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ANGLUOS KATALIĮIĮĮ 
MOTERŲ SUSIRI 
PIRMININKAVO KARDI 

NOLAS BOURNE. 

GRŪMOJA KLAIPĖDAI. SAKO LENKAI 
Moterys įspėtos prieš Oxfordo 

kolegiją,. 
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LONDONAS, vas. 15 (su : 

*vlinta). — Anglijos Katali
kių Moterų Sąjunga turėjo 
metinį susirinkimą AYestmins-
ter katedros salėje. Pirmi
ninkavo kardinolas Bourne. 
• Atsakydamas į įvairius ra

portus iš atskiriu Sąjungos 
departamentų, kard. Bourne 

Nori Atimti nuo Lietuvos Klai-
pedos Kraštą 

KLAIPĖDOS VOKIEČIAI DARBININKAI KELIA 
R I A U Š E S 

FRANCUZAI RUHKE PA
LIEČIA A F R I K O S INTE

RESUS. 

Amerikoniškos1 firmos- turi 
nuostolius. 

PLANAI TAIKINTI FRAN-
CUZUS SU VOKIEČIAIS. 

LIETUVIAI SU LENKAIS VEDA DERYBAS 

KSSEN, kovo 1. — Francu-
l'zų su belgais veikimas Ruh-
jro krašte be kitko smarkiai 
/paliečia ir amerikoniškas f ir-

LENKAI KĖSINASI PRIEŠ RYTINĘ PRŪSIJĄ 

ROMA, kovo 1. — Italija 
išleido žaliąją knygą, kurioje 
aprašoma Londono konferen
cija karo kontribucijos reika
le. 

Pirmu kartu viešai skelbia
ma premiero Mus solini planai 
apie kontribuciją, del kurios 
šiandie franeuzai spaudžia 

Žinios iš Lietuvos -

-

mas. 
Daugelis Suv. Valstybių /Vokietiją, 

firmų turi užsakiusios Ruhro į Pasirodo, kad premieras 
krašte daug visokių produk- f Mussolini projektavo | 0 bili-

pareiškė savo įs i t iMnui ią ,>g j K A r y A S ? v a s 2 8 . *- Tarp 

lietuvių ir lenkų veikia pa-raportai reprezentuoja kur- Į 
kas didesnius moterų nuveik- liaubos neutralės zonos reika-
tus darbus, negu paprastai h- ^ P a l i a l l l ) 0 S pasirašytos 
ketasi. j Smalininkuose. Derybos ve-
minencija, kad aKtalikių Mo- d a m 0 8 Karpiškiuose. 
minencija, kad Katalikų Mo
tera Sąjungos 

LIETUVIAI ESĄ ATBLO 
KŠTI. 

J ų nuostoliai lenkams 
nežinomi. 

tų. Kai-kurios depozitavu-
sios Rubro bankosc rankpini
gių. ; 

f Šiandie gi tų produktų ne
gali gauti. Vokiečiai negali 
jų išsiųsti, nes f raneuzai rei-

onų auksinių markių kontri
buciją paskirti Vokietijai ir 
duoti jai kitokių palengvini
mų. Bet franeuzai nesutiko. 

Kiek žinoma, franeuzai ne-

PARTŽIUS, kovo 1. -
Varšavos depešoje Havas a-
genturai patvirtinamos žinios,',**' 
T , ,. . . .v . i- ifrancuzams. kad lietuviai išnaujo puoljė 

darbuotei Anglijoje nėra ri
bų, ir kad moterims darbas 
čia nepabaigtas. Kuo dau
giau veikiama, tuo daugiau 
atrandama platesnė dirva vei
kimui. 

Miss Margaret Fletcber, 

Čionai tikima, kad į keletą 
nar^s s t a i £ a įdionų bus padarytas sutari-

pašokusios pirmyn dirbti ka- n i a s > 

talikiškus darbus, kurie buvo j K f t i p l e n k u > t a į p ] i e U l v r n 

kaipir nepradėti. j kariuomenės turi sunkenybių 
Paskui kardinolas reiškė 'neutraV'je zonoje sulaikyti sa- noje Vilniaus, šone. 

savo pažiūrą, kad katalikų v o partizanus nuo tolesnio Susirėmimai įvyko dviejose 
kraujo liejinio. [vietose. Tečiaus kaip vie-

Lietuvos vyriausybe tur i inur , taip kitur atakuotojai at-
nesmagumų su Klaipėdos 
kraštu. Tenai vokiečiai dar
bininkai ėmė kelti riaušes. 
Sakosi, nepatenkinti savo li
kimu. 

sutinka su jokia definityve 
ytjkalauja aukšto muito, gi vo-1 kontribucija. J ie bijo, kad 

*. kiečiai turi parėdymą iš Ber- • Vokieti ja gali • veikiai , iš 
lyno nemokėti jokio muito ' keti 

ASAVA, Lydos aps. —Pas 
mus yra dideli Kobilinskio 
miškai. Seniau šitas dvari
ninkas buvo didelis caro ber
nas, dabar lenkų patriotas. 
Dvarininkas Kobilinskis par-
davė miškus aplink Asavą 

monstravimo monopolines tei
ses Lietuvoje, Maž. Lietuvoje 
ir visoje Amerikoje. Filmų 
trys ekzemplioriai jau atvež
ta Kaunan ir šiomis dienomis 
bus rodoma kinematografuo
se Kaune, Klaipėdoje ir kį-

pirkliams iš Lenkijos. šitie f tuose didesniuose centruose, 
pirkliai privežė daugybę dar- j Šaulių Sąjunga žada dary-
bininkų iš Lenkijos. Po kiek (ti pastangų, kad kiekvienas 
laiko, užuot šimtmečių pusių, (lietuvis galėtų pamatyti Klai-
oglių ir ąžuolų, teliko kelmai j pėdos atvadavimo paveikslus. 

f Tuo tikslu vasarą manoma 
važinėti su filmomis po Lie
tuvos miestelius ir sodžius. 
Tai galima busią padaryti, 
nes yra aparatų, pritaisomų 
prie automobilio, ir todėl ga-

smo-

I 
Tas pat yra ir su Anglijos lenkų sargvbą neutralėje zo-\ . 

. __.. . „ firmomis. 
Suv. Valstybių vyriausybes 

ir išnaujo ginkluotis 
prieš Franciją. 

TRAKIJOJE REVOLIUCIJA 

mušti. Lietuvių nuostoliai 
nežinomi. 

Oxfordo anglikono rektoriaus [ IŠ rytin.es Prūsijos parei-
dukt.'s perėjusi katalikystėm na žinių, kad tenai vokiečiai 
y ra Katalikių Moterį} Sąjun- j organizuojasi ir ginkluojasi. 
gos įsteigėja. Susirinkime j Sakoma, jie nori pulti Klai-
jinai Įspėjo moteris prieš į pėdą įr tą kraštą apvaldyti 

LENKAI IR VĖL KALTINA 
LIETUVIUS. 

pareiga savų 
saugoti. 

firmų reikalus 

10 ŠEIMYNŲ IŠBĖGO 
GATVĖN. 

BEĮtNE,. kovo 1. — Traki
joje kilo gyventojų revoliuci
ja, atkreipta prieš graikus. 
Vakarines Trakijos naciona
listai vadovauja sukilėliams. 

ir lydymai. 
Suvežtieji darbininkai, ne 

galėdami f pragyventi- iš mažo 
uždarbio,| sudarė keletą burių 
banditų ir .ėmė plėšti kas pa
kliuvo. >4 
• Kirtimi:; pardavinėja n o - [ l i m a demonstruoti ir vietose, 
rintians pirkti, bet kainos f1™ n ^ a elektros šviesos. Du 
baisiai aukštos ir prieinamos i ekzemplioriai filmų bus pa
tik spckulantams. I s i u s t a * Ameriką. 

Pelnas iš filmų demonstra-
MERKINIS, Sausio 18. _ i ' v i m o a r ""omavimo eis Šau-

c« . . . JV. . & „„ i liu Sąjungai. 
Sausio men. pradžioje, Bumui - ^-' ?. 

Kinematografų savininkai, 

20 ŽUVO RHINELANDE. Kilęs gaisras apartmen^i-
fniuose namuose, ant kampo 

7 [42 gt. ir Evans ave., dešimtį, COLOGNK, kovo 1. — Rlii-
Sako, hemviai jnos puolą. r^mym i S v i j o g a t v ^ Apieim . iandc^ susidaužė du trauki-

5,000 dolerių nuostolių pada-jniu. žuvo apie 20 asmenų. 

Ruskino kolegiją Oxforde, kur 
katalikų studentų tikėjimas 
pažeidžiamas. 

Miss Fletcber taipat pažy
mėjo, jog prieškrikščioniška 
pasaulio organizuoto darbo i-
taka labiaus atkreipiama i 
moteris, kaip į vyrus. 

PENKIS VAIKUS PAŠVEN
TĖ BAŽNYČIAI. 

taip, kaip atlikę lietuviai 

LENKIJA PLANUOJA PA
GROBTI R. iPRUSIJĄ. 

-4 *— 
Tam tikslui ji gavusi ir pas

kolą Francijoje. 

PARYŽlUSskovo 1. — Čia 
kilo iš ištikimų versmių pa
matuoti gandai, kad Lenkija 
ruošiasi pagrobti visą rytine 

.'Prūsiją, kuri šiandie nuo Vo-DENTSON, Iovva, vas. 27 
— Čia "mine Mrs. Elizabetb j k į e t į / ; a t s k i r t a lenkiškuoju 
Bauman, kuri iš savo 9 vai- j [ ) a n z i g 0 k ar idorium 
ku 5 pašventė Bažnyčiai. Vie-, c . o l ^ m , V o r l +QO 

PARYŽIUS, kovo 1. — Iš 
neutralės zonos pranešta, jog 
lietimai tenai sulaužė pada
rytas paliaubas, kad derybų 
laiku pertraukti puolimus. 

Lietuvių būriai puola lenkų 
sargybą neutral|ėje zonoje. 
Vietomis lietuviai inėjo len
kams skirton teritorijom 

BAVARIJA STOVI UŽ 
CUNO VYRIAUSYBĘ. 

Perspėja Vokietijos socialistus 

BERLYNAS, kovo 1. ,— 
[Vokietijos socialistai darbuo-

Sakoma, kad tas lenkų pro-1 jasi priversti šiandieninę. Vo-

rvta. Franeuzai kaltina vokiečius. 

KĄ RAŠO LIETUVOS 
s PRIEŠAI, 

ropoj, negu Pareiny. Gi 
tuos pavojus platina* Rusija, 
kuri skleidžia savo piudymus 

Į Kaune, taip Angoroje. 

(kaime (Berštų vals., Gardino 
srity) buvo nužudyti lenkų 
partizanų organizatorius Ser-
fteičikaš ir jo žentas. Lenkų 
Vyriausybo pasiskubino pra
šytį franeuzų masiją Varša-
•voje pasiųsti vieton franeu
zų valdžios atstovą, kad kon 

norintieji šias filmas demon
struoti, gali kreiptis į Šaulių 
Sąjungą, Kaunas, Laisvės A-
lėja No. 26. 

LUKŠIAI, Šakių apskr. — 
Niekur taip girtuoklystė ne-

>ta,ituotų neva liotuvių žvĖ- P ^ i p l a t i n u s , kaip LMIĄ 
riškumą. Kuomet toks atsto
vas lenkų lydimas nuvyko nu
rodyt on vieton, tai vietos gy
ventojai klausinėjami parodė, 
kad Sergeičiką ir jo žent# už
mušę patys lenmj Jcareiviai. 

SAKO, OETUVA SĄKALBY 
SU RUSIJA. 

Pramato pavojų Europos 
rytams.. 

nas iš tų yra kunigu, gi ke-1 j o k t a g ^m[ f i g u r a v o y arša-fkiet i jos C^uno vyriausybę at-
turios jo seesrys — Seserį- y o ^ B e t i k į ^[(Aei » ^yki^. j mainyti kovos taktiką Ruhro 
mis vienuolėmis. t i nebuvo progos, netunėta I krašte ir pradiėti taikos dery-

Tai paaiškėjo nabašninkę n e į p i n i ^ | bas su Franciją, 
Franciją paskolino Lenki-' Dėlto Bavarijos valdžia, 

j jai 400 mijmnus frankų. Tais "kuri yra artimuose santikiuo-
laidojant. 

