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ŠIANDIE ĮVYKSTA PLENARĖS KONFERENCIJOS 
S E S I J A 

KĖJUS. 
— — _ — _ 

WASHINGTON. 1. %1 d. 
(Elta). — Sausio mėn.1, 19 ir 
20 dd. ir vėliau lenkų" buvo 
padaryta yilniuje kratų lie
tuvių ir gudų įstaigose ir prij \YASHINGTON, vas. 1. N— joms. Nes aplink tą pusiau-
vatiniuose butuose ir šie as- J Nusiginklavimo konferencijos salį jau senai galvojo japonai, 
menys areštuoti: lietuviai: pirmininkas, Valstybės sekre

torius Hughes, šiandie sušau
kė plenarę tos konferencijos Į šalis bus apsaugotas nuo Ja-

BOLŠEVIKAI TURI NUMI
RĖLIŲ LAIDOJIMŲ MO

NOPOLIJA 

BOLŠEVIKAI AMERIKAI 
ĮRODO IMPERIALIZMĄ. 

Sako, Amerika karsto Pran-
ciją prieš Angliją. 

Mykolas Biržiška, inžinierius 
V: Biržiška, Augustas Rando-
manskis, inžinierius Šulcas, 
Stadrevičius, Hičiulis, Insoda virtinti sutartį, padarytą pen 

• . 

Mileris, kanauninkas Kuk
ta, Nareišlauskaitė, Grabaus
kas, Špokas, Vaičiūnas, ligo
nis Simeška; gudai: Hamecki, 
Jeremič, Karabač, Murin, 

kad kokiu nors būda jį pag-
lemžus. Dabar tad tas pusiau-

sesiją, kuriai bus pavesta j?at-

kių valstybių, ir kuri paliečia 

MASKVA, vas. 1. —Iki šio
lei Rusijoje mirę žmonės bu
vo laidojami valstybės lėšomis 
neimant jokio atlyginimo. 

Tečiaus ir čia atsimainė lai
kai. Bolševikų valdžia ir to
liau palaikys savo rankose lai
dojimų monopoliją. Bet rei-[^ 
kalaus už tai atlyginimo. 

Laidotuvės padalintos į tris ponijos pavojaus. 
{Tuotarpu Aleutian, Guam^rųšis. Pirmosios rųšies laido 

ir Samoa salos pasiliks taip, 
taip vadinamą karo laivynų'kaip šiandie yra. Naujas for- ba giminėms atsieis 100 auk-

šventę." ' tifikacijas uždrausta dirbdin- sinių rublių. Trečiosios rųšies 
Prie tos svarbios sutarties' ti. 

MASKVA, vas. 1. — Bol
ševikų laikraštis ' * Pravda' ' 
kaltina Suv. Valstijas už pran-
cuzų-anglų nesutikimus ir už 
premiero Briando valdžios 
puolimą. Dėlto " P r a v d a " 
reiškia baimės, kad galimas 
daiktas ir Genoa konferenci
joje Suv. Valstijos rems Pran
cijos sabotažą^ 

Anot bolševikų, Amerikos 
7". [imperializmas jaunas, bet prie 

jimas mirusio namiškiams ar-1 r . . . v , 
momngas ir jzvalgus. Jis ma
tydamas, kad savo neveikimu 

prijungtas dar vienas posmas, 
Prokulevič, Voleiša, Rodze- paliečiantis fortifikavimą Ty-
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vič, Michalevič, Poliško, Du
bina, Jakubecki ir Šivieki. 

Lietuvos Vyriausybė del to 
lenkų žygio, pasiuntė Tautu 

kiąjame vandenyne salų, pri
klausančių toms valstybėms. 

Pastaromis uždarytomis kon 
forencijos sesijomis S. Valsti-

Sąjungai protesto notą. Apie Mos išsikovojo sau tai, kad 
šį atsitikimą taipat pranešta -Alaską, Panamos perkasą ir 
Amerikos, Anglijos Pranei jos į Ha\vaii salas galės fortifikuo-
ir Italijos valdžioms. }ti kaip patinkania. 

Ypač Alaska vra didžiai 

SIŪLOMA TOLIAU DERĖ
TIS DEL VILNIAUS. 

Valdiškose S. Valstijų sfe
rose sakoma, kad tų Tykiaja
me vandenyne visų salų ap
sauga bus naudinga visoms 
penkioms valstybėms. Nes iki 
šiolei tos salos buvo laikomos 
karo vietomis, del jų nesutiki
mai galėjo pakelti naują ka
rą 

Kultūros Vajus 
CICERO LIETUVIAI - $3,500 

Sausio 31 d. bažnytinėje net didelės Chicagos koloni-
Oicerp svetainėje kun. Br. jos tegali tikti į jūsų koio-
Bumša turėjo prakalbą Kul- nijos puikų . siutą tik švino 
tūnos Vajaus reikalais. Pase- guzikėliais. 
kmės nekokios. $3,500 suau- Visgi mes nenustosime vil-
kota! Ką ir bemanyti! Kad,ties. Taip ilgiaus negali'būti! 

