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Galvanauskas Organizuoja Naują Lietuvos Minist. Kabinetą 
SUDARYS NEPARTINĮ 

KABINETE.' 
* 

WASHINGTON. 1. 28 d. 
(Elta). — Lietuvos Respubli
kos Prezidentas Stulginskis 
pavedė sudaryti naują Minis-
terių Kabinetą Lietuvos dele
gatui prie Tautų. • Sąjungos 
Ministeriui Galvanauskui. Gal 
vanauskas apsiėmė sudaryti 
nepartini darbo kabinetą. 

Viskas Paruošta Kardinolų 
Konklavei 

KONKLAVĖ PRASIDĖS ATEINANTĮ KETVIRTADIENĮ 

DIDELĖ BRANGENYBĖ 
VOKIETIJOJE. 

Samdos pakilo 250 nuoš.; 
duona 75 nuoš/ 

DEL NAUJO LIETUVOS 
MINISTERIĮI KABINETO. 

AVASHINGTON, 1. 27 d. 
(Elta). — Iki bus Lietuvos 
Respublikos Prezidento paskir p a m a l d a s pa g a l kanonifnuro-
tas naujas Ministeriu Kabinę- J.T / 

ROMA, saus. 31. — Čia jau 
suvyko iš įvairių šalių kardi
nolai, išėmus Amerikos kardi
nolus. Pastaruoju yra trys: du 
iš Suv. Valstijų, gi vienas iš 
Kanados. Jie visi jau keliau
ja Atlantiko vandenynu. 

Pirm atidarysiant konklavę, 
taigi, pirm uždarysiant visus 
kardinolus Vatikane, Šventoji 
Kardinolų Kolegija turi dar 
atlaikyti kai-kurias religijines 

tas naujas Ministeriu Kabine
tas, senas Kabinetas eina sa
vo pareigas. Naujas Kabine
tas galimas koalicinis tais pa
čiais pamatais, kaip ir iki šiol 
buvusis, arba krikščionių de
mokratų su nepartiniajs. Taip 
pat galimas ir visai nepartinis 
darbo kabinetas. 

dymų. 
Išėmus tas religijines apei

gas^ konklavei jau viskas pa-

Kolegijos dekanas kardinolas 
Vannutelli. 

Po pamaldų Vatikano rūmai 
bus uždaryti ir iš ten niekas 
nebus išleidžiama, taipat neį
leidžiama, išėmus tik vėliau 
atvykusius kardinolus.' 

Iš Vatikano nebus išleidžia
mi nei tarnai konklavės metu. 
Kurie bus reikalingi patarnau
ti kardinolams arba konklavės 

/'maniškiai mane aplankydavo 
kas sekmadienis. Dažnai nfes 
turėdavome pasigaminę žąsį 
ar vištą, pasimdavome porą 
butelių vyno ir sekmadieniais 
išeidavome į piknikus. 

BERLYNAS, sausio 30. —\ "Tuomet mes dažnai galė-
Šiandie Vokietijoje gyvenimas davome keliauti į Muniehg ar 
nepakenčiamas. Tik vienos Hamburgą, kur pasimaityda-
duonos kaina 75 nuoš. didesnė T vome su giminėmis. 

t 
to 1 Kultūros Vajus 

"Bet šiandie! Viskas apdė
ta tokiomis aukštomis mokes-

kaip buvę pirm karo. 
Nežiūrint to, tomis dienomis 

vyriausybė sankcionavo " imti j timis, jog atrodo mes gyve-
dar aukštesnes samdas už bu- name ne Europoje, bet kur 
rus. Tos samdos pasirodo 250/pietinėse jūrių salose, kas pa-
nuošimčių didesnės negu pkm lyti šeimininių ryšių, 
karo. I "Su saviškiais mes nesima-

Aukštesnes samdas už butus tome ilgiausius mėnesius. Xou 
vyriausybė sumezgė su savo jais Metais gavojnė\dvi atviru-
ir visuomenės reikalais. Nes ti nuo vaikų. Ir Jmo to lai-

salėje šį-tą atlkiti, tie visi bus «namų savininkai iš tų samdų ko aplink mūsų namus nešima- j 

W E S T - S I D E — $3,000 

prisiekdinti visu naujoje po-
pežiauš rinkimų metu *tylėti, 
nugirstų paslapčių, surištų su 
rinkimais, niekam nesakyti. 

LIETUVOS PROTESTAS 
PRIEŠ LENKU TERORĄ 

VILNIUJE. 

ruošta. Šiandie ir rytoj dar Vatikane taipat paliks gydy-
bus laikomos gedulingosios pa
maldos už mirusį popežių, gi 
ketvirtadieny bus pradėta kon 
klavė. 

Konklavė prasidės pamaldo
mis Šv. Pauliaus"" koplyčioje. 
Pamaldas laikys Kardinolų 

tojai Battistini ir Cherubini. 
Iš Vatikano virtuvės paša

linta visi variniai indai. Nes 
pereitą koirklavę keletas kar
dinolų del tų vartojamų virtu
vėje 
vos nesus 

dvi penktąsias dalis sau pa si-, to laiškų našiotojo. 
lieka. Kitos dvi penktosios] "Su vaikaįs nei telefonu 
dalys eina fondan atgaivinti nesusisiekiame. Nežinia kada 
namų statymą ir išrišti butų esu lankęs teatrus arba Kon-
problemą. Likusioji viena pen- cortus.' 
ktoji dalis tenka vyriausybės 

KOVA PRIEŠ HYPOKRI-
TUS. 

NEWARK, N. J., saus. 31. 

KOKIOS TAUTYBĖS BUS NAUJAS POPEŽIUS 
ROMA, sausio 31. — Sekan- (Juk Viešpaties maldą kalbėda-

WASHINGTON, 1. 28 d. fru. popežium, be abejonės, bus! mi sakome: Ir atleisk mums 
(E l t a ) . — Sausio 2G d., Lietu- ' išr inktas italas, pasakė bel^ujrmisu kaltybes, kaip ir"mes at-
yos valdžia pasiuntė T. Sa- kardinolas Mercier laikraščių ! leidžiame saviems kaltinin-

iždui mokesčių formoje. 

Vargas darbininkams. 
Kasgi labiausia turi kentėti 

1 u r i LV *•***#•""* Y\*T nuo tokios padėties, jei ne pa- \ . ~ 
indų gaminti valgius. . { . d a ru i n inkai kuriu už ~~ J 2 ° 8 f 

vieniai darbininkai, kurių už- l a t u r o n projektuojama paduo-
darbiai visai neatatinka tor ^ b į l ^ a t k r e i p t a p r i e § u ^ 
kioms aukštoms samdoms. 

Vargas visiems Vokietijos 
gyventojams. Bet didžiausias 
vargaVdarbininkams ir jų šei
mynoms. 

n . ,, . . , , . . kokioje formoje alkoholi, nuo 
Paskelbta, kad pradėjus va- - - -

jungai protesto notą del Vil
niaus lenkų areštų bei teroro 
prieš lietuvius i r gudus. 

korespondentams. Tečiaus 
kardinolas Mercier apie savo tinkamiausioj i proga reakci 

kams. Dabartinis laikas yra 

kandidatūrą nei nesvajoja, 'jai. 
nors daugelio sakoma, kad jis I T u o m e t ^ ^ k o r e s p o n d c n . 
gali but sekančiu popežium. ^ d f t r ^ ^ k a r d i n o l o > a r 

"Nereikalingas daiktas i H . . g t o n e i t n o j a m o n viešpaties 
LIETUVOS ATSAKYMAS Į 

TAUTU SĄJUNGOS TA- jkalno spėlioti apie ,kardinolų į į į į T ^ . f B ; i g i j o s |daugiau7kaip pirm karo. 

RYBOS REZOLIUCIJĄ. balsavimus,"' pareiškė kardi 
nolas Mercier. "Bet reikia 
palaukti Apvaizdos nuospren-

WASHINGTON, 1. 25 d. džio. Nes per pastaruosius 
(Elta). — Sausio 21 d. Lie-į penkis šimtmečius Apvaizda 
tuvos vyriausybė atsakė Tau-! taip rėdė, kad visas laikas po
rų. Sąjungai, kad ji priima su 
pasigailėjimu Tautų Sąjungos 
Tarybos sausio 13 d. rezoliu-

pežiais buvo italai." 
Į klausimą, ar jis paremia 

Vatikano su Kvirinalu susitai-

sakė: 
*' Atleisk savo priešams.... • šai.' * 

ciją, kurioje Sąjunga pareis- kymą, kardinolas Mercier at-
kė, kad ji atsisako toliaus Vil
niaus bylą svarstyti. Diplo
matiniai ir konsuliariai ryšiai 
su Lenkija bus užmegsti tiktai 
tuomet, kaip susidarys tarpe 
Lietuvos ir Lenkijos kaipo 
nepriklausomų suverenių vals-
tvbių tarptautiniai santikiai. 

Lietuva nesutinka pravesti i 
naują demarkacijos liniją. At
sitraukiant iš Vilniaus Tautų 
Sąjungos Kontrolės Komisi-

priešus ? 

Kardinolas Mercier atsakė: 

suosius" hypokritus. 
Sulig to Diliaus, jei kuris 

nors prohibicijos platintojas 
(bus sugautas vartojant bent 

^Sausio 29 d. Kultūros Vajaus reikalams West-Sidie&ai 
auaukojo $3,000. Garbė šios kolonijos susipratusiems lietu
viams katalikams. 

Valio! 

Smulkią apyskaitą paskelbsime vėliaus. Ligi šiol West-
sidės kolonija sukirto visas, net didžiausias Chicagos ko
lonijas. Valio! 

Po Invykusių Baisenybių 
Washingtone 

• 

WASHINGTON, sausio 31. j vėl per naktį prieš pirmadie-
— Vietos gyventojai palengva I nį kasė griuvėsius, ieškodami 
ima aprimti po baisios katas
trofos, įvykusios čia pereitą 
šeštadienį vakare, kuomet nuo 
sniego slėgimo Knickerbocker 
teatro stogas ir lubos įgriuvo. 

Toje nelaimėje žuvo 108 
žmonės. Daugiau šimto žmo
nių sužeista.** 

Tuojaus po įvykusios ne-

žmonžų lavonų. 
Ir tik vakar ieškojimas pa

baigtas ir žuvusių tikras skait
lius nustatytas. 

Griuvėsių kasimas buvo la
bai apsunkintas. Nes teatro 
stogas, taigi podraug ir lubos 
buvo iš vienos geležies ir kon-
kreto. 

laimės paduota žinių, kad žu- Kaip toksai jis turėjo but 
vo apie 50 žmonių. Ant ry-į labai stiprus ir atlaikyti did-
tojaus jau pranešta, kad 112. ižiausią simkenybę. 'Tečiaus 
Tečiaus ant galo įsitikinta, sniego slėgimo neatlaikė. Ir 
kad žuvusių skaitlius yra 108. \ štai kokia nelaimė įvyko. 