Kun. Maurice Bauman, su 
nus, dalyvavo laidotuvėse. J is m i l i o n a i s h u s fįnans l lojamas 
celebravo gedulingąsias Mi- t a g l e n k l } ,/y^ r y t i n < . • įfrusį_ 

šias. 

16 NAUJŲ KUNIGŲ. 

OLEVELAND, O , v. 26.— 
Šį šeštadienį Šv. Jono kated
roje Vyskupas Schrembs įš
ventino į kunigus 16 jaunų 
klierikų. 

.P.). 

LENKAI PABĖGO JŠ 3 
SODŽIŲ. 

Sako, nežinia kam jie priguli. 

NAKTINIS TEISMAS. 

Cbicagoje naktinis teismas 
jau funkcijuoja. Žinovai sa
ko, kad tai puikus daiktas. Anot lenkų, tų sodžių lega-

VARŠAVA, kovo 1. — Ša
lę Varšavos-Gardino- Vilniaus 
geležinkelio linijos lenkai ne
atlaikė lietuvių patriotų, bu
rių smarkaus spaudimo aną kieti jos pasidavimo priešams, 
dieną ir atsimetė iš 3 sod- Šiuo kartu taip nebus. 

f v -

zių. 

Daugeliui areštuotų už men
kus nusižengimus nereikia 
nakvoti policijos stočių pur
vinuose basementuose. 

se su Cuno vyriausybe Berly- j 
ne, perspėja socialistus, idant 
jie liautųsi su tokia savo pro
paganda. 

Bavarija, sako stovėsianti 
šiandieninėje pozicijoje iki 
pat galo, nežiūrint to, jei so-

PARYŽIUS, vas. 28 (Ra
šo New Yorko laikraščio < Ti
mes korespondentas James\). 
— Tik vieni juokai atrodo, 
kuomet mažoji Lietuva, skai
tanti vos du milionu .gyvento
jų, turinti vos tris divizijas 
kariuomenjės, pašoko prieš di
delę ir galingą Lenkiją, kuri, 
prireikus, galį tuojaus kovos 
laukan pastatyti net trisde
šimts divizijų. • 

Nežiūrint to, tas Lietuvos 
išsišokimas pilnai rimtas ir 
svarbus daiktas, jei bus at
kreipta >dom£ į faktą, kad 
pirm to Rusijos užsienių rei
kalų komisaras Tchitcherin 
Minske atlaikė slaptą konfe-

cialistams ir pavyktų sug- r e n c i j a s u K a u n o valdžios at-
riauti vyriausybę ir pradėti 
'derybas su Franciją. 

Bavarijos valdžia pažymi, 

stovais. 

Rusijos kurstymai. 

kad Vokietijos socialistai jau Be to, Lietuva nekuomet 
porą kartų prisidėjo prie Vo- nebūtų drįsusi pakilti prieš 

Lenkiją. Tik Rusijos kurs
toma ji taip elgiasi. Nes Ru
sija Kauno valdžiai pažadėjo 

PASIRAŠĖ SKOLŲ BILIŲ. (reikalingą paramą, jei Lietu-
*vą pultų lenkai. 
' Je i šiandie kalbama apie 

\ė> stovyba aiškiai neišspręsta, 
kam jie turi prigulėti. Tai-J WASHINGTON, kovo 1.— 
gi, lenkai sutikę juos apleisti j Prezidentas Hardingas pasi- karo pavojus, tai tie pavojai 

l'ligi galutino išsprendimo. * t rasė Anglijos skolų bilių. kur-kas baisesni rytintęj <Eu-

tai neatsižvelgė. 
Rusija pakursta Lietuvą 

pagrobta Klaip(ėdą. Gi šian
die liepia lietuviams ignoruo
ti santarvės pripažintas Len
kijai kai-kurias teises Klaipė
doje. 

LAZDIJAI. — Naktį į sau
sio 16 d. apie 20 civiliais per
rengtų lenkų kareivių užpuo-

ei 

Lenkų atstovas. 
Kuomet santarvės kariuo-

medė apleido Klaipšdą, tai f į ^ ^ " ^ m ^ T ^ 
pirmasis lietuvių darbas ten 
buvo išvaryti lenkų atstovą, 
kuris Klaipėdoje reprezenta
vo lenkų reikalus. Tą lenki} 
atstovą tenai pastatė pati sa
ntarvė. Tečiaųs lietuviai į 

tarpe. Geria ne tik seni, bet 
ir jauni. Gana gerai įkaušęs 
raštinės sargai J . Jač-tis, bū
damas be nuovokos nepado
riai apstumdė 7 metų mergai
tę Liokaičiukę. Buvo patram 
ktas teisman ir spdi kalėjime, 
netekęs savo tarnystjės. Žmo
noms juokas ir pikta. Šeš
tadienį, .gruodžio mėn. 23 d. 
prieš Kalėdas buvo sušauktas 
valsčiaus susirinkimas aptar t 
smuklių uždarymą. AtJėjo vos 
keletas žmonių. Pagaliaus 

valsčiaus taryba pati antrą 

'zonoje (į vakarus nuo Kap
čiamiesčio) paėmę^ nelaisvėn 
milicijos sargybos viršininką 
Euką, išsivedj'iuž kaimo ir su-
šaudė, kitą gi milieinmtaj sun-'j d j e n * K a l ė d l J P a d a r ė s u s i r i " -
, . . x . •,. » kimą, i r nutarė atidaryti vie-
kiai sužeidė. - *' J 

v
 | ną smuklę; jos vienam įren-T A7nTTAT v w • ' , \^mil[ b r a u k t i 5,000 litų pa-LAZDIJAI. — N akt' i sau- , . 0 _. L . . ; . „ v į : . skolos. Smuklę nutaife pati sio 11 d. penedyti lenkų karei- ., _ _ .. ,. * . . . v , . _. 1 V . , . tarvba laikvti savo rankose, 

viai užpuolė Gerdasm kaimą. . T . v . v. . . .. 
_ Luksieciai, a r ne laikas šiapus Curzono linijos neut 

ralhi(ėj zonoje ir apiplėšė gy
ventojus; atėmė dvi kiauli, 
15 pūdų avižų, dau,g drabu-

ŠIRVINTAI, — Naktį į 
sausio 27 d. lenkai suėmė Po-

Vargas franeuzams. 
Franeuzų politinėse sferose žių, batų ir baltinių, 

gyvuoja įsitikinimas, kad 
1 franeuzų Ruhro krašte pa vy
kimas ar nepavykimas turps 
stipriai atsiliepti .ir į visus 
rytinės Europos reikalus. 

Jei franeuzams Rubro kra
što pavyks, tuomet Franciją 
su Lenkija gaUės drąsiai pa
sistatyti prieš Rusijos intri
gas^ Tuomet apie Lietuvą 
neturės but jokios kalbos. 

Bet jei franeuzus palies nuvežta (Vilnium 
nepavykimaį tuomet nuken
tės ir pati Lenkija, kuriai į 
akis šoka Lietuva. Nes 
Franciją bus verčiama 

mums susiprasti. Juk tokie 
sprendimai negali būti pačios 
tarybos sprendžiami, bet turi 
but atsiklausta vko valsčiaus. 

VAIKINAS MI£Ė. 

Paul Rodin, 19 m., mirė Ii-
j goniiTJėje. J i s buvo netyčio-rų kaime (6 kilom. \ žiemos'. 

*,. . , v , ,. i mis pašautas, įsukus batali rvtus nuo Širvintų) neutrali-1. . .. . . _ . 
nėję zonoje pil. Janukaitienę 
už tai, kad lenkams iš jos pa
reikalavus duoti parašą, kad 
ji nori priklausyti Lenkijai, 
jį atsakė, kad nor i priklau
syti Lietuvai. Janukaitienė 

KAUNAS. — Tenka pasi-
džiaugti, kad Klaipėdos arva-

la-1 davimo atskirti epizodai liko 
biaus rūpintis nuosavais rei- nufotogrofuoti kino-aparatu. 
kalais. Vokietijos pasieniais j Iš atskirų vaizdų yra sudary-
jai bus reikalinga palaikyti f ta labai įdomi filmą. Šaulių 
skaitlirigią kariuomenę. * Sąjunga nupirko tų filmų de

jai unijos susirinkime, kur 
nužudytas sluggeris Kinsella* 

CHICAGO. — Šiandie p a 
matomas gražus oras; maža 
atmaina temperatūrom. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.71 
Francijos 100 fr. 6.12 
Italijos 100 lirų 4.86 
Vokietijos 100 mark. .0045 
Lenkijos 100 mark. ,0020 

http://rytin.es
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LIETUVIŲ CATĄ^IKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedeldieniu* 

Metams.. 
Pusei i&letų. 

Ui prenumeratą mokai iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas- Pinigai geriau
sia siųsti išperkant krasoje ar ex-
prese ' Money Order" arba įde
dant pinigus į registruotą laiska. 

DRAUGAS PUB CO. 
2334 South Oakley Avenue 

S Chicago. Illinois 
TeL Roosevelt 7791 

fiždan surenka po 250,000 doį 
Tas kontribucijas sumoka tur
čiai ir prohibicijos šalininkai. 
Iš to darbinikams mokamos al
gos. Didelės sumos išleidžia-

IMA NA6AN "SAUSUO
SIUS". 

$6.00 11K>S politiniams tikslams. 
S3 00 

Anderson priveistas išpažin
ti, kad " l y g a " daug veikė 
prieš šiandienini gubernatorių 
Smith rinkimų laiku. Tečiaus 
nevyko. Visgi tai kampanijai 
labai daug išsilėšuota. 

umpoj ateity) ivvriausias 
Yorko teismas išspręs, ar 

yTr 
Xe\v 

X~ew Vorko valstybės "An 
t i — Saloon i^eague" patenka 
į tegalės k ii ptis. Patekusi var
guli lKMŠsrsiiks. Tos " l y g o s " 
superintendentas \Villiam H. 
Anderson, sakoma, išeikvojęs 
kiek tai " l y g o s " fondo pini
gu. Už tai jis j skųs tas valsty
biniam prokurorui. 

Kad tai visa užglostyti ir 
nesukelti skandalo, " l ygos" 
direktoriai susirinkę pateisino 
savo Superintendentą. Bet tuč-
luojaus prie jo prikibo kita or
ganizacija — "Association Op-
pos^l to Prohibition", prie
šinga taį " lyga i " . Ta orga
nizacija nusprendė legaliu bū
du įrodyti, kad ' ' l y g a " yra 
politinė organizacija. I r kai
po tokia, visų savo pajamų 
ir išlaidų sąskaitas paskirtu 
laiku turi įduoti valstvh>s se-
kretoriui. 

Tuotarpu " l y g a " savo pa
jamas ir išlaidas slepia. Xe-
nori, kad tai vi.va žinotų visuo
menė. * • 

"Anti — Saloon lyga" tu
ri sa\'x> šakas visose atskiriose 
valstvbf'se. Senai žinoma, kad 
ji visuomet dalyvauja politi-
koje. Rinkimų laiku išleidžia' 
daug pinigij, kad laimėtų jos 
Matomi "sausie j i" kandida
t a i 

Tečiaus iki šiolei niekam min 
tin neatėjo .-dirstelti į jos vidu
jiniu^ reikalus. Niekas nedrį-
HTI( legaliu būdu susekti jos 
politinę darbuotę. Dabar pasi
taikė proga. 

Superintendentas Anderson 
pašauktas Xew Yorko vVriau-

" J y g a " yra politinė, ar ne. 
Kovo 6 įvyks galutini išklau
sinėjimai. 

