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ŠIANDIE WASHIN6T0N0 
D I E N A . 

šiandie S. Valstybėse pa
minima Jurgio AVashin^tono 
gimimo metinės s u kaktų vos-

Jurgis AYashingtonas revo
liucijos laikais, pirm kokiu 
pusantro šimto meti), vadova
vo tuometiniu kolonijų armi
jai. 

įsikūrus Suv. Valstybėms 
ji* išrinktas pirmuoju prezi
dentu. Prezidentavo du ter
minu. Norėta jis rinkti dar 
toliaus, l>et atsisaką. 

Jurgis Wasbingtonas tad j 
ir ne veltui šiandie vadina
mas Suv. Valstybių tėvu. 
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PRIEŠ MIRSIANT PABU
ČIAVO S. V. VĖLIAVA, 

EINA KOVA VILNIAUS-GARDINO FRONTE 
200 NUKAUTA IR SUŽEISTA 

LIETUVOJE 
_________________ # 

PAIMTA NELAISVĖN 40 LENKŲ KARININKU IR 
ŠIMTAI KAREIVIU 

t 

gyik 1 prisieis 
[litrai* zonos 

LIETUVIAI VARTOJA PAIMTAS LENKŲ ARMOTAS. 
' RUSIJA STOVI LIETUVOS PUSĖJE 

VILNIAUS — GARDINO 
LINIJOJE KOVA. 

Lietuviai nori atimti Vilnių. 

v 0 0 
\ . _ _ . KAUNAS, Lietuva 

— Čionai nuo šiltinės mirė M. 
M artus, 57 m„ žinomas lietu-
vis amerikietis, kuris da^igj 
kito prisidėjo prie Klaipėdos 
atgavimo. 

Martus buvo ispanų-ameri-
konų karo veteranas. Tarną-

I 

vO Suv. Valstybių kariuome
nėje. 

Prieš mirsiant jis pabučia
vo Suv. Valstybių vėliavą, 
kurią visuome 

. rėdavo. 

BERLYNAS, vasario 22.— 
Vokiečių laikraštis Frankfur
ter Ztg. praneša, kad artile
rijos kova eina išilgai g e l e ž i n į patrjotinės lietuvių organi-

i kelio Vilniaus-Gardino lini- Jzaeijos. Ketkarčįais iš abie 

rtos tos zonos dalies. 
Tą dieną 10 buvo nukautų 

ir daugybė sužeistų. I r nuo 
tos dienos susirėmimai neper
traukiami. 

Kiek žinoma, seka ncregu-
larės kovos. Nepaskelbtas ka
ras. Iš Lietuvos pusės kovo-

riuomene >* 

RUSIJA LIE 

" Žandąrmaji su sargyba, 
žimdami neitralę zoną, nu-

'į. iklavo kele ;ą burių neregu- j 
la ių lietuvių Kiti lietuvių 
) riai puolė lenkus. 2 nu-
kt ta ir 16 1 užeista. 

" ei žahd* rjnams ir sar-

KOMUNISTAI TARPE 
FRANCUZU KAREIVIU. 

PRANCŪZŲ REGIMENTAS 
JAU SUKĖLĖ MAIGUS. 

atsimesti iš ne-
tuomet tokios 

Ima baimė Francijos 
vyriausybę. 

(situacijos L y k i j a nepakęs., i JgSEŠ , Ws. 22. -ŽVkM* 
i Tuomet Va r ja va imsis būti- V . « . . 
Į . eiai ir francuzai komunistai, 
nu priemonių] — pasiųs ka 

Žinios iš Lietuvos 
KLAIPĖDA. Naujas Klai-,čiai išplėšia lietuviams Kkp-

pėdos miesto komendantas p. i pėdos kraštą: 
Lacitis skelbia, kad sausio r Tik niekas tiems lenkų pie. 

'19 d. visi darbininkai gaunaj p a lams čia netiki, 
išmokėtą vienkartinį priedą 5 

'UVOS PUSĖJ. 

jos. Vartojami ir kulkasvai-
džiai. 

Abejose pusėse yra dauge
lis nukautų ir sužeistų. 

Atakas pradėjo lenkai. T îo-1 inorikt>s 
tuviai tuojau* atsakė u/rnimi. | 

r • , . v-1 Paimta anglu karininkai. 
Lietuviai nusprendė \ įl-

jų pusių įsimaišo kaikur re-
gulariai kareiviai. 

Lietuvių organizacijos dau
giausia finansuojamos iš A - f ^ i a Rusijos interesus. 

Lenkai sako, tai tik "blu-
ff'as." 

PARYŽIUS, vas. 22. —Ru-r 
sija įsimaišą lietuvių-lenkų 
kontraversijon del neutralės 
zonos. 

Sovietų valdžia įtikino Lie
tuvos vyriausybe, kad ji rems 
jos viršenybę neutralėje zo-

(noje ir prie geležinkelio Dvin-
'sko-Vilnius liųijos. Nes tas 
geležinkelis medžiaginiai pa-

niaus klausimą išspręsti tokiu 
• * LM-, COT^,,.; t*. i1 Pa t būdu, kaip jie atlikę su menė sekmadieni paėmė ne- 'zai su lenkais.* *-©elto jų tas ,^. 

*l S U >cl \ I I i l I l R - . « • > . _ - , . • Oi Klaijfėdos kraštu. 
» 

BALSAVIMO ĮSTATYMAS 
SUGRIAUTAS. 

MASKVA PRIEŠ LENKIJĄ. 

Taip tvirtina francuzai. 

Lietuvių regularė kariuo-

PA RYŽIUS, 
ternational New 

laisvėn du anglu karininku, 
prigulinčiu Anglijos misijai 
Varšavoje. Tiedu karinin
ku, sako, tyrinjėjnsiu sąlygas 
neutralėje zonoje. 

Abudu karininku buvo lai 

kaip patirta, smarkiai veikia 
irancuzų kareivių tarpe Ruh-
ro krašte. 

Del tos komunistų propa
gandos vienas francuzų regi-
mentas (pulkas) jau sukėlė 
maištus. Jis tuo jaus atšauk
tas Francijon ir jo vieton 
prisiųstas kitas, 

Francijos slaptoji žvalgyTba 
susekė, kad kad Rhinelande ir 
Ruhro krašte komunistai su
darę' slaptus militarinius bū
rius.' Tie būriai nežinia iš 
kokių versmių aprūpinti gink
lais. 

Gyventojai bijo raudonųjų. 

litų. Darbdaviai tuos pini
gus išmokės komendantūroje. 

Bedarbiai gauna tą priedą 
iš magistrato: 

Visiems bedarbiams mies
tas turės rūpintis darbo. 

— Vyriausiojo vado įsaky
mu, nuo sausio 20 d., Klaipė
dos mieste leidžiama vaikščio
ti vakarais tik iki 11:00. 

— Pamokos lietuvių gimna
zijoje Klaipėdoje vėl prasidė
jo sausio 22 dieną 9 valandą 
ryto. 

— Lietuvos atstovybė Klai-
pėdoje skelbia, kad nuo sau-

Ivomumstų propaganda Ru-Bolsevikai nusistatę kovoti ., , v W . , , , 
. . , , ,_ , . . . . nro krašte pasidarė nebe pa

slaptis, kuomet francuzų au
toritetai nuginklavo ir išda-
lies kai-kiir panaikino vokie
čių apsaugos policiją. /Ko-

uz susisiekimą su Vokietija 
per draugingą sau Lietuvą ir 
rytinę Prūsiją, sako francu-

'_; 

vas. 22 d n - ! k o m u n e i a i s v ė j e iki antradie-l Lenkų pasiuntii 
;s Service t e - j . ' . . . į . . , , 'žiuje tą sovietų vi 

SPRFX(lFI>n.l), 111. v. 22.i 
— Illinois valstybėje veikė į- Į 
statymas, kuriame buvo pasą- , , _ ,. : , j mo ryto, ]ki koL juodu surado 
kvta, kad rinkim, laika, kiek- ' f ™ ^ ~ P»*f«™ ^ AngUjo, konsulis. Kariniu-
vi ,„as darbininkas pilietis ^ n*™""*, ^ £ * b . g*n. Carton de Wiart ir 
porai valandų turi but palino- p T * * ^ M™*1'"*1 ^ ^ i majoras J-L H , Graut, veikiai 

šiuose ginčuose. suotas nuo darbo, kad davus j 
progos jam balsuoti ir už tą 
sutruktą laiką vistiek turi but 
apmokamas. ' 

T- . • 1 *__!• i-v ! kams okupuojant neutrale zo-
A vnausias valstybes teis- • J T 

na, pramato sau pavojų, nes 
lenkų rankosna pereina gele-

i paliosuotu. Bet lenkų Šta
rus sovietų valdžia Lie- b o k a r i n i n k a i , kurie drauga-

tuvai pasiuntė notą. Notoje 
.pažymima, kad Maskva, len-

mas dabar paskelbė, kad ta-
, sai įstatymas yra priešingas 

konstitucijai. 

OKUPAVO ALBANIJOS 
ZONA. 

žinkelio linija iš Kauno į Vil
nių. 

Pnsoficiajis francuzų orga
nas Le Temps dėlto padeda 

j pastabą: 

vo anglams kaipo perkalryto
jai, palikti nelaisvoje Kaune. 

Paimta, daug lenkų. 

Lietuviai praneša, kad ko-
vų laiku paimta nelaisvėn 40 
lenkų karininkų i r šimtai len
kų kareivių iš 76 lenkų divizi
jos. , -

Be to, lietuviai pripažįsta, 
BELGRADAS, vasario 22. ' "Tokiu būdu Rusija ragina I kad jie prieš lenkus vartoja 

lietuvius užatakuoti Lenkiją; nuo lenkų atimtas\lauko ar-
ir atimti /Vilnių. Į motas. 

nusistatymas stiprina Liotu-
\v)s vyriausybę. I r pastaro
ji jokiu būdu n<mori pripa
žinti Tautų Sąjungos spren
dimo neutralę zoną padalinti 
perpus. ' 

įybe Pary-
valdžios nu

sistatymą vadina "b lu fPu ." 
Bet Lietuvos eharge d' af f ai
res pažymi, kad jo vyriausy
bė neatsimes' nuo savo reika
lavimų. 

Lietuviai neregulariai, ku
rie paėmlė Klaippdą, anot ži
nių, sutraukiami pulti lenkus 
neutralėje zonoje. J ie turi 
artileriją ir kulkasvaidžius. 

Tautų Sąjungos sekretaria-
tas pranešė Lietuvai pristaty
ti jam daugiau informacijų a-
pie kovas neutralėje zonoje 
pirm sušauksiant susirinki-
man tarybą. Sekretariatas 

— Jugoslavijos kariuomenė 
okupavo Albanijos neutralę 
zoną tarpe Diaravitza Ir Ko- (Tą pastabą reiktų patai-
rab. Tą okupuotę patvirti- syti. Lietuviai Lenkijos ne-j 1 LANKAI DUODA "PAAIŠ 

munistų svarbiausias tikslas 
— sunaikinti francuzų karei
vių moralę padėtį.* 

Kramto gyventojai vokie
čiai labiaus bijo tos raudonų
jų \propagandos, negu pati 
Francijos vyriausybe. Pas
taroji jaučiasi turinti užtek

t ina i sau ištikimos kariuome-
njės. 

Pranešta, kad premieras 
Poincare ieško priemonių, ko 
kiu būdu butų galima sustab
dyti komunistų propagandą. 

Be to, Rubro gyvento'jaį 
dar bijo, idant • iš okupuotės 
nebūtų atšaukta Anglijos ka
riuomenė. 
liktų vienų francuzų malonė
je. 
Gal ištrems geležinkeliečius. 