• .tokio bus atimtos pilietybės Bario 15 diena kepaliukui duo- i , . . . . , *" .. 
• • • !_•!• 7 J i - .teises, ta ip kad atei ty j is ~ne-

nos prisieis mokėti 14 markių, i . r f ° 
Toks pa t kepaliukas šiandie i 
parduodama už 8 mark. Pirm 
karo buvo vos 28 feniga?. 

Kitais žodžiais tariant, vo
kiečiams kasdieninė duona at
sieis septyniasdešimts kartu 

KVIEČIA PRIIMTI KATA-
ŪKUS DARBAN. 

Po įvykusios nelaimės gais
rininkai, policija ir kareiviai 

Įvykus nelaimei pakilo vi
duje baisus reginiai, kurių ne-

per' naktį, paskui per dieną ir galima perdėm. ir aprašyti . 

BUVUSIOS NELAIMES SU 
AMERIKOS TEATRAIS. 

Vyriausybė, kuri nustato tas 
kainas, teisinasi tuomi, kad už 

Dievas"nedaro"3okio"skir-!tai . «**» *****, %*?$> 
tuma Jis aiškiai pasakė: At- f™ n - " ^ ^ k » d Votaetga 
, . . . . , . , . . _ • fsiaurintų viešojo šelpimo fon-
leiskite tiems, kurie jums nu-r x * , . 
. , . . ,, :dą. Kita pabrangimo priežas

tis, tai nupuolusi markes ver-
Paskui kardinolas dar pri- L^ S / 

Darbininkai netylės. 
dūrė: 

"Taip, esu tikras, kad čia į-
skaitomi ir buvę mūsų prie-

PREZIDENTAS DARBUO 
JASI PANAIKINTI 

NEDARBĄ. 

Liepia kuoveikiau pradėti 
viešuosius darbus. 

vieton Komisarą. 

Etninių grupių apsaugoji
mui Vilniuje, Lietuva priims 
Tautų Sąjungos parėdymą. 

W A S H I N G Į T O N , sausio 30. 
- Pačios valdžios organų ap-

jai, Lietuva prašo paskirti josi skaitymais šiandie Suv. Vals-

LENINAS DALYVAUS 
KONFERENCIJOJE. 

x 

tijose bedarbių busią apie pus
antro miliono žmonių. Tai ne
mažas skaitlius neturinčių duo 
nos. Tų žmonių padėtis rupi 
visiems svejkai mintijantiems 
ir žiūrintiems šalies gerovės, 
tuo labiau pačiam prezidentui 
Hardingui 

Pastaraisiais laikais prezi
dentas Hardingas imasi viso-

VokieČių socialistų laikraš
čiai (Vokietijos valdžia yra 
socialistų rankose) tuomi klau 
simu daug rašo. Sako, duonos 
pabrangimas skaudžiai atsi
lieps į visus darbininkus. Dar-

Bet štai prezidentas tomis 
dienomis^ paskyrė šešis valdi
ninkus Washingtone ir jiems 
pavedė kuoveikiau pradėti dar ^inmkai ims nerįmauti. 
buŝ 1 prie visokių viošųjų dar
bų. - ^ , 

Tuo budu^rasi keliems šim
tams tūkstančių žmonių pa
vyks gauti darbus ir palengva 

Sako, greitu laiku jie viso-
fee industrijose pakils ir pa
reikalaus aukštesnio užmokės-
nio(už darbą* Nes su šiandie 
gaunamuoju užmokesniu nebus 

nedarbui bus nusuktas spran- |fealima pragyventi 
dasv 

MIRĖ GARSUS KELIAU
NINKAS. 

MONTEVIDEO, Urnguay, 
sausio 31. — .Žinomais Angli
jos garsus keliauninkas, Er-
nest Shackleton, mirė sausio 5 
dienąr laive Quest, su kuriuom 
jis buvo iškeliavęs naujon ek-

Ir kuomet darbininkams bus 
padidinti užmokesniai, pasek

mėje pabrangs vi sako produk
cija. vTaip įvykus turės žy
miai sumažėti Vokietijos eks
portas. Sumažėjus eksportui, 
pakils dar didesnis vargas ir 
naujas krizis. 

Ką sako novelistas. 

' Apie brangenybę Vokietijo-

BELFAST, Airija, saus. 31. 
— ITlsterio premieras Craig 
vietos laivų dribtuvių darbi
ninkų atstovus pakvietė priim
ti atgal darban darbininkus 
katalikus, kurnios jau senai 
anglikonai buvo pasalinę. 

SKAITYKITE IR PLATINKI" 
PUTINKITE "DRAUG4" 

ANGLIJA EGIPTUI PRIPA-
ŽINS NEPRIKLAU

SOMYBĘ. 

Daugiausia aukų butą Chica-
' goję. 

NEW YORK, sausio 31. — 
Pastaraisiais 25 metais štai 
kokių nelaimių butą su teat
rais Amerikoje: 

Lapkr. 5, 1898 m., Wonder-
land teatras, Detroite, sugriu
vo; žuvo 15 žmonių. 

Lapkr. 6, 1901 m. — Klon-
dyke teatras, Harley, Wis., su
degė; žuvo 10 žmonių. 

Gruodžio 30, 1903 — Iro-
quois teatras, Chicagoje, sude- k a r t a l s - e n e g r u m o j a p a v a 

gė; žuvo 575 žm. 
Sausio 12, 1908, Rhodes te-

BUS ATLIKTI NUODUG
NUS TARDYMAI 

Nuo teatrų stogų sniegas' 
valomas. 

WASHINGTON, saus. 31.— 
Columbios distrikto valdžia 
čia praves nuodugnius tardy
mus apie Knickerbocker teat
ro stogo įgriuvimą. 

Tuojaus paskelbta čia pare-
dymas uždaryti visus teatrus 
kol nebus nuo stogų nuvalytas 
sniegas. 

Distrikto" komisionierių ta
ryba, be to, patikrins visus 
čia didesniuosius bustus, ar 

L,ONDQNAS, sausio 31. — 
Iš Maskvos Italijos užsienių 
reikalų ofisui pranešta, kadlkių priemonių, kad sumažin- spedicijon į pietinį žemgalį.'jM*aizdžiausiai nusako popu-
rengiamoj Genoa konferenei- ti nedarbą. Iki šiolei jo pas- Jo lavonas bus parvežtas An- lerįs novelistas Heinz Tovote. 
joj dalyvaus patsai Leninas, tangos nedavė geistinų baisių, glijon. "Pirm kartr/ s a k o j i s ^ 

LONDONAS, sausio 31. — 
Angljios valdžia nusprendė E-
giptui pripažinti nepriklauso
mybę. 

Tam tikslui iš Egipto čio
nai pakviestas lordas Allenby, 
kurs vietos valdžiai duos rei
kalingų informacijų tame svar 
biame klausime. 

Anglija, pripažindama Egi
ptui nepriklausomybę, reika
laus sau tokių garantijų: 

Užtikrinti imperijai susisie
kimus Egipte. 

Britanija palaikys įstaty
mus ir priemonės apdrausti 
Egipte gyvenančius svetimša
lius, i 

Egiptą Britanija apdraus 
nuo bilė kokios svetimos ag
resijos7 arba intervehcijosr 

atras, Boyertown, Pa., sude
gė; žuvo 169. 

Gruodžio 25, 1913~m., paki
lusi pasiairba teatre, Calumet,; 
Mich.; žuvo 72. 

Geguž. 10, 1916 m., Wallace-
town, Va., teatre *žuvo 25 žm. 

Lapkr. 14, 1920, Tew Yorko 
teatre Manhattan pakilus pa

jumi. 

LINCOLN, NEB., sausio 30. 
— Mieste Nebraska City su
keltos didelės riaušės sąryšy 
su sekrdyklų darbininkų strei 
ku. Pasiųsta valstijos kariuo
mene. / 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas sniegas; maža atmai-

siaubai sumindžiota 7 vaikai. m temperatūroje. 
Lapkr. 28, 1921, Rialto te

atre, N/ew Haven, Conn., kilus 
gaisrui žuvo 6. -

ATŠAUKS VARŽANČIUS 
ĮSTATYMUS. 

DELHI? Indija, sausio 31.— 
Namų sekretorius Montgome-
ry valstybės taryboje paskel
bė, kad vyriausybė pagaminu
si projektą atšaukti kuone vi
sus represijų ir varžymų įsta
tymus. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

/ Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainaat nemažiau 25,000 doL 
sausio 30 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.22 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.33 
Vokietijos 100 markių .51 
Lietuvos 100 auksinų .51 
Lenkų 100 markių .03 
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DRAUGAo 
I T » i • 

Antradienis, Sausio 31, 1^2 
• M 3= 

'DRAUGAS' 
Eina kasdieną Išskyras nedėldtenius 

PRENUMERATOS KAINA: 
fifcftans . . . . • • 
Pusei Meta $3.00 
Prenumeratom mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geiiausta 
•iųsti i sperkant krasoje a r esprese 
"Money Order" a rba įdedant pini
gus į registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. C0. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
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darbininkai, sako " T r u d " pa
sivaro pirmyn tiek, kad jau, 
gali kilti aukščiau, tokius rei
kia tuoj aus padėti prie pradi
nių darbų ir neleisti jiems eiti 

$«.oo | prie savo troškimų. 
Taip šiandie sekasi darbi

ninkams M palai minto j " bolše-
vistinėj Rusijoj. Toki tai so
cialistai bolševikai yra darbo 
žmonių geradariai. 

SKAITYTOJI! 
(Redakci ja neima atsakomybės) 

ja Bendrovių, valstybės ir 
valstybės įstaigų įstatymai. 
Apie tai galė s šėrininkai per
sitikrinti Lietuvių Prekybos 
Bendrovės metiniame šėrinin-
kų susirinkime, kuris šįmet į-
vyksta kovo 14 dieną. Je i su
sirinkimui atėjus, da pasiro
dys kokių negerumų, šėrinin
kai galės patįs savo išvadas 
ir nutarimus padaryti. 

Aplamai Bendrovės reikalus 
imant ir pirmoįr^alvon statant 
Bendrovės gerovę, galime ir 
turime teisės griežtai pasaky-

= 2E • M k 
M » = A 

VYRIAUSIO BAŽNYČIOS VADO RINKIMAI 

J I U V E S PASLAPTYS 
IŠKILMINGI POSĖDŽIAI PAŠALINIAMS 

N E P R I E I N A M I . 

