėjimo užatakavo lie
tuvius. 

PARYŽIUS, vasario 20. — 
Vietos Lietuvos pasiuntinybė 
sekmadienį iš Kauno gavo to
kią oficialę depešą: 

" Lenkų regularė įvairios 
rųšies kariuomenė, okupavusi 
neutralę zoną Varėnos apy
linkėse, įsibriovė Lietuvos te-
ritorijon ir užpuolė lietuvių 
kariuomenę. Tuzinai nukau
tų ir šimtai s*užeistų. 

"Lietuvdg vyriausyl|ė tele
grafavo Tautų Sąjungai. 
Pranešė apie įvykusius fak
tus ir pareikalavo atatinka
mų priemonių sustabdyti pra^ 
matomą karą." 

FRANCUZŲ GAUTOS 
ŽINIOS. 

ANGLAS ATAKUOJA 
FRANCU*. 

LONDINAS, vasario 20. — 
Darbo partijos vaq!as Angli
jos parlamente, Ramsay Mc
Donald, čionai kalbėdamas 
tarp kitko pažymėjo: 

Jei Francija gali tesėti pa
siųsti savo ginkluotą armiją 
Ruhro kraštan, j i gali tesėti 
ir Anglijai skolas atmokėti." 

MUSSOLINI GIRIAMAS UŽ 

Social-Laisvamaniai Prakišo 
LIETUVOS NEPRIKLAU- s nija jas savotiškai surengė. 

SOMYBĖS DIENA. j Bendra programa buvo to-
I kia : benai, chorai, deklamaci-

Vasario 18 d. Chicagos lie- ; jos, prakalbos, aukų rinki-
tuviai iškilmingai paminįėjo mai. I r ką? Lietuviai ka ta- ' 
Lietuvos penkių metų nepri- likai puikiai pasirodė. Svc-* 
klausomybės sukaktuves. tainės pilnos, žmonių ūpas 

Lietuviai katalikai nutarė ^ B C s m i n g a s . Aukų s,nM-
. Į į (t ' ' 

.-vesti kolonijomis, gi sociali-'. 
/ . , . - V , . j 8RIDGKP0RT 

štai, laisvamaniai, sandane-
ėiai, tarybininkai, Bridgepor 

CICKBO, ILL. 
\VEST SZDE 

\ JO DARBUS. 

ROMA, vasario 20. — Fa-
šistų organas Itfuovo Paese 
skelbia, kad Vatikanas paten
kintas del premiero Mussoli-
nį vedamos kovos su masone-' 
rija. 

Premiero pastangomis juk 
į mokyklas grąžinti kryžiai ir 

. . . • -

NEW YORKE SUDEGĖ 
BEPROČIŲ ĮSTAIGA. 

Žuvo 22 pacientu ir 3 sargai. 

X,EW YORK, vas. 20. — 
Giasras sunaikino dalį Man
hattan valstyblės ligoninės 
Ward saloje. Liepsnose žu
vo 22 bepročiu pacientu ir 
trys sargai, kurie magino sa
vo pacientus gelbėti iš paki
lusio gaisro. 

1 Apie 90 kitų bepročių iš-
'gelbėta po sunkios su jais ko
vos. Baisenybės dėjosi. 

Pasirodė, kad įstaiga netu
rėjo atatinkamų gaisrui ge
sinti aparatų. Aiškus valsty
bės autoritetų apsileidimas. 

TOKYO, vas. 20. — Arti
miausioj ateity Japonija iš-
naujo atidarys savo ambasa
dą Konstantinopoly. 

Lietuviai gynėsi. 

Lietuvos priešakinės sargy
bos atsakė šaudymais, kad 
apdrausti savo atsimetimą. 
Bet lenkai dar labiaus atnau
jino bombardavimą ir atsime
tantiems lietuviams padarė 
nuostolių. 

Civiliai gyventojai stojo 
lietuvių puaėje ir davė pa-* 

VARŠA,VA, vasario 20. — 
Čionai lenkai, skelbia, kad lie
tuviai išnaujo atakuoją len
kus neutrajėje zonoje, pripa-
zintoje Lenkų ai. 

Taipat pažymima, kad Lfė-
tuva mobilizuoja 1922 m, at
sargas. 

Pagaliaus praneša, kad 
lenkų puolime dalyvaujanti i r 
regularė lietuvių kariuomenė. 

TURKŲ VADAI £ON-
FERAVO. 

KONSTANTINOPOL, vas. 
20. — Vyriausieji turkų naci
onalistų vadai Eshkisherhre 
turėjo svarbią konferenciją. 

PARYŽIUS, vasario 20. — 
Francuzų užsienių reikalų o-
fisas gavęs oficialių žinių iš religojos pamokos. 
'knktr^crshiiįL -

Lenkai tvirtina, kad kaip 
tik jie užėmę sau skirtą neut-
ralės zonoa dalį, tuojaus juos 
užpuolę lietuviai šaudvdami 
iŠ arnotų." 

Tečiaus Lietuvos pasiunti
nybė pažymi kitaip. Sako, 
lenkai nepasitenkino užėmę 
sau skirtą nėutralės zonos da
lį. Bet įsiJtrauRUė dar ir i 
Lietuvai skiijttfn dali n, pas
kui pačion Lietuvon. 

« 

Be to, lenkai viršininkai 
neutrąlėn zonon inėjo skait
lingo? kariuomenės vedini. I r 
tuojaus pakėlė karo veikimą 
prieš lietuvius. O juk Tau- j AREŠTUOTI DE VALERĄ. 
tų Sąjunga neleido jiems taip 

to Susivienijimas, T o v u of . 
Lake Sąrvšis susirinko Ash-1 " a "* 
i i ™ i 4 v4. • r j'N'ORTlf SIDE 
land Blvd. Auditorium saBė- \ 

Pastarieji nekvietė Lietu
vių 'katalikų organizacijų į 
, ! .v. . . v. ^ , » Viso lal)o Chicagos katali-
bendras iškilmes ir zmojo ką j . & 

, „ • y • • i • rkai surinko Lietuvos Šau-
darą. P n e s savo susinnki-

,,. . . .-i, i liams mūsų žemių atvadavi
mą ne s^ėpe mitingo tikslus,!. * v 

nes turpjo rinkti aukų savo 

BRIGiiTON PARK 
1T)WX OF LAKE 
\VEST PULLMAN 

$900.00 
600.58 
516.08 
rm.oo 
ans.oo 
300.00 
202.00 
114*55 

mui — $3,501.13. 
Pusketvirto tūkstančio! partijos tikslams per Profesi-, 

TU: I A . a - u A- I Graži suma! (O ka 'soc. lais-
nę Arokytojų Sąjungą bedie-*, . * 

, . , .. 1- T • 4 • Tj , jvamaniai Lietuvai paaukojo! vybea platinti L ie tuvoj . .PetL>.^ , , . .. . į . •' nei sudilu*io cent (\ieko, 
f Jie* surinko per savo pra&al-

MONARCHISTAI NUŽUDĖ 
DARBININKŲ VADĄ. 

lietuviai katalikai jau neduo
da savęs vadžioti už nosies, . 
v. . ." v ,. i • įbas $680.24 Profesinei Moky-
jie jau spėjo pažinti soc. lai-J . ; • i J- v, ,-! , i tojų Sąjungai bedievybei pla-svamamų bedieviškus tikslus l; /^ v • . , • ! , ! , įtinti. Pažinkime juos. ir tik retas dar nešusi pratęs I d 

« 

tautininkas nuėjęs į jų pra- Visose kolonijose buvo tai-, 
kalbas prikišo jiems savo' ]iat bendra rezoliucija. 

1923 metais, vasario aštuo
nioliktą dieną —Chicagos lie-

VIENNA, vas. 20. — Čio-

centą. 
Soc. laisvamaniai surengi 

ne tautos šventę, bet partijos 
mitingą. Nes kas gi jiems 
rūpėjo? 

tuviai, susirenkę (į Bridge-
porto, Cicero, West Side ir, 
taip toliaus) svetainę pami
nėti Lietuvos Nepriklansomy nai monarehistai po savo su 

sirinkimo susirėmė |su darbi- Šiandien visų lietuviu š i r - f^ s sukaktuvių vienbalsiai 
ninkais. Žuvo amatninkų u- ">'s nukreiptos į Vilnių; len- p r j^mė sekančią rezoliuciją: 
nijų viršaitis Birnecker. 

elgtis; 

FRANCUZAI LENKŲ 
PTOŽJE. 

PARYŽIUS, vasario 20.— 
Francuzij oficialėse sferose, 
suprantamas daiktas, lenkai 
teisinami. 

Francuzaį sako, "kad lietu
viai grūmoję pulti lenkus, jei 
tie ineisią neutraliėn zdnon. 

Taigi, šiandie ir turima tų 
grūmojimų pasekmes. 

Anot franeuzų, Lietuva tu
rinti 50,000 kariuomenės. 

DUBLINAS, vas. 20. — Ai
rijos valdžia pagaliaus nutarė 
areštuoti vyriausiąjį airių su
kilėlių vadą ir. tuo nudu užs
lopinti sukilimus. -

IPOLICMONAS PAŠA-
1 LINTAS. 

BRANGI RUHRO OKU-
(PUOITĖ. 

gelbos sargj^bai, kad sulaiky- PLATINKITE ^DRAUGĄ^ 4l 

PARYŽIUS, v a s / 20. .—. 
Francijos ministerių kabine
tas nutans reikalauti parla
mento paskirti i 110 milionų 
frankų Ruhro krašto okupuo-
tės lėšoms už sausį ir vasari. 
Iš tos sumos 50 milionų fran
kų reikalinga okupuotės ar
mijos užlaikymui, gi 60 milio
nų tenai operuoti geležinke-, 
liūs. 

East Chicago policijos sto
ties vienas seržantas viena
me saliune rado savo paval
dinį girtą policmona. Connol-
ly. Kuomet jam liepė eiti 
gatvėn, tas išsitraukė revol
verį. 

Connolly veikiai suimtas. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; kiek šil 
čiau. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 Jitų 
Anglij6ę ster. sparui 
Francijos 100 fV. 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 niar. 