8 auksiniai rubliai. t 
PRANCŪZAI GINKLUO

JA TURKUS NACIONA
LISTUS. 

gali daugelį prarasti, Ameri
kos kapitalui įrankiu pasima 
Pranciją. 

Pravda" sako, jog Ameri 

kirto tad kirto ciceriediai. Vi
sos Chicagos lietuvių koloni
jos pralenktos. 

Jau rodės, kad West-Sidė 
paims Vajaus vainiką ir apvai
nikuos savo garbingus skruo 
stus, kur buvns, kur nebuvus 
išlenda Cicero ir taip gausiai 
aukojo, kad net dribtelėjo. 

Prie pirmos geros p r o g o s 
šventai gražinsime jums "ran 
kovę." Gi tuo tarpa ir šnai
ra akimi turime atiduoti 
jums tikrai brangų Kultūros 
Vajaus vainiką, ypatingai, 
kuomet tie užsispyrėliai žada 
ligi $4,000 privažiuoti. Te-
čiaus atsiminkite. Turime dar 

Anglija bijosi netekti Kons
tantinopolio. 

Town of Lake. Jis gali jūsų 
Truputi ir pikta mūsų nue- ^ ^ b v a t 
1 1 l l f l l A V V l f t f P l A A t l A f l < < ! » • * » « -

kos reikalams buvo reikalinga,. s t u i ' k u o m e t C i c e r o s " k a i " siimti. 
kad Pranciją padarytų sutar
tį su turkais nacionalistais ir 
tuo būdu pakenktų Anglijai. 

Tame svarbiausią rolę lošia 
Standard Oil kompanija, kuri PARYŽIUS, vas. 1. —Kaip 

Kadangi sutartimi pašalintas'šiandie čionai turėjo įvykti |*l^TO>Ja Kiipjoį Aukštojoj 
karas, tai tuomi pačiu jau at-[Anglijos ir Italijos užsienių , " e z l ^ ° J l r kitur. Tos kom-

"svarbus daiktas Suv. Valsti- liktas labai didis darbas. reikalų ministerių, lordo Cur- |P a n i3 0 S interesai Europoje ir 

WASHINGTON, 1. 28 d. 
(Kita). — Šiandien Lietuvos 
Užsienių Reikalų Ministeris, 

Pamaldos už Mirusį Popežių 
ROMA, vas. 1. — Sausio 30 

dieną Sikstino koplyčioje įvy-
Prof. Jurgutis pasiuntė Len- (*ke didžiai iškilmingos pirmo
kų Vyriausybei Varšavon nota iS[0S iš paskutinių trejų £edu-
tokio turinio: Tautų Sąjungaiįlingosios pamafdos už mirusį 
atsisakius toliau tarpininkauti, pope^ų Benediktą XV. 
Lietuva siūlo tiesiogines dery- Į p a m a l d a s .pakviesta žino
tas Vilniaus ginčo išrišimui, n o s s u bilietais, kurįų išduo-
bet su sąlyga jeigu bus ispil- t a tik 200. Tečiaus dar pirm 

raudonomis skrybėlėmis. Pas-
kui kardinolus ėjo vyskupai 
ir kiti pralotai. Visų prieša
ky ėjo kardinolas Gasparri, 
kuris laikinai pildo Šventojo 
Tėvo pareigas. .. 

Kardinolai susėdo jiems pa
statytose kresėse aplinkui ka
tafalką. Šv. mišias celebravo 
kardinolas De'Lai, Šventosios tfyta Suvalkų sutartis. Da- 9 : 0 0 rytą jau visos priešaki-

bartiniai Vilniaus rinkimai rn o s koplyčioje sėdynės buvo Į Kardinolų Kolegijos vice-de-
kurių nepripažino (Tautų Są- fažįmto*. ' ' * ' * 
junga ir kurie negali būti žmo- Į T o s Gdynės nuo likusios 
nių valios pareiškimu, neturi galios koplyčios atidalintos 
būti imami domėn. Vilniaus Ledine baliustrada. Už baliu-
gyventojų valia galėtų būti j brados koplyčios dalis yra il-

j faktorium tik abiem vyriausy- i r s i a u r a s a l ė ^Ti p a d a . s0# 

kanas. 
Garsus Sikstino choras gie

dojo religijines giesmes. Cho
rą vedė žinomas bažnytinės 
muzikos kompozitorius Pere-

lėm susitarus del jos pareis 
kimo būdų. 