šis aklamaeinis rinkimų būdas 
privalo turėti keturias sąly
gas. 1) *šią rinkimų formą 
tegalima pavartoti konklavei 
prasidėjus ir užsidarius; 2) 

BOLŠEVIKAI PRIEŠ DAR-
Lietuvių Prekybos Bendrovės! *»» k a d Bendrovės šios dienos 

i - » « i i * * 

Bolševistinės Rusijos darbi
ninkai taip kaip kitose šalyse 
darbininkai susiorganizavę i 
unijas, kurios Rusijoje vadi
namos sąjungomis. Tas darbi
ninkų sąjungas valdo daugiau
sia komunistai, ištikimieji Le
nino ir Ko. valdžiai. Darbi
ninkai valdomi tiesiog auto
kratiniai. Jiems komunistai nu 
pasakoja, kad bolševistinėj 
Rusijoj darbininkas neprivalo 
rūpintis savo ateitimi. Tuomi, 
sako, rūpinas pati bolševikų 
valdžia. Taigi, darbininkas tik 
privalo dirbti jam pavestą dar
bą ir už tai gauti skiriamą 
pačios valdžios atlyginimą. 
Tas atlvsrinimas darbininkui 
duodamas išdalies valgomais 
produktais, išdalies — bolše-
vistiniais rubliais. 

Pastaraisiais laikais tečiaus 
komunistai pastebėjo, jog dau
guma darbininkų nieko neda
ro iš bolševikų valdžios paža
dėjimų. Darbininkuose išnaujo 
atgijo troškimas dirbant kilti 
į aukštesnį laipsnį ir siekti sa
vo gyvenimui nepriklausomy-' p r į e tel iams ir rėmėjams, ku-

Bostono Ofiso Vedėjų Pareiš
kimas. 

Blogos valios žmonės, pa
sirinkę negražų ir nešvarų į-
rankį šmeižtą, pradėjo skleis
ti Bostono apielinkėse ir ki
tur kliadinančių žinių apie Lie 
tuvių Prekybos Bendrovę. Jų 
noras ir tikslas aiškus — ken
kimas ir ardymas to svarbaus 
darbo, kurį varo L. P . Ben
drovė Amerikoje ir Lietuvoje 
ir kuriam keli tūkstančiai A-
merikos Lietuvių sudėjo kelis 
šimtus tūkstančių dolerių ka
pitalo. Moralės ir legalės at
sakomybės nejausdami, Ben* 
drovės priešai, jei galėtų, van
dens šaukšte paskandintų vi
sus sumanymus ir darbus Lie
tuvių Prekybos Bendrovės 
vykdomus Lietuvos ekonomi-
jos srytije Lietuvos ir pačių 
šėrininkų naudai. 

Su Bendrovės šmeižikais 
Lietuvių Prekybos Bendrovės 
ofiso Bostone vedėjai neis į 
ginčus, nes ginčai ir diskusi
jos su blogos valios ir kreivos 
sąžinės žmonėmis nepadarys 
garbės Lietuvių Prekybos 
Bendrovei. Šį pareiškimą vedė
jai rašo tik Lietuvių Preky
bos Bendrovės šerini nkams, 

stovis toms paskaloms ir prasi 
manymam s neduoda pagrindo 
ir kad butų kur kas sveikiau 
ir naudingiau Bendrovei, o 
taipgi ir šėrininkams, jei jie 
rimčiau į dalykus pažvelgę, 
neklausytų įvairių prasimany
mų, bet visomis galimomis pa
jėgomis stotų Bendrovei tal
kon ir toliau varytų taip gra
žiai ir naudingai pradėtą Ben
drovės darbą. Sutartino dar
bo reikalauja Bendrovė ir jos 
pradėti gyveriiman vykinti su
manymai. 

Prie progos čia pranešame 
šėrininkams, kad jau baigia
ma tvarkyti dividendai i r če
kiai šėrininkams bus netru
kus išsiuntinėti ir kad Jonas 
J . Romanas grįžta iš Lietuvos 
su pilnomis žiniomis apie pa
darytus Lietuvoje įvestmen-
tus ir kartu atsiveža atskai
tas, kuriąs pristatys į šėrinin
kų metinį susirinkimą. 

Šio pareiškimo, manome už
teks šiuo tarpu. Metiniam šė
rininkų susirinkimui esant ar- n u o 1378 m . į pop. renkami 
ti nematome reikalo spaudoje > l e n fa Kolegijos (Kardino-
plačiai Bendrovės reikalų a i š - ' i u Tarybos) nariai. Dera pri-

JC (Tęsinys.) 
Prieš paskutinio teismo Kris
tų. — šešių mėnesių balsavi

mai. 

Bet štai iškilmingos valan
dos kiekvieną dieną: du balsa
vimo posėdlžįu: -vienas rytą a-
pie 10 vai. ir antras ketvirtą 
vai. po piet. Puikios ceremoni
jos Siksto koplyčioje. Milži
niškas Mykolo — Angelo fres
kas^— paskutinis teismas. Ko
plyčios pasieniais sustatyti 
kardinolų sostai su baldaki
mais; prie sosto mažas stalelis 
su visais rašymo įrankiais. Sa
vo sekretorių lydimi, Kardino
lai eina į sostus ir meldžiasi. 
" E x t r a omnes"! "Užu viso 
pasaulio"f skelbia ceremonijų 
magistras (vedėjas), sekreto
riai pasišalina ir jis pats ap
leidžia balsavimo salę. Durų 
užraktas sugirgždėjo ir kardi
nolai paliko vieni, "laisva dva
sia ir gryna sąžinė , ,, kaip baž
nytinė teisė pažymi. 

Už kurį jie balsuos t Šian
dien retai kas žino, kad į pop. 
sostą galėjo būti išrinktas 
kiekvienas katalikas, net 
svietiškis. Jonas XIX, kurs 
buvo pop. 1024 m. Adrianas 
V 1276 buvo svietiškiai; bet 

tą ar kitą kardinolą. 1846 m. 
Austrijos protestas prieš 
kard. Mastai dviems dienoms 
suvėlintas, kuomet kard. Mas-
tai jau buvo išrinktas į pop. 
vardu Pijus IX. Paskutinį kar 
tą norėjo panaudoti savo tei
sę prieš kardin. Rampolla. 
Tas atsitikimas sukėlė didžiau 
sio pasipriešinimo iš kardino
lų pusės, kad jis gavo tlau-
giaus balsų negu prieš Aus
trijos pareiškimą. 

Popiežiaus rinkimai. 

Kalbant apie popiežiaus rin
kimų būdą (formą), tenka 
išgirsti didelių nesąmonių. Gir
dėjau pasakojant kad kardi
nolai sueina į bažnyčią su 
j žvakėmis ir kurio žvakė užsi
dega, tas yra Apašt. Sosto į-
pėdinis. Taipat kalbama kad 
oopiežių renkant traukia 
" l iosus" i r tas kurs ištraukia 
popiežiaus " l iosą" juomi pasi
lieka. 

NieKo panašaus renkant 
Šv. Petro įpėdinį niekuomet 
nėra buvę. Tai yra žmonių pa
sakos. 

Kaip renkamas popiežius ? 
Rinkimų būdas yra bažnyti
nės teisės nustatytas. Iš to 
šaltinio tegalime semti žinių. 

Kardinolams iš vakaro su-

din. užtenka kad du už vien# 
balsuotų, ar privalo visi trys 
vienbalsiai sutikti, ar jie pri
valo rinkti iš esamų konklavė-
je kardinolų, ar gali ir nebe-

privalo įvykti nustatyta for- j sančių rinkti, ir panašiai. Pa— 
mula visų konklavėje esančių 
kardinolų; 3) nei. vienam kar
dinolui nesipriešinant, 4) iš 
kalno nesusitarus kokiu nors 
būdu, ir vienam pasakius 
" e l i go" — išrenku, visi tą 
pat be išimties atkartoja. Pa
vyzdini, jeigu kuris iš kardino
lų pasakytų: Garbingiausieji 
Viešpačiai, atsižvelgus į ypa
tingas dorybes ir privalumus 
Garbingojo N. N"., manyčiau 
jį esant rinktinu į popiežius, 
ir nuo dabar aš ji renku "eli
go' . Kardinolai tą pareiški
mą išgirdę, visi kaip vienas 
garsiai atkartoja "eli
go" . Tuomet išvardintas kar
dinolas yra skaitomas teisėtai 
išrinktas į popiežius įkvėpimo 
— aklamacijos būdu. 

Antras rinkimų būdas yra 
kompromisas. Kuomet kardi
nolai pasirinkę šį rinkimo bū
dą, paskirtų kelis kardinolus r. 

žymėjus šias ar kitas sąlygas 
kompromisan įėjusiems kard., 
privalo paskirti kompromisui 
laiką ir galop priduria: 
" I r pasižadame jį skai
tyti popiežiumi, kurį kom
promisan įėjusieji 'kardinolai 
išrinks prisilaikydami mūsų 
pažymėto budo" . < 

* Tuomet kompromisoriai pa
sišalina ir tariasi 'apie rinki
mus busimo pop. . 

Išrinktas tuo būdu pop. 
skaitomas teisėtu Apašt. Sos
to įpėdiniu. 

Trečias paprastas popiežiaus 
rinkimų būdas yra slaptas 
balsavimas. Renkamasai pri
valo gauti du trečdaliu visų 
balsų. 

Tuo tikslu ceremonijų vedė
jas prirengia tam tikrus bal
savimo lapelius kurie turi tris 
dalis. Viršuje atspausti žo
džiai: " A š kardinolas čia 

ir duotų jiems visą valdžią, balsuotuojas rašo savo pavar-
kad jie Bažnyčios vardu iš- dę; vidury sakoma: " A š 
rinktų popiežių. 

Šiuo atveju privalo užlai
kyti šiuos reikalavimus: 1) 
visi konklavės kardinolai nei 

renku į popiežių kardinolą 
įrašoma renkataioje^ vardas; 
apačioje tuščia vieta kur ra
šoma obalsis ir numeris. Su-

vienam neužprotestavus, k e - 1 l e n k u s balsavimo lapelį ir už-
liems kardinolams (trims, 'pen
kiems, septyniems, ne mažes-

klijavus dedamas antspaudas. 
Vyriausias kard. balsuoja 

niam skaičiui) daro kompro- pirmas; jis eina prie altoriaus 
misą, pavyzdin tokia fo rmula : , a n t kurio pastatytas kielikas. 
"Viešpaties vardan'""Amen. j ***%* P r i e altoriaus atsiklau 
1922 m- vasario 2 dieną. Mes: Pia> pasimeldžia ir garsiai da-
Šv. Rymo Bažnyčios K a r d i - Į r o priesaiką šiais žodžiais: 

bės. Dauguma darbininkų del 
to pradėjo žymiai taupyti gau
namus už darbą bolševistinius 
rublius, kad apdraudus ateiti 
arba pasiekus aukštesnes, tin
kamesnes vietas biurokratinė
je bolševikij valdžioje. 