$1.00 
4.67 
6:12 
4.86 

.0052 
Lenkijos 100 mark. .0022 

kai okupuoja neutralę zoną, 
Lietuvos -šauliai ginasi, eina 
mūšiai, mūsų broliai aukoja 
savo gyvvbę už paskutinę o-
kupuotą Lietuvos dalį, gresia 
karas su Lenkija. Lietuviai 
katalikai, kaipo tikri patrio
tai minėdami nepriklausomy
bes šventę aukojo, ir gausiai 
aukoja Lietuvos šauliams 
Vilniją vaduojant iš plėšrių 
lenko nasrų, i Šaulių kovos 
būdas nėra vien ginklas, ku
riuo jie gina mūsų boeių že
mes, bet ir kultūrinį kova; ku 
rią jie veda Vilniuje per mo
kyklas, susirinkimus, paskai
tas, knygas, plakatus palai
kydami tautinę sąmonę Vil
nijos gyventojų tarpe. , Tuo-
tarpu soc. laisvamaniai renka 
aukas Profesinei Mokytoju 
Sąjungai, kuri yra socialistų 
mašina bedievybei platinti. 
Štai tau ir "pa t r io t a i " iš soc. 
laisvamanių abazo. Kuomet 
reikia remti Lietuvą, jie ve
da partijinę propagandą ir 
tautos šventę ]mverčia parti
jos mitinau. • 

Iškilmės kolonijose. , 

Šioje vietoje negalima smu
lkiai aprašyti visų kolonijų 
iškibnių, nes kiekviena kolo-

Imant domėn: 

1. Kad Lietuvos, mūsų Tė
vynės Nepriklausomybė įgy
ta, per kruvinas aukas karei
vių ir šaulių ir per nenuils
tamus darbus Tautos vadų: 

2. Kad Lietuvos žemė, per 
amžius lietuvių apgyventa, 
dar tebėra suskaldyta? kol 
Vilnius negrąžinamas Lietu
vai ; 

3. Kad Tautų Lyga pasku
tiniu laiku pritarė naujai len
kų neteisybei — nėutralės zo
nos užėmimui; 

4. Kad vidaus tvarka Lie-
• 

tuvoje ir darbo žmonėms tei-
syfcfė tik tuomet tegali įvyk
ti, kuomet lietuvių tauta va
dovausis Kristaus dorybes 
taisyklėmis; , 

5. Kad krikščionj^bės prie
šai, ardydami krikščioniškąją 
tiesą ir dorą, ardo tautos 
gyvybės pamatus, vartodami 
melą ir šmeižtą; 

Todėl tegul bus nutarta: 
Mes susirinkusieji: 
1. Sveikfnamie Nepriklauso

mybės. gynėjus — Lietuvos 
Kariuomenę, Šaulius, Vyriau
sybę, Seimą ir visus Lietuvos 
darbo žmones; 

Tąsa 4-ame puslapy 
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file:///VEST
file:///ieko
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D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Hna kasdieną išskyros nedeldienius 

Metams... ,\. $6.0( 
Pusei Metų $3.00 

OI prenumeratą moksi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nno Kaujn Metų. Norint permai
nyti adresą risada reikia prisius 
ti ir senas adresas* Pinigai geriau Į 
aa siųsti išperkant krasoje ar ex 
prese "Money Order" arba įde 
dant pinigus į registruotą laišką 

24. Atmetus sahės išlaidas, skel 
bimus, plakatus ir kitokias 
"nepramaty tas" išlaidas be
liks daugiausiai keli šimtai 
dol. 

Viena lietuvių kolonija "VVest 
Side ar 18-toji visus Cliicagos 
soe. laisvamanius suvarė į o-
žio ragą. 

Lietuviai katalikai vadovau
jant Chicagos Federacijos Ap-
skrieiui nedavė išnaudoti lie
tuvių katalikų visuomenės. 

FRANCUOS AUKOS. LAIŠKAS Iš LIETUVOS, 

DRAUGAS PUB. CO. t M e s , d a r k a r t ą p a m a t ė m e koki 
2334 South Oakley Avenue >• patr iota i" soc. laisvamaniai, 

Chicago, Illinois 
T e l Boosevelt 77W 

ET . » * • • • . • - . • * * •*-"•»» * * .«M*«"w«"«*f 

KATALIKAI IR SOC. 
LAISVAMANIAI, 

Lietuviai katalikai šventė 
Lietuvos penkių metų nepri 
klausomybės sukaktuves kolo
nijų ' 'skiepuose", kaip tyčio-
Vlamies sako soe. laisvamaniai. 
' S o c i a l i a i ir visokio plauko' 
laisvamaniai susiėjo į Ash
land Auditorium į kurią telpa 
apie o tūkstančiai publikos. 

T . . . , vi • i • î  soc. laisvamaniai! 
Lietuviai katalikai, kaip de

ra geriems patriotams, kimšto 
— prikimšo savo parapijų sa
les, gi soe. laisvamaniai turė
jo 700 žmonių. 

kuomet jie bedievybės tiks
lams išnaudojo Tautos šventę. 
Lietuvių katalikų visuomenė 
parodė savo gilų tautinį su
sipratimą, katalikiškos sąmo
nės brendimą. Mumyse plėve-' 
na energijos, pasišventimo ug
nis, mūsų jėgos neišsemiamos 
tik mokėkime įvertinti ir 
branginti savo jėgas, glaus-
kimėe į mūsų veikimo centrą 

— Federaciją, gi vakar, šian
dien ir ryt mes laimėjome ir 
laimėsime. Didžiuokis lietuviu 

c 

patriotų visuomene savo kil
niais darbais, tepavydi tau 

Lietuviai katalikai minėjo 
tą dieną kaipo tautos šventę, 
gi soe. laisvamaniai pavertė 
ją partijos mitingu. 

Lietuviai katalikai džiaugė
si Lietuvos laimėjimais, svei
kino Klaipėdos lietuvius pusi 
nuosavus iš franeuzų — lenkų 
ir vokiečių jungo, liūdėjo žiū
rėdami į savo sostinę kurią 
lenkai turi pagrobę. Soc. lais-
\a jn\niai prisiminę užgrobtą 

AMBASADOS NEPALIEČIA-
MOS. 

Suv. Valstybių sostinėje Wa-
shingtone proliibieiniai agen
tai įtarė, kad tenai svetimų 
šalių ambasadose ir pasiunti
nybėse perdaug liuosai varto
jama degtinė ir kiti svaigina
mieji gėralai. Jie dar tvirtina, 
kad tie gėralai iš ambasadų 
plinta po visų miestą, ypač po 
aristokratines jo dalis. 

44Sausieji'* kongreso atstovai 
del to kelia triukšmą. Jie rei
kalauja atantinkamų autorite-Vilnių pamojo tuščia ranka i 

savo sostinę, rvžosi bedievin-'l^ P ™ * * * 5 kongresan skait-
ti Klaipėdos žmones ir kovoti į , i m u > k l l i i ) I I M * ambasados im 
su katalikybe čia ir Lietuvoje. 

Lietuviai katalikai vadavi
mui Vilniaus gausiai aukojo, 
soc. laisvamaniai taipat auko
jo bedievybės apaštalams Pro
fesinei Mokytojų Sąjungai. 

Lietuviai katalikai tą pačią 
-dieną ir vakarą surinko gry-
nų pinigų $^..100, gi soc. lais
vamaniai (soe. demokratai, 
liberalai, progresyviai, sanda-
riečiai. laisvamaniai, neva 
*4 tautininkai' \ tarvbininkai) 

portuoja j^rimų. 
Aną dieną pirmiausia iždo 

sekretorius Mellon atsakė 
*'sausiesiems". Sakė, nežinąs, 
kiek ko ambasados importuo-
ja ir tenesirupina ainbasad.j 
"š lapumu", nes ambasadų ne
paliečia lS-asis konstitucijos 
amendmentas. 

Ki tuomet Franci ja karštai 
rėmė generolą Denikiną, pas
kui generolą Wrangelį, kuo
met tiedu su savo armijomis 
kariavo Rusijoje prieš bolše-
vistinę vaklžią. 

Francija toms armijoms pri
statė ginklų, amunicijos ir pi
nigų. Žadėjo tų rusų kareivi n 
ir karininkų neapleisti pasi
taikius nelaimėms. 

Žinome, kokia nelaimė įvy^ 
ko su gen. "VVrangelio armija. 
Šis generolas su savo karei
vių liekanomis iš Krimo pas
prūdo Konstantinopolin. Su 
kareiviais skersai Juodosios 
juros iš Rusijos pabėgo i r dau 
gyb>"> civilių rusų. Apie 100,-
000 tų pabėgėlių apsistojo 
Konstantinopolio apylinkėse, i 
nes pačiame Konstantinopoly 
nebuvo vielos. 

Tenai timns pabėgėliams ir 
prasutejo gyvenimo tragedija. 
Francija aisisakė juos šelpti, 
nors tai buvo jos aukos, ku
rios kovojo Rusijoje Franci-
jos reikalais. Kitos santarvės 
valstybes į taipat nešelpė. 

Poros metų laikotarpiu dau
gelis tų pįbėgMių kareivių ir 
civilių mirė nuo alkio ir ligų, 
dalis išsisklaidė po visą mar-
mąjį pasaulį. Iš šimto tukstan 
čių su virsmui pabėgėlių Šian
die beliko apie aštuoni tūks
tančiai. 

I r likusieji Konstantinopoly 
ir jo apylinkėse kenčia baisų 
vargą. Neturi darbo, neturi 
duonos, nei tinkamos pasto
gės. Tuotarpu atėjo žiema s a 
šalčiais. 

Bolševikai kvietė juos gryž-
ti Rusijon. Ret jie bijo. J ie 
giitlėjo, kaip bolševikai "d rau 
gingai pasveikino" tuos, ku
rie seniau gryžo Rusijon ir 
kurių šiandie jau, turbūt, i r 
kaulai supuvę. 

LIETUVOS SEIMUI SUSI-
RINKUS. 

\ 

• , (Tąsa). 
Bolševikai pradžioje protes

tuodavo, jei kas nors juos pa
vadindavo tikruoju jų vardu, 
(katalikiškosios frakcijos juos 
tik taip ir tevadina). Dabar 
gi jau nieko nesako ir dar lai
kas nuo laiko Maskvos tvar-
kai pasako vieną kitą kompli
mentą. Bet slėpdami savo tik
rąjį vardą, veido savo ar ne
mokėjo, ar nenorėjo slėpti: vi
suomet pasirodydami tikrai
siais bolševikais. 