Jei " l y g a " bus pripažinta 
politinė organizacija, . tuomet 
turės baigtis jos darbuotė. 
Tuomet ji turės visuomenei 
paduoti suskaitai iš savo paja
mų ir išlaiilų. Rezultate suma
žės kontribucijos. 

Kitose valstybėse tuomet 
taipat ji bus imama nagan. 

Tokius fondus vartodama 
lyga" nestebėtina jei ji 
kongreso angofe užlai
ko būrius agentų ir daro 
įtakos 
stovus. 

į pačius kongreso at-

AR 61 JAU NIEKO 
NEŽINIA? 

Apie Klaipėdos reikalą ir 
paskutinius įvvkius su len-
kais Lietuvos valdžia nedaug 
oficialiai į Amerikos laikraš
čius pranešusi. Daugiausia ži
nių gauname iš įvairių priva
čių koįvspondentų, sėdinčių tai 
Kaune, tai Klaij rdoje, tai 
Varšuvoje. Suprantamas da
lykas, ka.l tos žinios kores
pondentų, dar nesenai apie 
Lietuvą supratimo neturėju
sių, yra kartais labai keistos 
ir viena kitai priešingos. Iš to 
viso labai piktinasi "N-nos" , 
kad Lietuvos valdžia veda ne
demokratinę politiką, neinfor
muoja visuomenės; ir prie tos' 
progos į k and Y mūsų Atstovy
bei už tai, kali per Nepriklau
somybės sukaktuves AVasb-
ingtone buvo surengtas prie 
minias įtakingiems Amerikos 
asmenims. 

Mes ir gi stebimės ir negali
me nusistebėti tokiu Lietuvos 
valdžios apsileidimu. Kaip tai 

jimus, ir jei tik fcutu. spėja-' 
Hia, kad geib. " X - n o s " gali 
tarp tų papliauškų suklupti, 
tučtuojau 4 oficialiai pranešti 
"X-noms"; kad jos neklystų. 
Tokiam "XT-nų" informavimui 
Lietuves valdžia turėtų raefi 
laiko, nors čia kažin kas. Juk 
"N-nos" tai ne juokai, o p,; 
Grigaitis,''XT-nų'' redaktorius, 
tai gal su Jurgelioniu kada 
nors ir milionieriumi tapti. 
Skelbiasi gi jau dabar apie 
kažkokius aukso kalnus Kini
joje... Ypač reikėtų Lietuvos 
valdžiai mpinties, jeifu jau 
ne < rX-nų" išminčiais, tai Lie

ti, lenkai gauna derėtis. O pa
laukus... palaukus Lietuva, jei
gu turės gudresnių už "N-nų" 
rašytojus žmonių, tai dasipro-
tės, kaip lenkus nuo Klaipė
dos atstumti. 

J ^N-nų" dejavimus, kad 
nieko nežinia, mes galime pra
nešti, kad šiek tiek žinia. Ži
nia, kad Klaipėdos klausimu 
Lietuvos valdžia daug laimė
jo, bet dar ne-viska. Žinia, kad 
su lenkais eina kruvina kova, 
kuriai drąsios dvasios i r gink
lų reikia, o ne bedievybės. Ži
nia, kad Lietuvos valdžiai y-
ra didelis darbvmetis ir nėra 

tuvių visuomene Amerikoje, j ja[ i a įk0 korespondencijų *r-j 
Juk senai žinia, kad "N-nos" įDa t e legrama"N-noms" siun 
pačios nieko dasiprotėti nega 
Ii. Jų silpnai galvelei viską 
suželėk, į dantis įsprausk, ir 
tai dar klausimas, ar nespjaus 
į veidą. O pačios nedasiprotė-
damos jos ima klaidinai visuo
menę. Skelbia, kad Klaipėda 
ne laimėta, bet prakišta, kad 
su lenkais, einanti gal kokia 
bičiulfKfc'\ kad jau pirmasis 
mazgas lenkų — lietuvių" uni
jos užmegstas, kad atstovybė 
pokilius nereikalingus kelian
ti keturiems šimtams diploma
tu Wa*bingtone, kad ginklų 
nereikia, kad žodžiu sakant, 
Lietuvos valdžia negera. 

- Kol Lietuvos valdžia |>usi-
pras, kad jos svarbiausis už-
davinvs yra ne Uetuvos že-
mes vaduoti, ne su iMisaulio 
galybėmis grumtis už Lietu-
vos žmonių laimę, bet kores
pondencijas rašyti "X-noms" 

i š . Lietuvos, mes norime Lie
tuvą pavaduoti. I r norėtumė
me pranešti "X-nų" klaidi
namai visuomenei, kad Klai
pėda neprakišta. Xes be užsie
nio žinių, kad Klaipėdos su- Draugijos narių, buvo pakvie 
verenitetas Lietuvai pripažin-»sti ir katalikai. Buvo jie kar

tinėti. Žinia, kad Atstovybėje 
400 įtakingų asmenų per Ne
priklausomybes šventę pareiš
kė Lietuvai savo simpatijų. 
Žinia, kad sunkioje Lietuvai 
valandoje, kuomet svetimi ne
skaitlingi tėra prieteliai, **K-
nos" viešai pasisakė esančios 
Lietuvos valdžios priešas. 

Žinia, kad "XT-nos" įtarinė
ja Lietuvos valdžią nežinoda
mos, kaltina faktų neduoda
mos, insinuacijas rašo Atsto
vybei gera* darant. Žodžiu sa
kant, senai žinia, kad Lietu
vos sunkiose valandose **N-
nos" moka tįk... lot j . 

galima? Kaip tik kas nors ma
sinu teisman. Tenai jis ana-ižo ar didelio įvyko, reikėtų 
tiien išklausinėtas. -Lietuvos valdžiai tučtuojau 

Paaišakėjo. kad Xe\v Yor telegrafuoti "X-noms ' \ Kei-
ko "Ant i — Saloon lyga" kas ketu sekti Lietuvos valdžiai 
metai, kontribucijomis savo viso pasaulio laikraščių tauzi-

"VAKARIENĖ IR PASIU-
x T|S KLERIKALAS". 
Baltijos — Amerikos Drau

gija yi-a nepartyvė organiza
cija. Kaipo į nepartyvę drau
giją, Lietuvai naudingą, yra 
kviečiami stoti visi. Taigi tur 
Imt ir katalikai. Užtat į va
karienę, surengtą pirmųjų tos 

tas,* yra oficialė žinia, kad p. j tu su kitais kviečiami kalbė-
A. Smetona yra jau paskirtas ti. Apie ką? Apie tai, ar pri, 

klausyti, ar ne? -Kodėl pri
klausyti ? Ką priklausant da
ryti ? (Tur bu-t mes neapsiri le
si me, ka<l nė patys rengjėjai 
nereikalavo iš kalbėtojų saky
ti }xiv. kaip įeikia k a n o s mil
žti, arba žydui bm-zdą rauti. 
Kviečiami kalbėtojai ir sakė, 

kad ivikia priklausyti, sakė ir 
kodėl. Kievienas dėjo savo 
motyvus, kaip numanė. Pa
kviestas kalbėti kun. B. Bum-
šas pasakė, kokie motyvai *er-

l čia kataliką žliūgų dėtis prie 

IJetuvos Komisaras Klaiptklai. 
Tai reiškia mokautiem^ pro
tauti, kad be Lietuvos, val
džios žinios nėra jokių dery
bų. Antras dalykas, tai pri
mename, kad neoficialioms te
legramoms, kurios nesutinka 
su žinomu Lietuvos nusistaty
mu prieš lenkus, galima neti
kėti, o reikia palaukti. Tre
čias dalvkas mat v t vra tiesa, 
kad davus Klaipėda Lietuvai, 
norima dar palikti teisių nau
dotis ir Lenkijai. Tas daly

je vadovauja amerikonai, ku
rie tikybinės kovos dar nepa-
gimdė; už tat katalikui či$ 
nėra ko nepasitikėti. Gali dar 
būti baimė, kad svetimas ka
pitalas išnaudos Lietuvą. Bet 
krikščioniškai susitvarkiusi 
Lietuva įstatymais jau nuo 'to 
apsisaugojo. Pagaliaųs katali
kui linksma yra priklausyti, 
nes ta* dr-ją sutvėrė žmogus 
katalikas. 

Kiekvienas buvęs toj vaka
rienėje afeimena,. kad kun. 
Bumžas nekartojo svetimų, 
jati pasakytų minčių. Jisai pil
nai sutikdamas su nurodv-
mais, kitų duotais, pridėjo nau 

Paprastame atsitikime, ro
dos už tokią kalba tik ačių 
galima pasakyti.Xes kun. Bum 
šo kalba buvo katalikus ra
ginanti. Reikia dar pažymėti, 
kad kun. Bumšas, kaip jr nu
manydamas, kad kas nors ga
li užsigauti, kalbėjo tik apie 
save, kodėl jis, kaipo katali
kas, dėsis prie dr-jos. Nė vie
no, nė asmens, nė srovės, nė 
laikraščio, n>i organizacijos, nė 
vienu žodžiu nepalietė. Kad 
niekas neužsigautų, jis pats 
save pašiepdamas — pasiva
dino "pasiutęs klerikalas*'. 

Pirmininkavo tai vakarie
nei p, J . Bagdžiunas. Mes pra
šome p. Bagdžiuno ir-visų są
žiningi] tenai buvusių žmonių 
pasakyti, ar mes čionai iki šiol 
bent krislą pasakėme netie
sos? 

26 vasario dienos ir perskai • bu, kas tenai (oliaus darėsi 
t \ kitę. Kas buvo, žino, kiek 
tenai tiesos parašyta. Tiesa, p . J . Bagdžfuna*, dabar lai-
ka*ti p. Zimantas pradėjo sa
kyti* pamokslą, kad nereikia jaif tur t tų pasisakyti. 

Svarbu yra š ta i . kas. 

kinai vadovaujantis tai I š 

spjaudyti. Kadangi kun. Bum-
šas savo kalboje kitų nepa
lietė, tai jis pats, o ne ••bum-
šinia i" užklausri: "K§s spiau-
d o " . Tiesa, kad p. Zimantas 
atsakė jau tuomet, kad tai da 
rųs kun. Bumšas ir 'Draugas* 
bet netiesa, kad triukšmas ki 
lo iš ••bumšinių" pusės susi
rinkimui tebeinant. Tiesa, kad 
p. Bagdžiunas leidęs kalbėti p. 
Zvmantui ne tik ne apie -rei-
kalą, 'bet leidęs kandžioti vie
šai ir barti kun. Bumšą irj 
"Draugą", neleido kun. Bum-
šųi ir niekam kitam į tą p. 
Žymanto "ne tak tą" atsakyti, 
ir pats jo klaidos nepataisė 

U Ar " N - n ų " korespondem. 
ei ja tiesą sako, ar meluojat ' 

2. Ar katalikas žmogus, kvjfi 
čiainas kalbėti, turi teisės 
pasisakyti, del kokių priežas
čių jis dedasi į DJ'-ją, į kurią 
stoti jis yra pakviestas? Al
ne? • 

'S. Ai k ui). Bumšas nr vie 
no ne|?aliesdamas spjaudė ant 
kitų,' an p. Žymantas be jo
kios priežasties i r reikalu 
"pasp jaudė" ant kun. BumŠo 
ir "Draugo"? Mes. turime tei
sės spėti, kad Tamista, p. Bag
džiunas, tiesos • ne
bijai, nepartinėje Dr-joj va-

Tiesa, kad p. Bagdžiunas ne - dovaudamas ginsi visus tos 
apgynė žymiausio Dr-jos na-1 Dr-jos narius sulyg teisybės, 

ir kitą, kartų panašiais išsi
šokimais tokiems bedieviams, 
kaip Žymantas, . neleisi 
spjaudyti katalikams į akis, 
bent nepartinės Draugijos su
sirinkime. 

Žinomas dalykas, jeigu Ta- ' 
mista, tiesos pabijojęs, neat-
silieptumei viešai, ir savo ap;i 
leidinio aname susirinkime ne-
atitaisytumei, norėdamas vi
siems įtikti, —* mes neabejo
jame, kad katalikai vargiai 
bepanoks su- tokiais "bepar-
tyviais'* reikalų turėti. 