Komunistai del tų darbinin-

rie, jaučiama, yra tų negražių 
paskalų suklaidinti (tikimės 
mažuma) ir pradeda neri
mauti. Šiuomi pareiškiame 
gerbiamų šėrininkų, prietelių 
ir rėmėjų žiniai, kad Lietuvių 
Prekybos Bendrovės reikalai, 
juos ištyrus "Cooley and 

kų siekinių kelia triukšmą, i Marvin Certified Public Ac-
Darbininkų sąjungų organas 1 countants" ir direktoriams y-
" T r u d , , , vedamas komunistų,' ra geri. Blogumai, kurie bu-
šaukia, kad tuos darbininkų 
troškimus būtinai reikia iš jų 
išrauti su šaknimis. Jei kurie 

vo, baigiama prašalinti ir 
Bendrovės finansai šiandien y-

kinti. 
Dar kartą "kviesdami šėri-

ninkus, prietelius ir rėmėjus 
talkon bendram reikalui, lie
kame 

Su gilia pagarba, 
Lietuvių Prekybos Bendrovės 

vedėjai Amerikoje. 
Anthony O. ShaŲna. A. B 

ir L. L. B. Vice-Preaidentas, 
Daniel 0. Desmond Auditor. 
Jonas E. Karosas, laikinai 

ženąs sekretoriaus pareigas. 

Apskaitliuoma kad į metus 
laiko $2,110,000,000 yra pralei
džiama ant tabokos. Iš tų 
$800,000,000 praleidžiama ant 

ra vedami taip, kaip reikalau- cigarėtų. x. 

durti, kad nuo didžiosios Va
karų Atskalos laikų (nuo 16 
šimtm.) visi popiežiai išsky
rus Kalikstą III , Aleksandrą 
VI — ispanų tautos, ir Adria-
cą VI — olandą, visi kiti buvo 
italų tautos, nors nėra tai
syklės kad pop. butų italai. 
Kiekvienas kardinolas kiekvie
nos tautos gali būti išrinktas. 
Taipat gimimo kilmė nedaro 
skirtumo. I r ūkininko ir dar
bininko sunūs gali būti iš
rinkti į popiežius. 

Seniaus, keturios didžiosios 
katalikų valstybes, Austrija, 
Prancija, Ispanija, Portugali
ja; turėjo " v e t o " teisę prieš 

ėjus į konklavę, ryto metą j nolai Vyskupai, Kunigai, Dia- 4 1 

suskambinus varpui visi žy
drios spalvos "niozzeta" 
(kardinolų rūbas kurį nešioja 
ant raudonos spalvos sutanos) 
užsidėję sueina į paskirtą kop
lyčią. Čia laikomos Šv. Mišios, 
kardinolai eina prie šv. Ko
munijos, kalba himną "Veni 
Creator Spir i tus" ateik Dva
sia kūrėja su kitoms maldo
mis ir stačiai eina prie rinki
mų. > 

Rinkimai tegali būti trejopi 
Pirmas rinkimų būdas — sa
kytumei įkvėpimo, įuomet 
visi kardinolai, tarsi šv. Dva
sios įkvėpti, kurį nors iš jų 
vienu gyvu balsu apšaukia Vy
riausiu kunigu esant. Tečiaus 

konai visi konklavės daly
viai, būtent N. N. (išvardi
namos visų kardinolų pavar
dės), išrinkome, ir išrenkame 
kompromiso keliu, visi vienu 
balsu nei vienam neprieštarau
jant, N. N. (kardinolų pavar
dės), kuriems duodame pilną 
teisę ir galybę išrinkti Šv. R. 
Bažnyčiai tokia formula. Čia* 
jie pažymi būdą ir formą ku
ria busimas pop. bus renka
mas ir skaitomas teisėtai iš-

1 

rinktu. Sakysime ar kompro
misan išrinktieji kardinolai 
privalo visai kard. tarybai pa
siūlyti kandidatą ar be pasiū
lymo jie patys parenka, ar 
esant trims kompromiso kar-

Viešfpats Kristus, kurs 
mane teis, yra liudininkas, 
kad renku tą kurį sprendžiu 
sulyg Dievo privalau r inkt i" . 

Tuomet pakyla ir deda bal
savimo bilietą į kieliką. Kuo
met balsavimai užsibaigia, 
trys išrinkti kardinolai neša 
kieliką ant didelio stalo ir ti
krina. Jeigu butų daugiaus 
balsavimo bilietų negu yra 
kardinolų, tuomet net neati
darę bilietų, naikina. Atida
rius bilietą, pirmas kard. paž
velgia į vidų ir perduoda an
tram nieko nesakę ir tik tre
čiasis įrašytą vardą garsiai 
perskaito. 

(Bus daugiau) 

LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITU
CIJOS PROJEKTAS ) 

(Tąsa) 
Respublikos Prezidentas eina savo pa

reigas iki naujas Seimas išrenka kitą. 
Anksčiau šio laiko Respublikos Prezi-

dentas gali būti atstatytas, bet tik tvarka, 
nustatyta Konstitucijai keisti. 

48 §. 
Respublikos Prezidentui išvažiavus iš 

valstybės sienų arba laikinai taip susirgus, 
kad nebegali eiti pareigų, jį« pavaduoja 
Ministeris Pirmininkas. Šitam laikui Mi-
nisterių Taryba renka iš savo tarpo Minis-
terių Pirmininko pavaduotoją. 

Respublikos Prezidentui atsistatydinus, 
mirus arba taip susirgus, kad nebegali eiti 
savo pareigų, renkamas kitas, tam laikui, 
kuris liko senojo Respublikos Prezidento 
neatprezidentautas. 

V 49 §. 
Respublikos Prezidentas 

*) Šis konstitucijos projektas yra Št. 
Seime Konstitucijos Komisijos apsvarsty
tas ir bus patiektas St. Seimo plenumui 
svarstyti; spausdinamajame projekte nė
ra paliestas tautinių mažumų teisių klau
simas, kurg komisijos baigiamas spręsti. 

a) atstovauja Lietuvos Respublikai; 
b) skiria Ministerį Pirmininką, paveda 

jam sudaryti Ministerių Tarybą ir priima 
jų atsistatydinimą. . i 

c) akredituoją pasiuntinius ir priima 
svetimų Valstybių pasiuntinius; 

d) skiria ir atleidžia Respublikos val
dininkus, kurių skyrimas ir atleidimas įs
tatymų yra jam pavestas; 

e) skelbia įstatymus; 
f) turi bausmės dovanojimo teisę. 
Šie Respublikos Prezidento aktai, kad 

turėtų galios, privalo turėti Ministerio Pir 
mininko arba atatinkamo Ministerio para
šą. Atsakomybė už aktą tenka aktą pasi
rašiusiam Ministeriui. 

50 §. 
Dovanoti bausmę Ministeriams kurie y-

ra nusmerkti už tarnybos nusikaltimus, 
Respublikos Prezidentas gali tiktai Seimui 
sutikus. 

-
Amnestija teikiama įstatymų keliu. 

51 S. 
Ministerių Tarybą sudaro Ministeris 

Pirmininkas ir kiti Ministeriai. Ministe-
rių Tarybos narių skaičių ir darbų pas
kirstymą nustato įstatymas. 

52 §. 
Ministerių Pirmininką kviečia Respub

likos Prezidentas. Kitus Ministerius pa
renka Ministeris Pirmininkas ir pristato 
juos Respublikos Prezidentui paskirti. 

53 §. 
- \ Ministeris Pirmininkas patiekia Seimui 

deklaraciją kurioje nustato .pagrindinius 
Ministerių Tarybos veikimo dėsnius (pro
gramą). 

54 §. 
Ministeriai turi turėti Seimo pasitikė

jimo. 
Ministerių Taryba atsako Seimui ir turi 

atsistatydinti, jei Seįmas stačiai pareiškia 
jai nepasitikėjimo. 

Ministeriai neturi teisės kelti Seimui 
pasitikėjimo klausimą. 

55 §. 
Ministerių Taryba turi įstatymų inicia

tyvos teisės. 
Ministeriai pasilikę mažumoje sprend

žiant Ministerių^ Taryboje įstatymų pro
jektus, turi teisės savo atskirą nuomonę ir 
jos pagrindus išdėti raštu, kuris įduoda
ma^ Seimui drauge su Ministerių Tarybos 
įnešamuoju projektu. 

56 §. 
Ministerių Tarybos teisės ir pareigos 

šios Konstitucijos ribose yra tokios: 
Ministerių Taryba: 
a) vykdo Respublikos Konstituciją ir 

įstatymus; 
b]^ veda Respublikos vidaus ir užsienio' 

politiką; * 
c) saugoja Valstybės teritorijos nelie

čiamybę ir vidaus tvarką; 

d) ruošia ir pristato Seimui įstatymų 
projektus; 

e) daro sutartis su kitomis valstybėmis; 
f) kas metai paruošia visų valstybės 

pajamų ir išlaidų sąmatą kitiems metams, 
ir ne vėliau, kaip ligi lapkričio mėn. 15 
dienos patiekia ją Seimui patvirtinti; 

g) prižiūri visų valstybės valdininkų 
veikimą ir vadovauja jų darbuotėj. 

57 §. 
Iškelti Ministeriui Pirmininkui ar ku

riam kitam Ministeriui baudžiamąją bylą 
už peržengimą įstatymų tarnybą beeinant 
gali vien tik Seimas. 

V. Teismas. 

58 §. 
Teismas taria ir sprendžia Lietuvos Res

publikos vardu. 
59 §. 

Aukščiausias Lietuvos teismas—Vyriau
siasis Tribunolas. Vyriausiojo Tribunolo 
Teisėjus renka Seimas iš Ministerių Tary
bos pristatytų kandidatų. 

60 §. 
Be Vyriausiojo Tribunolo yra kitų teis

mų, kurių skaičių, organizaciją, kompe
tenciją ir jurisdikciją nustato įstatymas. 

61 §. 
Teisėjai gali būti renkami ir skiriami. 

Teisėjai, kurie, įstatymais einant nėra ren
kami, skiriami Vyriausiojo Tribunolo. '• 

62 §. 
Teisėjai negali užimti jokios apmoka

mos pašalinės vietos. 
63 §. ' 

Atatinkami kriminaliniai nusikaltimai 
įstatymų numatytais atsitikimais priklau
so teisti prisiekusiems teisėjams, kuriems 
62 §§ nėra taikomas. 

64 §. 
Joks teismo sprendimas negali būti 

keičiamas arba naikinamas kitaip, kaip 
tik teismo instancijų numatyta tvarka. 

65 §. 
Teismas žodinis ir viešas. Dorai ir vals

tybės tvarkai pavojingais atsitikimais 
geismo sprendimai eina uždaromis durimis. 

66 §. 
Teismas nepriklausomas. 

67 §. 
Atstatyti teisėją nuo vietos galima tik 

teismo keliu. 
68 §. 

Teismas nesvarsto atatinkamai išleistų 
ir paskelbtų įstatymų teisėtumo. 

69 §. 
Teismas galutinai sprendžia visokių ad-

ministratinilų įsakymų, teisėtumą. 
70 §. , 

Tik Vyriausiasis Tribunolas kompeten
tingai aiškina įstatymų prasmę. 