Jų frakcija susideda iš be
mokslių žmonių. Inteligentiš
ki ausis žmogus yra jų tarpe 

j buvęs kunigas Vilūnas. Bet 
šis nekalba iš Seimo tribūnos, 
tik duoda nurodymus savo ta-
vorščiams. Tyliai tad jiems 
sėdint, sunku buvo iškarto nu
manyt, kokią jie užims pozici
ją. Bet ylos maiše nepaslėpsi. 
Ir tylėdami pasirodė kas jie 
esą. Taip vieną #kartą Seimo 
prezidiumui pasiūlius pagerb
ti žuvusius už Lietuvos nepri
klausomybę atsistojimu, bol
ševikai sfkl., visiems kitiems 
atsistojus. Giedant Seime tau
tos gimną, bolševikai taip 
pat neatsistoja, nors reik pa 
žytnėt, «ka*l ir buvę bolševikų 
komisarai, dabar sėdį pas soci-
jalde mok ratus, kaip Požėla, 
Punėnienė, Venslavskis dau
giausia tokių "p r i e t a rų" ne
pripažįsta ir gimną giedant 
nestoja. Seimas į tokį tautos 
gimno niekinimą nusistatė re
aguoti ir vienu tarpu bolševi
kams neatsistojus giedant 
gimną, nusprendė išmesti iš 
Seimo 10 posėdžių. Gynė juos 
tik socijaldemokratai.Jie. mat, 
patys dažnai tuomi nusideda. 
Bolševikai nei vieno žodžio ne

užleisti savo tavoršeiams — 
(bolševikams. Social-demokra-
tai įžiūrėjo tame savo frakci
jos garbes įžeidimą ir nusis
tatė savo kairumo monopolio 
bolševikams neužleisti. Iš va
karo prieš pirmą Seimo posė
dį socialdemokratų frakcijos 
nariai kairiausiose kėdėse pri-
sagstė savo vizitines korteles, 
tokiu būdu okupavo kairiau 
sią dalį. Atėję į posėdį bolše
vikai ir pamatę kairiausias 
vietas socialdemokratų užim
tas, atsisėdo jų~užpakaly. Bet 
tai buvo tik laikinas įsigyve
nimas. Antro posėdžio metu 
bolševikai, pasiėmę kėdes ari^ 
pečių, perėjo į socialdemokra
tu priešakį. Ta bolševikų emi
gracija, socialdemokratų iš 
gąsdintos minos ir jų nario 
Čepinskio reagavimas sukėlė 
daug gardaus juoko Seimo na
rių tarpe. Bet dabar bolševikai 
vėl susėdo soc. dem. užpaka
ly. Matyt jau susigiedojo. Nes. 
tarp tų dviejų frakcijų tikr 

mažas skirtumas yra. Nesu-
gyventį tad nėra pamato. 

4. Kuris gi jų yra pogromš-
čikas. 

KTad geriau nušviesti bolše
vikų santykius su socialdemo 
kratais ir su katalikų, atsto 
vais, skaitau reikalingu nupa
sakoti įvykius Seime 1922 m. 
lapkričio 24 d. atsitikimą. 

Šio po*?džio metu svarsto
ma komisijų sudarymo klausi-

I š MUSjl CENTRO 
£V. KAZIMIERO SESE

RIMS — Į TALKĄ. 

Jei kas jtoklaustų mus, ką 
mes savo tautoje turime la
biausia .branginti , be abejo 
turėtume atsakyti, kad tai Šv. 
Kazimiero seseris. Visi jas my
li, visi- jas brangina už jų di
delį pasišventimą ir gražų, 
brangų darbą, kurį jos Dievo 
garbei ir tautos labui dirba. 
Jau tūkstančiais jaunų žino

kime jų naštą. 
Dabar joms labiausia reikia 

erdvos koplyčios, kur galėtų 
visos ir su savo mokiniais su 
tilpti. Dabartinė, pastatytoji 
nuo pradžių koplyčia, tesu tal
pi na vos apie pusę šimto. 

Be to, gyvai reikalinga sve
tainė, kurios neturi. O juk Ka
ži mierietės senai jau pagarsėjo' 
mūsų išeivijoje, kaipo rimčiau
sios ir gabiausios kėlėjos mū
sų scenos dailės. Taigi šiam 
reikalui Seserys ir kviečia į tai 
ką visus savo prietelius, suda
lyti pienai pastatyti bažny-

riių išleido jos į pasaulį iš s a - Į ^ i , ^ ™»*°™ t u P ė t i a ^ 
mokyklų, išmokinusios ^r>00 sėdynių su svetaine apa

čioj, kur butų apie 800 s?dy-vo 

pratarę iš Seimo išėjo. Ar pa-
Anierikos Raudonasis K r y - , m o k m o bolševikus ta bausmė? 

žius likusių rusų pabėgėlių 
ijepamiršta, teikia jiems kai-
kada pašelpos. Bet tai lašas ju 
roję. 

Amerika užimta bolševistinės 
Rusijos i r a r m e m j šelpimu. 

Pamokino, bet gimno gerbti ne 

juos mylėti Dievą ir savo tau
tą. Dabar jos veda 13 para
pijinių mokyklų, kur mokina
si apie 6,000 vaikų, užlaiko 
mergaičių akademiją (4 sky
riai Higli School ir 4 — tko-

.mercijos), be to, dar novicijat Į 
ir pradedamąją mokyklą prie 
vienuolyno su 130 vaikų. Kas
met vis pribuna joms tai po j 
vieną, tai po dvi nauji mo
kyki i. Ačiū Dievui, auga ir se
serų skaičius. Dabar Amerilcb-
je yra seserų, padariusių pro
fesiją 107, naujokių 38, kan
didačių 20. Viso 165. Lietuvo
je tikrų seserų 4, naujokių 18, 
kandidačių 16. Viso 38. 

Tokiu budn visa Šv. Kazi
miero šeimynėl;4 susideda šian
die iš 203 lietuvaičių. 

Dievo globojamos, žmonių 
mvlimos — mūsų Kazimierie-

mas. Kr. Demokratų buvo pa- f / mg,d k f t į p a n t m i e l h ] 

siulvta nuo 7 kiekvienos f rak- m . . , .. 
. . . . . .. • Tiesa, keletas seselių jau 

cnos narių, siųsti i komisijai i., . . v n , . . . v T / * • t ' dsisi po žeme. Pakirto jas po vieną žmogų. Kadangi boi- 1 . . . . . , . v •, f! *-, r v * 'mirtis jų skaisčioje jaunyste-aevikai turi tik 5 žmones, tad ! . . .. , . ., ., .. . , je: nuo persidirbimo pnkibo 
jie einant tuo pasiūlymu ,ne- i J X . A. r 

. . . . . . . . ' . • džiova ir reikėjo skirtis be 
galėtų konusijose turėti; ne? \ 

LM.i_v'«-' ! laiko. Tai aukos mūsų tautos vieno žmogaus. Krikščiony.- į . . , f vargingo gyvenimo. Mums gai 
demokratai padarė tai sąmo 
ningai. Bolševikai via aiškiu. 
Maskvos agentai. Kiekvienai 
Lietuvos bolševikas yra Mas 
k vos šnipas. Seimo komisijo
se svarstom* ttažnai paslap
tingiausi valstybės reikalai, y* 

išmokino. Dabar giedant gim- lpač krašto apsaugos ir Užsie-
ną jie skubinas išbėgti iš Sei
mo salės kad nereiktų stoti 
ir-kad iš Seimo neišmestų. 

Prie-šios progos noriu dar 
vieną įdomų incidentą ^>ažy-

Katalikų Bažnyčia Motiną j Ateitininkai ir Giedrininkai ;nėti. St. Seime socialdfmo-
visiems. Bet Ją už motiną tai dvi Kristaus Armijos. Jos kratai buvo kairiausi frakcija, 
pripažįsta tik tie, kurių šir- 'eina Lietuvių tautos vaduo- J Išrinkus Seiman bolševikų, 

i » 

gryno pelno (daugiausiai turėsjdyse giedra ir kurie žiuri į j ti iš tamsybės, melo ir skriau-1 socialdemokratai turėjo "su
keli* šimtus dol. J ie skelbia! ateiti. (dų tvano. Dieve padėk T '(iešinėti" ir kairiausią vietą 

nio Reikalų komisijose. Įsilei
sti į jas bolševikų, reikštų tą 
patį, ką valstybės paslaptis 
perduoti bolševikų valdžiai 
Maskvoj. Dėlto ir buvo nusis
tatyta bolševikų į komisija^ 
neleisti, nes kitaip neįmano
mas butų darbas komisijose. 

la jų. Bet jos greičiau negu 
kitos rado savo tikrą laimę. 
Lžtat nors gyvoms palengvin* 

M k 

mų. 
Mūsų Federacija pereito ru

dens Kongrese nutarė Šv. Ka
zimiero dienai sumobilizuoti 
visas savo pajėgas Šr. Kazi^ 
miero seserims į talką, padėlį 
pastatyti joms patogią baž
nytėlę. Šv. Kazimiero seserų 
vajui skiriama visas kovo mė-
nesis4Piasidės sekmadieny nuo 
Av.. Kazimiero, kovo 4 dienos 
ir baigsis sekmadieny, balan
džio 1 d. 

Bet Šv. Kazimiero dieną 
kuoškilmingiausia paminėki 
me. Tam laikui sustabdykime 
visokius kitokius vajus ar'rin-
kliavas, o visi eikime į talką 
savo sesutėms. 

Vajaus pasisekimas daugiau
sia priklausys nuo užuojautos 
ir pagalbos mūsų gerbiamųjų 
kun. klebonų. Bet jų ragina
mi ir mes visi neatsisakysime 
nuo darbo ir nuo aukų. Ats
kilkime kiekvienas savo mez
liavą, o kai visi dėsime, tai su-
dėsime gražių pinigų krūvą. 