VOKIETIJOJE BRANGUS 
VAŽINĖJIMAS. 

bintą garsiais Michael Ange- j Pasibaigus šv. mišioms ka-
lo freskais pradėjus pasaulio jįafalkas pašlakštintas švęstu 
sutvėrimu 4r baigus paskuti- jvandeniu ir atlikta penkeriopa 
niuoju pasaulio Teismu. absoliucija. 

Žmonės įpranta būti namie. 

Prieš altorių padėtas kata
falkas, ant jo tiara, popežiaus 

'-

Paskui kardinolai tokioj pat 
tvarkoj apleido koplyčią. Tar-

BERLYNAS, vas: 1, —Pra
dėjus šiandie Vokietijoje 75 
nuošimčiais pabrangintas ge- mose. 

valdžios simbolas. Aplinkui pe kardinolų matėsi senelių 
degė daugybė žvakių. Šalimais !ir daugelis stiprių jaunų vy-
katafalko s t o v ė j o pagarbos rų. 
gvardija blizgančiose unifor-

ležinkeliais važinėjimas. 
/Todėl šiandie geležinkeliais 

čia gali naudotis tik vieni tur
tingi žmonės. 

Atėjus šventai dienai žmo
nės negali niekur išvažiuoti 
del didelio brangumo. 

Pirm karo įš Berlyno į Mu-
nichą arba į Cologne buvo ga
lima nuvažiuoti už 50 markių. 

Apie 9:30 atėjo eilėmis kar
dinolai apsitaisė purpurais, su 

Pamaldų laiku koplyčioje bu 
vo ir svetimų valstybių diplo
matiniai atstovai. jTaipat mi
rusio popežiaus giminės. 

zono ir markizo della Toretta, 
konferencija su Prancijos pre-
mieru Poincare artimųjų Ry
tų klausimais. 

Tečiaus vakar pranešta, kad 
konferencija trumpam laikui 
atidedama. 

Anglija su Italija labai ne
patenkintos Prancijos pasiel
gimu. Pranciją suplenavusi 
daugybę ginklų ir karo amu
nicijos pavesti turkams nacio
nalistams. 

Italija nepatenkinta todėl, 
nes tuomet ji pati turės ma
žiau pelno pristatydama gin
klus ir amuniciją nacionalis
tams. Šiandie Italija .tai visa 
gabena turkams kontrabandos 
keliu. Paskui negalės to da
ryti, nes turkai visakuom dau
giau bus aprūpinti. 
į Anglijai gi kitkas apeina. 
Anglija bijosi kemalistų (tur
kų nacionalistų). Nes kuomet 
jie gaus užtektinai ginklų, jie 
galės persimesti per Bosforo 
pertaką ir atimti iš Santarvės 
Konstantinopolį, kurį šiandie 
valdo anglų kariuomenė. ^ 

((Taigi, nežinia, karduos šian
die laukiamoje čia konferenci
ja. 

mas" taip užraukė kultūros 
vajų. Tik įsivaizdinkime. Jie 

Bravo, Ciceros lietuviai ka
talikai! Jūsų visuomet ir šiuo 

su-nuzemiutaa mums satos! e s * ; ^ ^ M ^ , ^ J 
Ouflaco. rankove, tuo tarpu ! s i t i m a s ^ u ^ m e U ė 

be jokių ceremonijų s kuHu- l b f e fr " „ j , , ^ , , 
mo nušluostė miestui nosį! 
O, kad jus šimtas pypkių. 

pasitaisyti. Kartu su savo 
siela — Jūsų dvasios Vadu 

Bukite bent atviri. Nesisa- gyvuokite ilgiausius metus! 
kykite rankove esą, kuomet'Valio! 

BOLŠEVIKIJOJ ŽMONĖS ŽMONĖMIS MAITINASI 

Azijoje atliekami per prancu 
zų bankas. 
Cannes konferencijoje Augli 

ja mėgino savo pusėn patrau 
kti Pranciją. Kuomet tas ne 
pavyko, sugriuvo prem. Brian- LONDONAS, vas. 1.—"Jau:galo, but palaikyta su L5 šilin-
do valdžia ir tuojaus iškilo pervėlu išgelbėti m i l i o n u s gų. 
Boincare. 

Tokioj Genoa konferencijoj, 
sako " Pravda/ ' Suv. Valsti
jos su Pranciją gali susimti 
už rankų ir pakilti prieš Ang
lijos reikalus artimuose Ry
tuose. 

OMAHOS SKERDYKLOSE 
PASIBAIGS STREIKAS. 

žmonį|ų Rusijoje nuo bado mir
ties," pareiškė čia Dr. Nan-
sen. 