(Bus daugiau) 
-:> • • 
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|DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
Į GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4441 South Western Avenue 
Telefonas Iiafayette 4146 

Valandos: 8-11 rytais, 1-2 p o i 
Spietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie-3 
Entais tiktai po plotų 2 iki 5 va l . j 

i — i — - • — -

•Įoffiee TeL Blvd. 7a90 jc 
» riam^elrnsi 

i D . M. T. STRIKOL'IS 
t IietOTlfl 
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Perkėlė savo ofisą į 
Ą 4601 SOUTH ASHLAND A VE. 
J ^ A I A : 18:80 iki 12; 3:30 iki I It! 
S 6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. 

Kam.: 2914 W. 43 SC jjį 
Tel. Lafayette 263 1 
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Tel. Blvd. 7942 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4713 8 0 . ASHLAND AVENTJE 
ARTI 47-tos Gatvės. 

jvalandos: nuo 3 ryto iki t •**•!. 
ieredomla nuo 4 lkl 9 vakare, 'i 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St.. 
Kertė 82-nd St., Chieago, 111. 

SPECIJALISTAS 
^Moterišku, Vyrišku ir chroniškų 

Ilgu-
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto: i 

kl 3 po pietų, nuo S iki t vak.- | 
Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų. j 

Telefonas Yards 687 **I 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4681 So. Ashland Are, 
Tel. Yards 994 

OFISO VAL.: 
8 lkl l t • . ryto. 1 ĮU t ir T iki 
t v. 
Tel. Naktimis ir nedėlioj po pietų 

Oaklaiui 1294 
« • 

^ 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

lydau Be Vaistu ir Be Operacijos^ 
10737 S. Michlgan ave. 
Nuo 8 iki 12 vai. ryte. 

118 W. 45 Str. t Chicagc 
(Prie Western Avenue) 

Nuo 2 iki 7 vakare. 

DR. S. NA1KEL1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
3252 South Halsted Street 

Ant viršaus Uuiver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 

—4 po pietų: nuo 7—9 vak 
Nedėliomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

1 8 . CHARLES SEGU J 
perkėlė savo o f Įsa po numeriui 
[4729 SO. ASHLAND AVENUE | 

SPECIJ A U S T A S B 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

ral.: ryte uuo 10—12; nuo 3 — l l 
pietų: nuo 7—8:30 vakare.BJ 

lėMomiB; 10 Iki 1. 
Telefonas Dreacl 2880« 

tiiiiiitiiifiiiiiiitiiiniiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiat 
Telefonas Yna Barai 994 

Rea 1189 Indepertdenoe Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas r| Ckdrnrga* 
»pec4jalistas Moterišku, Vyrlftku 

Vaiki Ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 1—S p* 

pietų* 7—8 vok. Med^Uoniis 10—19 9 
iftsas 8854 So. Halsted St., Cbioagr 

Telefonas Drover 9999 
. I kMI l I l I l I l f l I l I l l f l I l IMfUl l l l I l l l fJ I I I I I I I IH I 

DR. R. C. CDPLER 
CHIRURGAS 

Ivamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 3 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėlij Ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1713—241 
Res. Tel.: Midway 5512 

PAGERBĖ VARDUVIŲ 
DIENOJ. 

a 
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V. W. RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

20 South L» 8%lle Btrati 
Kambarls 814 

Telefonas Central 3290 

Vakarais, 812 W. SSrd I t 
Telefonas: Yards 4681 

Detroit, Mich. — Sausio 22 
d., 1922 m. Šv. Jurgio mokyk
los mokiniai surengė labai į-
špudingą, vakarą pagerbimui 
mūsų gerb. klebono kun. Fa
bijono Kemėšio varduvių die
noje. 

Pirmiausia buvo nudainuota 
keletą dainelių kurios žmo
nėms labai patiko; po dainų 
maža mergaitė išreikšdama lin 
kėjimus įteikė gėlių krepšį. 
Po to buvo driliai: mažių mer
gaičių "Gossips," vaikų "Cob 
blers" ir didesnių mergaičių 
" J a c k s " . 

Toliaus, po drilių buvo at
vaidinta puikiausias teatras, 
kurio Detroite dar nebuvo ma
tytas, užvardintas " Numal
šinta •pikčiurna"; labai nusi
seki, nes vaidintojai stengėsi 
savo užduotį atlikti kuogeriau 
šiai. 

Mažausios mergaitės padai
navo keletą dainelių ir kai-
kurie išreiškė linkėjimus. 

Tėveliai džiaugėsi matydami 
savo vaikelius drauge daly
vaujant. Bet reikia pripažinti 
didelę garbę seserims mokyto
joms, nes jos stengėsi, kad 
viskas nusisektų gerai visais 
atžvilgiais. 

Lauksim daugiau tokių va
karų. 

Šešto sky. mokinė. 
S. Bukšaitė. 

RAGINE. WIS. 

Svečias iš Lietuvos. 

Raciniečiams bus įdomu pa-! 
klausyti nepaprastų prakalbų, 
kurios įvyks ketverge, 2 d. va
sario lietuvių Švento Kazi
miero parapijos svetainėje. 
Prakalbų pradžia 7:30 vaL 
vakare. Kalbės svečias iš Lie
tuvos, gerb, kun. B. Bumšas, 
Lietuvos Katalikų Veik. Cen
tro atstovas įr buvęs Liet. ka
riuomenės kapelionu nuo pat 
jos įsikūrimo ir dalyvavęg pir
muose mužiuosi už Lietuvos 
nepriklausomybę. Taigi, atsi
lankiusiems bus įdomu išgirs
ti daug svarbių dalykų iš mū
sų brangios Tėvynės. Todėl 
atsilankykite skaitlingai, nes į-
žangos nebus. 

Kviečia T. Fondo 79 skyr. 

DR. M. STAPUU0NLS 
NAPRAPATH 

I GYDAU BE GYDUOLIŲ LR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8847 Emerald Avenue 

19 lkl 11 ryte ir 9 lkl 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

781 W. 18-th Gatvė 
Nuo 7 lkl 8 vaaare. 

pr. M* Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLUOI8 
Telefonas Yards 5033 

ralandoa: — 8 Iki I I Ii ryto:>j 
po pietų lkl 8 vak. Nedėlio-)| 

Us nuo I lkl • vaL vakare.({< 
T i < M ——*• - * ^ < ^ ' i « " " l > 1 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

TtL Canal 9119 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. C3rd Str. 

Tel. Prospect 8408. 

-

Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 13 ryte; 1 lki4 
po pietų: 8 Iki 9 vakare 

Tel. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

>03 S. Morgan Str. 
CHICAGO, ILL. 

rwoT*To^,oTirir8Vo^¥yo^b'S 

ANTANAS A. OLIS 
(OLSZEAVSKI, JR.) 

ADVOKATAS 
Veda bllas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t., Roo*u 1040 

Telefonas: Central 1774 

i S t . l Vakarais: 3251 8. Halsted 
Telefonas: Boulevard 553. $ 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. SI 1-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 8098 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel. Pullman 8877 

Tel. Randolph 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas viduiniestyje 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

l t Soutli La Salle Street 
Room 1303 

Valandos: 9 ryto lkl 5 po pietų 
.Namų Tel. Hyde Park 3395 

4a^—> *t n 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chieago 

Arti 23 fto Place. j 

l ' Ui 

|Dr. L E. M A K A R A S 
j Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 8. Michlgan Ave. 

I VaL 19—13 ryto; S—4 po pietų, 
8:80—8:33 vaL vakare. 

Realdencija: 10588 Perry Ave. 
Tel. Pullman 842 ir Pull. 849 

Telefonas Boulevard 4189 

JL Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai-; 
dotuvėse, ves
tuvėse, krikš
tynose ir kituo
se reikaluose 
Kainos prieina 
moa 

53307 Auburn Ave. Chieago 

• " .* 
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i S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-
—gi ausi a. Reikale meldžiu atsišau 
Skti, o mano darbu busite užga 
cnėdlntL 
=2314 W. 33rd PL Chieago, 

Telefonas Canal 2199 
UllIlllllIIlIlIUIIlIUililIllllIlIUIIlllI 

KULTŪROS VAJUS. 
— 

Utiea, N. Y. — Sausio 12 d. 
8. m. didžiai gerb. mūsų kle
bonas kun. P. Zabiela suren
gė p rakasas . Atsilankė 
plačiai pagarsėjęs sve
tys kun. P. Garmus. Prakal
bos prasidėjo 7:30 v. v. Pir
mučiausiai kalbėjo mūsų gerb. 
klebonas, kur s pasakė įspūdin
gą prakalbų ir paragino visus 
prisidėti prie garbingo darbo. 
Paskui buvo perstatytas gerb. 
svetys kun. P, Garmus kalbė
ti. J i s nušvietė visų Lietuvos 
padėtį, ir ko šiandieną mums 
yra neatbūtinai reikalinga. 
Tai'pat gerai užvažiavo bež
džionių ainiams. Klausytojai 
buvo pilnai patenkinti, ir šir
dingai dėkojo už prakalbas. 

Nors Utica, N. Y. yra nedi 
dėlė lietuvių kolonija bet į 
prakalbas atsilankė skaitlin
gai. Vienok su aukomis silpnai 
pasirodė. Po prakalbų Lietuv 
vos Katalikų Universitetui, 
sudėjo $215.00. Gerb. kleb. 
kun. P. Zabiela aukojo $25.00, 
nors yra nesenai atvykęs iš 
Lietuvos, bet labai užjaučia 
tam garbingam darbui; V ik i 
Masulunaitė: $10.00 ir Lietu
vos boną $52.50. Balandis Pet. 
$50.00 serais. Žebrys Jonas 
$50.00 Amerikos bonu. 

Kiti davė smulkesnes aukas. 
Sausio 13 d. rūpesčiu gerb. 

kleb. Zabielos buvo surengtos 
prakalbos Herkimer'v, N. Y. 

' Aukų surinko $252.00. Buvo 
kaimynų iš Frankfort'o, N. Y. 
ir Little Falls, N. Y. 

G. parapijonas. 
» " " » • ' n •• I I , . . . , — — 

SKAITYKITE IR PUTIN-

POUTIftKAS KLIUDĄS. 

Gary, ^n (^ — Pastaraisiais 
laikais, eia susiorganizavo Po
litiškas Kliubas. Jo organiza
toriumi yra Dr. Shmitas. Prie vkare vas. 16 d. visi kaip vie 

rengiamų piknikų dienų, išven
gimui kelių piknikų viena ir 
ta pačia diena. 

Vienas asmuo bandė isnaa-
doti Federacijų. Su juomi už
baigta reikalai pranešimu raš
tu toms dr-joms, prie kurių 
jis priklauso, kad jo vpasisau-
gotų ir neįsileistų į bilę dr-jos 
aktyvį darbą. 

Raportas iš Apskričio. Pa
kviestas iš eilės raportų išda
vė J. Šliogeris. J . Narakas, h. 