Prityrusius kolektorius pra
šome ir šiam šventam reika
lui padirlvti. Visos gautos au
kos turi būtį ^surašomos, pa
kvituojamos ir pasiunčiamos 
per Federacijos centrą sese
rims. Centras skelbs visas ad-
kas, gi seserys savo karštomis 
maldomis atsidėkos. Norintie
ji gali siųsti-aukas ir tiesiai se
serims (2601 W. Marąuette 

• 

į r Čepinskas išV\jo ginti bolše
vikų reikalų, siūlydami Sei
mui leisti jų atstovams 
dalyvauti komisijose. Po jų f Road, -Cliieago, UI.). Federaci 
išėjo kalbėti bolševikų atšto- ja priduos seserims vardus, 
vas Dominas (kareivis). J is 
savo kalboj pareiškė, kad jie 

ins 
lyvauti komisijų darbuose, y 
pač Krašto Ausaugos ir Už-

&oeialdemokr*tams tai ne- isienių Reikalų Komisijoj. v< 
patiko. Jų nariai Markauskas 

H i l u i» m 
r • — * r • 

pavardes ir adresus visų au
kotojų, bent tų, kurie aukos 

. " L , ", J nemažiau, kaip po 1 dol., jei-
— bolševikams svarbu, da-1 i.1 .; . ° 

gu tik centras iš skyrių gau^ 
tuos adresus. 

Tad broliai ir seserys, visi 
į talką šventam darbui. 

Fed. Valdyba 
aiMi aaae 

(Bus <laugiau) 

M. Reynes Moalaur. 

E R Š K Ė č t į Į T A K A I S . 
L 

Pirmutiniai vakaro šešėliai skleidėsi 
ant tfenezareto ežero, kuris del savo Tri
kampės išvaizdos ir malonaus bangų -ūž
esio buvo lyginamas prie kanklių. Netoli 
kranto tarp citronų, mirtų ir oleandru 
dar ai«kiai buvo matomi baltieji liamalie^ 
lio rūmai. 

Permatomuose ūkuose skendėjo na
mai su siaurais ir ilgais langais, sunkia 
apvalia bone. Ant lėkšto stogo už apšvies
tų užtvarų Uamalielis, pusiau išsitiesęs 
ant pagalvių, žiurėjo į ramiąsias apylin
kes ir tęsė su savo brolėnu Nikodemu 
rimtą pokalbį: 

— Brolau, jau daug gražaus laiko 
praslinko nuo didelių karščiavimųsi. Štai 
jau daug metų kai aš mokau ir tikiu esąs 
visa išgvildenęs arba girdėjęs kas tik 
mokoma pasaulyje. Mano protėvis didy
sis Ui Helis visa savo gyvenimą kėlė ir 
uvihieno savo mokykloje įvairias klausi
mus: apie aukas ir šventes, Viešpaties po
ilsį, apie palapinių išvaizdą per " k u č k ų " 
šventes arba apie žiburių skaičių. Jis aiš-

aiškino jo paties žodžius. I r Rabban Si
monas, mano tėvas, prisiklausęs karštų 
ginčų tarp Hillelio ir garsiojo Šamma-
jaUs padarė išvadą: '4Nieko nėra ge&esnio 
kai tyla..." 

— Tečiaus tu mokai ir esi garsus tarp 
mūsų mokytojų, pertrauks'1 nustebęs Niko-
demas. 

— Aš mokau, nes žmonėjryra reika-

kino semioffų žodžius; o šimtai mokinių yra sakoma, taip paskui ir mokoma. Pa- ma<. 
"davimas, bočių jxasakojimai ir jų aiškini 
mai Šventojo Rašto laikonia lygiai šven
tais kai pats $v. Rastas. Stengiamasi pra
plėsti tėvų palikimas pagarsėjimo tikslu. 
Tečiaus lygiai maža yra gaunama ir duo
damai Tiesa yra iš mūsų sielų kilusi švie
sa. Mes jos visos pilnai niekuomet negau 
name, Net geriausieji tarp mūsų tegali 
suteikti vien keletą silpnų spindulių. Spin-

— Bet ar tai tikra? Liaudis su užsi 
degimu Jį vadina Mesijum — Karalium,1 

pati savaime nelinktų link Mesijaus jeigu 
jis pasirodytų? — tarė ties durimis pasi
rodžiusioj! graži ir rimta moteriškė. 

kuris ją paliuosuosiąs nuo (nekenčiamo; J i l>uvo . v i s a apsisiautusi ilgu 
Romos jungo. Jie mano, kad Mesijas, su-/ 
teiksiąs jiems dideliausios galės ir turtų: 
auksą ir perlus, kuriuos jura išarėsianti 
po jų kojomis, vaisius, kurie lauš medžių dukbi Simano, anūkė Didžiojo Hillelio. 
šakas, sunkins pėdus, nuo kurių vežimų 
ašvs braškės. J ie trokšta linksmybės, par-

lingi šviesos. A>r tu nepastebėjai jų.tros-Į dūlių blizgančių vario arjia aukso spalvo-
kimo visa žinoti! J ie ieško, šaukia! Bet av 
žinia ko? Aš jiems duodu ką turiu, ką 
mano garbingi tėvai man paliko. Bet kai-
kada aš pats nerimauju del menkumo tų 
žinių. Aną žiemą, aiškindamas jiems, kad 
subatoje negalima nešti' naštos daugiau 
tūkstančio žingsnių, — ir paskui, po pe
rėjimo į pastovią vietą, vėl tūkstantį žing
snių, — as susidūriau su vieno jaunikai
čio užsimąsčiasiu žvilgsniu, vienu tų skai-

mis, žiūrint į tai ar gimstame išdidus ar 
malonus. Iš čia tai ir kyla skirtingumas 
tarp mūsų mokinimų. Štaį delko, kur Hil-
lelis sakydavo "taip'*, o Šammajus tardą-
vo 4 <ne". Del tos pat priežasties Sadukė
jus, juokdamasis is skaitlingų įsakymų, 
užsnūsta lengvame gyvenime, =— atsh-
kyrėlis gi parįzėjus išaukšto žiuri į mi
nią. Dei to ir Essenietis slepiasi oazėje En. 

*Ga»ddi, bijodamas, kad žmonių palytėji
mas jo nesuteptų. Kiekvienas seka, savo sčiųjų žvilgsniu, kurie rodos atveria tavo 

sielos gelmes. I r as, pasilenkęs prie jo, j 'supratimu, geriausią tiesos spindulį, siner-
nabžcfeėjau: 4*Įsiklausyk, vaikeli, į tas kdamas ir niekindamas savo brolius. Aš pitts 

giesmes kurias tavo matušė giedojo, tau I gi nianau, kad jie turėtų vieni su kitais 
mažam esant norėdama tave greičiau uE-
liulrtioti. Tos moteriškės giesmėje daugiau 
rasi šviesos, negu mano žodžiuose, nes ten 
yra daugiau gyvybris, daugiau-meilės"... 

Mesijumi. 
— Pranašystes yra jų pusėje ir del to 

negali būti jokių abejonių, atsakė Niko-
<lemas. J is ateis kaipo žemės Viešpats, 
Dievas, Galiūnas, ant savo peties nešda
mas ' įsakymus. I 

Gamalielis mostelėjo ranka: — 
— Pranašystės taipat sako: 44Jis pa

kils kaip atžala iš nevaisingos žemės be 
blizgėjimo ir grožės". Jos vadina Jį "Liū
t u " ir "Avinėliu". Garsusis Hillelis J į no^ 
rėjo įkūnyti Ezekijaus asmenyje. Dabar 
gi žymieji žmonės mano, kad Mesijaus 
karalystė reiškia tik geresnį .žmoniškumo 

šydu, kurs kiekvienam jos judėjimui tei
kė nepaprasto gražumo. Tai buvo mylima 
jauniausioji Gamalielio sesuo, Zuzana, 

— Ana moteriškės, tarė šypsodamasis 
Gamalielis. Jos neieško, nesigincyja, jos 

iekliaus, viešpatavimo, — ir tai jie vadina tįj- s p ė j a t j o s n emato, bet jos myli. Nė
ra tokios šviesos, kuri, krisdama į jų sie-
laSj nepavirstų liepsna. Tai yra silpnybė 
jų lakios prigimties. 

— Ak! bet tai yra ir Dievo dovana, 
pertrauks Nikodemas. Juk kiek tai yra 
kenčiama ir drebama svyruojant tarp įvai
rių ntfomoniųj 

Tarp dviejų rabbi (mokytieji) ant 
dramblio kaulų išpuoštos kedro sėd. var
gas atnešė keletą puikiai išmargintų int-
brikėlių, kuriuos fenikieeiai pardavinėjo 
visose pasaulio rinkose. Zuzana išlėto įpy
lė grenadas skystimo ir malonaus Saro-

taikinties savo pažiūrų aptemime; nesrtil: 
Vienas turi Savyje aukščiausiąją tiesą, 
Kuris tyli jau nuo senai. 

— i Bet J i s prabils kada nors lau-
Kiek patylėjęs, tęsė toliau: "Kaip k? amo jo Mesijaus lupomis, tarė Nikode-

laikotarpį. I r taip visiems tarp savęs ne- nos vyno, maišyto kvepiančiomis žolėmis. 
sutinkant, aš nenorėčiau gyventi, kada Jis 
ateis, iš baimės, galiu jo nepažinti. 

—/Brolau, kaip tu. gali rtaip kalbėti? 
atsiliepė švelnus balsas. Argi !tavo siela 

J i padavė taures Nikodemui ir G amai i e-
liui ir stovėjo, tarytum koks baltas .regė
jimas ant vis labiau temstančio dangaus. 

(Bus daugiau) 

^ H M B 
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Lieluviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktarų 

Draugijos nariai. , 
T.' Blvd. T04I 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETCVIS DENTTBTAS 

5712 SO. ASflTLAND AVE2IUM 
• ARTI 47-toa Gatvė* 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 ra k are. 

vHBKfig 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po nam. 
9941 — 42 So. Halsted Street 

Naujamo Jociaus Ręst. 2 laba. 
Priima Ligoulns nno 2-12 A. M. 

IY1. Boulevard 7179 
Iteskitvcijaa TtdL t'alrfas 6674 

v 
r. 

I 
Dr. M. Stupnicki 

3107 So. Morgan Street 
t m C A G O , ILLDIOia 
Telefonas Tardą 5022 

Talandoe - 8 lkl 11 « ryte 
po pieu; S iki S rak. IT* 1 Anomis 
ofisas u?-J i r j t u . t 

S* 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Etrect 

Cliicago, 111. 

• • • • • e — o a a a i a g ^ c j i e i e m e 

LIETUVIAI 
— _ , 1 . 