Čionai vokiečių tarpe kalba 
ma, kad francuzų autoritetai 

PALIEPIS , Rokiškio apsk. 
Pastaruoju laiku Paliepio kai 
me įvyko negeistinų atsitiki-

) mų, kurie atftešė nemaža ža
lingi] vaisių. P . Ž. būdamas 
su savo kaimynais I. K. ir J. 
Š. negeruose santykiuose, Ne
munėlio pakrantėje, ties tiltu 
statė medinę pirtį. Tuo tar
pu, minėtieji kaimynai su ke
liais liudininkais apnyko ten 
bedirbančią šeimyną. Jų ti
kslas buvo išvaikyti Žvirblio 
šeimyną ir išardyti pradėtąją 
statyti pirtį. Pagaliau, iš 
užu kalvės, kuri šalyje stovė
jo, J . &. brolis V. (ameriko-

sio 25 d. vėl išduodama Klai- nas) puo<ė į juos ir pradėjo 
• I 

pėdos krašto gyventojams lei- J basliu Žvirblius mušti, vaiky-
dimai eiti per sieną, kurie ti. Šisai, matyt tame dalyke 
kainuoja n^nesiuf 500 mar gerai prityręs, parmušė P. Ž-
kių. Tuos leidimus duoda-1 lio 17 metų sūnų; apdraskė 
ma nuodugniai išrodžius rei
kalą eiti per sieną ir parod-

Ž-lienę ir jos dukterį; pas
kui, be jokio gailesčio, dro*6 

žius vyriausybės paliudymą. basliu P . Ž-liui (67 m. seniu
kui) į galvą, bet šis, lyg Uo-

TILŽ£. Ties Nemuno sie
na viskas ramu. Žmonės per 
sieną Inueina ir pareina kaip 
paprastai! Pataisius šen ir 
ten išpljėštas vėžes, susisieki
mas traukiniais vėl eina kaip 
ėjęs. Gaunamieji iš Lenkų 
laikraščiai skleidžia visokių 
gandų: anot tų gandų, tai Lie
tuviai pulsią Tilžę, tai Vokie-

rėdamas tuo apsiginti, pakišo 
kairiąją ranką, kuri ir liko 
sulaužyta, sudaužyta. Sužei
stasis išvežtas Rokiškio ligo
ninėn- Kaltininkai buvo su
areštuoti, bet piniginio užsta
to pagelba, laikinai paliuo-
suoti. 

I 
$ 

Laukiama bausmės mušei« 
koms. 

no ambasadorių taryba 

PREZIDENTAS HARDIN-
GAS APIE PROHIBICIJĄ. 

YVASHINGTON, vas. 22.— 
Čia pasakojama, buk jirezi-

dentas Hardingas turėjęs iš
sireikšti, jog imsią, dvide
šimts ar daugiau metų kol 
žmortės suprasiu prohibicijos 
naudingumą. I r tuo visu 
laiku įstatymas turės but vy
kinamas. 

KINIMŲ." gali. pulti. Tik gali pulti 
.lenkus, kurie turi užėmę ir 

didelius Lietuvos Lietuvių informacijai? vadina 

perdaug užimti, i r ,gali susi 
rinkti tik išimtinai svarbiuo
se atsitikimuose. 

IŠTREMTAS MIESTO 
MAJORAS. 

i 
DUESSELDORF, vas. 22. 
Francuzai ištr,ėm(ė šio mįe-

Nes. tuomet • jie Išto burgomasterį už neklau-
'symą francuzų autoritetų. 

geležinkeliu vežama kitur. 
Užvakar geležinkelio yard-? 

žmonas rado 9 vagonus su 
kietomis anglimis. Kaip be
matai du vagonu ištuštino. 

'savinasi 
plotus). 

• 

NAUJAS SVEČIAS. 

LONDONAS, vasario 22.— 
Kovo mėnesį Amerikon žada 
iškeliauti lordas Robert Ce-
eil 

LIETUVIAI IMA NELAIS 
VĖN LENKUS. 

Patriotinės organizacijos ko
voja su lenkais. 

KAUNAS, vas. 22. — Du 
šimtu asmenų nukauta ir su
žeista lietuvių šu lenkais ko
voje už neutralę zoną Vil
niaus šone. 

Pirmieji kruvini susirėmi
mai prasidėjo praeitą šešta
dienį, kuomet lenkai inėjo ne-

neteisingomis. 

VARSA VA, v. 22. —' 'Ne
teisingos žinios paskelbtos 
Lietuvos pasiuntinybės Pary
žiuje apie kovas neutralėje 
zonoje, , ; tvirtina lenkų pre
mieras Sikorski. 

' 'Lenkija pasirengusi oku
puoti pripaž. jai dalį zonos, 
pavartodama tam tikslui tik 
žandarmeriją ir du batalionu vius ir lenkus taikon ir siųlo 

muitinių, sargybos. Tokia [savo draugingą patarpininka-

nurodo, jog tarybos delegatai f rengiasi iš Ruhro ir iš Rhine-
lando ištremti apie 3,0(K) vo
kiečių geležinkeliečių, kurie 
visas laikas streikuoja ir at
sisako klausyti francuzų. 

Vokiečiai socialistai dar
buojasi už francuzų-vokiečių 
taiką, Sako, jiems į vieiią 
mėnesį pavyksią abi pusi su-

' vesti krūvon ir pradėti dery
bas. 

RUSIJA KVIEČIA TAI
KINTIS. 

Apie T. Sąjungą negali but 
kalbos. 

MASKVA, vas. 22. — Ru-
sija turi daug nesmagumų 
del įvykių jos pietvakariniais 
pasieniais, pažymi užsienių 
reikalų komisaras Tchitche-
rin pasiųstoj notoj Lietuvai 
ir Lenkijai. 

Tchitcherin kviečia lietu-

utralėn zonon užimti sau ski- ' vyriausybės nesutikimo; 

procedūra yra grynai admini 
strativė ir taip elgtis buvo 

I MĄSKjVA, vas. 22. — Vy
riausias tribunalas Čionai pa-
siųerkjė miriop pulkininką 
Sviejevskį už norėjimį, nužu
dyti Leniną. 

išsprendimu, tai komisaras 
Tchitcherin lenkams pažymia 
jog kas-kita yra sakoma, ru-
siji-lenkų Rygos taikos sutar
tyje. -

Toje sutartyje aiškiai paž)'-
injėta, jog lietuvių i r lenkų te-
ritorialiai ginčai turi but • iš
sprendžiami jų pačftj. 

vimą del Klaipėdos ir Vii-f Rusija nepripažįsta Tautų 
niaus apskrities. 

nutarta nežiūrint Lietuvos 1 Kadangi Lenkija tuos savo 
c 

r • 

ginčus remia Tautų Sąjungos 

Sąjungos, nes tą organizaci-

PAŠTA UŽDARYTA. 

NUBAUSTAS MIRIOP. Šiandie Washingtono diena 
— šalies legali šventė. Chica-
gos paštą uždaryta. 

Šiandie nei laiškai neišne-
šiojami. 

MIRĖ PRINCAS BRA-
GANZA. 

NEW YORK, v. 22. —Nuo 
plaučių ligos čionai mirė pri
ncas • Miguel de Braganza, 
Portugalijos sostan preten
dento Don Miguel Braganza 
sUnus. 
f Printaas įėjo 45 metus. Ne-
/senai jis. atvyko Amerikon ir 
vienoj apdraudos bendrovėj 
gavo užsiėmimą. 

Policija saugoja Michael 
Ombago namus, 1411 West 
Grand ave. Tasai žmogus 
gavo grūmojimų nuo juod-
rankių. Piktadariai reika
lauja tūkstančio dolerių. 

ŽMONĖS NETURI ANGLIŲ. 

SARAITOGA SPRINGS, N. 
Y., vas. 21. — šio miesto gy

ja valdo Rusijai priešingos- ventojams trūksta kuro. Te 
Valstybes. t čiaus per miestą daug anglių* 

POLICIJA SAUGOJA 
NAMUS. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras ir šal
čiau. 

PINIGU KURSAS, 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sier. svarui 4.71 
Francijos 100 fr. 6.12 
Italijos 100 lirų 4.86 
Vokietijos 100 mrk. .0042 
Lenkijos 100 mrk. .0027 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 

AIGIPTO FARAONO 
GRABAS. 

E g i p t e prie Nilo upes po 
ilgų metų atkasinėjimų ir iež• 

Eina kasdieną išskyrus nedildienius- kojinių pagaliaus anglai ar 
Metams f*WI cheologistai surado ir atkasė 
Pusei Metų \ . . $3.0( ^įg-įpto faraono (valdovo) 

Tutankliameno puošnų grabą. 
Tas faraonas palaidotas pirm 
3,000 metų. 

Pirmiausia atrastos uoloje 

Ui prenumeratą moksi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas- Pinigai geriau-

• 

aa siųsti išperkant krasoje ar ex-| Įvairaus didumo katakumbos 
- -kambariai. Juose rasta daug 
auksinių, sidabrinių ir kitokių 
brangių daiktų, (ii pačiame 
grabo kambary užeita neap
sakomos brangenybės. 

Tos iškasenos mokslui yra 
didžiai svarbios. Reikia atmin
ti, kad daugytv dailės daiktų 

} po žeme išbuvo apie 3,000 me
tu. Per tiek metų to visa ne-

prese "Money Order" arba įde
dant pinigus į registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago. Illinois 
T#L Roosevelt 7791 

/ Visose koloni(įose stropiai 
rengiamasi prie kovo 4 iV. Ma 
sų visuomenė gerbdama Lietu
vos (ilohria 5v. Kazimiera ns-l F , . . . „, , 7v . 

* / " \ ,. į palytėjo žmogaus ranka. I i at
rastų daiktų sprendžiama apie 

•tų senovės laikų Aigipto kul
tūra. 

nori palikti skolinga lietuvi!' 
išeivijos mokytojoms ir auk- ' 
lėtojoms Šv. Kazimiero Sese
rims kurios ivikalingos Dievo 
namų — koplyčios. 

Lietuvi ų ir lenkų sus i remi 
n. ai neutrali nėję zonoje vis į 
neramesnių garnių neša. Pa 
sauliniai diplomatai labai su 
si rupine tuo klausiniu. Gresia 
rimtas karo pavojus. Franei-
ja bijosį kad sarvšv su lietu- v »* - n V ,J J ^* • i žudomi. Pagali 
vhi — lenku susikirtimais ne-į, , . . . -
. l r . « kad m i t a s P** * a r a ' įsižiebtu karas kurs įveltu Ku- . . , . . v . . sai paskui bijančius is Ai 
siją ir duotų progos Vokieti
jai savo keterą pastatyti prieš 
t'rancuzus. 