Mes pilnai tikime, kad nie
ko panašaus neįvyks. Užtat 
lauksime. 

TJO kun. Bumšo, kurs tų vaka
rą įstojo kaipo "associate 
member'", vienintelis iš visų 
užsimokėdamas $25.00 ir vie
no iš seniausių tos organizaci
jos narių Cbicagoje— " Drau
go '*. Bet netiesa, kad jis taip 
elgdamos butų gerai padaręs. 

Kadangi jis neišdrįso, ar 
nepanorėjo tvarkos i r tiesos 
daboti, tai kun. Vaičiūnas su
sirinkimui užsibaigus balsiai 
užprotestavo už viešą "Drau
g o " įžeidimą. Čia tai ir kilo 
triukšmas, kuriame p. Hert-
manavičius ėmė šaukti: 

"Kovos norite, kovos norite. 
Dabar paimkite "XT-nas" iš Mes galime kovoti". Nesvar-
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kas Lietuvai yra nesmagus Be- • tos draugijos. I r štai del ko. 
abejo, bet pirma buvo blogiau.. Balt. — Amer. Dr-ja turį tik-
Pirma KlaipiVloje lenkai viską j slą ne siaui-ai tautinį, bet pla-
galėjo, lietuviai nieko. Dabar; tesnį, tarptautinį. Katalikybė 
lietuviai Klaipė<doje viską ga-!yra virštautin»>. Toje draugijo-

Statomoji šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno Koplyčia. 

Taip atrodys ta koplyčia, kurios naudai darbuojasi šv. Kazimiero 
dienoje kuone visos lietuvių kolonijos Amerikoje. Kariu su maldos na
mais, apačioje bus salė vaidinimams, gimnastikai; iš šono bus mažytė 
ligoninė. Planus padaip architektas {>. M. Žaldokas. 

Xepasigailės visuomet duosni lietuvio kataliko ranka gausios au-
kos tam poilsio ir maldos namui, nes visi supranta, kad Seserys lietu
vių vaidams tapo antrosiomis motinomis. Supranta visi, kad auka duo
ta tam namui, tai ne svetimam, bet savo vaikams. Tegul nebus nė vierio 
lietuvio kataliko, kurs Šv. Kazimiero dienų nepasirodytų darbu esąs 
lietuvys, katalikas ir lietuvių vaikams prietelis. 

M. Reynes Monlaur. 

E R Š K Ė Č I U T A K A I S . 
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IV. 

Tąsa. 
— X>, atsakė išdidžiai (Jamalielis. 

Man toji moteriškė visiškai nerupi. Arba 
teisingiau pa>akiu>, aš noD.\jau ją už durių 
i.—tumti, nes išmadžių buvau pamilęs tą 
tiatilejietį. F>et pagaliaųs kas man gčdvo 
a#ae ją! 

— Bet, kad tu žinotum, kiek aš 
keniejau. norėdama tą visą reginį su-' 
prasti! — piabilo Zuzana. Ir galbūt aš 
supratau... 

Žydrasis1 d*uigus kas kartas pradėjo 
lal>iau įaudomioti. Vėsus vėjelis dvelkda
mas nešė lelijų ir jacintų malonųjį kva-

* i 

Argį galima į tokius tvarinius žiūrėti f 
Kada ji įėjo ir ėmė prie jo artintis, aš 
drebėjau iš pykčio. J i blaškė mano viltį 
ji užmuš*:' mano svajones! Nejaugi, sakau, 
las pranašas butų taip kaip kiekvienas 
nuodėmingas žmogus. Danieliaus regėji
mas man stojo akyse taip baisus ir gy
vas! Auksinė stovyla molinėmis kojomis... 
d į siūbavo ir griuvo mano širdyje. &i mo
teriškė buvo papiktinimo akmuo! 

Tai tu mylėjai jį f paklausė švelniai 
(Jamalielis. 

— Ką aš žinau f — a t s a k ė ji nenu
lenkdama savo skaisčiųjų akių. J is man 
yra už' visų, pasaulį brangesnis, už gyvy
bę ir už tave, kurs mane supai ir mylėjai 
i t matuše! Bet nedejuok, jis del manęs 
yra visai kas kita negu tu: aš jį bran
ginu lyg kokį begalo šventą, nežemišką 
daiktą. Aš nedrįsčiau jo nė maišyti su 
žmogiškomis svajonėmis, nes tai aš laiky-pų. Mažutės ežero bangelės, pasiekusios 

arklių koja>. dužo armoningai pliauš- I čiau piktažodžiavimu. O, kaip man yra 
Remiamos, tarytum tuo būdu pritarė'švel-j 'malon uvisa tau išpasakoti! Kada 
niam Zuzanos halsui. aš jį pamačiau ir išgirdau kalbant, tary-

Kiek a> kentėjau! Pagaliau supra I tum kokios malonės sparnai manyje su-

savo pamokose užmirštate, /tuomi įnarinda-
liti sielas. J is turi gyvenimo žodžius. J is 
prikelia numirėlių kūnus, bet daug dau
giau ir sielų atgaivina! Aš pati turėjau j 
keistų įspūdžių L Kada jis pirmąjį žvilgsnį 
ant manęs metė, man pasirodė, kad Šven
tųjų Šventasis per slepiantį uždangalų pa
l i e s mano veidą. Tai buvo šventas ir pa
laimintas išgąstis! Kas gi jis yra paga
liaųs f Pranašas? O gal tasai, kurs priva
lo ateiti f.. 

— Oo! Tai yra paprasta giesmelė įsi
mylėjusių asmenų, linksmai prabilo Gama-
lielis mostelėdamas ranka. J ie nieko ne
randa taip kilnaus ir aukšto kai jų numy
lėtasai stabelis. 

— A? tai tu manai, kad aš del to 
kentėjau? kalhrėjo ji. Visai ne! Kada aš 
pamačiau šitą moteriškę 'bučiuojant jo ko
jas aš užvėriau duris, ir man pasirodė, 
kad koks tai šaltas, ledinis užtiesalas už
dengė mano širdį ir manyje pasidarė taip 
tamsu kai grabe. Jau aš nieko nenorėjau 
matytį nei girdėti. Bet a£ sutikau ją iš
einant kieme. I r koks stebuklai! Visai 

J i nė kelio savo nematė .^e to ji visiškai me tik menkos esybės. Jeigu mes kada 
susigėdus nenorėjo pasirodyti palakiais nenusidėjome tai tik dėka Viešpaties, ku-
plaukais ir nedengtu veidu. J i sustojo, ne
žinodama, nė ką daryti. Xe» dar ji Jojo 
neatsiekė ir atsiekti negalėjo, nes J is yni 
perdaug didelis, kilnus. Jis tik ją į šviesą 
patraukė... Simono pati ir dukters prisi
artino su panieka ją išjuokdarnos. Jį ne
pyko, bet pro ašarotas akis žiurėjo, mal
daudama pasigailėjimo it sugautas žvė
relis. |Tada aš jai padaviau savo šydą, 
kad pridengus savo veidą, ji išvengtų gė
dos. I r pati nesijutau kaip aš jai draugiš
kai šyptelėjau... Man pasirodė, kad Jojo 
šypsena man atsakė. 

— Ar tai tu davei tam tvariniui savo 
šydą I sušuko nepatenkintas Gamalielis. 

— Gana jau ją pravardžiuoti " t a s 
tvarinys". J i vadinasi Marija. Man daug 
kas paaiškėjo. Pirma aš didžiavausi savo 
skaistybe, kad aš nesu tokia kai tos ką 
nupuola... 

— I r yrą iš ko didžiuotis, išdidžiai 
tarė Gamalielig. 

—* Ke, jau dabar aš išsižadu tos tei
ma, meilę, skaistybę -p- kuriuos jųs dažnai I vo visiškai atsimainiusi ir taip maloni!.. | sės, nes prieš tą didįjį pranašą mes esa-

;tau, kas buvo toji moteriškė. Aš ją se- Į žadino kibliausius troškimus tikėji- | ne moteriškė. Xuo karėto atgailos ji bu-1 
liiau buvau mačiusi ir atsigrįžfls nuo jos. 

ris tą blogą išrovė iš mūsų tako: ir aš 
tau esu dėkinga užtai, kad tu buvai man 

pas ta ty ta Dievo apvaizda nuo blogo. 
Gamalielis švelniai paginė jos maža 

i-ankutę, pakėlė ją prie savo kaktos, pas
kui prie lupų. 

— Bix>lau, tarė Zuzana, dirstelėjus į 
jį savo skaisčiomis akimis: as neprivalau 
didžiuotis rnano skaistybė, kurią tu va
dini mano angeliška prigimčia; bet m 
tu nesididžiuok savo inokslu.Xesakyk " t a s 
Galilėjietis", " tamsuol is"! Yra šviesa, k u 
rios knygose nerasi, bet kuri šviečia iš 
Jo ir retkarčiais švystelėję ir mumyse. 
Man rodosi, kad per šitas paskutines sa
vai tes aš daugiau pramokau, negu per il
gus metus besimokydama. Man rodosi, 
kad nauja saulė apšviečia visą gyvtenimn. 
Xa sakyk, M- aš ne teisybę sakau ? 

Gamalielis, kiek palūkėjęs, rimtai pra
bilo: 

(Tąsa seka). 

file:///Villiam
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LIETUVIAI ADVOKATAI 

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

m ta*»*»« 
Ofisas DldmiestjJ: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 530 

Telefonas: Central 
rakarais 3223 S. Halsted St.j 

Telefonas: Yards 4 t 8 1 

» » B M » 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
^aneaese 

TAUTOS ŠVEMT4J V AKA 
RAS. — PAGARBA 

GLOBĖJUI. 

i 

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

Abstraktai eianiinuojuinl. pinigai 
ant real estą te skoliuame. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBAKVS 1104 

Cbaiaber of Cominerce Bldg. 
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945 

VAKARAIS 
S238 So. HaLšted Street. 

( E a g l e Music Co.) 
Telef. Boulevard 8737 

Lel. Randolpi i 475* 

A A S L A K I S 
ADVOKATA8 

Ofisas vitliiniltMyJp 
ASSOCIATION BLOG. 

t t South La Salle Htreet 
Room 1303 

Valandos f ryto iki 5 po pietų 
N a m u Tel. Hyde Park m s J 

J. P. WAlfČHES 
L a w y e r 

L I E T I V I 8 ADVOKATAa 
Dioi. .: K. 514-516-127 N. D i r 
b o m str . Tel. l landolph .">.">» 1 
Vakarai*: 107S« 8. Wabasa Are, 
Rose land Tel ruUman 6377 

~ * 

<T 
Resid. tel. 

Ofiso tel. 
Van Buren §184 
Boulevard »«»• 

Dr. A. A. ROTH 
RI'SAS GVDVTOJAn t* 

CHIRURGAS 
Bpi-ciallstas Moterišką. T y r i a u 
Vaikų Ir rišu ebronižku l ig*. 

Ofisas: S3R5 S. na ls ted St. 
Vai.: l t — 1 1 ryto: I — • P© 
piet, T—trak. Ned. l t — 1 * *> 
R« a n i l Inlependenos Blvd. 

ChicafO. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirinl symptomal kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės Šiandien. 

Tūrių 20 meti; prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1(101 Ko. Ashlaad A ve., fcamp. 
18-tos gatvės 

Ant S lubų, kamb. 14, 16, K Ir 17 
Ant viršaus Platt's valstinyčios 

Temyk mano parašą 
Valandom nuo 10 ryto iki 9 vakarą 

Nedėliotais nuo 0 iki 12 pietų 

DR. CHARLES SEGAL 
[Perkėlė savo ofisą po numeriu] 

4720 SO. ASHLAND A V E K U B 

SPECIJALISTAJS 
Džiovų, Motery ir Vyrų Llgu 

j Vai.; ryto nuo 16 — 18: nuo S—5] 
[po pietų: nuo 7—8:80 vakare. 
'Nedaliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drezc l 2880 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Glasar pa* 

reina 1 rankas Dr. Chas. Basai, 
Žento Ir partnerio. Visi seniejs 
pažįstami ir draugai apla ikys 
apžiūrėjimą Ir gydymą kaip ir 
nuo paUss Dr. O. M. Glasar. 