— • = 
Antradienis Vasario 20 1023 

- 1 • * - • ' - - " " ' - - 1 • ' • -
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PRAKALBOS. — ŠAULIAMS 
AUKOS. 

"5 
> 

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

c 
Tel. Canal 2118 • 

> Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet g 
> B iki 7 Tai vakaro. 
J Res, vai.: 2 iki 4 po pietų. 
• 4122 Archer Ave. 
•j Tel. Lafayette 0098 
9iirir6r7sT5r*a7s2^»irir5C?j*¥»«?r? 

reL Cauai 267. Vak. Canal 2118$ 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 goath UaLsted Street 

alendos: 1* lkl 12 ryU: 1 ik! 
po pietų: f tkJ 9 rakare 1 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

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

Orisas Didmiestyj: 
29 South La Salle Street 

Kambaiis 530 
Telefonas: Central 8390 

rakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yards 4681 

I A, L STASEI " 
j A D V O K A T A S 

Abstraktai el iminuojami, pinigai 
ant real estate skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Cnamber of Commerce Bldg. 
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945 

VAKARAIS 
2236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737 

Kaušas Oity, Kaus. — 
Nuo senai eionvkšeiai lietu-
viai lauk"' atsilankant kar
žygio, Liet. Šaulių atstovo, 
gerb. A. Žemaičio — Žmuidzi
navičiaus. Sausio 24 d. gavę 
žinią, kad jis pribus saus. 26 
d., į taip visai trumpą laikę, 
tai kad patriotai pasileido į 
darbą garsinti prakalbas: vie
nas telefonu, kitas dviračiu. 
i recias automobiliumi, tai visą 
koloniją apėjo žinia. 

Kaip tik tą dieną pasitaikė 
šaltas oras. Buvo pradėta ma
nyti, kad žmonių mažai tesu
rinks ptukalbų klausyti. Bet. 
kaip reikia, jau net permažai 
vietos pasirodė šv. Kazimie
ro par. svet. Visi norėjo išvy-
~ti ta kar/pgi gerb. A. Žemaiti. 
išgirsti apie šaulius ir savo 
mylimą tėvynę. 

Atvykus šaulių atstovui, Šv. 
(ee iii jos choras užtraukė Lie 
t u vos himną. Reng. kom. nary? 
B". Stmmilla, prakalbų, vedė
jas, pristatė publikai gerb. sau 
lių atstovą A. Žemaitį. Gerb. 
Žemaičio prakalba buvo gyva 
ir jausminga. Žmonės domiai 
klausė; dažnai buvo gimlžiama 
dūsavimų. 

Lietuvos gynėjams, šauliam? 
aukojo: 
J. Sebeekis $10.0(> 

Po $5; Bol. Strumilla, Br. 
Stiumilla, Joną Brindza, Jon. 
Skučas; Anei*' XevaSinskieiu» 
— f o; 

Po $2: V. Žemaitis, A. Lo-
l.ikas, P. Nevašinskas; 

iPo $1: Jadv. Lapatytė, T. 
Vleksaitis, J. Jocius, E. Prido 

tkienė, A. Slivinskas, A. Gai
lis, P. Jurgelas, A. Jankaus-

kas, J. Baluska, J. Gritauskaa, 
f>. Gaudesius, J. Bauža, P. Ko-
ja, J. Paikus, J . Godelis, K. 
Ivristapaitis, M. Grygizas, P. 
1 .azdauskas, Elz. Šapalienė, 
Elz. Alksnienė; su smulkiai*;, 

įrišo $92,25. 
Gerb, atstovas šaulių vardu 

padėkojo už aukas. Jis dar pa
pasakojo apieh Lietuvos val
džią, padėjimą mus tėvynėj. 
'Daug juokingų dalykėlių pri
pasakojo. Jeigu kas negavote 
progos išgirsti gerb. Žemaičio 
kalbant, pasirūpinkite suras 
ti progą. 

*ht& buvęs B. F. S. 

CHICAGOJE. 

VALENTINE ŠOKIS. 

rel. Kandolph 475*" 

A A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

12 South La Salle Street 
Kuom 1303 

|Valandos 9 rjto iki 5 po pietį]? 
Namų Tel. Hyde Park 3395 | 

I 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATM 
Diiii.: K. 514-516-127 N. Ih.tr-
born Str. Tel. llamlolpli 5584 
Vakarais: 10736 S. vVabash Are. 
Roseland Tel Pullmaa 6677 
• • • ! » • • • » » • • • » » » » • • • • • **^S( 

AR ŽINAI K A D 
Didžiumoj Europos šalių per

kant bent kokią nuosavybę mokes
tis yra reikalaujama auksą, O HQ 
popieriniais pinigais, is>kir^;:|t Su
vienytų Valstijų pinigus, nes j ie 
visur reikalaujami. Ar žinai kuo
met perki Helmar Cigaretus tai 
gauni grvuiaisią Turkišką tabaką 
ui savo pinigus-

(Apgar.) * 

i . CHARLES SEGU 
[Perkėlė savo ofisf po numerio j 

4729 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyra Liga 

jVaI. : ryto iluo 10 — 12: nuo 2—&i 
I p o pietų: nuo 7—8:19 vakare. 

Nedėllomis: 19 iki 1. 
i Telefonas Drexel 2880 

DR. MAURIGE KAHN 
•YDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

4681 9ą Ashland Ave. 
>M Yards 9M 

Tel. Vards 9994 
OFISO VAL>: 

•—19 v. ryta, 1—9 ir 7—9 v. r. 
Nedėliomls: nuo 19 v. ryto iki 
1 vai. po platų. 

» 

7 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. Q. M. aiaser ps . 

ralaa J rankas Dr. CAas. Sagai, 
tento ir partnerio. Visi ssntoja 
pažįstami tr draugai aplalkys 
apžiūrėjimą Ir gydymą kaip ir 
ano paties Dr. a . M. Olassr* 

9149 So. Morgan fltreot 
Ofiso Valanaos; Wuo 19 ryto 

Iki t po pietų, nuo 9 iki 7 vak. 
Red. nuo 19 iki f. po pietų. 

Telefonas Yards 987 
» - i . - ' • " 

^1 

SiniDgfieki, IU. — Išankstd 
garsintas Valentine šokis, ku-
rj rengė Vyčių 48 kp. mergai
tės, įv\ko vasario 13 d. Bid-
\vell Dancing Academy. Žmo
nių prisirinko apie pusantro* 
šimto. Iš visko matyt buvo 
kad Vytės rengėsi rūpestingai 
prie gražios pramogėlės ir! 

kad norėjo " Valentine Šo
kius" padaryti gražiais, links
mais ir jvairiais. Komisijos 
narės: p-lės Juoz. Sugentaitė 
ir Alena Suipeniutė savo prie-
dernvA^ saiiningai atliko. Kuo
lui ilžiaugiasi turėdama savo 
narių tarpe taip veiklias na
res. Jos jei kur apsiima k.j 
iliiiiti tai visę, širdį įdeda į 
tų darbą (ne vien del garbės 
kaip kai-kurios), užtai ir pase
kmės visuomet yra geros. Vi
sos vakarėlio darbininkės pui
kiai atliko savo'apsiimtus dar
bus, i 

Išleido ant tikietų "Hop? 
Chest", mergaičių suaukotą.1 

Laimikis teko Ant. Girdimi, 
kp. nariui. 

Saldainių skrynutė teko O. 
Adomaičiukei'. 

Kuopai pelno liko $300. 
Nebus pro šalį pažymėti dar 

Iniotojų atsižymėjimę: p-lių 
^far. Sugentaitės ir Jul. Ged-
iuinaii>H. Per jų rankas įplau
kė $100. Jos daugiausia iš
pardavė tikietų. P-lei Juoz.1 

Hugentaitei, vakaro vedėjai, 
kuopa taria aeiu už jos gra
žiai atliktą darbų. 

Dsšrų vakaras. 
9J 

Vasario 1L d. Lietuvių svet. 
įvyko įdomus Dešrų Vakaras, 
kurį surengė Mot. Sų-gos 56 
kp. Žmonių prisirinko neina 
žai. Pirmiausia buvo vakarie-
nė, paskui programa kurių iš
pilt Vi jaunanečių Vyeių 48 kp. 

Visos narės susitarė viskų 
suaukoti kad nereiktų niekur 
bilų mokėti. CFaip ir įvyko. 
Tad ir buvo padaryta $40 pel
no. 

Vakaro ved. buvo kp. pirm. 
J. Gedminaitė. 

Ant . paibaigos programos 
prasidėjo šokiai kurįe tęsėsi i-
ki vėlybo laiko. 

Piloto Duktė. 

Į Į W W — O — » • » • • • » • • • • ! . » • 

SOCIALISTŲ IR LAISVA
MANIŲ MITINGAS. 

—• <m m .i mm mm ,m 

Nepriklausomybės dieną 
Chicągoje. 

Skelbė, kad*prasidės 2 vai. 
po piet. 

Jau 2:15 vai.-Ashland Blvd. 
Auditoriume buvo jau apie 200 
žmonių. 

Kart-kartėmis xlušros ibenas 
pagroja. J. Grušis sukinėjasi 

i » j » » i 

atvykęs socialdemokratas, Ki
pras Bielinis. 

Vietomis neblogiausiai nu
pasakojo.. Bet,, kadangi jis y-fnas.po vienuolyno. Net iš Chi-
ra cicilikas, tai negalėjo pa
likti neapjuodinęs katalikų. . 
Bekalbėdamas apie dvarinin

kus jis dūšią pripažino mas
tu. Sakė, kad dvarininkai ma
tavę savo turtą dūšiomis. 

Baudžiavą remia dvarinin
kai ir tie kurie tikyba speku-

imt estrados, kaip gaidys anfc liavo ir spekuliuoja, kurie ar-

vanagai ateiną ir prisideda 
prie liaudies. 

Iš nepriklausomybės pasi
naudoja sauja žmonių. 

Ar mokyklose viešpatauja 
laisvė?' 