Sp\jama kad tasai Tutank 
hamen faraonas viešpatavo 
Aigipte tais laikais, kuomet iš 
jo vergijos žydai turėjo apleis
ti Aigiptą. Sakoma, tai tas 
j>at faraonas, kuisai žydu* 
sunkiausiais darbais vargino, 
kurs buvo baisus tironas, ku
rio įsakymu žvdu vaikai buvo 

iaus spėjama, 
>nas, kur-

tylųs, lyg- be poezijos. 
T t 

O štai,; šiandien ketverge 
vakare, kaip tik ir vėl išgirs
tama stiprių, vyrų balsų. Kas 
tai f Ar •ataraif Bėgame pažiū
rėti. O ką pamatome f Pro mus, 
Turgaus gat\t?, pratraukia ge
ra dalis mūsų naujosios kariuo 
menės, klaipėdiškiai kareiviš
kai aprėdyti. Žengia, žengia 
stiprus vyrai j žengia tikra 
kareiviška žinginc\..ir dainuoja 
lietuviškas daineles. "Pas i jau 
linelius, geltonus grūdelius!" 
Iš džiaugsmo, ir ašaros prasi-
vera. Po tiek "šimtų metų ka
lėjimo prasivėrė mums vartai 
yalnybėn —h- vėl Klaipėdos 
gatvėje skamb lietuviška dai
nelė, iš kareivių kaklų stip
riai* didvyriškai. 
• O kad klausais, taip visai 
kitaip skambėjo šios lietuviš
kos dainelės nekaip kitąkart i3 
vokiečių , kareivių dainuoto
sios! Svetimtautis ta įspūdį 
tikrai neišpasakysi. Turi mat 
buti vaikas tos tautos, iš k u-
rios sielos "ir jausmų galybių 
šitos dainoj/ės kilusios, tik ta:-? 
tatai suprasi ir atjausi. Delio 
tas įspudys ir bjivo toks neis-
pasakomai galingas, jog čia-
pat iš miesto įmonių to žiūrėti 
ir klausytis tuč tuojau buvo 
subėgę šimtais ir veik tūks
tančiais, ijh 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 
LIETUVOS SEIMUI SUSI-

RINKUS. 

(Tąsa). t 

Tie žodžiai apie Domino pa
reiškimą buvo paskaityti iš 

mirties bausme. Ta bausmė 
vėlįau buvo pakeista Z metų 

Teismo protokolo. Už tokį el
gesį Dominas buvo nuteistas! t ą ^ t o r ^ ^ k ą ^ n ė " i r ' n o r e _ 

ir apie Domino tokį -pogromŠ-
čiko pasielgimą. Kas gina Lie
tuvos pogromščikus, f>ats yra 
tokiu pogromščiku ". r 

Kas gi tikru yra-'pd'gromšči-
ku, tesprendžia pati Lietuvos. 
visuomenė: Ar atstovas Kru
pavičius, >kuris kovojo sp. Lie-' 
tuvos pogromščiku bolševiku 
Dominu, a r atst. Kairys, kuris 

jo dar jam pratiesti keįią į 
Seimo komisijas, kad pa reng- j^ 4elei nebegaii giliau į jas 

drausmės bataliono "bausme, i y i n t i t eįjc tį Maskvai Lietuvos , v s t l> aėra reikalo aiškinti 
Tos -pas lap t ies - a t i ^ i m o L į ^ į ^ p a s i a p č į u t 
pasekmė buvo ta, kad Domi-! 
nas tapo pašalintas iš Seimo 

maldose, o klūpojimas ant ak
meninių grindų koridoriuose 
arba vėjo pertraukose ant laip 
tų nemažai kenkia i r Sesepu 
sveikatai. Nenorime dejuoti, 
bet. didelis Seserų • mokytojų 
reikalas lietuvių mokykloms, 
verčia mus susiraminti jų dva
sios ir reikalingos darbui svei
katos gerove. Kad Seserys sta 
tymams negali surinkti kapi 
talo ir kad užtrauktų jau sko 

Amerikoje netrūksta žmo
nių, kurie norėtų, kad čionai 
butų grąžinti tie laikai, kada 
už tabokos pauostyma nosį nu 
raudavo, Daugiaus Amerikai 
reikia tokių gubernatorių, ku
rie fanatikus reformatorius 
suvaldyti norėtų. 

Ku-KhiN-Klan kurs sėjo vė
ją audrą ir renka. Louisianoje 
ir kitur klanitų organizacijos 
įtariai negali eiti viešųjų pa
reigų. 

gipto žydus pasiuntė savo ka
riuomenę, kurią Raudonosios 
juros pragaišino. 

Vis tai spėjimai. Bet jie mo
kslui labai įdomus. 

Patsai kaistas (sarkofagas), 
kuriame tas faraonas palaido-
tas, dar neatidarvtas. 

Anglija ištrauks savo ka
riuomenę iš Kelno apylinkių 
jeigu Franci ja to nori. Tokia 
Išvada seka iš pasitarimų 
francuzų ir anglų ix>ndone. Ką 
dabar francuzai darys? Anglai 
atšaukę savo kariuomenę pa
drąsintu Vokietiją i r Rusiją 
prieš frannizus. Antra vertus, 
anglui neleidžia vaikščioti 
francuzų traukiniams Kelno 
apskrity ir trukdo išvežimą 
anglių iš Rubro krašto. 

LIETUVIŲ DAINA KLAI
PĖDOS GATVĖJE. 

marš !" 

Ateitininkai ir Giedrininkai 
tai dvi Kristaus Armijos. Jos 
eina Lietuvių tautos vaduo
ti iš tamsybės, melo ir skriau
dų tvano. Dieve padėk T 

" K a m lėliai marš, 
Pasėjau linelius, geltonus 
grūdelius". Kas tai? Na, tai 
v ra lietuviu kareiviu daimrv 
jainos dainefs, kurias jie dai
nuoja keliais ir gatvėmis mar-
šuodami. O ir daug kitų. 

Per Šimtmečius mes lietu
viai savo tėvynėje Klaipėdos 
gatvėje buvome tur ' ję klau
sytis vokiškų dainą. — "Gre-
nadiere sind Uistige Brue-
der",# ir panašias. 

Paskui prancūzams kraštą 
užėmus, viskas nutilo. Prancū
zai savo trumpais žingsnukais 
kad maršuos, maišuos — bet 

Dainelė1 tai dainelė, -bet ji 
uždeg širdyje tėvynes meilės 
ugnį, šventą ir karštą, lieps-
nuojančią k' mūsų krašto jau 
iš tūkstančių lietuvių vyrų, 
kurtu eilės Klaipėdoj ir apie 
Klaipėdą' stov tvirtai. 

Jomis jųs suminkštinsite ir 
kiečiausiai suvokietėjusį lietu
vį. Jomis urreit miel'> Lietuvos 
užsidegs ir tolimiausiame šio 
sonlletuviškojo' krašto kampe
ly Je — o m e s tad norėsime 
nutfyti, ar prieš šitą meilę ir 
bent vienas prancūzas ar ang
las ar vokietys neišdrįs, nesu-
sigėdęs savo ginklą iškelti. 

*'Prūsų Lietuvių Balsas-", 

atstovų skaičiaus. Žinoma, ir 
šiuo atveju socialdemokratai 
smarkiai jį gynė (St. Seime 
bolševikų idėjos smarkiai gin
davo Bielinis, kuris dabar 
vieši Amerikoj.J 

J a u iš (stenogramos buvo ma 
ty4is, kokią audrų sukėlė at
stovo Kni}>avičiaus kalba. Sei
mo katalikų atstovų tautiniai 
jausmai negalėjo perkęsti to 
kio judošiško "Domino pasiel
gimo. Atstovui Krupavičiui 
perskaičius jo išsižadėjimą ka^ 
roivio varcio ir Lietuvos pilie
tybes, jo pareiškimą noro pri
klausyti Maskvai, katalikų at
stovų tarpe kilo triukšmas. 
J ie reikalavo išmesti tą bol
ševiką laukan, kai kurie dar
bo federacijos atstovai šoko 
t>ri& Domino mesti jį iš salės. 
Socialdemokratai su valstie
čiais liaudininkais to.nedo-
leido padaryti. Maža to. Atsto
vas Kairys ir Požėla atstovą 
Krupavičių už tai iš vaidino 
"pogromščiku". Seimo prezi
diumui pareikalavus iš atst. 
Kairio pasiteisinti del tokio 
atst. Krupavičiaus įžeidimo, 
jis savo pasakymą tik kito
kiais žodžiais pakartojo. J tai 

Užtai ir koplyčios jsigyjimui 
reikia geserims geraširdės vi-
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UI lUAUUO I L U L I I A U I J U O 1 maldaujame visų per Federa 
cijos skyrius. 

Šių metų 4 kovo diena — 
mūsų viltis. Mes, Gerbiamieji, 
pilniausiai įsitikime į jūsų 
nuoširdžią paramą. 

Jūsų malonei atsidavusios 
švento Kazimiero Seserys. 

APSKRIČIO APLINK
RAŠTIS. 

FEDERACIJOS SKYRIAMS 

atst. Krupavičius atsakė kitaj 

Žemiau casite, gerbiamieji, 
Šv. Kazimiero Seserų laišką, 
kurio, jeigu kas butų negavęs, 
neapleiskite • neperskaitę ati
džiai. O perskaitę, sujungkime, 
jėgas, kad šv. Kazimiero die
na mūsų nenuilstančioms Se
serinis taptų- diena džiaugs
minga. 

Švento Kazimiero Seserų 
• Vienuolynas 

2G01 W. Marąuette Road 
Oliicago, Illinois 

Sausio 29, 1923. 
Gerb. Lietuvių R. K. A. 

Federacijos Skyriams. 
Gerbiamieji! 

Reni dailiosios Federacijos 
Seimo Bostone ir Lietuvių Ka
talikų Seimo Oliicagoje nuta
rimais: remti Švento Kazimie
ro Seserų Vienuoliją, darant 
švento Kazimiero dienoje -rin
kliavas Vienuolijos naudai, 
šiuomi išreiškiame pasitikėji-

DANTIS KKRAPŠTANT, 
Ponų tarpe: 

Kaip Tamista, poniute, 
gali nešioti kitos moteries, gal 
jau mirusios, plaukus? 

O gi /Tamsta, ponas, ar 
nenešioji kito, gal jau neby 
įryvo avino vilnų... . 

r 
•'Pirmos flj&es'' valgykloje. 

— • 

Svečias: — "Kodėl pi? 
Tamstas nėra dantims krapš
tukų! 

Tarnaitė: — Tai čia, ponuli, 
jau patys svečiai kalti. 

Svečias: — Kaip tai f 
— Gi užvakar šei

mininkas padėjo visų pluokštą 
krapštukų. O svečiai, dantis 
pakrapštė, meta juos aid že
mės, o ne padeda atgal, iš km 
paėmę. 

kalba. J i s pažymėjo, kad pra-: 
jmą, kad nutarimai bus įvyk 

Nėra abejonės, kad Federa
cijos Skyriai padarys tame 
reikale, ką j>gos leis. Kad pa- Tarnai! 
sėkmingiau darbas eitų, visi 
skyriai tegul rengiasi prie tos 
dienos sutartinai su Šv. Ka
sim. Akad. Rėmėjų Draugija. 

Utarninke 27 vasario 7:30 
vai. vakare West Sidės para
pijinėje mokykloje prašome su 
sirinkti visiems, ir Federaci- i va? 
jos Skyrių ir šv. Kaz. Akad. Šeimininko. 
Rėmėjų atstovams. Bendrai pa 
si tarsime, jėgomis ir darbais 
pasid alinsime. 

Mūsų darbas negi gali eiti 
silpnyn, kuomet iki šiol mes 
vis einame stųaryn. m 

Cliicagos Apskričio 
Fede racijos 

Kiiu. B. Bumšas, pirm., 
J . Klimas, rast 

Klausyk, kieno tasai šu-

— O ar kanda? 
— O ne, jis niekuomet ne

kanda; 'gali Tamista buti vi 
sif&AJ ramus. 

— Labai gaila. Aš norėjau 
duoti jam paragauti to bifšte
kso, ant kurio aš savo dantis 
sulaužiau. 