31 i t Bo. Morgan Stroe* 
Ofiso Valanao/i: N u o 18 ryte 

iki 8 po platų, nuo S iki 7 vak. 
Nsd. nuo l t lkl y po platų. 

Telefonas Vards 687 

DR. MAURIGE KAHN 
©YDYTOJA8 I R C H I B I RGA8 

4831 8a ashiana1 Ava. 

Tel. Yards t t t 4 
OFISO V AL.: 

f — l t v. ryto. 1—8 Ir 7—8 v. r. 
Nedėl iomls: nuo 18 v. ryto Iki 
1 vai. po platų. 

Cicero, 111. — Covo 4 d. Hv. 
A titano par. svet. Šv. Kaziime 
ro Akademijos Rėmėjų Dr-jos 
vietinė kuopa rangia įdomų, 
iškilmingą, vakarą. Vietinių 
Seserų Mokytojų pralavirtfi 
mokyklos vaikučiai atvaidins 
gražų veikalą " A r esi čia, ma
no Jėzau"? 6v. Kazimiero A-
kademijos auklėtinės išpildys 
imizikale programos dalį. Juk 
jos kiekvienu pasirodymu čn> 
nai cieerieėius žavėdavo savo 
talentais. Kalbės pasižymėję 
kalbėtojai: kun. Br. Bumšas ir 
kun. .dr. Ig. Česaitis. 

Ta diena, tai mūsų tautinė 
ir bažnytinė šveiit>. Šv. Kazi
miero Vienuolynas ir Akade
mija tarnauja mūsų tautai ir 
Bažnyčiai. Savo kilniais dar
bais jau labai pasižymėjo, t i n 
kamiausias tos šventės pami
nėjimas bus skaitlingas žmo
nių atsilankymas į Šv. Kazi
miero Akad. Rem. vakarą ir 
tuoinį parėmimas tos taip nau
dingos mūsų tautai ir Bažny-
ėiai įstaigos, Šv. Kazimiero 
Vienuolyno ir Akademijos. 

Čionai vienus jaunas' žmoge
lis krito mtui%dnės auka. Ži
noma, jam netruko to praga
riško skystymėlio, nes; jis pats 
fcuvo smuklininkas. Kažin, ar 
daug iš to pasimokins? 

Senelis. 

žirgo su iškeltu'- kardtojVjalnav 
me^ narsuolio' kareivio 'Tėvy
nes meilės užsidegime^ tarsi 
žaibo greitumu dangaus erd
vėmis lekia Vilniaus ir Dzū
kijos ig plėšrųjų lenkų vaduo
ti. ~'S k 

VILNIAUS ĮSTEIGIMO IR 
LUiT. NEPRIKLAUSOMY

BĖS SUKAKTUVIŲ 
PAMINĖJIMAS. 

Sekmadienio rytą,' kad tin
kamai pagerbus tą šventę ir 
savo globėją, Šv. Kazimiero 
Akademijos liem. Dr-jos sky
riaus narės ei* iu eorpore pri
imti Šv. Komuniją. Šarka. 

GRAŽIAI DARBUOJASI — 
MUNŠAINĖS AUKA. 

= / 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A I 

4449 8o. Western Avenns 
Telef. Lafayette 4148 

• s a n d o * : t -11 rytais, 1-1 po 
platų ir 7-s vakarais . Nedai Ola-Į 
nlais Ūktai po pietų t lkl I vai.] 

Chicago Hts., IU.—Vas. J1 d. 
i v ko. vietinė.- liet. kat. para
pijos susirinkimai. 

iš atskaitų pasirodė, kati 
ižde liko $8lo.!)5. Parapi jonai 
y,a labai dėkingai savo klebo
nui už jo gražų pasidarbavi
mu. 

Durtnkn šiuos prie senųjų na 
rių [Kiis komiteto: f). Gęstant* 
tą. I*. Jonutį, K. Uaudonių, J . 
Banį ir M. Žukauską. 

Nutarė, kad kurie neturi sė
dynės kortelių mokėtų 20e. 
vietoj lOe. už sėdynę. 

M<'tin'4 mokesti parapijai 
paliko ta pati: šeimynoms ir 
pavieniams vyrams po $12, 
merginoms po $8; kurie pa
gelbsti tėvams tik pusę terei
kia mokėti. 

Buvo paduota sumanymas, 
kad pataisymui bažnyčios ir 
k leboni jos visi parapijonai 
mokėtų i>o $5. 

Klebonas j)erskaitė Arki v y-
skupo paskirtą niusų parapi-
j:ii kvotą $750 didžiajai mo
kyklai. Tame dalyke parapi jo-
rai įeiškė visokių nuomonių 
ir paliko neužbaigtas. 

Visai parapijai gražiai su
tariant su klebonu ir komite
to nariais bus galima daug 
didelių darbų nuveikti para
pijos naudai. 

I Š I M U TONSILUS 
Tobuliausiomis oioUo priemonėmis: 

1,—ne peil io, 

Rocfcester, N. Y. — Vasario 
11 d. vietos lietuviai, prade
dant katalikais, baigiant ko
munistais, visi bendrai pami-

s 

nėjom 600 m. nuo .Vilniaus j -
k u rimo ir 5 m. Lietuvos Ne 
pri klauso, sukaktuves. Prie 
šio paminėjimo rengtasi dar 
nuo lupk r. m. 1922 m. Mut, 
reikėjo visų srovių draugijų 
atstovams daugel susirinkimų 
įvykdinti, tartis, ginčytis, pa
kol prieita prie sutikimo. Su
tikta sekančiomis sąlygomis: 
pastatyti du kalbėtojų, būtent 
nuo krikš. demgkr. ir komunis
tų, kaipo nuo įžymiausių vie 
liĮs lietuvių srovių; krikš. de 
mok. pirmutinė ir paskutinė 
prakalba, komunistams vidu
riu''; vakaro vedėjas įžanginę 
prakalbą ]>asakys, ir rezoliu
cijos irgi krikš. demok. pusei: 
aukų rinkimas vietinei L. Lai
svės Paskolos Stoėiai; aukas 
pasiųsti per Lietuvos Atsto
vybę Amerikai Vilniaus aiva 
d-ivimn reikalams; nuo įžan
gos įėjusiais pinigais apmokė
ti svetainės, muzikantų ir ki
tas lėšas, o likusius pinigus 
peK puse pasidalinti (sutar- k</< 1 l ž l a t v i s i t u v i a i mokė 

•" Dainų ir orkestros balsams* 
aptilus, įspūdžiams vaidentu
vėj išnykus, išeina vietos"];u». 
kleb. Kasakaitis, prakalba ' į 
publiką reikšdamas džiaugs
mą kad visokių pakraipų lie
tuviai dalyvauja svarbesnėse 
Tautos švenčių iškilmėse. Rei
škė norą kad • ir ateityje tarp 
Rocliesteriečių vardan tos 
Lietuvos vienybė žydėtų. Pu
blika karštu 'delnų plojimu 
klebono kalbą palydėjo. 

Antras kalbėjo p. M. Bag
donas, iš istorijos atpasako
damas kaip Lietuvos garbin
gas Kunigaikštis Gediminas 
įsteigė Vilnių, ant kiek. Vil
nius politiniu ir\ ekonominiu 
žvilgsniais Lietuvai reikšmin
gas. Karstui rūgino susirinku
sius teikti Lietuvui piniginę 
paramą. Gerb. kalbėtojas bu
vo'triukšmingais plojimais a-
pipiltus kaipo gilios padėkos 
išreiškimu už nuoseklią kalbą, 
iš eilės trečias kalbėjo p. An
drulis", Vilnies" redaktorius. 
J o kalbi nebuvo iiatriotiSka, 
bet ir nekenksminga nei Vals
tijai nei tautystei. Jei V. An
drulis visuomet taip kalba tai 
jis kada-paJiks geru lietuvių. 
Paskiausiai kalbėjo antru syk 
p. M. Bagdonas, apie 5 m. Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kaktuves. Jautr iai atj>asakoj( 

* i * 

kiek lietuviai turėjo paaukoti 
jaunikaičiu gyvybių, kiek var
go jianešli iki Lietuvai lais
vės spindulėlis sublizgėjo. Sa 

ttrtvirtad. Kovos 1, 1923 

fllU*X #VE?fTA HŲgJHA 
P J 5 L V S I , ? J « r 

Norėsi gražias meliodijas, kurios aat Velykų, 
tavo salyje, atneša daug džiaugsmo. 

Geriausi Lietuviški artistai parinkti padaryti 
Colu4Wbįa aekordus šitų linksmų 4&m 4& tavęs. 
Gali parsinešti ju puitius balsas į savo namus 
palinksminti šitas Velykas. 

Soi Grafonola ir Columbia rekordais, gali pra-
leksti daug linksma, valandų klausydamas šian
dienos geriausią muziką. PakUuisk tavo Coiutu-
bia krautuvininko jpąbandyti kelius šitų puikių 
Velykinių rekordų del tavęs. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčia 
«•• par <~ 

Tiesioginį Susisiekymą 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai, 
Visuomet Siųskite per 

CEUTRAL MANUFACTURtMB 
DISTRIGT BANK 

U12 W. 35-th gt. Chicaco 
i Turtas virš 17,000,000.00 

• • . • — 
MJ>lJl'isH K n m . i l i n i » ' i i M H i •• ! 

16 COLFC 75c. 

Ęim 
Maukia sau lsivėlis 
4 $ Islvilkeiav f»go»wr 

rūbą. 
Stauiuliutė Ir Kudaus-

kaitė. 

Visi lipo, risi lipo. 
Ę - 7 0 i 3 H f r c > H i k s s . 

Uctuv|§k» Orkestrą. 

E-4915 

p a r i e l y alyvų. 
Jėzau Kristau 

inlauslas. 
J. liutčrias, basso 

malo- B-ttU 

/ MjliiiUjJ. Polka. 
E - 4 4 1 ' 6 i V c s i u v l t Valoae. 

I^Cvlumbijos Orkesirs . • 

^Sveika Marija. 
E 3 8 4 2 J Karužiutė, soprano. 

I A V C Maria, Ix>t)*uiškal. 
1 ] 

K-4273 

E-8192 

E-31H9 i 

. Rollcr, soprano. 

OI Motulė. 
Motus, Motus. 

* Choras. 

!4Mcsma ilioua m u m s 
auš*i(o. 
P l 4 k u u ant kelių. 
į. Butėnas, Basso. 

Padainuosi u gražia 
daina. 

Našlys . 
J. Butėnas, basso. 

Giedu dainelę . 
Gegužinės daina. 
M. čižauskus. soprano. 

{Giesmė l P a u t i ė fiv. 
Avc Maria. 

| f '« Į lo solo. 

ūšL -svarbiausiu v\ ktJintojii 
buvo nuo Punsko dzūkas). 

l'žbaigus visas derybas, pri
sirengimus, prisiartino ir iŠ 
kilnvs diena. Visi gyvesnieji 
vielos lietuviai su didžiu į-
domumu iškilmė* laukė, kad 
KaUu'dDJų pareikštomis minti 
mis apie Vilnių ir garbingą 
tautos praeitį savo tautiškus 
jausmus atgaivinus, kad įga-
vus daugiau supratimo apie 
tautos savystovuma, kad iš
kilmės maloniais įspūdžiais 
iigstaneias Tėvynrs meiįės sie
las pasaldinus. O nemažai \v 
žinia plaėiai po Roehesterį 
lapeliais išnešiota ka«l kallM ŝ -rieimdamas dalies už orkes-

kime Tėvynės laisvę brangin
ti ir visomis išgalėmis .nuošir
džiai remti tai]) skaudžiais IT 
brangiais musj didvyrių paši
au kaviniai s Lietuvai laisvę į-
£.vtą. 