Lietuvoj kuriasi vienrtoly-

ii GALIMA GAUT "DRAUGE 
Albumėlį dviejose dalyse. Jo 

randasi graižiausi Lietuvos 
vaizdai. Kaina pirmos dalies 
40c. ir Ii dalis 40c. Užsisaky
kite tuojau, nes nedaug turime l 

Reaid. tel. Van Buren 9294 
Ofiso tek Boulevard 9491 

Dr. A. A. R0TH 
BUKAS GYDYTOJAI n-

CHTRLRGAS 
9psslaHifn Moteriška. Vyr išk i 
Valiui tv visų carooiAku Ugų, 

Ofisas: 6336 8. Halsted St. 
Vai.: 19—11 ryte; t—6 po 
plėk 7—«vak. Kad. 19 l t d. 
Ites. 1189 Independenoe Blvd. 

Caioago. 

1 

Amerikoje iš 12,502,582 vai
kų, turinčiu^ 10—15 metų, \,~ 
060,858 dirba visokį darbą. Y-
ra jų kasyklose, yi*a ir ofisuo 
se. Daugiausia jų dirba ūkiuo
se. Norėta įstatymu tokį vai
kų, darbą suvaržyti, bet Augš-
ttausias teismas neleido. Nepa
togus toksai įstatymas pinigin 
giems jmonėms, kurie mažų 
vaikų rankomis auksą kabina. 

Bet turės kuomet nors tas 
būti pamainytas. Nes kitaip 
ir sveikata gyventojų mažėja 
ir kultūra. Dirbantieji vaikai 
nė sveikatos nebetenka nė mo
kslo jokio negali įsigyti. 

OABairTKITUR "ftUUCrS. 91 

mėšlyno statinėdamas pulpi
tus gaidoms. Berniukai dali
nėjo Liet. Mok. Profesinės 
Są-gos Chic. komiteto, atsišau
kimus — plakatus,. Viena mo
teriškė pardavinėjo' Lietuvos 
"Socialdemokratą" ir kitą so
cialistinę spaudą. 

Sukinėjosi, švaistėsi po sa
lę, "Pypkorių" Tarybos šulai 
su cicilikais, prisisegę tam 
tikras juosteles. Vienas tfni-
versal State Banko gizelis ir 
diarektoriato narys St. V. tai-
pat matyt buvo tarp rengėjų 
ir uoliai prakaitavo. 

Žmon'̂ s turėjo žiopsoti net 
iki 3 vai. Tada žmonių jau 
buvo galima priskaityti iki 
kokių 400. 
Žmonės nerimauja, vis kur-nc. 

kur būrelis ploja, kad pradė
tų prakalbas/ 

Molio Motiejus ir kas toliau. 
Prie estrados buvo ^uv* 

Vals. ir Lietuvos vėliavos. 
Raudonos, revoliucijinės, dar 
šį kartą nesimat>. _, 

Jau 3 vai. Pasigailėjo žmo
nių. Užlipo į estradą vienas 
Molio Motiejus. Tai socialistas 
A. Zymontas, **Naujienų'' B-
vės valdyl)os narys. Pnd)ilo į 
susirinkusius ir iš kalbos pasi
rodė tikras pabalda, užtat nei 
pačios "Naujienos" nemini jo 
kalbos turinio. 

Tarp kito ko sakė, kad eia 
tik pradžia. Esą, reikia ir 
"juos ištraukti iš skiepų", su
prask katalikus. Cia kipšiukas 
ir parodė savo ragiukus. Reiš
kia, ne tautos šventę apvaik-
šeioją, bet partijinį mitingą 
snreng> ir partijiniams tiks
lams jį Išnaudoja. Vienok pri
pažino, kad daug darbo turė
sią. Tas jų pripažinimas daro 
garbės katalikams. Užtat, va
lio katalikai! Parodykite, kad 
jų darbas bus bergždžias. 

Perskaitė visą programą ir 
prakalboms vadovauti paveda 
J. Locaičiui. 

Benas pagrojo Suv. Vals. ir 
Lietuvos himnus. Šiuo kartu 
dar susilaikė "nuo grojimo 
Marselietės Nors žmonės bu
vo kviesti dainuoti himnus, 
kartu su beno grojimu, bet 
retai kur buvo galima išgirs
ti ką dainuojant. Toji publika 
turbūt nepratus ir nemoka tau 
tinių himnų dainuoti. 

Locaitis pradeda su gerb-
sios ir'gerb-ji, ir tuoj antrais 
žodžiais smarkiai rėkia: Vyr-
rai ir moterys! Aukos eisian
čios ne atvadavimui Klaipė
dos ar Vilniaus, bet jų atsi
ėmimui, suprask socialistinei 
propagandai. 

Jaunuolių orkesfo;a pagrojo, 
vietomis neblogiausiai. *" 

Įterpimas muzikos, dainos į 
protarpius buvo labaį naudin
ga, nes susirinkusių, kalbėto
ju partijinį fanatizmą švelni
no. 

Socialistų ir laisvamanių • 
sliubas. 

Kalbfėjo nesenai iš Lietuvos 

timo meilę skelbdavo (su
prask, kunigai). 

Kada jau liaudis kuria ne-
piiklausomvbę juodvarniai ir 

cagos vienuolės Atsiunčiamos. 
Tai dykaduoniai, škaplieriais 
apsijuosę. Žemės atiduodamos 
vienuolynams. 

Skaitytojams paaiškinimų 
prie šių Lietuvos ciciliko iš
sireiškimų nė nereikia pridė
ti. Katalikas darbo žmogus tu
ri sveikesnį supratimą apie 
tuos dalykus negu tas socia
listas, kad ir inteligentas. 

Tąsa 4-me puslapy 

Sr^-

KOKYBE 
r IR 

KIEKYBE 
Išdirbėjai HELMAR CIGARE-

» L TU didžiuojasi nepaprasta rū
šimi savo 100 nuošimčiu Turkiš
ko Tabako. 

HELMAR Turkiški Cigaretai duo
da tau kokybę. Kitos rūšies ei* 
garėtai duoda tau kiekybę. 

Visuomet kokybe užima pirmą 
vietą, o ne kiekybė. 

HELMAR yra supakuotas gerai, 
kas juos apsaugoja nuo susilau-
žymo. 
ATSIMINK DĖŽUTĘ IR VARDĄ 

Dėžutės po 10 ar 20 

Mna£0u# 
išdirbėjai augSčimistos rū
šies Turkiškų ir EgįptiSkų 

Cigaretų pasaulyj. 

RALTIJOS-AMERIKOS 
ULINUA 9Broadvay. Neverk NY U TIES-' LIETUVA KELIONE »• 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— per — 

Tiesiogini Susisiekyma 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

CENTRAL MANUFAGTUR1N6 
OISTRICT BANK 

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

• » • • • • » »y 

Nature Cure Institute 
DR. S. A. VELONIS 

OsteopatliM, Ghiropntfas 
Naturopathas 

Gydau įvairias ligas, o ypatin
gai užslsenėjusias, be vaistų tr 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

4224 Archer Av. Brighton Park 
Tfieater BIdg., 2-ros labos. 
Valandos: nuo 9 iki 12 diena. 

Nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 11. 

Tel. Lafayette 6698 

S 
Tel. Yards 0292 

Dr. F. A. MANELIS 
KAPRAPATH 

Vai. nuo 9 išryto iki 8 vai. vak 
Ket. Ir Ned. nuo 9 iki 1 vai. po 
pietų. 
2247 Emerald Ave. CLioago 

1 • 

Telef. Roosevelt 8135 
Dr. A. Kaushillas. D. C. 

21&t W. 21 Str. Kamp. Lcavitt St. 
VAL.: 1:00 iki 9 vak. Ned. 9 iki! 

12 ryte. 
Patarimai dovanai 

MA Ž K IK A 
oRABonrcs m| 

BaLsam uoto jas 
Turlų automo

bilius visokiems I 
reikalams. Kaina] 
prieinama. 

3319 Aubura 
Ave. Chicago. 

S. M. SKUDAS 
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojas. 
Patarnauju laidotuvėse geriau

siai ir už prieinimas kainas. Par
šam dau automobilius pagrabams, 
vestuvėms, krikštynoms ir tt. 

1911 CANALPOitT AVE ! 
Tel. Roosevelt 7532. 

Telefonas Boulevard 4129 

A. Masalskis! 
Graborius 

Patarnauju lal-i 
dotavęs* ves-| 
tnvėse kriks-, 
tynose Ir kltuo-] 
M reikaluose" 
Kainos 

13307 Auburn Ave. 

M reikaluose, ( 
Kainos prtein*-! 
mos 
L ve. Chicago | 

f J. įvtfAubs 
Graborius ir Balsamuolojas 

K. SYREVICIA 
AutomobUml visiems reikalams 

|205S W. 22-nd Str. 2142 W. 21 Pi 
Tel. Ganai 4542 Tel. Ganai 0199 

• m i • • 

A'aleotine Dressmaking OoUege 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seeiey 1942 • 

Moko Siuvimo. Patternų kir 
[plmo, Designing bianiui ir na-
jmams. Vietos duodama dykai. 
[Diplomai, Mokslas lengvais a i 
mokėjimais. Klesos dienomis tf 

Ivakaraia. Reikalaukit knygelės. 
(Biznio ir Nantiaiai kursai Skrjrbė 
[lių Taisyme. Norint informacijų 
[rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

T T I I mt -t • • «r wfį 

V DENGIAME STOGUS. 
Užlaikome skardis, rynas* mede-
g-ą kaminams, kaminus taisome, 
vai*me Ir atllkame general| tai
symą darbą ir malevojimą. 

* IPTACPLER and HAAS 
2352 So. Oakley Ave. 

^^^ęamai^ i i į 
L\U 

. 

VA2TOOKJT VISI PARAJTKIU EB 
TIESIŲ KELIO 

Lietuviai važiuojant j Piliava aplenkia 
Lenkų juosta (ka|idorius) 

Visa Trečia Klesa Padalinta į Kambarius 
4 M 2-Jų, 4-rlų, 4-štų ir 8-%tų Lovų 

S. S. LATVLV, . . . Vasario 2A 
S. S. LITUANTA Kovo 14 

Trečios Klasos Kainos It 
HAMBURGĄ $102.50 — PILIAVA f 192.50 

MEMEL ir LIEPO«J S107.90 
Delsi UUvakor. Ir iinlų kreipk, prie savo agen. 

I S. D. LACEAWIOZ 

m 

LIETUVIS GRABORIUS 
32214 W. « - r d PL Cbleago, 
S Patarnauja Isidetuvėas kuopi-

f giausia. Reikale meldžiu atsišau
kti, o mano darbą busite užga
nėdinti. Tel. Ganai 1271—2199] 
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PHICAGOJH 
-M»*r ^M»* 

MILŽINIŠKAS KATALIKU 
LAIMĖJIMAS. 