4Kresčiunas, A. Zakaras ir St. 
Tamošaitis patvirtino dadėda-
mi prie Šliogerio raporto. 
Skyrius nutarė apskričio raš

tininkių algos mokėjimų pa
vesti skyriams pirmų aptar
ti. -

Vasario 16 d. klausimas. 
Referavo ApvaikŠčiojimo Lie
tuvos Nepriklausomybės die
nos komisijos nary s Pr. Zdan-
kus. 

Nutarė ciceriečiams namie 
atlikti tik tam pritaikintas 
bažaiyčioje pamaldas už žuvu
sius Lietuvos karžygius, o va-

10 d. — St. Charles, 111. 
11 d. — Kewanee, Wis. 
12 d. — Chieago, UI. 
Of Lake). 

13 d. — Melrose Park, 

14 d. — Spring Valley, 

15 d. — Oglesby, 111. 

17 d. — Springfield, 

18 d. — E. St. Louis, 

18 d. — St. Louis, Mo. 
19 d. — Collinsville, BĮ. 
20 d. — Westville, UI. 
21 — Chieago Heights, 

žmonės be skirtumo pažiūrų. 
Pamatiniai dėsniai šio kliubo 
tai platinti apšvieta, supaižin-

šio kliubo gali priklausyti * nas važiuoti į Ashland Blvd. 

Vas. 
Vas. 
Vas. 

(Town 
Vas. 

IU. 
Vas. 

m. 
Vas. 
Vas. 

111. 
Vas. 

m. 
Vas. 
Vas. 
Vas. 
Vas. 

111. 
Vas. 22 d. — Harvey, Ui. 
Vas. 23 d. — So. Chieago, 

111. 
Vas. 24 d. — Indiana Har-

bor, Ind. 
Vas. 25 d. — Gary, Ind. 
Visais Vajaus reikalais Chi-

cagoje ir apylinkėj .reikia 
kreiptis šiuo adresu: 

Fed. Chicagos Apskričio 
Sekretoriatas, 

Ign. Sakalas, sekr. 
4031 So. RockwelLSt, 

Chieago, 111. 
Tel. Lafayette 4184 

— M a » — - ^ — — • • - • • 
—— — 

LIETUVIŠKI KRUTAMI PA
VEIKSLAI GENA VAITĖS 

GYVENIMAS. 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon p«r *>HS: 

56 eoatai ui 100 Auks. 
— arba-~-

180 Auks. už viena Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
Distfict Bank 

State Bank—Clearing* House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

= -

dinti lietuvių visuomenę ar
čiau su šios šalies įstatais, kal
ba ir istorija, taipogi savo pri
gimta kalba ir rašyba. Gražus 
užmanymai ir siekiai. Verta y-
ra kiekvienam prie jo priklau
syti ir remti tokius užmany
mus. r X. 

CENTR. ORG. SK. DAR 
BUOTt. 

Cicero, EL — A. L. R. K. 
Federacijos 12 skyriaus, T. 
Fondo ir L. R. Kryž. 59 sky
riaus bendras met. susirinki
mas įvyko sausio 21 d. Šv. An
tano parap. svet. 

Perskaičius protokolų, su-
sir. vesti užėmė naujoji valdy
ba: dvas. vad. kun. H. J . Vai
čiūnas, pirm. J . Mockus, pag. 
B. Vitkienė, nut. rast. A. Bis-
lis, fin. rast. S. Tamošaitis, ižd. 
J.. Paterabas, iždo glob. A. Jo-
hnsonienė ir V. Bukauskas, 
koresp. J . Šliogeris ir Pr. Vit
kus. 

Kad Naujųjų valdybų suda
ro tikrai pasišventę .asmenys 
tautai ir Bažnyčiai, todėl 1922 
matais reikia tikėtis daug ir 
pasisekimo. 

Iššaukus Dr-jų atstovus, pa
sirodė po 1, 2 ir 3 atstovus iš 
kiekvienos Dr-jos. Garbė dr-
joms. 

Dr-jų pranešimai. Šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų Dr-jos 
vietinis sk. prašo paremti va
karų atsilankymu. Prašymą 
vienbalsiai priėmė. Po sus-mui 
visi atstovai nuėjo į svet., 
kur buvo atvaidintas gražus 
veikalas (Piršlybos) Akade
mijos naudai. 

Nutarta į visas Dr-jas raš
tu pasiųsti prašymų atnaujin
ti atstovų mandatus ir jų ad
resus 1922 metams. Ant man
datų turi būti pažymėti ir 
dr-jos valdybos adresai. 

Mandatus atstovai turi at
nešti ant Feder. 12 skyriaus 
sekančio susirinkimo vasa
rio m. 

Auditorium Chieagon. 
Raporte pažymėtos gerb. 

kun. Dr. Ig. Česaičio bilos 
klausimas už važinėjimų New 
Yorkan Liet. Atstovo sukvies-
tan suvažiaviman XKasir°dė, 
kad dar nėra atsišaukimo iš 
Apskričio. Atidėjo. 

Raportas iš Kat. Spaudos 
Dpjfcs viet. kp. komisijos kny
gyno atidarymo. Knygyno ati 
darymas pasekmingai įvyko 
gruodšio 26 d. 1921 m. Kalbėjo 
Dr. A. Račkus, kun. Ant. Mar-
tinkus ir gerb. viet. kleb. kun. 
H. J . Vaičiūnas. Prakalbos 
ciceriečiams davė gražių įs
pūdžių ir pasekmių: 

Raportas komisijos Feder. 
skyriaus nuo agitatyvio va
karo sausio 2 d. 1922 m. Pra
kalbos įvyko. Jos taipgi buvo 
įdomios ir pasekmingos. Kal
bėjo Tėvas Marijonas, kun. 
V. Kulikauskas. 

Kultūros Vajaus reikale 
sausio 30 d. 1922 m. Komisija 
išrinkta iš gerb. klebono, A. 
Valančiaus, J . Gribausko ir 
K. Račkienės. Komisija rūpin
sis ir gerb. kalbėtojaus pasi
tikimu. Darbininkai aukoms 
rinkti svetainėje: P . Ambro-
zaitė, A. Ignotaitė, B. Vitkie
nė, A. Šulgaitė, K. Račkienė, 
J . Šliogeris, A. Bislis, J . Mi-
kolalnis ir J . Narakas. Komisi
ja pasikvies Šv. Antano pa-
rap. foenų ir Šv. Grigaliaus 
chorų. . J. Š. koresp. 

KULTŪROS VAJUS 
CHICAGOS APYLINKĖJE 

999«e/d*9*«/ t*9>9/*99**«***8y8>*«j 
R««. TaL Cicero 8866 

Ofiso Tel. Cicero 

DR. J. SHINGLMAN 
1826 So. 49 Court 

J K. E. Cor. 49 Court ir 11 BU 
d ant viršaus valstyničlos. 
wt j"TTTT jT jT-% jnintft'saa'>aaafiaaft 

-Telefonas Yards 1188 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS I R 
Balsamaotojas 

Turiu automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

331d Auburn 
| Ave. Chieago.* 

i ' ' ' • i . i . . * 

Nauji krutami paveikslai iš 
Lietuvos, Rygos ir Sovietų Ru 
sijos. Gudrus Kvailys, 2-jų ak
tų komedija, Lietuvių paroda 
National darže, Leninas ir 
Trotskio armija Maskvoje, Ze-
ligowskis Vilniuje. Bus rodo
mi sekančiose kolonijose: 

Sausio 30—31 Detroit, Mich. 
Šv. Jurgio parap. 

Vasario 2, Detroit, Mich Šv. 
Antano parap. 

Vasario 3, Dearborn, Mich. 
Šv. Juozapo Parap. 

Liet. Teatro Bendrove 
Vedėjas A. Lukšis. 

IEŠKOMA savo sūnaus Igno 
Mezutavičiaus, gyvenusio Lisben-
polyje, vėliaus išvažiavusio į Le-
wistoną. Kas apie jį žino, nuošir
džiai prašome pranešti. 

Adresas: 
Ona Mezutavičienė, 

Šiaulių miesto, Šimšės g. 
Savi namai. Lithuania. 

E9*<J+9»9/ '3^'»t*99%*^9*»99>9/9*g 
VALENTINE DRESMAKING $ 

COLLEGES 
J12407 W. Madison, 1860 IT. Wclls, 
(> 8295 S. Halsted Streets 
| | 187 Mokyklos Suv. Valstijose. 
< > Moko Siuvimo, Patternų kir-
< >pimo, Designing bizniui ir na-
J [mains. Vietos duodama dykai. 
J [Diplomai. Mokslas lengvais at-
< (mokėjimais. Klesos ^ienomis įr 
i ^vakarais. Reikalaukit knygelės. 
\ |TOL Seeley 1848 

i SARA PATEK, plrro. 

FAB'ONAS Ir MICKIEVICZ. V>J 
HKia siuntimą f i 

laiv ii ortės, pasportaįir U 
N »T i K I . I I h 
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III:- I II i i t . u i * 

809 « SI , -^'i S. Halstf-d S*. 
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• 

far.. Kel . ą Suti izt 9 va 
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1 PRANEŠIMAS 

S DR. C. K. CHERRYS 
'ii* 

% DENTT6TAS IR RADIOGRAPAI 
JC2201 W. 22nd Str., kamp. tieantit] 
f? Phone Canal 6222? 

f Įsteigė savo ofise pilnai apru-j 
„pintą. X — spindulių laboratorija.i 
3|Traukiama X —spinduliu navefle-
;o:slal suradimui {vairiu dantų, gal-
į: vos ir žandų ligų. 

o Tel. Boulevard 727 

V Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lletuvyB, lietuviams visa
dos patarnauj ų kogerlau aia. 

M. YUŠKA 
8228 W. 88-th Street 

te-

TE LIETUVIŲ DIENRAŠTI Taipgi visos draugijos pra-

" D R A U G E " somos priduoti raštu 1922 m. [ Vas. 9 d- — Moline, 111. 

Kultūros Vajaus maršrutas 
Chicagos apylinkės kolonijoms 
seka tokioje tvarkoje: 

Sausio 31 d. — "VVaukegan, 
111. 

Vasario 1 d. — Kenosha, 
Wis. j, 

Vas. 2 d. — Racine, Wis. 
Vas. 3 d. — Milwaukee, Wis. 
Vas. 4 d. — Port Washing-

ton, Wis. 
Vas. 5 d. — Sheboygan, *Wis. 
Vas. 6 d. — Beloit, Wis. 
Vas. 7 d. — Rockford, I1L 
Vas. 8 d. — Clinton, UI. 

Ant pardavimo grocerne- iš prie
žasties kad savininkas turi 2 biznius. 
Atsišaukite \ 

Ant Grigaliūnas, 
1805 So. 49 Court 

Cicero, D l . 
iTliHiiTi H-iMiitt tty. i t jfĮiiftt't: *t:-"-Jt:JJ-J^J{:^t:'"^ry~^feJft^t'3C 

5^A9Af ja^SAlf^AJ^fAfJŽ^2A8^ 
ANT PARDAVIMO OROCERNE 

IR BUCERNE geroj vietoj. Atsišau
kite pas savininką. 