" Nes kas tik jau nebūtų vei
kiama, vistiek mirs milionai. 
Inventorius taipat visur nyk
sta. *"" 

**Už 20 amerikoniškų dole
rių galima palaikyti gyvastį i Samaros gubernijoj badaują 
arkliui, bet žmogaus gyvastis'kiti kitus žudo ir maitinasi. , , 

" Galite sau kalbėti apie ka
ro baisenybes, bet Rusijoje 
gyventojai kenčia daugelį mė-

inesių, kol mirtis jiems pertrau 
kia tas kančias. / 

žmones 

Daugel vietose badaują 
maitinasi žmogiena. 

Darbininkai gryžta darban. 

OMAHA, Neb.,,vas. 1. —• 
'Atią dieną apie 1,500 streikuo
jančių skerdyklų darbininkų 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PACIFIKO PAKRAŠČIAIS. 

— 

SAN FRANCiąCO, CaL va-
sario 1. — Išįlgai Pacifikd 

Šiandie ta kelionė — 815 mar- f pakraščius, nuo čia ligi Kana-
^ ' t 'dos, vakar atjaustą žemės dre-

LAUKIA GENOA KONFE
RENCIJOS. 

Šiandie vokiečiai palengva 
įpranta liuosu laiku būti na
mie.. 

GRYŽO JAPONIJOS DĖLE 
GATAS. 

TOKYO, vas. 1. — Iš Ame
rikos čia gryžo nusiginklavi
mo konferencijos delegatas j jimas įvykęs kur pietinėj A-
princas Togugawa. 

bėjimai. Vienur tie drebėji
mai buvo silpnesni, kitur sma
rkesni. Bet apie nuostolius 
nieko nežinoma. 

(Kaip Washingtono, taip ki
tų miestų universitetų seismo-

* 

grafai užregistravo tej. žemės 
drebėjimą. Sako, kad drebė-

STOCKHOLM, Švedija, va
sario »1. — Švedija turi savo 
rankose didelių bolševikų val
džios užsakymų kontraktus. 
Tečiaus tų kontraktų dar ne
pradeda pildyti. Laukia Ge
noa konferencijos pasekmių. 

NENORI BUT AMBASADO 
RIUMI. 

[merikoj). 

BERLYNAS, vas. 1. — Dr. 
Andreas Hermes, maisto mi
nisteris, buvo kviečiamas į Vo-

* 

kietijos ambasadorius S. Val
stijoms. Dr. Hermes atsisa
kė ambasadoriauti. 

atlaikė masinį surinkimą i r j k a l ė J i m o Pa b ėB° Vokietijos ka 
nutarė baigti streikeHr gryžti r o l&iv*no l e i t e n a n t a 8 D l t t " 
darban. .Tas nutarimas palie- m a r ' ** k a i P i r k i t u s L e i p z l " 
« a tik vietos skerdyklų.darbiJg0 t e i s m a s n u b a u d ė |«»«Jf™. 

kaipo karo "kriminalistą, ką 
reikalavo Santarvė. 

PRIEŠ PROFESIONALIUS 
REFORMATORIUS. 

ALBANY, N . ' / . , vas. 1. — 
New Yorko valstijos įstatymų 
leidimo ruinuose induotas bi-
lius patvarkyti čia visokios rų
šies reformatorius, kurie ne iš 

KITAS KARO KALINYS 
PABĖGO. 

< , 

BERLYNAS, vas. 1. — Iš 

hinkus. 
Streikas čia kaip' ir kitur 

prasidėjo pereito gruodžio 5 
dieną. 

NUO SPROGIMO ŽUVO 6 
ŽMONĖS. 

PINERVILLE, Ky., vas. 1. 
— Už 20 mailių nuo čia vie
noje kasykloje ištiko7 sprogi- į 
mas. 6 darbininkai žuvo, gi 
kitiems užverstas išėjimas. Tik 

Nesenai iš kalėjimo pabėgo 
taipat karo "kriminalistas 
leitenantas Boldt. 

>> 

LAIDOJAMOS JTEATRO 
AUKOS. * 

WASHINGTON, vas. 1. — 
Vakar čia buvo laidojamos ir 
šiandie laidojamos teatro au
kos. 

62 sužeistu yra įvairiose li
goninėse. 

Kalbama, kad teatro stogas 
gerai buvo padirbdintas. Bet, 
matyt, pavartota bloga med
žiaga. 

REIKALINGA PUBLIKOS 
PAGELBA. 