VISUOMET JAUSKIS 
JAUNAS. 

Pabaiga nuo 1-mo pusi. 

2. Protestuojame prieš vi
sokį Lietuvos žemių skaldy
mą ypač prieš lenkų neteisy
bes ir Tautų Lygos jiems 
pataikavimą: 

Chieago sveikumo komisio-
nicrius Dr. Bundeson skelbia, 
kad seniausias žmogus gali 
būti jaunas, jei jis toksai jau
sis. 

Normalėse sąlygose 60 me
tu amžiaus žmogus negali 
skaitytis šonas. To amžiaus 
žmogus galį dirbti savo pap-3. Sveikiname Lietuvos ka 

talikų visuomenę ir jos vadus į'rastą darbą ir jam 'senatvė 
pasižadėdami remti, kol gyvi Ims nežinoma, jei jis pats 
jų darbus apgynimui Lietu
vos nuo visokio priešo: 

• 

4. Protestuojame prieš vi
sokius mėginimus skaldyti 
Seimą ir ypač prieš šmeižtas 
&nt Lietuvos Atstovybės A-
merikoje; 

o. Akyvaizdoje Lietuvos ir 
viso pasaulio pasižadame tol 
nenustoti dirbę ir aukavę, kol 
nepasibaigs neteisybės daro
mos Lietuvai mūsų Tėvynei 
iš lauko ir iš vidaus. 

Xutarta šitą rezoliuciją, su
jungtą su kitomis šiandieną 
kolonijose priimtomis rezoliu
cijomis Cliicagoje ir apylin
kėse, paskelbti Amerikos ir 
Lietuvos laikraščiuose ir pa-
siųsti : 

Lietuvos Atstovybei Ame
rikoje, Lietuvos Prezidentui, 
Lietuvos Seimui ir Lietuvos 
Katalikų Centrui. 

Jonas Klimas, 
Elena Statkienė. 

Taigi galime pasidžiaugti 
iškilmingai ir sėkmingai pa-
roinėję brangią mums visiems 
Lietuvos nepriklausomyl |»s 
dieną. Jeigu dar kuomet 
nors mes neįsitikėjome į sa
vo jėgas, šiandien galutinai 
matome, kad ligšiol mes lie
tuviai katalikai ir geri tauti
ninkai tik leidome save soc. 
laisvamaniams išnaudoti 

Gana tų komedijų. Mes 
vieni sau patys užtenkame. 
Mes jų tautos iškilmėse ne-
stiunėme nuo savęs ir jeigu 
jie norės dirbti rimtą tautos 
darbą galfės prie nrusų prisi
dėta , • 

nuolat jausis esąs jaunai! ir 
pilnas energijos. 

Rutkauskui, Dr. Raekui ir vi
siems kuomi nors prisidėju
siems prie surengimo minėtų 
iškilmių. 

Aukų surinkta $288.45, Šiau
liams $16.25, viso $304.70. A-
čiu visiems aukojusiems ir da-
lvvavusiems. 

Aukotojų vardai bus pa
garsinti spaudoj vėliau.' 

Prie progos turime pasi
džiaugti', kad mūsų kolonija į-
stengė surengti šias iškilmes 
su savais solistais ir giedo-
riais. Taipgi i r kafbėtojų di
džiuma buvo rrmsų kolonijos. 

Komitetas: 
E. Statkienė, 
Z. Junokienė, 
J . K. Enderis, 
B. Nenartonis, 
Jonas Klimas. 

Antradienis Vasario 20 1023 

Į DARBĄ VAŽIUOJANT, 
ATSIDŪRĖ POLICIJOS 

NUOVADON. 

MIRĖ VAIKAS. 

Vaikas Leo Poplauske (be
ne bus Paplauskis?), kuriam 
"den t i s t a s" Fox traukdamas 
dantį peskėfcė žandą, aną die
ną mirė. . 

Mimsio vaiko tįėvų išgautu k a i P i r paprastai. Dabar žmo 

Vasario 16 d. 7 vai. rvte, ant 
Cicero ave. ir Eoosevelt road, 
vienas žmogelis pasigailėjo 
žmonių minios ir norėjo ap
saugoti nuo šalčio. 

i 

Kuomet gatvėkaris sustojo 
konduktorius nelaukdamas kol 
žmonės sulips į karą, paskam
bino važiuoti. Štai gailestin
gasis žmogelis pagriebė už 
virvės ir atskvrė karą nuo 
elektros vėlos. 

Konduktorius ir motorma-
uas pašaukė policmoną nuo 
kito kampo ir suareštavo tą 
žmogolj. 
Trakšimu iškilus minia šiaip^ 

taip sutilpo Į karą ir šalčio 
nekentėjo, o gailestingasis 
žmogelis turėjo stovėti ant 
kampo tokiam šaltyje kol ve
žimas atvažiavo nuvežti į po* 
licijos nuovadą. 

Patarlė sako: kitam geras, 
tai patsai sau negeras. 

Vidušilis. 

SOCIAUS0TJ IR LAISVA
MANIŲ MITINGAS. 

Neprikl. dieną, Chicagoj. 

Tąsa nuo 3-čio puslap. 
Kalbėjo, kad liaudis turėda

ma politinę nepriklausomybę, 
galį netekti dvasinės nepri
klausomybės. Šitos, dvasinės 
nepriklausomybės dar neturi. 
O'IVL susirinkusieji turi būti 
sargyboje tos antrps laisvės. 
Xa, koks išvedimas? Socializ
mas yra Lietuvos išganymas. 
Užbaigdamas šaukė: šalin kal
bos, lai gyvuoja darbas, dar
bas su kova. i 

Graborius ir Maršas. 

kią atskirti nuo valstybės. Ro
dė Suv. Vals. kaipo pavyzdį. 
Kodėl tj£ Suv. Vals; tegali 
būti tuo klausimu pavyzdis 
Lietuvai? Pataikė sau į kaktą. 

Agituoja, daugiau aukų su
mesti. 
, Nupeikė biurokratizmą Lie'. 

tuvos valdžioj. -
Dabar Lietuvoj esą mokina 

kunigai, vargoninkai ir zakri
stijonai. Ar jie ką išmokina? 

Reikėsią siųsti mokytojus \ 
Klaipėdą. J au neužtenka to, 
kad klaipėdiečiai ne katali
kai, o protestonai, bet dcili
kai nori juos paversti į bedie
vius, socialistus per savo Lu.t. 
Mokytojų Profesinę Są-gą. 

Rinko daugiau aukų. 
Birutės choras padainuoja. 

Užraukė maišeli. 

AR ŽINAI KAD 
Dauguma Amerikos lietuviu, ku-jfjf 

j rie apleido Suvicnytaa Valstijas po 
Karei, dabar grįžta atgaKos' nepasi- m 
tenkinę su gyvenimo .sąlygomis Eu- ^ 
ropoj. Ar žinai kad tikrai pasiten
kintum jeigu pradėsi rūkyti 'gerą 
eigaretą Helmar! 

•(Ap>ar.) 

REIKALINGOS 
dvi merginos prie grocernes ir bu-
eernes, mokančios lietuvių — len-
ktį ir anglų kalbas. Atsišaukite: 

2201 W. 21st Str 
. Telephonas Roosevelt 7692 

PAIEŠKAU, pusbrolio Stanislovo 
Vaitkevičiaus paeinančio iš Kaltinėnų 
parp. Grigulų kaimo. Girdtjau kad 
jis Amerike. Jis pats arba kas apie 
ji žinote praneškite šiuo antrašų: 

ALEKSANDRA DOVIATIENE 
(Po tėvais VatĮtkcvičaitč) 
2358 South Oakley Ave. 

Cliicago, 111. 

j y 

POLITIKOS PRAKALBCS. 

West Side7"^~šiandien M. 
Meklažio svetainėje 8 vai. va
kare įvyks svambios politiškos 
prakalbos. Bus garsių kalbė
toju, tarp jų kalbės J . J . Lago-
dny kuris dabar kandidatuoja 
į 21 -mo \vardo aldermonus. 

Vid yra kviečiami susirin 
kti. Rengėjai. 

ROSELANDE RAMU. 

Roseland. — Pereita savaite 
prieš 14 parapijos triukšma
dariams išimta iujunct., už tai 
dabar Roselande užviešpatavo 
tyla. Yakar bažnyčioje per a-
bejas pamaldas pilna bažnyčia 
žmonių ir kolekta normališka 

varantu tas ypatingas " den
t i s t as ' ' antrukart areštuotas. 

TEISĖJAS TEISINASI. 

Chicagos nmnicipalis teisė
jas Walker teisinasi. 

Aną dieną vienam lenkui 
"moonshineriui , , išrėžė pa
moksle, pažymėdamas, kad 
ateivių sutvarkymui tikrai 
reikalingas Ku Klux Klanas. 
Nes Klanas gali prieiti visur, 
kur negali policija. 

Kilo triukšmas spaudoie 
prieš teisėją Klano šalininke. 

Šiandie jis teisinasi. Sako. 
jis nestovįs už Klaną. Ba
ręs "moonshinerį," kuomet 
teisme buvę vos keletas paša
linių žmonių. I r jis nema
nęs, kad jo žodžiai taip gar-

nės lengviau atsikvepia, mat 
išimta injunctionas ir nevalia 
jiems ateiti' į bažnyčią. 

Išrinkta nauji darbštus ko
mitetai kurie pereitą sekma
dienį užėmė savo vietas. 

Rep. 

VIEŠA PADĖKA. 

Brighton Park. — Brigbton 
Farko kolonijos Lietuvos 5 
metų nepriklausomybės pami
nėjimo • iškilmių rengimo ko
mitetas taria širdingiausią pa
dėką: vietiniam kleb. kun. A. 
Briškaij kuris didžiai rėmč iš
kilmių rengime, vietiniam Šv. 
Agnietės chorui, jo vadui S. 
Žyliui, solistėms* p-lėms: Ju
lei Virvaitei, Zopijai Juškevi
čiūtei, Onai Širvaitei, Agotai 
Jurgutei ir solistui Ant. Joku-

Aiai turėtų atsiliepti spaudo-jbaičiui; kalbėtojams: J . Mic-
3e* ^ j . ^ į J J | | k e l i unu i , kun. A. Briškai, Dr. 