/ 

Kur via 
0 

moksleivių, 
būrelis lietuvių 
jei tenai nėra 

.dmti. Drauge prašome visu 
nesdanms Seimui apie atstovo*-, . •• on • • <*. _±- Tnd su 

... .. r ederacj jos Skvnu pasistengti 3 ciU *u 

Domino pasielgimą, nthko t,k j ^ ^ ^ ****** b aus t i , 
tai, ka bepusi jam sųzinė PA- ' ( j i ( l ž i a u s i ^ ^ ^ ^ hxx — 
daryti. Taip tunėtų padaryki | ( h l ^ r i n k U a v ą įyykdinti. 
ne tik Seimo narys, bet ir kiek 
vienas Lietuvos pilietis. Bol-

Oklahomos legislatura, susi
rūpinusi, kad penuaža <lsr es;r 
draudžianrų visokių įstatymų, 

sumanė ir cigaretus už-

Nemokame išreikšti kaip 
labai mums tos pageJbos reikia 
ir kaip didžiai jos laukiame ševikai ėjo Lietuvai pogromus 

Giedrininkų kuopos, tai k a s į ( | a r v l į . Kiek\ienas" bolševikas j pasistatymui reikiamos koply-
nors tenai kaltas. Spėkite ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i Bioe. Vienuolikti metei U* r. i-
kas? Gal ne kas kitas, kaip pa vv., •'•„'' . . jlralas mus spaudžia ir, Vienu >-„ v. . . scikas. "AS kovojau, s a k o - . . . / . tvs. Teciau ar nebūtu geriau, - lijai augant, ka< met sunkiau. 
kad vietoje, ieškojus kaltiniu- Krupavičius, su tokiais Lretu- ^ ^ ^ ^ ^ g ^ 

vos pogromšeikais ir kovosiu j nebetelpa į dabartinę mažytę 
ligi slavo amžiaus pabaigos.' Vienuolyno koplytaitę. Tas 

vTuo tikslu pranešiau Seimui trukdo mus sykiu atliekamose 

ko% prašalintume kaltybę ii 
Aiojau suorganizuotume tenai 
giedrininkų kuopų? 

Gubernatorius Walton parei 
škė, kad jis tokio įstatymo ne-
praleisiąs. Nebent jeigu kartu 
su (iigaretais butų uždrausta 
ir visokis rūkymas, čiulpimas ! kolintos. 
laboko ir panašus kitį daly 
kai. "Tuomet, vsako gubermt 
torius, aš patvirtiue/s įstaty 
ma važiuočiau kitur gyventi 

Iš patyrimo. 

-— Kiek tu čia gražių kuj -
gų turi. J u k tai tiesfog tu r 
tas. Klausyk, juk turbūt neal-
sisakysį man kartais paskolin
ti pasiskaityti? 

— Su mielu noiu tau tai pa* 
daryčiau. Bet aš iš patyrimo 
žinau, kad paskolinta knyga 
tai prapuolęs daiktas. Visos 
čionai esančios knygos yra pas 

Giedras dangus, giedra že
mė, giedros šircjys. Giedra 
mūsų Tėvyniė, patol, pakol 

P. Walton sako, kad fegislat? j piktoji tamsyje neapsiaus jos, 
ros darbo neturi; tegul pasiru- i pakol nedorybės drumzlės ne-
pintu verčiau esamą probibici- užpils jos. Lai vaduovauja 
jų vykinti. i jai " Giedra '! i r giedruiinkai! 

'-% 
M. Reynes Monlanr. 

E R Š K Ė Č I O T A K A I S . 
I I . 

Tąsa. 
Tečiaus kiek t<m malomumi! Čia bu

vo augalai, nesantieji du kartu metuose 

šį rytą ji <lu kartu apsij>k>vė rankas kve
piančiame vandenyje, užsitievė juodu šydu 
ir išsiskubino. 

Visu keliu buvo pastebimas nepapras-
tas sujudimas. Bet Zuzanos mintys buvo 
taip susitelkusios, kad joks išorinis judė
jimas jos nestengė išblaškyti. Draug su 
ja \>o daugybė J inksmai sukuti jaučių kai
miečių. Daugiausia čia buvo galilejos žve-

savo vaisius, vvnuogės SoreltD 'tVikrantėsR ' 
1 . IU, bet taipat cia painiojosi <liktai atei-

Jipie dešimt mėnesių teikė savo sunkia< k e - j vių iš Judėjos, Jeruzalės, Tvro ir Sidono, 
l»e skaitliaus daug alvvu, ti-! ... • v , v/ . 

* • " J viliojami nepergalimo troškimo pai 
gai ir brangus balzamo medžiai. 4u°im', I 

kes. Čia augo 

eg!ė> ir liemeningieji- topoliai maišėsi 
tarp palmių. Ištisi pulkai žvirblių ir kar
velių skrajojo po 'kedrų šakas. Visur pil
na čiurtenaneiu šaltinių. l>erli:igos lan
kos ]uiželia tankia aukšta žol<\ O gra
žieji narcizai, tulpės, lelijos ir daugybė 
kitokių giMių taip išpuošia pievas, tary
tum t«i butų mergaičių darželiai... 

A'os brėkštant maloniam gegužės ry
tui dvidešimt devintųjų metų. Zuzana, lv-
dima mylimos tarnaitės, apleido namus. 
Dar prieš aušrą jį ant greitųjų susipy
nė geltonąsias kasas. J i , priešingai tur
tingųjų žydžių papročiams, niekuomet ne
tepdavo nei antakių, nei nagų įvairiais 
dažais. IŠ visų papuošalų ji retkarčiais 
tevurtojo kvepalus ir pildė visus farifc^-
jų Įsakymus: su dažnais apsiplovimais. I r 

pamatyti 
tą nepaprastąjį Mokytoja. Jie tarpusavy 
kalbėdamiesi pasakoj© apie jį malonių ir 
įstabių dalykų. J ie buvo jį matę ir šne
kėjo, buk jis esąs ant kalno. Po pusvalan
džio kelionės Zuzana atsidūrė Kurn Eddi-
no šlaituose. Netoliese matėsi besiartinan
ti Sadukėjų kuopa. Beveik visi jie ku
nigai arba kumgų ^vyresnieji; jie ėjo dai
rydamiesi nustebusiomis akinns. fTarp jų 
Zuzana pastebėjo dideliausiąjį dabitą — 
Samuelį ben^Fabi. Xepaisaųt rytinio šal
čio jis buvo apsirėdęs taip lengvu dra
bužiu, kad jis kaštavo dusyk tiek aukso 
kiek jis svėifs. Šalia jo stovėjo Izacliara-
ras kuris savo šilkines pirštinaites tik 
šventykloje ne nešiodavo ir Joįjananas 
garsus savo puotomis. Zuzana praėjo nepa-
žinta po savo tamsiuoju Šydu. Toliau su
kinėjosi keletas išdidžių žmonių. Tai fa-

rizejai. Jie paniekos žvilgsnius m.Hė į 
liaudį. Tiesa, jie dar neniekino ir nešėlo 
ant Naza r i eč io . Jie atėjo jo pasiklausy
ti ir jį išdidžiai įvertinti. Tik rodos Jo-
natan hen "TIzzieFis nepritarė jų pašai
poms. Zuzanai praeinant jis šyptelėjimu 
ją pasveikino, nors tai ' buvo priešinga 
farizejų papročiams. Ir Babali ben Butą, 
kuriam Erodas išplėš"' akis, atsuko j Zu
zanos pusę savo suhiaurintą veidą. Zuza
na išgirdo kaip Levi jį pašiepė: "Papra
šyk gi tu Nazaretiečio, kad jis tau duotų 
akis" . " O tu paprašyk, kad * s padary
tų dar didesnį stebuklą, — kad jis tau su
teiktų širdį"' — skaml>ėjo atsakas. 

Aplinkui girdėjosi dejavimai. Čia 
matėsi nuo karštliges sunykę ligoniai, ten 
buvo stabu ištiktieji, kurtjeji ir 
Žodžiu .sakant, tam apgailėtinam būryje 
žmonių buvo visų ligų rinkinys. Atokiu 
nuo aprunijusių ir šlykščiomis išvaizdomis 
žmonių pasigirdo šauksmas: "NetyriejiI 
Netyrieji!" J i išsigandus atsitolino nuo į kraštą. Jie Visi aiškiai buvo matomi. Jie 
raupsuotųjų. • r buvo prastį ir vargingi, bet Mokytojaus 

aplinkui. Mažasai ligonis ir magino pa 
-kilti, kad prisidėjus prie žaidžiančiųjų, 
bet veltui. I r neramus\liūdnas žvilgsnis 
pasirodė jo akyse, tarytum jis klaustų, į 
kodėl jis netoks kai kiti...! Nelaimingoji 
motina ka'i-štai jį prispaudė prie savo kru
tinės if ramino: "Kuomet J is ateis, gal
būt J is tau leis vaikščioti.,." 

Minia vėl sujudo. Visų akys buvo a t 
kreiptos į kalno vir*uųę iŠ kur leidosi 
keletas žmonių. Pakilo begaliniai šauki
mai, panašus \ sukilusio vandenyno ban
gų užimą, kada jos atsimuša į kietąsias 
uolas. Tam būreliui prisiartinus aklieji 
praregėjo, ligoniai apleido savo guolius 
ir vaikščiojo. Minios šauksmams nebuvo 
galo. Saulė žėrė savo karštus spindulius' 
•į tą keistą reginį, kuris rodėsi panašus į 
iškilmingąja eiseną, kurioje iš po Naza-
retiečio žingsnių plito gausybė stebuklų 

Iš linkmės, kuria ėjo Mokytojaus paly 
dovai buvo numanu, kad J is ėjo į Zuzano? 

Dabar minia apsistojo. Zuzana pra 
sigrudo prie šalia augančios sikomoros. 
To medžio pavėsyje viena moteriškė a r t 
rankų sūpavo keturių penkių metų 
stabu ištiktą nesijudinantį vaikelį. Kuo
pa mažų vaikučių, margais drabužėliais 
pasipuošusi ii, linksmai klykaudama lakstė 

1 stebuklai juos pripildė pasitikėjimu. Žmo
nės šaukė juos vardais. Tai buvo Petras 
ir Jokūbas, Judas iš Keriot'os, Pilypas 
ir Andriejus — Betsaidos žvejai. Ten to
liau ėjo angeliškos išvaizdos Zabedejaus 
sunūs Jonas. Zuzana, prisišliejjus prie si
komoros, matė visa tai it sapne. Ties jos ^ 

kojomis gulėjo liguista* vaikelis. 
Štai ir J i s prisiartino visam savo kd-

nume. Bet žmonių šauksmai nestengė per
keisti' Jojo malonios bet liūdnos veido iš
raiškos. J a m prisiartinus jaunoji mote
riškė metėsi link jo su kudykiu rankose 
su karščiausiu tikėjimu, maldaudama: 
"Pasigailėk jo ir manęs". fTuos papras
tuos žodžiuos ji reiškė savo i r vaiko kan-
cias. 

J i s ištiesė savo rankas ant mažojo 
ligonio* ir galingai prabilo: " A š noriu, vai
kščiok!" Vaikelis pakilo ir prisivienyjo 
vaikų būreliu. Motina gi puolus ant kelių, 
bučiavo Jo rankas ir' rūbus, reiškdama 
savo džiaugsmą ne žodžiais bet ašaromis. 

Zuzanos sieloje kilo kaikos nepapras
t a J i pajuto* savyje neišgyd<kia sopulį. 
I r į i lupų nepraverdama maldavo, kad tas 
Nazareto Mokytojas išgydytų jos sieioe" 
ligą, paremdamas ją. kažkuo begaliniu, 

' kažkuo amžina. Tik Jam praeinant ji te-
pakėlė akis. 

I r J i s pažiurėjo į ją skaisčiu gilia 
užsimąsčiusiu žvilgsniu. J a i pasirodė, kad 
Jėzus išklausė jos sielos troškimą ir ne
išsakytas džiaugsmas -sulingavo jos kru
tinę... 