Kalbų protarpiuose R. kerelio 
orkestrą pagro<layo publikai, 
pateikdama smagumo, o 6v. 
Cecilijos, J . Šokelio vedamas 
choras padainavo kelias, malo
nias dainelės. Vakaras už
baigtas visiems snuirkiai dai
nuojant "Lietuva Tėvynė mū
sų". 

Aukų surinkta $117 ir lio-
bertas Serėlis. paaukojo $27, 

tios d&rba. Tai maloni Lietu
vai auka nuo Herėlio ir jo mo
kinių. * 

Prakalbos savo malonumu 
ir rimtumu labai pavyko. Tik 

2.—bs kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai.' 

jPo operacijos, pacijentas gali tuojj 
[eiti j darbą, gali tuoj valgyt i ; dai-[ 
|ni ninku balsas tampa malonesnis ,] 
[visa sveikata geresnė. Kuriems iš
ėmiau tbnsilus, yra pilnai užganė-

[dinti. 
Ligonius su Įvairiomis ligoi 

[prij imu:— 
Kasdien nuo I vai. po pietų Iki] 

į9 vai. vakare. 
Medoliomis ir seredomls ofisas] 

{Uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS. 
GYPFl 'OJAS, ( H I R l RGA8 IK 

OBteTKIRHtAS, 
[1411 So. 50Ui Ave. Cicero, UI.J 

nuo krikš. demok. M. Bugdo-
nas, nuo komunistų \ ' . Andru
lis žmones vUiote vilio.įo min-
tijancius kai])gi jie ten kalbės, 
patriotas su komunistu. 

Apie 7:30 vai. vak. žmonių 
salėj buvo pervirš 4 0 0 ^ m e 
nų (niusų kolonijai nepap
rastas dalykas-. Vakaro gedė
jas J . Kiekis atidarė vakare. 
It. Šerėlio vedama orkestrą 
skardžiai užgfojo, publikai 
dainuojant Suv. Vals. ir L'.e-
'tuvos liimnus. Orkestros sty-
g-ų jausminga meliodija vie-
nydamos su kelių šimtų krū
tinių balsais skambiai per rui
mingą svetainę plaukė, visos 
srntonijos atbalsys tai sielą 
jautriai pakutena, tai nialo. 
ifia šy{>sena veidą pridengia. 
širdys plastena iškilmės įs
pūdžių supama. Gi akys įtįh 
liai "smeiiriasiM ant estrados 

. >J Bankas pagerbė mūsų tautos 

Mat, iš k ai rujų po nedaug 
aukojo del nepripratimo, iš 
(iešinesniųjų prisilaikė many^-
Jami, kad aukos bus pusiau 
dalinamos. Čionai rodosi vakar 
r(> vedėjo kaltė už nepaaišk-
ninią žninčnis. Aukojusių vai 
dai tilps spaudoj vėliaus. 

Aut. Žiemys. 

Lietuvos vėliava. Pirmą kavt<* į Tėvynę". E. Seakevieiuiė 
šios kolonijos istorijoj Lietu- taipgi padėklaumo ja fjritaikin-
vos vėliava plevėsavo viešoj 
vietoj. ' / 

rvai-kurių kolonijos į&mo-
tojų teirautasi kas pjasįdarba-
vo šiame reikale. Yra šioj ko
lonijoj įtekmingų asmenų ku
rie turi šiokius - tokius ryžius 
su Noel Blate banku, bet visi 
liusimuzguoja įunkas nuo* tos 
"ka l t ė s " . Išvadą padariau to
kią. Greičiausia bus čia biznio 
etika. Nemažai lietuvių čia pi-

tas šiam vakarui eiles. 
Kadangi programa stropiai 

prirengta, iat puikiai jis ir iš
ėjo. Dailios, deklamacijoj taip 
puikiai išpildytos, kad visi 
buvo iššaukti po keletą kar-
ių. 

Kun. Bumšas ilgoje bet įmo 
seklioj kalboj iš<į}stė dabar 
tinę mūsų politinę jjodėtį, Lie
tuvos veikėjų nuveiktus dar 
bus. 

iiigus taupo. Tat kad pager- "Tfžbaig:^ k*&ą daiiiuoja Yy 
bus tą grupę žmonių, kuriems * 
šioji šventė yra garbinau, mi
nėtą vėliavą ištiesė. Visgi ne
paprastas dalykas. Bankų ro-
los yra trejetą su kuriaįs lįe- k , ^ į g ė n H i . Keletą amrliškų 

tuviai lygiai reikalus turi. T e ^ ^ , ^ ! ^ kaijnonin^ai sudai-
elaus jos nei viena, išskyrus D u o ^ rp|k v a k i a r o Ve4ėjd tiž 
Noel State Bapką, nopagerbė^|tikriniiuas, kad vėliaus išgir
tą brangią mums dieną, s j m e j u o s n u s t a b d ė brikomis 

Mums lietuviams reikėtų ratavimus. 
padaryti rimtą išvadą iš to. J > a i k f e r l^f iąvps kalba kun. 
Geriau įeikalus turėti sų tokia k l e b > Ą> P> Baltutis. Ragina 

piniginė pusė labai silpna. . , , A. • 
M.f u L - . ; M . : „ Z ™ , L . , l ' s t a l g a fcun umsų t » ' « ^ l l u s teikti mūsų broliams Lietuvoj 

C H I C A G O J E 

jausmus gerbiu, a ne p«|uokįa. j p a g ^ pinigais, kftdungi kar-
Batoyijoj. — Žmonių nepa- , j u negaljme. 

prastai daug į paraudąs susi- c U į ža ldok i e* neutvy*e 
rinka. Kleb. k«n. BalJ^tjs pn- k ą } l H , u d e [ e i l i g Q g ) , ) e t ^ ^ 
taikinta pamoksi* pasak*. Ea- v a d a w a f k M , Ę ^ u ^ ^ 
Kino melstis už ŽUVUSIUS ka- a t i k r i l M , k a d m m g f t V u s i p . 
Te«^G' Žakjokienė savo prižadą išpil-

gvete«>ėj. — Vakare žm«h ( JvS) t y . pasidalins mintimis 
nės skaitlingais būriais ren- i^į išr^diiais gautais Uetuvoj. 

čių 5 kp. atletų kvartetas, m-
siii»dąs i« A- Baugirdo, J. $ta 
nevicįajus, Ą. Kaminsko ir P . 
Simono. Tai išįikro buvo kuo 

MOT m. Madlson Streef 
Telefonas Seeley 1S4S 

taoko Siuvimo. P a t t a m ų klr-j 
jpirao, Designing bizniui ir na-
[mams. Vietos duodama dykai. 
[Diplomai, Mokslas lengvais at-J 

>k^jimals. Klesos dienomis Ir] 
(vakarais. Reikalaukit knygeUs.) 
(Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Noriat informacljl 

(rąžykite ar telefonuokite. 
SARA PATBK, pirm. 

Lietuvis Graborius 
ir Bajaanmotojas. 

B. M. SKUDAS 
Ii 
I 

I 
,• J'alcirnauju laidotuvėse geriau

siai ir už prie inamas kainas. Par-
saindau automobil ius pagrabams, 
vestuvėms, krikštynoms ir tt. 

1811 CANAIiPOKT A V E 
Tel. Koosevel t 7532. 

Telefonas Boulevard 4188 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai-. 
dotuvėsa ves-; 
tnvėaa kriks-l 
tyaosa Ir kUua-' 
M reikaluosf; 
Kainos prialasv 
M R 

13307 Aubura Ave. Chicago 
Į » •*•« ; a ̂  a ^ **•* aa.a * a a a aaf^%, 

§r§J>arius ir Balsamuotp|fj 
K. SYREVIČIA 

ĄvloaaabUiai v is iems reikalams 
2056 W. 22-nd Str. 914* W. I i PI. 

ei. Cznal 654S Tel. Caual 8188 
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$. P . LACHAV7I0Z 
LIETUVIS GRABORIUS 

14 8JF. f«-rd P4. Oalcago 
Patarnauja laidotuvės© kuopi-

S"glau«ia. Reikale meldžiu atsišau
kti, o mano darbą busite n i g s -

gnėdint i . Tel. Ganai 1271—1188 
tiMinmiiiimimiiUMuiiiiiim 
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^Dr* F. A. tfANELIS 
K A P R A P A T H 

Vai. nuo 9 Išryto iki 8 vai. vak 
et. ir Ned. nuo 8 Htl 1 red. po 

pietų. 
8247 Esaerald Ave. Cbtoagc 
mi 

].jastatytą trispalvę šilkinę Lie
tuvos tautinę vėliavą, savo 
sjvalvų įvairumu atspindanti 
vietos lietuvių srovinį bendru
mą brangių sukaktuvių pami
nėjime. Dar svarbesnę vaiz
duotę Valstijinėje Lietuvos 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO-
M Y M S 5 B£BTŲ SU
KAKTUVIŲ PAMINĖ 

JIMAS. 

perstatė Amerikos ir Lietuvos tas spirito Vartojimas daro d i-

šventę. 

Nortb Side. — Pirmutinie-
ji švęsti tą šventę buvo Noel 
•State Bank, Nortk Robey ir 
Milwaukee gatvių. Virš šk) tvį-

kasi svetainėn, kad. pamteį**5 

sukaktuves. 7:30 yaj. vak. jm 
mi stovėti nebuvo k*F. 

Uždangai» pasifeėl'us sceiia j valdininkėliai blogi. Nepapra<-

Kalbėjo kątik giįžęs iš Lie 
tavos 4 . Aujgaitis. Tįgfrė 15aeevic«ius. 
.centralę valdžią, lįk s^ž iaūs ' Aukotojų sara&as tilj^s 

>ienybę. Viena mergaitė laikė 
laetuvos vėliavą, o berniukas 
laikė Suv. Vals.'Po to Šv. My-
kolo par. eboras, v^ovftaįant 
gerb. J . BFaaaieiui, padainuo
ja himnus ir porą tautiškų dai 
nelių. 

Pr . Maskolaitis ir P. Sriu-1 

1*8 išpildo duetą. Daugirdaitė 
deklamuoja. Mnsų kolonijos 

' " ; 

kampio banko, ant stiebo že 
vėliavoje matai, kaip raudo miau amerikoniškos v>ėliavo3,. tiauja solistė," M. Nofbrufcė, 
nain d,ugne raitelis ant balto plevėsavo didelė ir graži šilko gražiai padainuoja liLeiskit' 

Telef. Roo.se velt 8135 
Pr. A. KaųsfciUas. P. C. 

9159 W. 21 Str, Kamp. Leavitt St. 
VAL. : 1:09 iki 9 vak. Ned. 8 iki 

18 «*yte. 
Patarimai dovanai 

Uarią. Jaunutis. 

dėlę blėdį Tėvynei. 
Dar kvartetas padainuoja 

porą dainelių. yfuomi ir l>ui-
giasi vakaras. Aukų surinktia 
$ag9:M. Tai išimtinai • "kleri-
kalų' ' aukos. Mūsų raudons- r 
kvertąai bei ^pypkoriai — tau%. Kas šešios minutės viena, 
t^nink'ai , , rinkliavą darė be- asmuo nustoja gyvybės visa 
d i e v y t i ir M izmams" skleis- .bereikalingai. Kasdien 35 imd 
ti. hnV's įie'tenka gyvybes nim Pf 

Beje, vakaro vedėju buv( greito važiavimo automob 
nenuilstantis dąrbuotuojas A. ^liais arl)a per nealsargumą. j 

Girtuoklio šuo niekad nėra 
linksmas ; išskyrus kada jo sa» 
v:iįtinkąs yra Maivas arba ka 
Ja' mieįa, vienok savininką 

'mirus, šuo apgailės jį. 

http://Roo.se
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ĮCHICAGOJEį 
m. • Į 

PO RINKIMŲ CHICAGOJE. seph Zeller, 40 m., nežinia 
kur pragaišo. Namie, 6620 

Daugely parapijos bei draugi- vakarienė toas didelė ir graži rinkimas j vyks ketvirtadienio ANT PARDAVTMO bueemė 
jų vakarėliuose dalyvavo, su- tai liudija vakarienės komisi- va&are, kovo 1 d. parap. svet. ir groeernė su namu Rrightou Lietuviai Daktarai 

Praei ta antradienį Chica-
gos piliečiai, vyrai i r mote
rys, pirmukart turėjo progos 
rinkti bepartyvius alderma-
nus naujose miesto 50 *war-
tiose* 

Dviejose wardose, 13 ir 25-
©j, buvo tik po viena kandi
datą. Tad tie, suprantama, 
be jokio kontesto i r išrinkti. 