Kalbėjo "Pypkor ių" Tary
bos graborius, dr. A. Greičiū
nas. Jo kalba buvo panaši lyg 
j monologą, lyg į deklamaciją. 
Sunku buvo išgirsti ir supras
ti ką norėjo pasakyti. J i s pa
davė sumanymą be-
mii užgroti numirėliu 
maršą ir susirinkusieji, benui 
begrojant, atsistojo pagerbti, 
ką, taį turbūt a. a. pypkoriu 
tarybos šulus. 

Sakė, Lietuva galinti pasi-
liuosuotį per mokslą ir ap-
svietą. 

Priminė "Laisvės varpą", 
bet nepasakė kad jis jau pa
krikštytas. 

Minėjo dolerius. 
Rinko aukas Lietuvos Mo

kytojų Profesinei Sąjungos, 
bedievybei platinti. Surinkę 
$560.24. 

Koks ten Uktveris perskai
tė vieną rezoliuciją. 

Sako "tūkstantinė minia : ' ,, 
bet ištikrųjų, tai nei tūkstan
čio, nes apie 600 a r 700. TTik 
cicilikar ir išdrįsta taip blo-
fuoti. 

Tas pats žmogelis paskąlbė 
ir "Naujiem}" kačių koncer-

Padainavo Pirmyn mitrus 
clioras. 

Locaitis, prak. vedėjas, pa
reikalauja beno, kad jau ką 
nors " g y v o " pagrotų. Pagro
j o 

Lošia atviromis kortomis. 

Kalba dentistas K. Kaspu
tis. 

Nesutiko su Bielinio išsirei
škimu, kad socializmas yra 
išganymas Lietuvai, nes, esą, 
be kapitalizmo neapsieisi me. 
Bet ar Kasputis butų tiek ak
ins, kad nematytų jog ka ;p lie-
tuvjų taip ir kitų t a i t a dar»-
gelis kapitalistų tai socialis
tai. ' J u k socialistų popiežius 
Pijus, milioninių kompanijų 
prezidentas Jurgelionis, adv. 
K. Gugis ir visa kita "so
cialistų proletarų" litanija y-j 
ra kapitalizmo šulai! 

Šaukė, kad Bažnyčią rei 

Ant galo kalba "Naujiemj 
redaktorius P. Grigaitis. J is 
mažai kalbėjo, nes jis pripa
žino,-kad kili kalbėtojai ge
rai pakalbėję. Reiškia; visi 
tautininkai jau sulindo į sočia-' 
listų^ maišą. J i s tik tą maišą 
užrauki ir viskas. 

J i s sako, kad Lietuva tu
rintį būti netik nepriklauso
ma, bet dar laisva ir demokra-
tinga. 

Socialistai matyt Lietuvai 
dar nepripažįsta laisvės ir de 
mokratybės. 

J is pasikoliojo ant Lietuvon 
Atstovo Čarneckio, kurr> ne
turi s visuomenėj (tik nedrįso 
pasakyti kad vien socialiste 
visuomenėj) pasitikėjimo. 

Užsigynė kad jije nesą Lie
tuvos nepriklausomybės ardy
tojais ka ip priešingoji jiems 
spauda skelbusi. J ų mitingas 
be kitų skelbimų parodė koki 
jie "pa t r io ta i" . 

Ant galo, pr.skaite kitą re
zoliuciją. 

Antras krikštas. 

Apie porą merų atgal, klii 
socialistas liaudininkas d?\ 
Alseika lankėsi Amerikoj, kuo 
ne visi "pypkor ia i" , sanda-
riečiai ir šiaip laisvamaniai 
sugarmėjo į Alseikos krepše
lį, virto social-Uaudininkais 
Dabar socialdemokratui Bie-
liniui lankantiesAmerikoj tuos 
social-liaudininkų kūdikius 
Bielinis pakrikštijo socialde
mokratais. Kūmas Grigaitis a-, 
pipjausti jų mašnas i§ kurių 
įkrito į socialistinio padaro 
4 * Profesinių' 'iždą nesusipratė-
ljų centai.Brangus krikštas! 

Sekantis jiems žingsnis tur
būt bus pas -bolševikus, o iŠ 
ten pas biblistus. O tas amže
lis ant žemės neperilgiausias, 
tai tuo turbūt ir .užsibaigs jų 
klajonės. Pipiras. 

ANT PARDAVIMO 
Buvau priverstas priimti ntgal pla-

yer. Galimą jsigyti lengvais iSmokeb-
čiais. Garantuota A—1 stovyj. Susi
žinokite su Ponu DTJRKIN. 

301 So. VValmsh Ave. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

DIDELIS POLITIKOS 

MITINGAS IR 
PRAKALBOS 

Kalbės Jonas J . tagodny 
Utarninke, Vas.-Feb. 20,1923 

1 M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd PLACE 
I PRADŽIA 8 VAL. VAKARE 
i Mat artinasi rinkimai miesto valdininkų, taigi reikia ap-
• tarti ką mes rinksime. 

GERBIAMIEJI TAUTIEČIAI:— 

I Mums labai yra svarbu turėti sąžiningus ir gerus val
dininkus jeigu norime, kad mūsų nenuskriausti] ir taksais į| 

U neapkrautų. Taigi prieš rinkimus, mes turime pagalvoti Ir|jj 

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Bculevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. 

M surasti sąžiningus valdininkus, kurie rūpintųsi mūsų rei-
I kalais. 

Biame vakare kal'bės visiems žinomas p. JONAS J. LA-
I GODNY šiem linkimam kandidatas į 'Aldennonus 21-mo^ 
k iWardo, nž kurį ir mes lietuviai turime atiduoti savo baisa, | 
I nes jis yra prielankus lietuviams. Taipgi bus ir kitų gar- fį 
Į sių kalbėtojų. Įžanga visiems veltui. y 

i KVIEČIA P R A K A I T U RENGEJAT. | 

rzz 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS EB CHTRURGAJI 

4449 fio. Western ATenv« 
Tclcf. Larayette 4140 

Yaao4o«: t - l l rytais, 1-1 po 
piety Ir 7-8 ra k arai*. Nedėldl©-
nlaia tiktai po platų 1 lkl i ral. 

Ar turite "DRAUGO" Knygyno 
KATALOGĄ? 

Jei neturite, tai reikalaukite, o mes tuojau prisiusi

me. 
DRAUGAS (PUBL. CO. 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

PRANEŠIMAS. 

North Side. — šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų svar
bus susirinkimas įvyks šį va
karą, vas. 20 d. šv. Mykolo 
par. svet., 1644 Waibansia ave. 
Visos narės atsilankykite. Ku
rios užsilikusios su mokesčiais, 
malonėsite užsimokėti. Naujos 
narės, kurios užsirašėte per va 
karę, sausio 21 d. kviečiamos 
atsilankyti. - Valdyba. . 

IŠ IMU TONŠILUS S 
Tobuliausiomis mokJo priemonėmis: 

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

(Po operacijos, pacijentas galf tuoj Į 
[eiti J darbą, gali tuoj valgyti; dai-j 
[ninlnkų balsas tampa malonesnis,] 
{visa sveikata geresnė. Kuriems 1§-! 
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė-

'dinti. 
Ligonius su {vairiomis Ilgomis j 

tprijimu:— 
Kasdien nuo S vai. po pietų Iki j 
vai. vakare. 
Nedėliomls Ir seredomis ofisas 

i uždarytas. 
DR. AL. M. RAČKUS, 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
OBSTETRIKAS, 

[1411 So. 50tli Ave. Cicero, III. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirm) Rvmptomsl kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metu prityrimo 
JOHN J. SMETANA 

Akių Specialistas 
1801 So. Ashland Ave., kamp. 

18-tos gatvės 
Ant S lubų. kamb. 14, 15. 16 Ir 17 

Ant viršaus Platt's vaistinyčios 
Temyk mano parašą, 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 
Nedėliomls nuo 9 tki 13 pietų 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

ryto iki 8 vaL vak. 
2334 So. Oakley Avenue 
w (Kampas 23^d Place) 

ž\m I Ae , 

VLAD, SAMULiONIS 
mirė 18 vasario, 2 vai. 
išryto 7 metų ir 9 mėn. 
amžiaus. Paliko didelia
me nuliūdime tėvus, bro 
liūs ir seserj. 

Laidotuvės įvyks u-
tarninke, vasario 20 d. 
Pamaldos už nabašnfnko 
dusią bus 9 vai. ryto 
Visų Šventų bažnyčioje, 
iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. 

Kūnas pašarvotas po 
num. 149 E. 107 Str., 
Roseland, ,111. 

Visus gimines ir pažy
stamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotu
vėse. 

Tėvai, brolis ir sesuo. 

Čionai Pradžia 
Mėsa, kurią Jus perkate neima savr> 

pradžią pakaimėse. 
Užpakalyj tiį pakaimių ir stock yardti y-

ar milijonai aknj žemės pašvęstų augini
mui galvijų ir maisto tiems galvijams. 

• Ka ip tie galvijai atgabenami į turgų; 
kaip jie perkami;'kokį procese, jie perei
na pakgl jie pavirsta į mėsą; ir kaip tas 
lengvai gadinantis produktas papuola Į 
rankas pardavinėtojų visuose miestuose ir 
miesteliuose, padaro labai įdomią pasakai
tę. • 

Pagaminimas priedinių produktų irgi 
yra ne mažai įdomus. 
. .Oda nėra tokia kokią Jus gaunate savo , 
artimiausioje krautuvėje. 

Kliejus vartojamas daugelio dirbtuvių 
ir pabrikų. 

Nors mes ir nešiojame vilnonius rūbus, 
bet vilnos turi mažą vertę prieš lai, kaip 
jos yra tinkamai prirengtos. 

Kaip Swift & Company prirengia mėsą 
ir įdomiai pagamino priedinius produk
tus pasakyta naujoj. 

Swift & Cfrmpany 1923 Metinėj Knygoj 
Kopija gannujfra Teitai. 

Adresas Swift Ą Gompany. 
Public ReJLations Dept. 

U. S. Yards . . . . ...< Chicago. 

Swift & Company, 
U. S. A. 

Gerai žinoma organizacija, kuria valdo daugiau* 
kaip 45,000 šerintokų. I 

i 
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