NEW YORK, vas. 1. —New 
Yorko valstijos gubernatorius 
Miller sako, kad prohibicijai 
įgyvendinti reikalinga publi
kos pagelba. Kad tuotarpu ta nežinia, kiek viso darbininkų 

, • ;pati publika priešinga tai pro 
ten buvo sprogimo metu. Nuvyko sudarytas pagelbos hibicijai. Kaipgi tad tai sutai-

savo pašaukimo darbuojasi į-j būrys, ir tuojaus pradėjo dar- k m t l * 
vesti visokias reformas, bet ^o. 
imdami už savo darbą gerus 
pinigus. . v 

Apmokami reformatoriai 
turės but baudžiami, kaipo hy-
pokritar. Nes toki žmonės Vie
naip gyvena ir elgiasi, gi ki
taip liepia kitiems gyventi ir 
elgtis. 

SKAITYKITE IR PLATIN-
KITĘ "DRAUGE" 

ŽMOGŽUDIS APKALTIN
TAS. 

NEW Y6RK, vas. 1.—Kri
minaliame teisme atrastas kal
tas žmogžudystėje juodveidis 
Luther Boddy, kurs čia nužu

dė du detektivu. 
Ateinantį penktadienį teisė

jas paskelbs ištarmę. 

6 POLICMONAI TRAUKIA 
MI TEISMAN. 

Warren policijos nuovados 
6 policmonai traukiami teis
man už pakeitimą tikrų kali
nių kitais ižmonėmis. Jie visi 
suspenduoti. 

Tečiaus apie tos nuovados 
leitenantą, kurs su kitais vir
šininko buvo suspenduotas, 
kol-kas nieko negirdima. 

KAUNAS, (Elta). Užsienių 
'Reikalų ministerijos skubiai 
šaukiamas Kaunan Maskvos 
atstovybės patarėjas J. Avi
žonis. Sausio mėnesy, bus pa
šauktas atstovas J. Baltrušai
tis, g 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; gali but lie
taus ar sniego; maža* atmai
na temperatūroje. 

P I N I G Ų K U R S A S . 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainamt nemažiau 25,000 doL 
sausio 31 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 .50 
Lietuvos 100 auksinų .50 
Lenkų 100 markių .03 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienlos 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $6.00 
Pusei Metų $3*00 
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar eatprese 
"Money Ordar" arba įdedant pini
gus į registruota laišką. 

"DRAUGAS' PUBL. 00 . 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
ftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiMiiniitiirv 

DRAUGĄ* Trečiadienis, Vasario I, 1922 

Aleksa, Tūbelis; teisingumo — 
Karoblis; krašto apsaugos — 
Merkis, Kraucevieius. 

Kiek neįspėta — greit nia-
tysime. 

NAUJAS 

SIBIRO LIKIMAS. 

MINISTERIU 
KABINETAS. 

Neilgai teko laukti nauju 
žinių apie naujojo Ministerių 
kabineto susidaryme. Galima 
spėti, kad per tą laiką daug 
ir karštai ginčytasi dėlei nau
jojo kabineto pamato. Lyg ty
čia ir visi Lietuvos laikraš
čiai nepasirodė. 

Galop turime trumpa, bet 
daug pasakantį pranešima: 
Ministerrų kabinetą tveria 
Galvanauskas. Reiškia Galva
nauskas (buvęs soc. liaud. gi 
dabar nepartinis) antru kart 
turi garbės imtis taip sun
kaus darbo. Pasekmės mato
mos. Jis kaipo nepartinis žmo
gus, tokio pat sąstato kabine
tą ir tegali tverti. Ar galima 
manyti kad Lietuvoje yra tiek 
daug intelektualių pajėgų 
kaip Galvanauskas, kad suda
rius nepartinį darbo kabine
tą? Ne, tikra prasme nepar
tinio darbo kabineto jokia val-
stvbė neturi, bet tokio kabinę-
to karakteris sako, kad į jį 
tegalės įeiti asmenys arba for
maliai nepriklausą jokiai par
tijai arba ir partijos žmonės 
* * flegmatikai'' tik atsi sakę 
klausyti partijinės drausmės. 

Galima manyti kad socia
listai neįeis į šį kabinetą, kaip 
buvo atsisakę dalyvauti pir
mame Galvanausko kabinete. 
Belaukdami oficialaus praneši
mo kurs nurodys kurie minis-
teriai įeis į Galvanausko ka
binetą, spėjame šiuos kandi-

Washingtono konferencijoje 
pakeltas klausimas, kuomet 
Japonijos kariuomenė apleis 
Sibirą. Japonijos atstovai at
sakė, kad jie apleisią Sibirą 
įsteigus teisėtą ir pastovią val
džią. 

Atšaukti iš Sibiro Japoni
jos kariuomenę reikalauja 
Suv. Valstijų valstybės sek
retorius Hughes. Jis yra Wa-
shingtono konferencijos pirmi
ninkas. Tečiaus reikia atsi
minti, kad kituomet Suv. Val
stijų vyriausybė reikalavo tos 
pačios Japonijos okupuoti kai-
kuriuos Sibiro plotus. 