Bet kaikuriose wardose bu-
ta po keliolika kandidatų. Iš 
tų prisiėjo pasirinkti kuotin-
kamiausius. 

Tečiaus paprastam žmogui 
darbininkui jų visų tinkamy-
bž yra nežinoma. Dėlto, va
duotasi kitų nurodymais. 

Išrinkta aldermanais kele
tas jau pirmiau buvusių alde-
rmanų. Teeiaus dauguma 
išrinkta visai naujų. Tad 
miesto tarybos sųstatan ineis 
daug naujų žmonių, kuriems, 
rasi, daugiau rupfės kaip mie
sto, t iap paehj žmonių gero-

"VVardose: 5, 8, 10, 11, 12, 
16, 17, 18, 19, 31* 32, 35, 36, 
37, 39, 40, 41, 47, 48, 49 ir 50 
nei vienas kandidatas į alder-
manus negavo reikiamos did
žiumos piliečių balsų. Nes 
t a rp daugelio kandidatų bal
sai pasidalino taip, kad did
žiuma tiesiog negalima gauti 
nei vienam. s 

Taigi šiose wardose įvyks 
suplementariai rinkimai. Ko-
ntestan stos kiekvienoje var 
čioje po du kandidatu, gavu
siu daugiausia balsų praei
tuose rinkimuose. 

Suplementariai tų vardų 
aldermanų rinkimai įvyks ba
landžio 3 d., ty. kuomet bus 
renkamas miesto majoras, 
klerkas ir iždininkas. 

Newgard ave., jo laukia žmo
na su 7 vaikais, kurių vyriau
siam 15 mtetų. 

18^TOS KOLONIJOS NUOTI-
KIAI. 

Kandidatu į miesto majo
rus iš republikonų partijos 
laimėjo Lueder, priešingos 
dabartinio miesto majoro 
Thompson o srovės kandida
tas. Tas reiškia, kad 'šian
dieninio majoro politinis vei
kimas Chicagoje pasibaigė. 

Kandidatu į majorus iš de
mokratų partijos yra teisė
j a s Dever. J i s netunėjo opo
nento. Užtaigi gavo daugiau 
165,000 piliečių balsų. 

^Balandžio 3 d. tad įvyks 
kontestas tarp republikonų ir 
demokratų. Reikia spėti, kad 
įvpublikonai, kurie nepaten-

fcnti sau priešingos* srovės 
kandidatu, persimes demok
ratų pusėn. Tuomet demo
kratams laimėjimas bus u"ti-
[fcrintas. 

Bet tai tik spėjimas. 
Ka ip ten nebūtų, bet Chi-

fcagos valdyboje būtinai rei 
kalinga atmaina. Tai kiek-
vienam suprantama. 

RINKIMAI BUVO RAMUS. 

-Imant abelnai, Cii'eagoje 
Antradienį rinkimai praėjo 
ramiai. Areštuotas tik vie-
pas žmogus 43 wardoje, kurs 
aorėjo balsuoti paduodamas 
tisai svetimą pavarde. J is 
KIS patrauktas teisman. 

Šiandie sužinota kad L. Vy
čių 4 kuopa rengia dideles pra
kalbas, kovo 8 d. Kalbėtojai 
bus vieni žymiausių. Taipat 
bus nepaprastų pamarginimu. 

Kovo 4 d. 
Didžiausia agitacija eina, 

arba teisingiau pasakius ren-
gimos prie kovos 4 d. Kaip 
jau žinoma, tą dieną geriausi 
kalbėtojai kalbės. Seserys ren
gia gražiausią programą pa
margini mui tų prakalbų. 

Suorganizavo. 

Gerb kleb. kun. Albavičiaus 
pastangomis suorganizuota šv. 
Kaz. Akademijos Rėmėjų kuo
pa. Mat, kiek laiko atgal čia 
buvo kuopa. Bet, valdybai išsi
kalus iš šios kolonijos, buvę 
pairus. 

Vas. 25 d. tuoj po susior-
ganižavimo kp. prisirašė apio 
fS narių i r surinkta 10 dol. 
pinigų. Kol-kas tik raštininkė 
yra išrinkta, o kita valdyba 
bus renkama vėliau. Minėtos 
kuopos raštininkė yra p. A. 
Petroniut?. 

I r vėl naujas dalykas. 

Prie 18-tos i r Union gatvių 
yra labai daug' senbernių, ir 
tai tok ii] iš kurių jokios nau
dos nėra nė tautai nė Bažny
čiai. Šiandie "pusbernia i" ke
lia klausimą, kur tokius žmo
nes dėti ? Kiek man teko su
žinoti, kad į to klausimo išriši
mą bus kviesti "Žvirblis^ \ 
"Svirplys" , "Nykš tukas" ir 
"Al fa" . Visiems patartina 
skaityti "Draugą", nes apio 
tai bus daugiau. 

Byla neužbaigta. 

Vyčių 4 kp. byla su L. Ki-
bortu dar neužbaigta. Kibor-
tas buvo susitaikęs su Vyčių 
kp., bet L. K. savo sutartį *jau 
sulaužė. Kuopa spręs apie tai 
ateinantį ketvirtadieni savo 
susirinkime, ar duoti "ke isą" 
i "courtą", ar dar laukti. 

TefCras "Pinigėliai". 

L. Vyčių 4 kp. vas. 25, statė 
scenoj trijų veiksmų komedi
ją. "Pinigėliai" . Vaidino šie: 
Žlibinskient' — B. Abromaitė, 
Jonas, jos sunūs — J. Balsis, 
Raudonauskienė dvarininkė — 
A. Smitaitė; Raudonauskis, 
jos sunūs — A. Augustinas; 
Karaitis, račius iš Vilniaus 
— A. Petrulis; jo duktė*Bi
rutė — M. Balsiene; Surinskis 
Motiejuj — A. Banaitis; Mik
sas Ignas — St. Šimulis ;,Lau-
kaitė Magd. — Z. Bartkaitė. 
Režisieriumi buvo J . Balsis. 

Pati komediją gana gyva ir 
pamokinanti. 

Atvaidinta gan?, gerai. Tik 
gaila, kad žmonių neperdau-' 
giausia atsilankė. Butų pagei
daujama, kad -minėtą komedi
ją visos kolonijos pamatytų. 

Girna. 

rengė vieną didžiausių sezono j a , kurion įeina mnsų koloni 
šokių, vėliaus labai smagų 
šeimynišką vakarėlį, kuiuame 
dalyvavo i r Vyčhi .36 kuopa. 

Pereitame susirinkime nuta
rė neilg laukus ateityj baž
nytinėj svet. surengti "Bun-
eo Par ty" , iš kurios pusė pel
no skiriama parapijai. Brigh
ton Parke da r nėra buvę to
kio įdomaus "Bunco Pa r ty " . 

Svarbiausia už viską, cho
ras dabar uoliai pradėjtf la
vintis ir rengtis prie vakarė
lio bei koncertėlio, kuriame 
bus giedotos vien giesmės iš 
"Septyni Kristaus* žodžiai ant 
Kryžiaus". Iki šiol tokio kon
certėlio įvykdinti negalėjome, 
nes vargonėliai-buvo permaži. 
Bet dabar kai yra įtaisyti pui
kus vargonai, tai i r kitas da
lykas*. Šitas vakarėlis gi bus 
labaį įdomus, i r tikimės jį į-
vykdinti Verbų dienoj, nes 
giesmėse yra puikiai apsakyta 
Išganytojo kančios ir labai pri 
tiks tam sekmadieniui. 

O kai tik gavėnios laikas 
praeis, choras rengiasi prie 
miklaus perstatymaiio bei o-
peretės. j 

Choro narių skaičius vis au
ga ir auga. Pereitame susirin
kime prisirašė dvylika naujų 
narių. Valio! už puikų darbą-
v imasi. 

Tauragių sesutė. 

jos darbščiosios moterys kaip 
va: pp. B. Naugžemienė, Frei-
tikienė, Kuncienė, Jonikienė, 
Vainauskienė ir Lazdauskienė. 
Jos dirba pasišventusiai, kad 
viskas kuogeriausiai pavyktų;. 

Girdėjau, kad toje vakarie
nėje 'dalyvaus i r patys " šim
teliai ' ' . Be to kviečiami yra 
pabaigti mokyti savo mokesnį 
mūsų kuopos amžinieji nariai 
kurių keli yra mūsų kolonijo
je. Laike vakarienės kalbės 
mūsų gerb. i r mylimas veikė
jas kun. B. Bumšas. Bus dar 
įvairių — įvairiausių pamar-
,ginimų. Kas norės puikiai va
karą praleisti ir drauge prisi
dėti prie gero darbo — kvie
čiame "Siratelių vakarien>?n". 

Nina. 

WEg£T SIDJfcS PADANGfiJ. 
— 

. . 

IŠ LABDARIŲ DARBUO 
TftS. 

Bridgeport. — Labd. Są-gos 
5 kp. laikji mėn. sus-mą 25 d. 
vas. parap. svet. Sus-mas bu
vo skaitlingas ir labai gyva^.' 

Iš raportų pasirodė, kad 5 
kuopa per 1922 metus turėjo 
įplaukų $3,520.57. Tie pinigai 
beveik visi tapo priduoti cen
trui. Kasierius dar turi prie 
savęs $108.08. Ar kokia kita 
Labdarių kuopa Chicagoje ga
li, susilyginti fta 5 kuopa? Dar 
nutarė užsakyti dvejas mišią* 
kas .metą, už tuos Labd. Sąj. 
narius, kurie jau yra mirė. 

Vajus — prirašinėjimo na
rių prie Labd. Są-gos eina 
pasekmingai. Vienas narys pra 
ne&, kad jis jau prirašęs aš-
tuonius naujus narius, kiti 
taipgi. Paskui buvo aptartas 
busimasis vakaras. Pasirodė, 
kad visi uoliai rengiasi prie 
vakarienės. 

Drauge ' ' ' t lipusioje kores
pondencijoje apie "Aušros 
Vartų par. vakarienę" nebuvo 
paminėta kai-kurios stambiau
sios veikėjos kurios daug r dir
bo minėtai vakarienei, būtent 
šios: V. Butkienė, B. Kopūs
tienė, Jasnauskienė, Šliogerie
nė, Dociulienė ir O. Cabraitė. 
Taigi korespondentas atsipra
šo, kad buvo praleidęs, mat 
jis nebuvo apie tai informuo
tas. 

visi nariai būtinai turi susirin
kti, nes yra daug naujų reika
lų apsvarstymui, ypatingai a-
pie naująjį vajų ir didžiausias 
prakalbas, kurios turės įvykti 
kovo 8 d. parap. svet. Kalbės 
Chicagos įžymiausi kalbėtojai. 

A. Petroniutė, rast. f 

f REIKALINGI 
Leibėriai ir 
Chipperiai prie 

foundrės darbo, 
darbas pastovus. 

Atsišaukite 
Employment Dept. 
LINK BELT CO. 
329 West 39 Street 

1 blokas l vakairus nuo 
Wentworth Avenue 

Parke. Pardavimo priežastis 
savininkas 'išvažiuoja į kita 
miestą. # 

Telefonas Lafayette 0950 
, . .i i • i . i ,i • 1 • t h . m I I . ! • • • • " " » 

SAVININKU AT YDAI! 
Kas turi te namą išmokėję cash 

ir norite parduoti a rba mainyti ant 
gertsnio namo, biznio a rba farmos, 
kreipkitės pas mus nes kosturaeriaf 
laukia mūsų ofise. 