(Bus daugiau) 

"N 

4 

• • M M •IBflASaiUM 
:«jfc.Jbfc&; Lk ̂ rit e^-'^J^a^krt^^. .UI §^ • • • • • • 1 



Lietuviai Daktarai 
mmmmp«i • 55 

z» 
mm mmmpm = = 5 • • " 

Ketvirtad. Vasario 15, 1923 
ss 

++—• 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai 
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•H TP> Blrd. 70*1 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIET r V IR DENTIBTA8 

5711 S©. A S H L A N D AVJCHTJK 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: cuo 9 ryto Ik! 9 rak. 
Seredomla nuo 4 Iki 9 vakar*. 

DR, P. ŽILVITIS 
Park.-)ė saro ofisą po n u m . 

1341 — 43 Ko. H&lsted Street 
n a u j a m * Jnclaus Ręst . 2 labu. 
Pri ima Ll&onla* nuo 9-12 A. M. 

a-a r . M. 
I'el. Buulevaad 71TJ 
ReaMenciUa «"'. l -a ir ia i &fi"4 

ky *•* 

; Dl:. iVI. 
I 3107 So. Kordas Street 

cmoAoo TI.IAMoia 
ei - Yards 50S2 

į Valan 
j j>o r'e 

ofisas r t; 

19 ryte 

TeL Ii 
DE. 

I 
3303 

A. I 

1C J VIS 
Soi 
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C; ftojai 
IVTor 3*Te*J 
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DR. A. L, YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

i t l >"anal S U S 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po plat. 

6 iki 7 vai vakaro. 
Rem. vai.: 2 iki 4 po pietų. 

4193 Archer Ave. 
Tel. Lafayetf* 009S : 

Del. Gaual 257. Vak. Ganai 8118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1881 South Halsted Street 

fa landos: l t iki 12 ryta: 1 lkl < 
po piety: i Iki * vakare 

J. J . LAGODNY, KANDIDA. 
TAS Į ALDERMONUS 

21 MO WARDO. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
- ^ ~ 

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

Ofisas Didmles ty j : 

29 South La Salio Street 
Kambarls 530 

Telefonas: Central 6580 

Vakarais 3223 S. Halsted St.l 
Telefonas: 

^ ,. j^am 

Yard- 4881 

« 
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A D V O K A T A S 
Abstraktai c.vaminuojPini, pinigai 

aru ret i estate skol iname. 
O FI r j j . U i E S T Y 

K A M B A R Į s 1104 
C b a m t c r of Commere* Bldg. 

133 W. WashTngtoo Street 
Telef. Frankl in 1176—4946 

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street. 

(F.afflo Muslo Co.) 
Telef. Bouievard 6737 

Aš esu gimęs Chicagoje, 21-
DW YTanle. 1884 m. Dirbu real 
t -tate bizny jau 7 metus. Išbu
vau sulesmanu du metu. Dirbu 
kaipo Deputy Clerk of County 
Court Jau vienuolikti metai. 
Esu vedę*. Gyvenu 1648 W. 
18-tt St. 

Ateinantį utaraiuka, t. y. va 
sarįo 27 d. bus linkimai į miee 
i») tarybos aldermonus. Rinki-
i iai yra labai svarbų?,/ n(js 
taxu didumas ar jų sumažini
mas priklauso nuo aldermonu 
nutarimo. Taigi, jeigu tamis-
U» norite, kad butų taxai nu
mušti, tai reikia rūpintis, kad 
išrinkus aldennona kuris ru-

a 

pintus ta padaryti. 
Jonas J . Lagodny kaip tik 

i»-*yra tas, kurs tuomi ir rū
pinsis, kad pagerinus dabar
tinį žmonių pad?jima. Aš esu 
atvira* ir paprastas žmogus. 
Jeigu Tamistos mane išrink 
i te aklei n lonu, nesigėdinsite 

ateiti pas mane ir pasisakyti 
isas savo bėdas ir nesmagu

mus, o aš jums visuomet gel 
liesiu. Aš nepaisau kokios Ta 
mista tautos ar įsitikinimų 
būtumei,'. a r , esi turtingas ai 
beturtis, atsilankyk pas mane 
visuomet, mano durys bus at 
daros. 

Štai k ii aš prižadu padary
t i : 

1. — Sumažinti visus tak 
'u*, guriais esate nežmoniškai 
apkrauti, 2. Panaikinti įvai-

ius neteisingus real estate 
vertelgas ir agentūras kurie 

s 
įįįgr> " ;;.'•«*>!.,, "8 

l'el. EtandoJph 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofl*?« viiluuaiestyje 
A S S O d A T I O i r BLDG. 

19 South I a St.lle Street 
Kcom 1303 

Valančio* » r>to Iki 5 po pietųV 
Narai} Te ie Park 3395 J 

i^^•5W,>,*' 
-?•>*• < t f * į į 
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J. P- WAITCHES 
La wy er 

LIETUVIS ADVOKATĄ* 
Dicu . : R. 844-514-127 S. Dear-
tx>rn Str. Tel. J&aadolpffli 5584 
Vakarai-.: 10788*8. Wabash Are , 
RoaelanJ T*l Fu i lmaa 88*7 

AR NORI APVAŽIUOTI VI
SĄ PASAULĮ PER 5 VA

LANDAS?!! 
Jeigu taip, tai tuojaus nu 

>ipirk knyga Kelionė aplink 
pasaulį per S0 dienų. J ą para
šė Juies Verne. Į lietuvių kal
bų vertė J . Balčikonis. Ši kny
ga begalo įdomi; kad ją pra
dedi skaityti, tai jau nenori 
r ndėti kol perskaitaL Ją skai
tydamas pervažiuoji visų pa
saulį ir matai jį kaip ant del
no. Knyga 228 puslapių. Kai
na $125. 

"DraTjgas" Pub. Co. 

BLAIVININKAI DARBU0 
JASI. 

Detroit, Mich. — Vas. 4 d. 
įvyko S. L. R. K. Piln. Blaivi 
ninku 32 kp. nepaprastai. gra
žus Vakaras. Vaidino įdomų 
veikalą "An t Bedugnės Kraš
t o " . Roles turėjo: Juozas — 
Kaz. Daunys, MagtįB — 1\ Re-
deckienė, Jurgis — J. Dairtbra 
Vas, Jonukas — J. B i teina.*', 
Ona — Br. Jaugiutč, Motie
jus — P. Gustaitis, Beikus — 
Juoz. Jurgelaitis, Ba^rus - -
J . Jankeliūnas. Visi savo ro
les tinkamai išpildė. 

Buvo tokių žiūrėtojų tarpe 
kuriems veikalėlis nepatiko, 
nes labai atsiliepi į jų vedamą 
gyvenimą. 

Kun. kleb. J . Čižauskas pa
sakė puikią prakalbą imlu
mas pavyzdžius iš gyvenimo. 
Taipgi kalbėjo Pr. Gustaitis. 

Programą paįvairino šios: 
K. Baikauskaite padeklamavo, 
Roz. Stankrutė pagrojo solo 
ant piano, deklamaciją pasa-
k? A. Juodsnukiutė, solo pa-
dainavo St. Stepulionis, p»n-
nu akompanavo kun. J . či-
žauskas, ant piano pagrojo 
Mar. Norkiutė, Nat. Ciu?t:dlė 
padeklamavo, ant piano skam
bino Ona Šeiriutė, solo padai
navo Step. Bukšaitė, 4k\k];;ie't 
vo Jul. Baikauskaite, d'.ietą 
dainavo A. Matulaii • ii Z. 
J augi ulė:, ant pianu duetų pa
skambino St. Bukšait* ir J . 
Baikauskaite, ant pieno solo 
skambino Iz. Jaugiate. 

Nors kai-kurios pikiui kartą 
pasirodė scenoj, bet pr.siroclė j ^ i u t p .* 
gražiai. Tai padrųsiHimn:- daLT 

niau programose dalyvauti. 
Reikia širdingą |> idekų iš

reikšti kun. J . ft/au-kui. ]). 
Daumantai tei, M. šimonivi, 
programoj dalyvavusieius jr 
atsilankiusiai pubiik.u. 

Blaivininkai prad(.io rim
tai, smarkiai dirbti. ŽmonCs 
nmto jų darbo n-ikalingumą 
r naudingumą ir pradeda \ iie 

jų prisidėti, į jų ei^s sioft. 

narė pažadėjo paaukoti ką? 
nors, apsiėmė pardavinėti seri
jos • knygutės. Mergaites ne* 
laukia paskutinių dienų, išė
jusios iš susirinkimo tuoj ė~{ 
mesi už darbo. 

Nėra afoejoois apie vakaro: 
pasekmes ir apie linksmumą 
jame, nes <tr-ja išrinko suma
ni ngiausias tam vakarui vedė
jas: O. Ruliutę ir A. Podžin-
niutę, kurios deda visas savo 
jėgas, kad tas vakaras paten
kintų kiekvieną atsilankiusį. 
Kai-kurios moterys matyda
mos merganuų didelį pasišven 
timą geriems darbams priža
dėjo paaukoti ką nors tam va
karui > B. Lusieni\ O. Rumšie-
nė, J. Špokienė. Dar linksmįau 
butų kad kitos pasektų šį gra
žų pavyzdį. 

Mūsų katalikiškų draugi
jų: Šv. Antano, Šv. Baltramie
jaus, Šv. Juozapo nariai taip 
gi nemažai prisideda pirkda
mi serijas. Mergaites už tai 
yra jiems dėkingos. Gird^jaa 
kad tos d r-jos rengs vakar*} 
tam pačiam tikslui. Bukit pil
ni vilties kad prisidėsime kuo
mi nors prie jūsų vakaro. 

Išrinko Valdybą 1923 IIL 
Valdyba paliko ta pati, išė
mus fin. rast. Pirmininke iš
rinko S. Dociutę, pag. — A. 
Sun* i liūtę, nut. rast. — L. 
Zupkiute, fin. įast. — A. Rc-
meikiute — ižd. — A. Podžiu-
toiutę, iždo glob. — M. Švito-
riutę ir (I. Bukanėiute, mai 
šalkomis — O. Burbiuty ir M 
Klitiniutę, koresp. — L. Zuf. 

skamfeininffls ir gražiai pad^ą 
siutą jas toliau muzikoje ! la-
vintis gausiu delnų plojimu. 

Paskui- se& įvairi programa 
toliau. Jausmingai kalbėjo p. 
Klimienė, kuri yra taipgi pirm. 
Šv. Petronėlės dr-jos. J i džian 

' v - • 

giasi moterų daHmote ir pa-
Jvai'totinai pabrie£», kad dide
lius darbus nuveikia "nemo
kančios rašy t i " lietuvės. Tai 
visa laibai gerai, bet nėr ko 
didžiuotis iš to, kad nemoka
ma rašyti — labiau vietoje 
butų apgailestauti, kad kai 
kurias mūsų lietuvaites liki
mas taip nuskriaudė, kad jos 
mokslo negavo, nežiūrint kaip 

dgeportą Hai 4&bar džiaugia
mės visi, kad jos nepalygini- f 

ihas balsas žavės nmš ateity-
į j dažniau. 

Janušauskienė pradtėjo dai
nuoti penkiolikos ar šešiolikos 
matų būdama — jąją aptbran-
£ino visupirma Mikas Petraus
kas, kurs būdamas pats* mu
ziku suprato jos didelį talentą 
ir nejiajprastą balso, grožę. Bu
vo net susidariusi Amerikonų 
grupė, kurie siulijo ją išleisti 
užiubežia lavintis... bet tėvų^ 
nutikimo negavus — Jauušau* 
skieuė liko tarp mūsų.. Ar mes 
jų suprantame ir įkainuojame 
j^i kaip roikia, tai toli gra-
zu... 