4758 S. Loomis Street 
Chieago, IU. 

ANT RANDOS. 
Turiu kambarj ant randos, šviesus, 

gražus, ant 2-rų lubų; pageidaujama, 
kad butų 2 merginos arba vedusi po
ra. Atsišaukite. - - ; 
2720 W. 47 Str. 

(NetoU Palrfield Ave.) 

Emerald Dairy 
P I E N I N Y Č I A I 

Išdirbame geriausią pien%,'į 
smetoną, sviestą ir Būrius. Už
sakymus pristatome į groeer-
nes ir namus. Duodame "ice- J 
boKes" ir ledus. Kainos piget-i 
nes negu kitu kompanijų. 

ST. DAUGĖLA 
SAVININKAS 

3251 So. Emerald Are , 
ro^r0TiT8^oTr9^Wo/»9Tr»bvfi 

ae 

DR. A. E. MILLER 
GYDYTOJAS Ir CHIRTJRGAS 

Ofisas 4«54 So. Ashland Ave. 
Vai. 2— i po pietų T—9 vakare 
Res. Ofisas 1915 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki i po piet. Ned. 12—8 

Ofisas Tel. Blvd. 2084 
Res. Tel. Sutarimai ir Nafcttniai 

t 
o 

•S 

i 
o 
o 
i 

Šaukimai Lafayette 1101 J 
iwoiir8rrrryff6Tr»Troi 

< t ^ * * t ' » 9 * 9 * 9 / 9 / 9 « ^ 9 * * 4 # » 9 / i » 
ANT PARDAVIMO restau-

ranas lietuvių apgyventoj vie
toj Roselande. 

10822 Michigan Ave. 
»9^9%99^99>9y9/99^»9tv49^9994^9/ 

PLAUNKTTE "DRAUGĄ" 

^Žii ti\i i " muima - j - -=— •*-* -̂  L l 1 i t i * T i t — * "— s ~ a ~ » A . 

PARDAVIMUI 4 KAMBARIU ra
kandai gerame stovije, parduosiu pi
giai, pardavimo priežastis, pati pa
bėgo su kitų vyrų, parduosiu viius 
kartu arba po Viena. 

J. Staugaitis 
088 So. 92-nd PL Chieago, BĮ. 

.WI2&&iJ*JJ£iž£AM&239jiA^ 
ANT PARDAVIMO parler setas, 

ljbrary stalas, kamoda ir vaiku ve
žimėlis. Atsišaukite 5840 W. 2 J Place 
Cicero, Ui. m 

(2 floor — Hawthoraa sub.) 
rrrs^?9^^^TW^^9^9^i^ly. 
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POLICIJOS DARBAS. 

Andai vakare ant kampo 38 
gat. ir Cottage Grove ave. sto
vėjo 19 metų Hazen Griffin, 
trejis metus tarnavęs laivyne. 
Jis laukė parvažiuojančios is 
darbo motinos. 

Staiga aplink tą kampą pa
sisuko detektivai. Areštavo 

. . . / 

vaikiną. Tasai teisinosi,' kad 
nieko bloga nepadaręs. Bet 
kas tau! 

Per aštuonias dienas vaiki
nas buvo kamantinėjamas ir 
vežiojamas iš vienos į kitą po
licijos nuovadas. 

IŠVAŽIUOJA VARGONIN-
KAUTI. 

Beethoveno Konservatorijos 
mokinys p. A. J. Stulga pra
džioje sekančio mėnesio žada 
apleisti Chicagą ir vykti į In
dianą Harbor, Ind. tenai L. R. 
Kat. bažnyčioj užimti vargo-
ninko vietą. Linkėtina p. Stul
gai gerų pasekmių. 

A. Girgžda. 

LABD. JAU LAIMĖJO. 

Šiandien, sausio 31 į, 7 vai. 
vakare, Katalikų Spaudos Dr-
ja rengia didelias prakalbas 
su krutamais paveikslais. Bus 
parodyta istoriškas veikalas 
"Šv. Juozapas iš Egipto". 
Kas yra skaitęs jo gyvenimo 
istoriją, tai nevienam ašaros 
per veidus riedėjo, nes tai la
bai puikus veikalas. 

Be to daug ką išgirsite nau
jo. Taigi visi į vakarą! 

Įžanga labai pigi. Dideliems 
tik 15c., vaikams lOo/ 

Žvalgaitis. 

Per Labdaringos Są-gos Cen-
tro metinį susirinkimą, kuris 

Ant galo jis pristatytas ap- f įvyko sausio 25 d. Aušros Var. 
skrities kalėjiman. Šeštadienį (tų par. svet., tapo atliktas di-
pašauktas prieš teisėją krimi
naliame teisme. Tenai polici
ja pareiškė, kad Griffin areš
tuotas klaidingai. 

TAPNYBOS GEROVEI. 

Chieagos policijos viršinin
ko parėdymu iš vienų policijos 
nuovadų į kitas perkeliama 13 
seržantų ir 74 paprastieji po-
licmonai. 

Klausiamas policijos virši
ninkas atsako, kad tas daroma 

tarnybos gerovei.'' . . 

MIRĖ NUO APDEGIMO. 

Mrs. Anna Thompson, 32 m., 
mirė Šv. Antano ligoninėj 
nuo apdegimo. Aną dieną jinai 
savo namuose, 1619 So. Uni
on ave. prisiglaudė prie įkaį^Į 
tusio kakalio. Užsidegė jos 
drabužiai ir baisiai apdegė: 

AUTOMOBILIŲ PARODA 

Tomis dienomis Chicagoje, 
Coliseume, prasidėjo automo
bilių paroda. Galima pamaty
ti kuoprasčiausių ir kuopuos-
niausių automobilių. 

SUMAŽĖJO EKSPORTAS. 

Suv. Valstijų prekių eks
portas į Europą 1921 metais 
dviem miliardais dol. buvo 
magesnis, negu 1920 m. 

IŠPLĖŠĖ AUKSO 
RODĖLĮ. 

LAIK 

delis darbas. 
Suvirs 3 metus Labd. Sąj. 

ieškojo kolektoriaus; buvo 
prašyta visų kunigų, visur 
kreiptasi, bet niekur nieko ne
laimėta. 

Po neilgų svarstymų pasiro
dė, kad gaunam kolektorių, 
kun. P. Meškauską, labai tin
kamą tam darbui. Tuo dalykų 
daugiausia 'pasirūpino p. A. 
Valančius. 
Tai virto vienas iš linksmiau

sių susirinkimų ką Labd. tu
rėjo, išgirdus, kad gauna ko-
ektorių asmenyje kun. P. Me

škausko. 
Antrą nuotikį negalima pra

leisti nepaminėjus, tai, kad p. 
J. Dimša nupirko auksinį lai
krodėlį, gan brangiai užmokė
jo. Tas laikrodėlis eis ant 
Labd. Centro pikniko tikietų 
išlaimėjimo, ir jis randasi pas 
p. Sekleckį. 

Kaip matytis Labd. Sąj. su
bruzdo veikti. 

Labdarys. 

Bridgeportas. — Sausio 
27 d. Labdaringos Są-gos 5-to 
kp. narys J. ^)imša surinko 
$1100.00 aukų našlaičiams. 

Vincukas. 

VAKARAS. 

VAKARIENĖ. 

L. Vyčių Chi. Aps. ir Oho-
ras rengia iškilmingą vaka
rienę rytoj, vasario 1 d. Šv. 
Jurgio par. svet. Į šią vaka
rienę yra kviečiamos visos L. 
Vyčių kuopos ir pašaliniai žmo 
nės. 

Programa prasidės 7:30 v. 
v. kurioje dalyvaus žymiau
si lietuvių katalikų tarpe as
menys. 

Visus širdingai kviečia. 
Refigėjai> 

L. VYČIAMS ŽINOTINA. 

Tikietų reikale, L. Vyčių 
Chieagos apskr. rengiamo va
karo 12 d. kovos š. m. mies
te, prašome kreiptis prie vy
čio Sėdemkos, 4206 Albany 
Ave., telefonas Lafayette^ 1019. 

B. J. Jakaitis. 

Sausio 28 d. Brightonparke 
buvo prakalbos Kultūros Va
jaus reikalais. Po prakalbta B. 
Nenartonis ir Ad. Banys pa
lydėję kun. Br. Bumšą į ^Vest 
Side grįžo namon apie 1-ą vai. 
nakties., 

Ad. Baniui pasukus į savo 
namų pusę ant 45 str. ir Fair-
field ave., jį sutiko penki vy
rai. Vienas iš jų'pristatė re
volverį, kiti išžiūrėjo kišenius. 
Atsikabino aukso laikrodėlį ir 
radę 6 dol. pinigais pasiėmė 
k* paleido. Kasdien skaitant 
šimtus vagių darbų galvoji: 
tikrai-Ghieagos miestas — va- j L- V y č i u ^H- Apskričio 
grų ir plėšikų lizdas. Jeigu rengiamojo savybės vakarėlio 
jie butų krikščioniškai išauk- v a s - l d - š v - Jurgio par. svet. 
lėti ir gražiai pamokinti, tik- tikietus ir pinigus už juos iš 
rai pranyktų žvėriškumo ap- paėmusių pardavinėti priims 
sireiškimai. Viena policija P"1© Albina C. Alaburdaitė sa-
nors ir šimtą kart skaitlinges- į v o namuose 1906 So. Union 
nė, — nieko negelbės. Pati* Ave., arba tą patį vakarą Šv. 
visuomenė privalo naujinti sa- Jnrgip par. svetainėj prieš 
vo gyvenimą Kristaus dvasia, atidarymą vakaro. 

PRIIMS TIKIETUS IR PI
NIGUS. 

Narth Side. — Liet. Vyčių 5 
kp. surengė vakarą sausio 29, 
1922 Šv. Mykolo par. svet 

Kuopos artistai-mėgėjai at
vaidino "Nafra i^tr i jų veik
smų komediją. Roles turėjo 
sekanti: Alek. Glemžys,Petras 
Sriubas; Vera, jo pati, O. Va-
luniutė; Mikai. Karša, Veros 
tėvas, Petras S. Mureika; Ži-
nayda Karšienė, Veros motina, 
A. Brazaįtienė; Rozalė Burbo-
nienė, modininkė, A. Sriubie-

Sakerdonų Sakerdonas ne 

Jurgaitė, A. Baltutienė, M. 
Mikšaitė, L.'M. Brenžaitė, K. 
Narvilaitė ir A , Laurinskaitė. 
Jos yra Vertos padėkos. * 

Moterų Sąjungos 3 kuopos 
užkvietimas— į* perstatymą, 
"Verpėja po Kryžium'/ kuris 
bus vasario 5 d. š. m. priim
tas. 