Tai buvo 1918 metais, kuo
met Suv. Valstijų ir Santarvės 
armija bendrai okupavo Vla
divostoką ir kitas svarbesnes 
tolimo Sibiro apielinkes. 
Joms tuomet rūpėjo ap
drausti daugybę karo me
džiagos, sukrautos Vladivosto
ke ir pagelbėti čekų-slovaku 
armiją apleidžiant Sibirą. 

Kuomet Rusiją apvaldė bol
ševikai, Santarvė ir Amerika 
atšaukė iš Sibiro savo ka
riuomenę ir sutiko ten palikti 
tik vieną Japonijos kariuo
menę. 

Tame taigi ir yra visas so
pulys. Santarvė su Amerika 
kituomet Japonijai leido Sibi
ro plotus tvarkyti ,gi šian
die TVashingtono konferenci
joje Japonija klausiama, kaip 
veikiai ji iš ten atšauksianti 
tą kariuomenę. Toksai klausi
mas yra beveik lygus reikala
vimui. 

Nežiūrint to, Japonija vi
sai nemano taikintis su Ame
rikos ir kitų valstybių norais. 
Nes jei ji atšauktų kariuome
nę, tuomet Vladivostoką pultų 
bolševikai, ir nukentėtų ten 
japonų reikalai. 

NE VISKAS TAIP 6ALI 
BUT. 

Mirus popežiui Benediktui 
XV šiandie iš Romos po visą 
pasaulį skleidžiama visokių 
žinių. Ta s žinias platina ir 
geri žmonės krikščionys ir 
krikščionybės priešai. Pirmie
ji nušviečia įvykusius faktus, 
antrieji stengiasi įžeisti ka
talikiškąjį pasaulį ir pačią 
krikščionybę. Taigi skaitant 
tas žinias svetimuose laikraš
čiuose reikia jas skirstyti 
taip, kaip skirstomi pelai iš 
grudų. ; 

Ypač politikos žvilgsniu ne 
viskas gali but tiesa kas šian
die apie Vatikaną rašoma. 

Kai-kuriuose laikraščiuose 
mes randame žinių, kad Vati
kanas su Kvirinalu susitai
kė. Tą neva faktą rašytojai 
paremia tuomi, kad vienas 
Italijos vyriausybės ministe-
ris apsilankęs Vatikanan po-
pežiaus ligos metu. Paskui, 
kad Italijos karalius popežiui 
mirus paskelbęs gedėjimą. Gi 
tas gedėjimas, tai ant visų vie
šųjų namų iškabintų vėliavų 
nuleidimas į pusę stiebų, prie 
kurių prikabintos vėliavos. 

Daug tiesos yra tame, kad 
miręs popežius daugiau už sa
vo pirmtakunus stengėsi su-
megsti Vatikaną su pasaulio 
Valstybėmis diplomatiniais 
ryšiais. Kelta klausimai su
taikinti Vatikaną su Italijos 
karalystė. Daugelis kardinolų 
tai tezei pritarė. Daug palan
kumo pasirodė ir iš karalystės 
pusės. Tečiaus galutinai nesu
sitaikinta. 

Dėlto iŠ reiškiamos pagar
bos mirusiam popežiui Be
nediktui XV spręsti apie dar 
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VYRIAUSIO BAŽNYČIOS VADO RINKIMAI 

KONKLAVĖS PASLAPTYS 
IŠKILMINGI POSĖDŽIAI PASALINIAMS 

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

asafifc 
TreciacLi čiacuems, 

^J 

(Užbaiga). 
Labai retai kad iš pirmo 

balsavimo išrinktų Ap. Sosto 
įpėdinį. Kaikurios konklavės, 
kaip Pauliaus V 1605 m., bai
gėsi viena diena. Ir atpenč, 
yra buvę labai sunkių kon-
klavių. Klemenso XII konkla-
vė 1730 m. tęsėsi šešis mė
nesius ir dvi dieni arba A-
leksandro VIII 1689 m. penkis 
mėnesius. XIX šimtmety il
giausia konklavė buvo Pijaus 
V m 1823 m., nes truko mė
nesį ir dvidešimts tris dienas; 
1903 m. išrenkant Pijų X tris 
dienas! tik septintu balsavimu 
buvo išrinktas. Įdomu ar ren
kant a. a. Benedikto XV įpė
dinį ilgai turės kardinolai ka
lėti? Į tris dienas turbūt ne
išrinks. Kad tik nereikėtų juos 
badu marinant priversti rin
kimų «larbą užbaigti! 