Svečiai, iš kitur atvažiavę 
balso žinovai, tuojau patėmija 
Janušauskienę. Pamenu gerai 
ką p. Naujalis sakė: "Taip, 

sytas choras, po vadovyste p. C m c a 3 * tari dainininkių.., bet 
butų jo troškusios. Paskui mai< 

~ L'» f̂ 1 - ~ ' - v * *> i , 1 * v ; r - ^ t " ' 

imoues apgaudinėja, 3. Steng V jei taip ilgai tęsi* Del.roi 
-mos, kad butų* įvesti požemi-
•i;V iiatVf'kariai, kati žmonėms 
neivikėtų mieste grųstis į ka
rus kaip dabar kad yra, 4. Rei
kia pai taryti "playground' ' , 
i 18-tos g-vės gatvekariai tu / 
ri eiti iki "c i ty limits , , , & 
Mleveitoriais važinėjimas tari 
būtį papigintas, 7. Miesto po 
licijos de}jiiilamentas turi butj 
atskirtas nuo politikos, 8. Aš 
stoviu už vartojimą vyną iv 
;!Iaus, 9. 'Board of Edueation' 
ir viešosios mokyklos turi bū
ti atskiltos' nuo politikos. 

Išrinkus mane aldermonu,' ri 
stengiuos atlikti visą viršui 
išdėtą platformą. Kadangi oš 
fsu gimęs, augęs ir gyvenu su 
savo šeiuiyna 21-me Warde, 
tai aš gerai žinau ko eia rei
kia ir ko trūksta. Už tai aš 
ir prašau balsuoti už mane va-
sąirio 27 d. Padėkite ant blan
ke os prieš mano pavardę x. 
Išrinkę nuuae akleiroanu, - tu
rėsite tikrą draugą kuris rū
pinsis jūsų gerove. 

tas*bus pavyzdingiausi kolo
nija Amerikoj. Tik burkini" 
savo jėgas į daiktą. 

Blaivį ainkafc. 

DARBUOJASI ŠV. KAZ. 
VIEN. KOPL. NAUDAI. 

~ VALDYBA. 

Pereitų metų draugijos gt-
rovė paijo nuo mųsų susipra
tusių, darbščių narių, ypatiif 
gai nenuilstančiai, darbavos: 
dr-jos gerovei mūsų pirui. S 
Doeiutė. Jos ilarbą'mekuonič* 
pilnai nepajėgsime įvertinti-
bet draugija jos nuopelnų ne
pamirš, visados buvo ir biu 
jai dėkingai. Turime viltie* 
kad ir šįmet visos narės vie 
nyb'je <larbuosis. Koresp. 

C H I C A G O J E . 
ŠV. ONOS DR JOS 10 METŲ 

SUKAKTUVĖS. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
O YT> YTOJAM VŠ. U S l i U J I t Ū A S 

4448 fio. Wa«8em 4 T C * M 

Telef. Lafayette 4146 

l 
6-11 m a l i , 1-J 

platu Ir 7-« rakaraia. IfedėlOl 
olaia t iktai po platu S a d 
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Waukegan, Iii. — Visiems 
čionai yra žinoma, kad Nekal
to Prasidėjimo Mergaičių Dr-
ja gyvuoja, labai gerai vei
kia, tik retai kada pamatysi* 
vieną kitą žinutę laikrašty a-

-pie jos veikimą. 
Sausio 28 d.-par. mokykloj 

įvyko Nek. Pr . M ei g. Dr-jos 
metinis susirinkimas. Sus-
snan atsilankė gražus mergai
čių būrelis, virš 50 narių, vi
sos pilnos energijos ir pask 
šventimo tęsti pradėtus dar-
bus. Daugiausia buvo kalba
ma apie Šv. Kazimiei-0 Vie
nuolyną, i r naują koplyčią, ko
kiu būdu butų galima sureng
ti ką nors tokio ko lietiniai 
čionai dar n>ra; matę. Na ir 
nutarė surengti gegužio 5 d) 
"Balooii Dance" kokio dar 
nei akys regėjo nei ausys gir
dėjo. 

Mergaitės suprasdamos nau-

Bridgeport. — Šv. Juagio 
pa r. salėje, vas. 7 d. vakare, 
įvyko graži puota surengta se
niausios ir pirmutines moterų 
pašalpinės draugijos šioje pa
rapijoje, po vardu g v. Onos. 

Svetainė buvo gražiai iš
puošta, valgiai keleriopos rų-
šies ir skaniai paganiinti. A-
pie papuoštus stalus susėdo a-
pie penketas šimtų svečių —I dr-jos narė ir dr-ja didžiuo 
jei nedaugiau. 

Vakarienę pradėjo su mal
da garbės svetys, p. Povilas 
Mažeika. Po vakarienes prasi 
dėjo programa, kurią sumaniai 
tvarkė draugijos pirmininke' 
p. Teklė Petkienė; Pirmiausiai 
iššauki kalbėti p. P. Mažeiką 
kurs nuosekliai pakalbėjo apie 
moterų* darbuotę labdaringoj* 
dirvoje, pasveikino draugija 
su jų gražiais darbais p e f p e 
reitųs 10 metų. ' 

Margą programa. 
Po to skambino" duetą dvi 

jos koplyčios . .reikalingumą j mažos.mergaitės: Stasė Bitau-
tai ir stengsis tą vakarą kuo-itaitė ir Peleė Nausėdaitė. Pu-
cUugiausia pelnytį. Kiekviena' blitoaa patiko ma*\*čių yimo 

J . Saurįo, gražiai padainavo 
porą dainelių. P-nia S. Saii-
rieni tarpe daįnavo solo — 
gražų turi halsą, gaila, kad 
dažniau viešai nepasirodo. De
klamavo p. Jablonskaitė, šv. 
Kazimiero Akademijos moki
nė. Taipgi dainavo jos brolis 
p. Jablonskjs. Tai jaunikaitis 
turįs didelį ir gražų balsą, jtik 
matyt, kad nedažnai viešose 
vietose dainuoja. Bet jis talen
tuotas ir neprivalėtų savo ta
lento apleisti. Pįrnią kartą 
man teko jį girdėti dainuojant, 
bet jei tik lavinsis ' * subytims *' 
kitus. * 

Diplomai i r vėl dailios. 
i 

Sekė išdalinimas dovanų. 
J a s gavo narės, kurios drau
gijoje išbuvo 10 metų ir neišė-
mė pašalix)s iš draugijos. Jų 
buvo berods išviso 25 narės. 

P-no Saurio lavinamas miš^ 
rus choras gražiai kelias dai
nas sudainavo. Solo dainave 
p. Saurienė, o choro šie dai
nininkai: p-lės A. G'rigoniutė 
F. Krušaitė, Mikniutė, pp. M 
Ramutis, F. Petrulis, B. Jab 
lonskis, V. Gedvilas i r V. Dam
brauskas. Vyrų kvartetas (F. 
Petrulis, S. Jablonskis, V. 
Dambrauskas ir V. Gedvilas) 
tikrai šauniai padainavo S. 
Šimkaus "Kareivių dainą' ' ir 
A. Aleksio '"Verda bofca ku
kulius'", Prteš baigsiant kal-i 
bėjo p. A. Nausėdienė Ji* nu
piešė kelis bruožus iš &v. O-
nos dr-jos istorijos. Šv. Onos 
dr-jos organizatorėmis buvo 
pp. Barb. Naugžemienė ir Mai*. 
Barekienė. 

čiulua lakštutė. 

Programą užbaigė mūsų lak 
štutė p. VĮ. Janušauskiene. Ji* 
dainavo "Kait ink šviesi sa*!-
lu tė" M. Petrausko ir "Gale 
sodorymavo" A. Pociaus. Pia 
nu lydėjo p . J . Sauris. P-nia 
Janušauskienė yra šv.. Onos 

Janušauskienė tai pasauli
nės dainininkės turi kvalifi
kacijas"... I r daiauoja ji mu
ms jau keliolika metu. Ir ne
tik liaudies dainas, l*?t operų 
sunkiausius veikalus, kaip 
va "Caca Nome", "Lueia di 
Lammer Moor" ir kitus ji ža-
vėjančiai išpildo. Džiaugkim?s 
ir labiau branginkime tą tik
rą artistę. J i dainuoja iš mei 
lės dainos ir dailės. — Janu
šauskienės prakilnus būdas ir 
širdis yra taip retas, kaip ir 
jos fenomenalis balsas. Bran
ginkime savuosius j 

Šv. Onos dr-jos pokilį gra
žiai užbaigė dr-jos pirm. p. 
Tekle Petkienė dėkodama sve
čiams. Visi svečiai sotus, pa
sigrožėję gražia programa grį
žo namon patenkinti ir girda
mi šv. OnOs dr-ją — jau, sa-
ko, ŠV. Ona — tai visgi gera 
žmona. Valio Šv. Onos dr-ja! 
Gyvuokite ilgiausius metus. 

Viešnia. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
— par — 

Tiesiogini Susisiekymą 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

CEITRAL MANUFACTURI 
DISTRICT BAIK 

1112 W. 35-th St. Chicago 
Turtas virš $7,006,000.00 
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Nature Gure Institute 
D&. 3. A . VELONIS 

Otrteopathas, Chiroprataa 
NaUirbpathas 

Gydau {vairias l igas, o ypatin
gai užeisenėjusias, be vaistų Ir 

operacijų, — naujausiais t>« 
dais. 

4884 Arclter A T . Brisjhtoo Fark 
Thcatcr Bldg. , 2-ras labos . 
Valandos: nuo 9 iki 12 diena. 

N u o 6 iki 8 Tai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 11. 

Tel. Lafayette 6698 

= 
r e t Yardu 0882 

Dr. F. A. MANELIS 
N A P R A P A T H 

Vai. nuo 9 išryto iki 8 vai. vak. l 
Ket. ir Ned. nuo 9 iki 1 vaL po 
piety. 
S247 Emerald Ave. Chicago. 

ZJ 

Tclof. Roohcvelt 8135 
Dr. A. Kaushillas. D. C. 

2158 W. 21 Str. K a m p . Leavitt SL 
J VAL.: 1:00 iki 9 vak. Ned 

12 ryte. 
Patar imai dovanai 

9 lkl 

! 

H B rZZ '^t 

NORĖDAMI 
PIKKTI, PAItIKJOTI AR MAI
N Y T I V I S A D O S K R E I P K I T Ė S 
PAfi M C S . T A S 3JMS B U S 

A N T N A U » O S . 

1188 
STANLEY P.j 

MAŽEIKA 
GRABORIUS 

Balsamuotofaa 
Tūrių automo

bilius visokiemsl 
reikalaraa. JECalaal 
prieinama-

3319 Auburn 
Ave. Ckicago.j 

S. M. SKUDAS ^ 
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojas. 
P a t a r n a u k laidotuvėse geriau- ^ 

šiai ir už prieinamas kainas. Par- j 
samdau automobil ius pagrabama, 
vestuvėms, krikštynoms ir tt. 

1811 CAKAl>POKT A V ^ 
TeL Rojosevclt 7532. 

*,*mmm 

S. L. FA 

B09 W. 3Sk St, Chieaga 
TeL Boutevard 6611 ir 4774 

P A D A R O M PIRKtMO IR PAR
D A V I M O R A S T U S . 