Prie naujų sumanymų nu
tarta įrengti vakarą su pro
grama^ gegužio 14, 1922, t. y. 
"Motinų DienojeJ\ Tam iš-
rinktaN komisija į kurią įėjo 
p-nia A. Baltutienė, p-lės L. 
M. Brenžaitė ir Z. Jurgaitė-

Toliau, eita prie naujos val
dybos rinkimo: įėjo šie asme
nys: dvasios vadu gerb. kun. 
J. J. Čužauskas, pirm. p-lė 
L. M* Brenžaitė, pagelb. p-nia 
A. Baltutienė, rast. Z. Jurgai-
tė, ižd. p-nia Venskevičienė. 
Matant taip darbščią valdybą 
tikimės pasekmingos ateities. 

Suėmus viską daįktan, bū
tent sąjungiečių nuveiktus 'ir 
užbrėžtus sumanymus, gal 
atrodys, kad tai mažmožis, bet 
reikia žinotr, kad moterystės 
toli nesudeda visas jėgas sa-
von organizacijon, o aplama-
uose tautos darbuose dalyvau
ja. Lai kalba kaip kam patin
ka, bet moterims garbę iiž 
darbuotę visvien turės pripa
žinti.. 

Tyla. 

Temykit, Viršuje-Aulo RAUDONAS BRŪKŠNYS Aplinkoje. 

Terlė, konditeris, Ant. Ger-
džiunas; Katriutė, Glemžių 
tarnaitė, Alena M. Paliuliutė; 
Jokūbas — Terlės tarnas, Ant. 
Ęacevičia. 

Mažai laiko buvo prisiren
gimui prie vaidinimo, bet vi
siems pasisekė. Kai-kurie/ la
ibai* gerai vaidino. Mažai silp
numų buvo. 

Vaidinimas buvo labai juo
kingas ir matyt žmonėms la
bai patiko. Publikos buvo pil
nutėlė svetainė. 

Šio vakaro pelnas skiriamas 
parapijai. Jo nemažai liks. 

Paeito. 

NAUJA LIETUVIŲ VAL
GYKLA. 

Town of Lake. — Nors 5Town 
of Lake yra viena iš didžiau
sių lietuvių kolonijų, bet iki 
šiolei neturėjome lietuviškos 
valgyklos. 

Čia daugelis lietuvių biznie
rių ir taip žmonių eina į val
gyklą valgyti. Nesant lietuvių 
valgyklos buvome priversti ei
ti pas grekus ir lenkus. 

Aug. Ludeikiui ir D. Grigui 
atidarius puikiausia apylinkėj 
valgyklą, 1628 W. 47 St., lietu
viai pradėjo eiti pas lietuvius. 

Savininkai yra mandagus ir 
remiantis kiekvieną prakilnų 
lietuvių užmanymą. 

Ubagas. 

IŠ MOTERŲ DĄ&BUOTfcS. 

o tuomet ir policija bus nerei
kalinga. Kelionės draugas. 

Chicagoje pavogta 11 auto
mobilių paroje sausio 29^30 
dienomis. 

Valdyba. 

REIKALINGAS jaunas vaiky-
nas "raessenger" gerą proga a-
teieiai. Atsišaukite ypatiškai. 
UNIVERSAL STATE BANK, 

3252 So. Halsted Str. 

Town of Lake. — Sausio 20 
d., įvyko Moterų Sąjungos 21 
kuopos metinis, susirinkimas. 
Po priėmimo protokolo sekė 
komisijų raportai: P-lė L. M. 
Brenžaitė pranešė apie šeimy
ninę vakarienę buvusią lapkr. 
20, 1921, Davis Square Parko 
svetainėje, kad be visko ir 
pelno liko. V. A. Galnaitė ra
portavo iš parapijinio bazaro, 
kad sąjungietės sava būdoje 
parapijai naudos atnešė $137.-
55. Turiu pastebėti, kad para
pijos bazare ypatingą aktyvu
mą parodė šios p-nios-lės: O. 

iPratašienė, R. Arnašaitė, Z. 

IR ČIA PLĖŠIKŲ PRIVISO. 

< % 

ANGLEKASIAI - Lai Goodrich Sutaupo Jums Pinigus! 

s, 

Cicero, I1L — Čionai priviso 
daug plėšikų. Pereita šešta
dienį, 28 d. saus. apiplėšė p. 
P. Jasutį, (mėsinyčią) po 
numeriu 4828 W. 15 Ct. 

Patartina Cicero biznieriams 
apsisaugoti, nes paskutiniuose 
laikuose Ciceroj negali nei pa
sisukti, kai plėšikai tuoj ap-
krausto kišenius. 

• 
P. V. 

A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS CENTRO VAL

DYBA 1922 M. 

Dvas, vad. Kun. F. Kudir
ka, 2334 So. Oakley Ave. Chi-
cago, BĮ. 

Pirm. Jonas Petraitis, 4324 
So. Campbell Ave. Chicago, BĮ. 

Pirm. pag. Anast. Valančius, 
1522 So. 49-th Ave. Cicero, 111. 

Nut. rast. Mart. Česnavičius, 
2338 So. Oakley Ave. Chicago, 
BĮ. . 

iFin. rast. Bern. Nenartonis, 
4442 So. Richmond St. Chica 
go, IH. 

Ižd. Kun. F. Kudirka, 2334 
So. Oakley Ave. Chicago, 111. 

Iždo globėjai. 

Jtfnas Krotkus, 2203 W. 22 
St. Chicago, 111. 

Stef. Satkauskaitė, 1902 So. 
Union Ave. Chicago, 111. 

Direktoriai. 

Kun. Ign. Albavieius, 717 
W. 18-th St. Chicago, 111. 

Kun. F. Kudirka, 2334 So. 
Oakley Ave. Chicago, BĮ. 

Jonas Krotkus, 2203 W. 22 
St. Chicago, 111. 

Ant. Nausėda, 1928 So. Lea-
vitt St. Chicago, BĮ. 

Pr. Vitkus, 1432 So. 49-th 
Ave. Cicero, 111. 

Myk. Šlikas^ 10525 So. Wa-
bash Ave. RoseJand, 111. 

Bon. Posanka, 1422 So. 49-
th Ave. Cicero, 111. 

Jonas Petnritis, 4324 So. 
Campbell Ave. Chicago, 111. 

Bol. Sekleckis, 3427 Auburn 
Ave. Chicago, Br. 

Jus sutaupysite daug porų debatų jeigu nešiosite Goodrich. 
Jie stebėtinai stiprus — juos ilgiau nešiosi negu tikėjiaisi. 
Jiems puspadžių nereikia dėti-nes Goodrich perdevi ir vinis 
kurios yra kalamos į skurinius čeverykus. 

Goodrich stovi pirmoj eilėj visų guminių autuvų kaipo 
duodantis ilgiausią patarnavimą, geriausios rųšes- gumą, bū
tinai reikalaukite batų su RAUDONA eile ant VIRŠAUS. 

THEtB. F. GOODRICH RUBBER COMPANY 
Akron. Ohio. 

/ 

Cktodriclh 
G u m i n i a i A p a u t u v a i 

Jadv. Steponkaitė, 4545 So. 
Fairfield Ave. Chicago, BĮ. 

St. ^hicevičius, 726 % 18-th 
St. Chicago, BĮ. 

Bern. Nenartonis, 4442 So. 
Richmond St. Chicago, 111. 

Generalis agitatorius. 

. St. Jucevičius, 726 W. 18-th 
*St. Chicago, 111. 

Garbės narių registruotojas. 

Julius Šliogeris, 1521 So. 
148-th Ct. Cicero, 111. 

Korespondentės. 

A. V. Galnaitė, 4509 So. 
Hermitage Ave. Chicago, 111. 

Mar. Mikšaitė, 4513 So. 
Wood St. Chicago, BL 

A. 4* A. 
ONA BAGDONIENĖ 

f Fabijanavičaitė) 
40 m. amžiaus mirė 28 d. 
sausio apie 9 vai. ryto, po 
ilgos 5 metų ligos. Paėjo 
iš Kantaučių parap. Tel
šių apskr. Paliko dide
liam nuliūdime vyrą A-
leksandrą ir dukteris: Sta 
nislavą 15 metų ir Ona 8 
metų. Velionė pašarvota 
po mum. 2313 Kroli St. 
(tarpe Eobey ir Hoyne 
ave.) 

Palaidojimas bus sere-
doje 1 d. vasario 9 vai. ry
to iš Aušros Vartų bažny
čios į šv. Kazim. kapines. 

Visi giminės ir pažįsta
mi yra kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse. 
Nuliūdę vyras ir dukterįs. 

^Ullllillllfllllllilllllllllillltfllllflllllllllllillllllllttlllllllllllllllllllllllltlftflllllllliuiiu^f 
Padarysime 500 namų linksmais 

(Ateik i mus dirbtuves brendy S 

KAINAVO 
$125 

DABAR 
$34 

Nupirks didelį Pho-
nographą 1922 mo
delio, kuris grajina 
visokio išdirbimo re
kordus, su raštišku 
Gvarantavimu ant 10 
metų. Šių phonogra-
phų reguliarė kaina 

nuo $125 iki $200 

i v 

S Tik 500 Phonographų su tokia kalan 

KAINAVO $150 
DABAR $48 

t I I P i V i l i Jūsų pasirinkime ii 25 rekordų, 500 plieno 
y r į | j adatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu 

•#•"*»•***' pi;nnoffraphu. Ateikite pas mus ir mes 
— - - - • # 

I 
S 
£ 

parodysime gražiausių phonographų. Kiek-vienas phonographas yra 
peržiūrėtas mūsų mechanikų, 15 metų patyrimo ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI

KYSIME IR K.*.J> \ NORĖSI, TABA PRISTATYSIM. 
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI U4 MIESTO. PA
SILSIME C. o. O D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS. 

MAIN SALESROOM FACTORY BRANCH 
1020 So. Halsted St. Chicago, 111 Arti Tailor Str. 

Atdara kasdieną nuo 0 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų. 

?elMII!U!II]!!lilllll!IIIIIilllllIIIIIIII!llllIilltlllllllltlllllllllllllllllIlllllllllll!IIIIIIIIIKin? 

IRALTUOS-AMERIKOC 
I U LINIJA 9Broadvay, N e v ^ r k . N Y L J 

SESciLIETUm, 
PER HAMBURGVIUA\Ą 
/ ARBA LJEPOJtl ? 

tt/z£: 

l£r^1 \£TJ 
«'¥ 

VAŽIUOKIT VTSI PARANKIŲ IR 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant į Piilavą aplenkia 
M Lenkų Juosta, (karidorių) 

Visa Trečia Klesa Padalinta J Kambarius 
Ant 2-jų, 4-rių, 6-Sių ir 8-nių Lovų 

'LTTUANIA" Išplauks Vasario 1, l tSJ 
POLONIA Vasario 21 1*89 

Trečios Kiasos Kainos f: 
HAMBURGĄ $108.50 — PILIAVA $10f.MK 

LIEPOJŲ $110.00. 
Delsi laivakor. Ir žinių kreipk, prie savo agen. 

, \ 