Po kiekvieno balsavimo, bi
lietai deginami mažoje krosne
lėje, kurios kaminas išeina per 
langą. Jeigu balsavimai ne
duoda pasekmių, įmaišo į bi
lietus kelias saujas slapių 
šiaudų, tuomet durnai juodi iš
siveržia. Jeigu popiežius iš
rinktas degina bilietus, 
be šiaudų, ir iš lauko 
tūkstančiai smalsių žmonių 
mato šviesius durnus. 

Pirmieji žingsniai naujai iš
rinkto popiežiaus. 

Tuotarpu atidaroma langas 
iš salės vidurio, per kurį ma
tomas vaizdas į Šv. Petro aik
štę (piečių). Vienas (kardinolų 
paskelbia miniai vardą naujai 
išrinkto Vyr. Kunigo. . 

" Niekuomet, rašo Stendlial, 
nesu matęs tokios žmonių mi
nios kaip einant konklavei 
1830 m. Adatėlė negalėtų nu
kristi ant žemės, o lietus py
lė kaip iš kibiro.... Nemalonu. 
Minia pradėjo nerimauti ir 
pykti. Veltui aš stengčiau 
jums atpasakoti džiaugsmą ir 
nekantrumą kurs, vienu aky

vo kitados, ypačiai XVI šimt 
met. Vos liaudis spėjo iš
girsti, vardą naujai išrinkto 
popiežiaus, bėgdavo į jo rū
mus ir apiplėšdavo. Tai buvo 
savo rųšies pop. dovana liau-
dziai. 

Konklavės išlaido^nelygios. 
XIX šimt. Leono XII konkla
va kainojo apie $100,000; gi 
Pijaus X apie $150,000. 

Taip pranyksta pasaulio gar-
be. " 

Belieka vainikavimo (ka
rūnacijos) ceremonijos. Į ke-' 
lias dienas po konklavės, po
piežius lipa į "sedia gestato-
r ia" (nešamąją sėdynę) gar
bingos gvardijos trimituojant 
ir jį su didele iškUme neša 
į šv. Petro baziliką. Įsėdus 
sostan.prieš jį ceremonijorius 
degina pakulų kniukštę saky= 
damas: "Šventasai Tėve, taip 

mirksniu, mus visus siūba-1 pranyksta pasaulio garbė". 
vo, kuomet viena plyta nukri
to nuo lango kurs buvo už-
murintas, o per kurį j balkoną 
turėjo išeiti kardinolas skelb
damas rinkimų pasekmes. 

Visų akys sutžiuro į besididi-
nančią lango angą. Visi links
mai šukavo. Netrukus anga 
tiek padidėjo kad buvo galima 
žmogui išeiti į balkoną. 

Pasirodė kardinolas; bet ne
drįso išeiti aikštėn, nes lietus 
visu smarkumu pylė. Trumpai' 
valandėlei lietui apsimalšinus, 
kardinolas įžengė balkonan. 
Begalinė minia, regis, nusto
jo kvėpuoti. Jeigu muselė 

Paskui, popiežiui šv. Mišias 
atlaikius, įteikia jam palijų 
— baltos vilnos apikaklę — 
valdžios ženklą. Tuomet užde
da trijų vainikų tijarą, vy
riausią popiežiaus galybės pa
žymį. 

XIX šimtm. vainikavimo ce-
remonijos daug savo iškilmės 
nustojo; norint jas surasti rei
ktų nužengti į Renesanso lai
kus (XVI, XVII šimtm.). Tuo 
metu būdavo iškilmingos 
vaikštynės į Laterano bazili
ką. Jos buyo organizuojamos 
nepaprastai gražiai. Kardino
lai jojo raiti, popiežius taipat 

mos liaudžiai sveikinant 
šaukiant. 

Tokios vainikavimo iškil
mės pranyko, bet svarbiausias 
apeigas Bažnyčia tino X šim. 
tm. išlaikė. Savo apeigų se
nove, didingu ir įdomiu cere-
monijalu, slaptingumo atmos
fera kuri dengia konklavę, ji 
tvirtina savo tradicijų jėgą ir 
savo įsitikėjimą į autoritetą 
kurs šimtmečius išgyveno ir 
paliko tas pats neatmainomas, 
nors tiek atmainų ir griuvėsių 
pasaulis yra pragyvenęs. 

* t/ 

KULTŪROS VAJUS 
CHICAGOS APYLINKĖJE 

NAUJAS, PAMAINYTAS 
MARŠRUTAS. 

butų skridusi, girdėtumei. Kar j jojo ant balto žirgo, Romos 
dinolas paskelbė vardą nau-! kunigaikščiai raiti jį lydėjo. 