P. J. SZEMET 
4180 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0624 

- i . .. - »' J-1 
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Amerikos Lietuviu Daktarę 
Draugijos nariai 

, L u . . i M i ' V , 
Te» BlTd. 704J 

Vezelis 
pgĮrneraa 

ASHLA1CD AVĖTOS 
« Gatvės 
ryto iki I rmk. 
iki t vakar*. 

= 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISAD0S KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 
REIKALINGA gaspadinė 

prižiūrėti 2 kūdikius. 
Atsišaukite: 

STAN. GATELIS 
330 Menard Street 

Telef. Columbus 0027 

/ 

Visi dabar kalba apie įvy
kusią "Makaronų vakariene" 

REIKALINGAS atsakantis 
bučeris. Atsišaukite greitu lai
ku. 
1314 So. 49-th Ct. Cicero, m . 

Tel. Cicero 7923 

PAIEŠKAI; Bonifaco Rutkauski 
paeinančio iŠ Rudnikų Kaimo, Puns
ko parap., plrmiaus gyveno Chica-
goj dabar nežinau kur. Jis* pats ar
ba kas apie j | žinote praneSkite šiuo 
adresų: 

ANTANAS SAKEVIČUS 
660 W<*t Sarai, n-a S t m * 

Jlaltimorc, Md. 

PAIEŠKAI! savo brolių Jono, My
kolo ir Jokymo Turauskų, paeinan
čių iš Kauno Pėd., Raseinių pavieto, 
Girdiškių parap. , , Ripgalių kaimo. 

KUO l a b a i p a s i s e k ė . G i r d ė j a u Jis pats a rba kas apie juos žinote 

8(19 W. 35tli St., Chicago 
Tel. Bculevard 0611 i r 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
"* Parduodam Laivakortes. 

pelno liksią apie $300. Taipgi 
nemažiau westsaicliečiai inte
resuojasi ir "Kugelio vakarie
ne " kuri įvyks ateinantį sek
madienį, kovo 4 d. Aušros Var 
tų par. svet. 6 vai. vakare. 
jPrie žios vakarienės bus Jaipgi 
gražus vaidinimas : ; i r kitoki 
pamarginimai. O visas pelnas 
eis Seserų Kazimierieeiii Vie
nuolyno naudai. Manau, kari 
westsaidieciai skaitlingai* tą 
•vakarg. parems, nes Seserys 
Kazimierietės mūsų vaikučius 
mokina ir auklga. 

Išalkęs kugelio. 

praneškite šiuo adresu: 
FRANK TfRAUSfelS, 

626 S». VliCA St. Waiikegan, IIJ. 
•g 

. « a — . ... 

PAIESKAU savo brolio Antano 
Veiaelio, paeina iš Plokščių valšč., 
Šakių apek., Suvalkų rėd. Del savo 
paties labo tegul atsišaukia an t ad
reso; 
y FRANIS VEISEIJS , 
8625 lOrti Avo. So. SranN', Wdfch. 

L. VYČIŲ CHICAGOS 
KUOPOMS. 

Laišku 'iš vas. 28 d., š. m., 
h. Vyčių Vakarinių Valstijų 
Apskričio Valdyba pranešė, 

į kad sekmadieny, kovo i i d. 
yra šaukiamas nepaprastas L. 
V. V. V. Apskričio kuopų at-

. 7 ~~ r ", f stovų suvažiavimas Chica-
pris^irasyti prie bet ko< % Z- _, 

gon. Kadangi tą, dieng, pnpuo-

Ka ai gausiu? 
m. 

i 

Kai-kurius žmones pakalbi 
nus 
kios draugijos, tuoj užklausė, 
" k ą aš gausiu iš jos? ' ' Ną, 
dabar pažiūrėk, brolau, kg. gau 
si. Prisirašęs prie Labd. Są
jungos 5 kp. atsieksi .du tikslu: 
Viena, sušelpsi našlaičius; ant
ra, tai mes, brolau, nežinome 
dienos kada mirsime ir numi
rus kas mus atmins? Gal pra
eis kiek laiko ir niekas mūsų 
nebeatmins, niekas už mus ne
simels. O jei priklausysi prie 
Labd. Są-gos, ar nebus gerai, 
nes Labd. Saj. 5 kp. nutarė 
kasmet už savo mirusius na
rius užsakyti dviej&s mišias. 
Tadgi, praeis dešimčiai ir šim
tai metų, tu vis busi atmena
mas. 

Koresp. 

PRAGAIŠO FIRMOS 
KASIERIUS. 

Bullafd and Gormley Co., 

ŠV. AGNIETĖS CHOCAS. 

'S IRATiLIŲ VAKARIENE'. 

Bridgeport. — Kovo 6 d. 
antradienyje, 7 vai. vakare, 
šv. Jurgio par. svetainėj įvyks 

Brighton Park. — šv. Ag-J"Siratelių vakarienė , , . Pelnas1 

nietes choras šįmet daug sma-j vakarienės eis naudai prieglau Dievo Apveisdos Parap. — 
4 E . Lake st., kasierius Jo- giau ir smarkiau darbuojasi.'dos našlaičių ir senelių. Kad L. Vyčių 4 kuopos mėn. susi-

la mėnesinis L. Vvčių Cliica-
gos Apskričio suvažiavimas, 
tad šiuomi skelbiame, kad 
Chicagos Apskričio suvažiavi
mas įvyks anksčiau, būtent 
antradieny, kovo 6 d., š. m., 
Šv. Jurgio parap. svet., Vyčių 
įambary, 7:30 vai. vakare. 

Dieną ankščiau, t. y. pirma
dieny, kovo 5 d., 7:30 vai. vak. 
Dievo Apveiados parapijos 
mokyklos kambarin yra šau
kiamas susirinkimas visų Chi
cagos Vyčių kuor)ų vaidybų 
ir visų komisijų Apskričio pi 
knikams rengti. 

Visos Chicagos Vyčių kuo
pų valdybos ir Apskričio ko
misijos prašomos būtinai suva
žiuoti. 

L.- Vyčiiį Chicagos Apskri
čio Valdyba 

Ignas K. Sakalas — pirm., 
Alb. C. Alaburdaitė—rast. 

NAMAI - ŽEME 
Vaisių farma pardavimui 

Mich. valstijoj. 
Dabar laikas pirkt i frukttj farma. 

Prie puikios St. Joe upės. Elektr i -
kinis t raukinys sustoja prie pat far
mos budinku. Yra elektros^ šviesa, te
lefonas ir tt . ši farma' yra viena IS 
geriausių vaisinių farmų. visoj vals
tijoj ir randasi geriausioj apielinkėj. 
Žiūrėkite pėtnyčios "Draugo", ten ra-

.site mušu didesnį paskelgimą. 
Savininkas 

J . J . BACHIX.VS, 
* No Iii-. 3Iieh. 

L Vidikiene-Miknevicz 

MUSĖM A 
3101 S. Halsted St 
Kampas 31 gatvoc 
Phone Yards 1119 
^Viename ofiso su 
'Dr. J. F. Van 
Paig. 

Sąžiniškas pa
tarnavimas viso 

Jkiosc reikaluose. 
Kreipkitės visokiame laike. 

s- — «,„.,.;$ 

DivM. Stapnicld 
3197 So. Morgan Street 

CjnCAGO, ILLOrOlI 
Telefonaj Tardą Mtfl 

VaUndos — 1 Iki 11 M rytoj 
JTVTtfų f Iki • ••*. M^lėUoml. 

atdaryta* _ _ _ ^ 

DE. A. J . KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 
CAilcago, m . 

_ — = 

. * * * 

j 
i 

DR. A, L. Y H U 
1900 So. Halsted Str. 

C^L Oanal 1118 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po plat. 

I iki 7 vai vakaro. 
ra l . : f iki 4 po platų. 
41M Archer Ave. 
Tel. Lafayette 0098 

<wa'P8»i»atta»>*533«»»33ft 

o 
8 
: 

= = = = = 

Pel. Ganai 117, Vak. Oanal SUS 

ffi. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 gonth Halsted Street 

/ąiaodoa: II lkl l t ryte: 1 lkl i 
po pietų: 4 lkl f 

X 
Remkite tuos biznierius, ku

rie dažniausiai garsinasi 
dienrašty " D r a u g e " . 

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

rožančių, škaplierių, nlaklaknygių, paveikslų, kryžių, — 
dideliame pasirinkime. Ypatingai pritaikinta S v. Misi
joms. Ateikite pamatyti. 

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

Chicago, III. 

ANT PARDAVIMO du medinici na
mai 1—16 kambariu kitas 8 kamba
rių. Kaina $6,000.00 už abudu. Įmo
kėti reikia $3,000 ki tus an t išmo-
kesčio. 

Mrs. E L L E N THOJIPSON 
510 W. 43nl St. ' 2-ros lubos 

ANT PARDAVIMO Saldainių ir 
kitų mažmožių krautuvė iš priežas
ties turėjimo kito Jbiznio. Atsišau
kite: S 

4402 So. Honorc St. 
Cliica^o, III. 

ANT PARDAVIMO medinis namas 
2141 \V. 22 Place 6 kambariai pa
gyvenimui ir 2 an t augršto. Viskas 
moderniškai jtaisyta, parduosiu pi-» 
giai. Atsišaukite pas savininką 
1952 AVest 21-st Place Chicaifo. 

PRANEŠIMAS VISTJOMEtffi!! 
$iuomi pranešu visuomenėj kad atidariau Real Estete 
sk>T. Boersma & De Young offfee, 11080 Michigan Av. 

Perkam parduodam ir mainom namus, lotus ir far-
mas. Duodame pirmus m o s č i u s ant nuosavybės nuo 
$500 iki $100,000. Statome namus a n t pigiausių išlygų. 
Duodame paskolas ant statomųjų namų, storų, fabri
kų ir teatrų nuo $500 iki -Vieno Milijono Dolerių. 

Inšnriname namus, rakandus* nuo ugnies—automo
bilius nuo pavogimo, ugnies ir kitos nelaimės. 

Darome investinimus augseiausios -rųšies—-jeigu no
rite saugiau investyti piningus kad jie nepapultu j žu-
Hkų rankas ir gauti gera nuošimti kreipkitės pas mus. 

Jeigu nori pagerinti savo būtį ir tui^ti užtikrinta 
ateitį, ateik pas mųs o mes tau suteiksime pilnas infor
macijas. Jeigu abejoji pirkime ar pardavime namo, 
loto, farmos, šėrų a* bondsų ateik pas mųs% 0 i n e s pa
tarsime tau kuogeriausia be jokio' atlyginimo. 

Bekorduojame visokia nuosavybę nežiūrint kokioj 
dalyj miesto ji randasi. Patarnavimas sąžiningas ir 
atsakantis visuose reikaluose. Norintieji mane ma^ 
tyti vakarais kreipkitės šiuo adresu: 

PIUS PAZNOKAS 
10921 Wabash Avenue Telefonas Puliman 2494 

Didžiausia iieluviška Krautuve Chicagoj 

PRANEŠlkAS. 

mmm * * * 

PEARL QUEEH KONCERTTN A 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musę krautuvė—viena ii didžiausių Obicafojf 
Parduodame ui žemiaumą kainą, kur kitur taip necausL 

Eaiinėlių laiikami drukuoti ir ofiio darbami yra naujau-
lioa madoi. TJžlaikom riaokiua laikrodžiui, iieduą ilinoi-
niua ir deimantiniu*; gramafonua lietuvifikaii rekordaii ir 
koncertiniu gerianaių, armonikų mafikų ir pruaijkų iMlr-
byičių. Balalaikų, gitarų ir munku, kokių tik reikia. Dir
bame viiokiui ženklai draugystėm*, taisome laikrodiias Ir 
maiik&liškna Instrumentas atsakančiai 

Taipgi užlaikau pilna eilę opUškų dalykų. 

Steponas P. Kazlawskb 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. U L 

TęJefoiias BOUIEVARD11M-^«^.^ 
mmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmm 