Pasekminga i aiun£iaro pfalįgmf ir 
» Parduodam Laivakortes. 

jasi turėdama tokie, daminin
kę savo nariu tarpe. Šiame 
vakare p. JajaušauskiMė buvo 
stebėtinai gražįsme balse. 
Rods ji neišgalėtu, gražiau 
Rainuoti kaip dainuoįa, bet| 
sistematingas lavinimasis sa 
tokiais mistrais kaip va Daddi 

* 

ir Euffo (brolis garsaus ope-j 
ros .dainininko) priduoda jos 
-balsui vis daugiau grožės ir; 
spalvos. Paskutiniais laikaisi 
p. Janušauskienės Chicago* 

• 

visuomeinė pradėjo pasigesta 
ir taį labai pasigesti. Mat iš-f 
si danginus gyventi nuošaliai, 
nejbuvo jai galima taip dažnai 
lietuvių, vakaruose dalyvauti. 
Bet įi sagrįžo gyveiriį į Bd-

J ^ i 
« n > — = 

OR, MAURIGE KAHN 
8% 

Yards 8*4 

T. iyW. 1—8 ir T—9 t . v. 
UedeliomJ*: nuo l t v. rrfm iki 
1 vaL p o pietų 

L^ggsfcsšs 'm Ji i II.. .Ji 

Boulevard 4188 

A.Masalski 
Graborius 

Patarnauju lal-< 
dotuvėsa 
tavėaa 
tynos* Ir kituo-
M reikaluosaj 
Kainos 91 
mos 

13307 Auburn Ave. Chicago 
Į *m***<ft>«*^%#*aj»8*4vi 

= irmisfBs 
Graborius ir Balsamuotojas 

S . SYREVIČIA 
Autosaobazat vlslenaa <y4kalsinii 

2055 W. 22-nd Str. 8148 W. 11 P I 
TeJ. Ganai 8548 TeL OassU 818881 

*S* = 

PBANEŠIMAS, 
^©r. O. M. Olaaar pe-

g » * y 4 rankas Dr. Cbas. SasaL 
• a a t o ir par r a m i a Vtsi seniejs 
Pa^staml ir draus*! aalaifcys 
api inrėj lmą Ir s y d y m a kaip ir 
mm pajttea Or. ©. %f. 0 ta*ar . 

OflĮio Valandos; ISTuo 18 nrte 

$i 8 p e pietŲ, nuo 6 ilsi 7 
popatu. 

= , • I . . . iB 

Valentine Pressmaklna; Colleffe 
8407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1«48 

Moko Siuvimo, Pat terau kiri 
jpimo, Des igning bizniui Ir na-] 
[mama Vietas duodama dykai. 
[Diplomai, Mokslas lengvais at 

akėjimais. Klesoa d ienomis 
akarais. Reikalaukit knygelės 

io ir Naminia i kursai Skrybė 
Taisyme. Norint lnfori 

raita a r telef onuokite . 
SARA PATEK, p i n u . 

I ' .. sssaisjas 
Rasto. tai. V a * Buran 9294 

•ei* 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS G y i ) * T Q J A S i r 

• 

Valka fer vtssj enrosdikv ligm. 
Oflasu; S8S5 8. ttalsted St. 

« . : M - ^ l l Urto; » — • P* 
Plat. 7—8vak. Nad. 1 9 . — U A 
Ra*. 1188 fnaaptndanee Btvd. 

Cbicago. 
ii", „i i.,' n • ' ,1 ' i S g S * 

D E K G I A M E STOGUS. 
Užlaikome skardis, rynas, mede-
gą kaminams, kaminus taisome, 
va lome ir atlikajne generalj ta i -
symo darbą ir malevojimą. 

STAC1LLR and H A A S 
2858 So. Oaklcy Ave. 

TeL Lafayette 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvye, Uetaviams visa-

M. TUdKA 
8888 W. 88-t i . Street 

'MUiinninMiijviąintmiiiuiiM 
S. D. LACHAWICZ 
L l U T t V18 GRABORIUS 

8814 W. 88-rd PI. ObJoago. 
Patarnauja la idotuvėse kuopi-

Reikale meldžiu atsišau
kti, o mano darbą busi te užga-
joMkotl. Trl. OaaMU 1871-

1IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII1IIIIIII1I1I 



0RXUGXS Ketvlrtad. Vasario 15, J923 

^HICAGOjE| 
^ • K ^ S * S^gto^ 

POLITINĖ KAMPANIJA. 

Ateinantį antradienį Chica-
>je įvyks miesto aldermanu 

rinkimai. Tą pačią dieną 
bus " p r i m a r y " arba sky ri
mtai kandidatų į miesto majo- turi svarbią rolę. 

ninkė, susirgo, bet girdėjau 
kad esanti geresni?; gial kovo 
4 d. ir galės vaidinti. Mat, 
Giedrininkai apsiėmė Akad. 
Rem. vakare išpildyti progra
mą, o p. Kupriutė paėmusi 

DAUGIAU BIZNIERIŲ. 
labai numažintos, taigi reika
lui prisiėjus galite prie tos 

rus, iždininkus ir klerkus. 
Tai svarbi diena. Dėlto 

politinė kampanija visu sma-
.rkumn vedama. 

Šiltose rinkimuose bus vie
na įdomybė, kad visi 50-oiai 
^ ' a rdų aldermanai bus pilie
čių išrinkti antkart, be 4 'pri-
m a r y " ir neatsižvelgiant i 
partijas. 

Kandidatu į aldermanus 
kievienoje \vardoje yra po 
kelis ir po keliolika. Ją pa
vardės bus padėtos ant ba
loto. PU iečiai skirsis iš jų 
tinkamus ir* jų pavardžių 
priešakyje paclės kryžiukus. 
Kiekvienoj \vanloj daugiau
sia piliečių halsų gavę kandi
datai bus laimjėtojai. 

Reikia rinkti atatinkamus 
žmones į miesto tarybą. Xes 
nuo tarybos priguli piliečiams 
gerovė ar negerovė. 

Linkime j a i kuogreičiausiai 
pasveikti. s 

TEISĖJAS HURLEY 
SERGA. 

I\ ai-kurių kolonijų choristų 
negalima pertikrinti, kad Au
šros Vartų par. choras su
rengtame vakare Aušros .Var
tų pa>r. vargonų naudai pada
rė gryno pelno $206. Jei ne
tiki, lai ateina persitikrinti, 
nes po Velykų girdėjau, kad 
Aušros Vartų par. choras var
gonų naudai vėl rengia vaka
rą kuriam vadovauja vargo
ninkas Kastas Sabonis. 

Town of Lake. Mūsų ko
lonijoje esti nemažai lietuvių ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^r te lg i j - biznierių, kuriuos į k o m p a n , J O S k r e i P t i s -
mūsiškiai gan visame kame ir 
remia. 

Tarp jų jau turime ir 
kitą biznierių, Joną Parkaus-
ka, nesenai įsisteigusį " d r y 
goods" krautuvę, po num. 
1839 W. 47 g-vė. 

Lietuviams patartina parėtu 
t i ' savo tautietį, taip sakant, 
dar jauną biznierių. N. P. 

Apg\ 

KRUT. /PAVEIKSLAI. 

West Sidės žmonės visi <luo-
snus labdarybės reikalams, 
bet ypatingai atsižymi šimti
nėmis Juozas Saunora^s, Agota 
Kairaitė ir Ona Gafdaitė. Bu
tų gera, ka 1 daug tokių butų. 

Berželis. 

Vas. 22 d. Dievo Apvcizdos 
par. svetainėj bus rodomi fa-
bai gražus krutaudcji paveik
slai. Rodys <iu kai lu : 3 vai. 
po pietų, vaikams, jžanga 10c, 
ir vakare 7:30 vai. suaaga-
šiems, įžanga taipgi pigi. 

Pelnas skiriamas našlaičių 
prieglaudai. A telankykite 
skaitlingai, nes pa masyvi l? ido 
mių paveikslų ir kartu \w rem
site našlaičius St. Jucevičius. 

REIKALINGA jauna stenografė 
turi mokėti lietuviškai skaityti dar
bas pastovus. Atsišaukite 

GEORGI & VTTAK MUSIC CO. 
4689 Sotith Ashland AvenUe 

Chicago. 

REIKALINGAS Vargonininkas ku-
ris galėtų vesti chorą. Alga gera. 
Su išlygoms meldžiu kreiptis, sekan
čiai 

KUN. S. KOLISINSKIS 
914 N. 15-th St. E. St. Louis, UI. 
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mašinų ir traktorių. Ka inos | | »W^W!^n5^i^mwwtWWm8^^ 
ŠIANDIE VAKARE g 

Krutamieji Paveikslai 
Didelis Veikalas 

"PASIAUKAVIMAS" (Sacrifice) 
bus rodama* % * 

1 Dievo Apveizdos Parapijos Svet. 
VAS. (FE8) 22 d., 1:30 vakare. 

— _ _ įrengia 
Labdaringos Sąjungos vietinę kuopą. Pelnas skiriamas našlaičiams. 
Taigi visi, kam rupi našlaičiai yra prašomi atsilankiti. 

CHICAGIEČIAI VYČIAI! 

Vyresniojo teismo teigėjas 
Hnrley iškeliavo į Rochester, 
Minn., kur, matyt, pasiduos 
operacijai Alavo Brothers Ii 
goninėje. 

WEST SIDE. 

Dar auka šauliams-. 

Prie paskelbtu aukų Sau
l iams iš \\Yst Sidės ($516.00) 
reikia dar pridėti $5.00 ku
riuos paaukavo Leibgvard. 
T). L. Tv. Algirdo Draugija. 

Ligi šiol mumyse, Vyčiai, 
dar nebuvo tokiu liūdnų apsi
reiškimu! Mūsų choras pama
žėliu nyksta! Sumažėjus cho
ristams ir chorvedys atsista-
lydino. 

Lietuvos Vyčiu organizaci
ja vos įžengė i antrą dešim
tmeti. Pirmo dešimtmečio gy
venimo ir darbuotės istorija 

PRANEŠIMAI. 

PAIEŠKOJIMAS 
Ieškau Vinco Cicėno, — tu

riu labai? svarbų reikalą. J i s 
pats ar kas žinote kur jis gy
vena, praneškite tuojaus. 

PAUL į?. BALTUŠIS 
901 W. 33-rd St. Chicago. 

I • - *įf i i 

PARDAVIMUI. 
TURIU PARDUOTI GREITAI! 

• Parduodu 2 flatu akmens ir mu
ro namas su užbaigtu basementų vis
kas moderniškai įtaisyta nesenai sta
tytas. Gera transportacija kaina 
$7,500.00. Atsišaukite 

538 West S7»th Street 
1-mos lubos 
Chicago, II!. 
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SVARBUS SUS-MAS. 

šeštadieny, vasario 24 d. šv. 
Kazimiero Vienuolyne 4 vai. 
po pietn, įvyks šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Dr-jo^ 
svarbus susirinkimas. 

Visi skyriai, kurie rengiate 
vakarus 4 d. kovo, malonėkite 
per dslegates arba rasiu pri
siųsti pilna raportą programos, 
kad butų galima visus^ kartu 
paskelbti. Valdyba. 

SĄJUNGIEčIŲ DOMEI. , 

A. L. R. K. Moterų Sf-gdš. 
graži. Matoma, kad' lietuvių |CEicagoa Apskričio nepapnu-

APDOVANCTI POLIC 
MONAI. 

Policijos viršininkas Fitz-
morris suteiki"' extra atlygini
mus keliems Knglewood sto
ties policm. už jų pasižymė
jimus areštuojant Mrs. Xellie 
Hodeck ir jos snnų James ir 
tiž suradimą pavogtų daiktu 
vertės 2,200 doleriu. 

Praeitą parą, vasario 20— 
21, CMeagoje pavogta (\ auto
mobiliai. 

TRUPINĖLIAI. 

Smarkiai ruošiasi prie šv. Ka
zimiero dienos. 

West Side. — Kat. PVdera-
eija yra nutarusi, Šv. Kazi-
3iiero dienoje, kovo 4, rengti 

erų Kazimieriečių koply
čios naudai vaju. Prie to va
jaus, kaip matyti, visos kolo
nijos galvatrūkčiais ruošiasi 
norėdamos vieną kitą "suby-
Cinti". Taipgi neatsilieka nuo 
tų bytu ir \wstsaidieeiai. 

Šv. Kazimiero Akad. Rem. 
sk. pinnininkė V. Butkie-
E. Šiaulienė, A. Kairait'** 

ir (kitos veikėjos dirba pasi
šventusiai. Rengia gražią pro
gramą ir skanią vakarienę. 
Tikimasi, kad westsaidieeiai 
įrerai pasirodys kovo 4 d. su

sir inkdami visį į Aušros Var
tų par. svetaine. 

Amerikos jaunimo po Lietu
vos Vyčių vėliava per dešimts 
metu daug gražią ir dideliu 
darbų nuveikta. J is aukštai 
pakilo dailės meno srity. 

Pirmose gyveninio dienose 
Liet. Vyriai labiausia buvo 
pamylėję meno sritį. Daina, 
vaidinimas, žodžiu sakant, ly
ra, tai Liet. Vyčių mylimiau
sias draugas! Kitados, pirm 
negu Liet. Vyčių vaidas pas
klido po plačias Su v. Valsty
bių lietuviu kolonijas, mušu 
svetainėse ant estradų girdėjai 
tik burnojimus, užgaunant lie

tas suvažiavimas į\>ks vasa
rio 25 d. 2*v,al. po jUffi. Sv. 
Jurgio par. mokyklos kamba
ryje, Anburn Ave., kaupas W. 
:r>-rd St. Nuoširdžiai prašau 
atstovių suvažiuoti punktua
liai. 

O. R. Nevulytė, vice-pirm. 

L. VYČIŲ CHIC. APSKR 
RAŠTININKŲ DOMSI. 

tuvio kataliko jausmus. L. Vv- įsiųskite greitu laiku ^Apskri
čio rast. arba praneškite te
lefonu. 
Apskr. rast. 

Alb. C. Alaburdaitė, 
718. Wėtf 19-th Street, 

Tel. Canal 0901. 

i (P-lė Ona Kupriutė, Giedri-
flinkų viet inės kuopos rašti

niai tas visas sutras išvalė iš 
svetainių. Jie, Vyčiai, per de
šimts* metų parodė mūsų vi
suomenei tikrą lietuvių tautos 
turtą — dailę. 

L. Vyčių Chicagos apskri
čio choras net per kelis me
tus buvo tikras žadintojas bei 
gaivintojas lietuvių tautos dai
nų. Kur tik viešas Chicagos lie 
tuvių pasirodymas ten mušu 
choras su lietuviškomis daino
mis skamba. Daug kartų sve
timtaučiai juo gėrėjosi, lietu
viai džiaugėsi. "Ar , būdavo, 
būdavo" apie tų mūsų chorą 
visi kalbėdavo, į laikraščius 
rašydavo. Bet kur šiandien ji
sai? Nejaugi amžinai užmigs! 
Nejaugi užges, nutils jaunimo 
sieloj lietuvių dainų melodijos 
balsai? O ne! ir ne! 

Lietuvos Vyčiai Cnicagoj nė 
padarys sau ir visai organiza
cijai tokios didelės gėdos. J ie 
kaip nryHjO taip ir tebemyli 
dainas, užtad, kaip buvo nmsų 
choras vienas žymiausių ne-
\ien tik Chicagoj, bet visoj 
Amerikoj, ta ip ir bus. 

Vasario 23 d. reikia videms 
Vyčiams susirinkti Brkigepor-
te. Mark White Sąuare Park 
svetainėj ir ten aptarti choro 
reikalus. Vincas. 

Visų Chicagos !;uop; r:i*ii-
ninkų-ių Vra prašoma pri
siųsti savo kuopos pirminin
ko ir savo vardų, antrašą ir 
telefono num., jeigu turi. Pii-

?OWN OF LARE —* Sv. 
Stanislovo V. ir K. Dr-ja pe
reitame susirinkime nutarė 
rengti milžinišką paminėjimą 
20 metų sukaktuvių drr.ugijos 
pavyzdingo gyvavimo 15, d. 
liepos 1923 m. Paradisc Hali 
and G r o ^ , prie 51 ir Robey 
g-vių. (Prašome kitų draugi
jų tų dienų nieko nerengti. 

Pranas. Puteikis, sekr. 

FORDAI PAPIGINTI. 
v • 

Kralovec Motor Corp., ne
labai senai užsidėjusi 2013—• 
21 Laflin St., turi įvairių Į-
vairiausių Fordo išdirbinio 

STAN. VALECKAITĖ 

mirė 20 d. vasario 11 vai. 
ryte, amžiaus 17 metų. 
Velionės kūnas randasi 
pas tėvus- 1316 Grant St. 
Gary, Ind. 

Laidotuvės bus ketver
ge 9 vai. ryte, bus lydėta 
Sv. Kazimiero Bažnyčion, 
Gary, o iš ten i šv. Kazi-
miero kap. Ghicagon. 

Visi giminės pažįsta
mieji ir draugai, meldžia
mi dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę Tėvai ir Brolis. 

AR NORI būti biznierių, tai prr^zivrmfttf^ 
skubėk nelauk nė vienos valam!£ 
dos, Čia yra bargenas. Parduo
siu arba mainysiu krautuvę, 
cigarų, cigaretų ir aprėdalų. 
Atsišauk: 3318 S. Halsted' St. 

ANT PARDAVIMO 
Buvau priverstas priimti atgal pla-

ycr. Galima jsigyti lengvais ifimokes-
čials. Garantuota A—1 sto-vyj. Susi
žinokite su Ponu DURKIN. 

301 SJO. Wabash Avc. 
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" P I N I G Ė L I A I " 
3-jų veiksmų komedija 

Pjrmą, sykį Amerikoje stato scenoje 
Lietuvos Vyčių 4-ta Kuopa 

SEKMADIENY, VAS. (FEB.) 25 D., 1923 M. 
Dievo ApveizdojParap. Svetalnėfe Pradžia 8 vai. vak. 

Kviečia visus atsilankyti L. Vyčių 4-ta Kp. 

ot 
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A. f A. 
VER. MATUZEVIČIUTĖ 
mirė va5ario 20 d. 4:15 v. 
po pietų išsirguc nuo va
sario 13 d., po sunkios o-
peracijos šv. Antano Li
goninėj, 38 m. amžiaus. 
Paėjo iš Klovainių par. 
Laipuškių kaimo. Paliko 
broli Povilą, seserį Ona 
Samulienę gyvenančia Mi 
chigan Vals. sėseri Cecili
ja Liet., ir dėdę Kazimie
ra Matuzevidiu fm kuriuo 
kartu gyveno. Laidotuvės 
įvyks subatoj va?. 24 d. iš 
namu 1731 Ruble St. į 
Dievo Apveizdos parap. 
bažnyčia 8:30 v. ryte, po 
pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines. 

Meldžiamo visus gimi
nes ir pažįstamu?; daryvau 
ti laidotuvėse. 

Nuliūdę Dėdė, Brolis ir 
Seserys. 

ANT IŠMAINYMO. 
2-jų pajEryvenimu mūrinis namas po 
5 kambarius elektra, maudinės, skle- J 
pas, ir viskas {taisyta pagal šios ma
dos, namas randasi ant Bridgpeporto j 
Taipgi saloono biznis Ir lunch room. i 

Parduodu viską sykių arba mainau į 
ant famios kur netoli Chicagos. At
sišaukite tuojau nes čia yra auksinė 
proga. 

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6824 

OR. CHARLES SEGAL 
[Perkėlė savo ofisą po numerio j 

4729 SO. ASHLAND AVENUE 

. SPECUALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—6j 
po pietų: nuo 7—8:20 rakare.j 
tfedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 
.«»8> ""•^Bik.. 

I Š I M U TONSILUS 
Tobuliausiomis mokilo priemonėmis: 

1,—be peilio, 
2,—bo kraujo, < 
S,—bo marinimo, 
4,—be skausmo, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
5,—be jokip pavojaus sveikatai. 

Po operacijos, pacijentas gali tuoj 
eiti j darbą, gali tuoj valgyti; dai
nininkų balsas tampa malonesnis, 
visa sveikata geresnė. Kuriems iš
ėmiau tonsllus, yra pilnai užganė
dinti. 

Ligonius su Įvairiomis ligomis 

Iprljimu:— 
Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki 

9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir seredomls ofisas 

'uždarytas. " 
DR. Ali. M. RAČKUS, 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
ODSTETR1RAS, 

1 So. 50tii Ave. Cicero, III. j 

, 9 — - . — . . 

Ar turite ^DRAUGO^ Knygyno 
KATALQGĄ? 

Jei neturite, tai reikalaukite, o mes tuojau prisiusi
me. 

DRAUGAS (PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

= 

G R Y B A I . 
Gavome iš Lietuvos daugybę pirmos rūšies džiovin

tų grybų. Perkantiems daugiaus kaip 10 svarų duo
dame nuolaida. Parduodami ir pavieniais svarais. . . 

P A U L . tf>. B A L T U T I S 
901 W. 33rd Street 

Chicagt), 111. 

REIKALINGOS 
dvi merginos -prie grocernes ir bu-
černes, mokančios lietuvių % — len-
lnj ir anglų kalbas. Atsišaukite: 

2201 W. 21st StT 
Telephonas Roosevelt 7692 

PAIESKAU pusbrolių Stanislovo 
Vaitkevičiaus paeinančio iš Kaltinėn;: 
J)arp. Grigulų kaimo. Girdėjau kad 
jis Amerike." Jis pats arba kaa apie 
ji žinote praneškite šiuo antrašų: 

ALEKSANDRA DOVIATIENE 
(Po tėvais Valtkeviėaitė) 
2S58 South Oakley Avc. 

Chicago, IU. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi syrnptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 So. Ashland Ave., kam p. 
18-tos gatvės 

Ant 8 lubų. kamb. l'i, 15, 16 ir 17 
Ant viršaus Platt's vaJ&tlnyčios 
/ Temyk mano parašą 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakar*| 
Nedėliomis nuo 0 iki 12 pietų 

a 

Sočiai Calls By 
Long Distance 

Visuomet gali susižinoti su savo drau-
gaiš gyvenančiais kituose miestuos*1 varto
jant Long Distance telefoną. 

Long dintance telefonu pasikalbėjimas 
palieka malonu įspūdį kurio neį gražiau
sias laiškas negali padaryti. Apart to per 
telefoną gali į kelias minutas pasakyti 
t$ kuris užimtu keletą vai atidų para-
svti. 

Evening and night rates for "station-
to-station" calls are k>wer than day 
rates. From 8:30 p. m. until midnight 
the evening rate of a little over one-
half the day rate applies. From mid
night to 4:30 a. m. the night rate of about 
one-fourth the day rate is in effect 

ILLINOIS BELL T E L E P H O N E 
C O M P A N Y 

P R A N E Š I M A S , 
I r a gauta įvairių religiškų daiktų iš Lietuvos, kaip 

rožančių, škaplierių, maldaknygių, paveikslų, kryžių, - -
dideliame pasirinkime. Ypatingai pritaikinta Šv. Misi
joms. Ateikite pamatyti. 

PAUL P. BALTUTIS, 
901 W. 33rd. Street, 

: / Chicago, Dl. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

PEARL QTTEEir KONCETMTNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mnsų kntūtnvė—viena i i didžiausin Ohicagojt 
Parduodame ai femiauiią kainą, kur kdtur taip negauil 

Mafiinėlių laiSkami drukuoti ir ofiso darbami yra aanjau-
fioa madofl. Užlaikom viiokiu* laikrodžiui, žiedui, flinbi-
aiui ir deimantiniua; gramafonoi lietuviškais rekordaii ir 
koncertinių geriausių, armonikų ruaiSkų ir pruidikų iidir* 
byičių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiui ir 
•m ii kai iškas instrumentui atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optišky dalyku. 

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

TeJefonas BOULEVARD 73C9 
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