Kaip tik naujai išrinkto pop. 
vardas paskelbta, vyriausias 

neįvykusį faktą, butų nenuo- kardinolų eina pas jį ir klau-
seklu. Nėra tečiaus abejonės,' sia: "Ar priimi išrinkimą į 
kad Kvirinalo ir Vatikano' popiežius sulyg kanoninių 
santykiai žymiai pagerėjo ir , (bažn. teisių) taisyklių? — 
gal bus pilnai užmegsti. 

, •- •- •_ •- *. 
• • • t • 

JUOKAI. 
Tėvas. Jei dar kartą gandras 

datus: Galvanauskas - - pirmi- į atskristų, ko tu dabar, Jur-
ninkas ir finansų; vidaus rei-' guti, norėtumei: broliuko ar 
kalų — Draugelis ac Skipitis; 
užsienio — Naruševičius, Kli-

sesytės ? 
Sūnelis. — Žinai, tėtyti, 

mas, Jurgutis; Švietimo - Do j jeigu tau vistiek, tai aš norė-
vydaitis, Važiotas; ūkio —\ čiau arkliuko jodinėti. 

—Mamyt, iš kur tu vėl ga 
vai mažutę sesytę? 

— Gandras atnešė! 
—O mūsų mokytoja sako, 

jog žiemą visi gandrai iš-
skrenda. 

— Žinai, vaikeli, tas gan
dras, kur sesytę atnešė, yra 
pasenęs ir lakioti nebegali. 

Kadangi Dievas nori kad aš 
priimčiau tą pareigą, aš nesi
priešinu. — Kokį vardą pasi
renki? " Išrinktasai pasirenka 
skirtiną vardą nuo krikšto var 
do ir jau kurio nors popie
žiaus vartotą. Tuo jaus jam 
duoda baltą sutaną ir kitus 
pop. vartojamus pažymius. 
Paskui kardinolai sveikina 
pop. priklaupę prieš jį bučiuo
ja į ranką. 

jai išrinkto popiežiaus. Aplo
dismentai gausiai pasipylė. 
Tuo pat laiku kanuolė Švento 
Angelo tvirtovės paskelbė mie
stui ir kaimams linksmą nau
jieną". 

Kiek vėliaus, popiežius su
teikia miniai savo pirmąjį pa
laiminimą. Prieš 1870 m. tas 
palaiminimas "urbi et orbi" 
miestui ir pasauliui buvo su
teikiamas iš lango per kurį 
paskelbdavo jo išrinkimą. Nuo 
1870 m. tai yra nuo to laiko 
kaip popiežius nustojo svie
tiškos valdžios, pažymint pro
testą, Leonas XIII, Pijus X, 
Benediktas XV teikia palai
minimą per langą kurs išeina į 

rfŠv. Petro baziliką. 
Vienas ypatingas įprotys bu-

Julijaus II vainikavimo me-

Kulturos Vajaus maršrutas 
Chicagos apylinkės kolonijoms 
seka tokioje tvarkoje: 
I1L 

Vasario 1 d. — Kenosha, 
Wis. 

Vas. 2 d. — Racine, Wis. 
Vas. 3 d. — Milwaukee, Wis. 
Vas, 4 d. — Liuosa. 
Vas. 5 d. — Sheboygan, WiS. 
Vas. 6 d. — Liuosa. 
Vas. 7 d. — Rockford, BĮ. 

• Vas. 12 d. — Chicago, UI. 
(Town of Lake). Po pietų. 

Vas. 13 d. — Melrose Park, 
a , 

Vas. 14 d. — Spring Valley, 
111. 

Vas. 15 d. — Oglesby, 111. 
Vas. 17 d. — Springfield, 

111. 
Vas. 19 d. — iE. St. Louis, 

iįl. vakare. 
tais, visi iškilmių dalyviai Vas. 19 d. — St. Louis, Mo. 
slinko pro kariuomenę, kuri. po pietų. 

Vas. 20 d. — Westville, EI. 
Vas. 21 — Cbicago Heights, 

plevėsuodama vėliavomis, su
darė grandį nuo Vatikano li
gi Laterano bazilikos. Mani
festacija praslinkdavo per 
triumfo vartus iškaišytus šil
ko audimais, gėlių girlando-
mis, brangiausiais kilimais. 
Arkliai išdabinti žvaigždėtais 
ltaparasonais (arklių iškil
mėms skiriamas apsiaustas); 
ginklai, kunigijos garbės žen
klai kaip jura saulės spindu
liuose tvyskėjo. Didinga pro
cesija Romos gatvėmis žygia
vo tarp rūmų padabintų Rytų 
kilimais, brangiomis medžią 

111. 

gomis, gėlėmis, grojant orkes- 4031 So. Rockwell S t , 
troms, artilerijai šaudant, Ro-

Vas. 22 d. — Harvey, BĮ. 
Vas. 23 d. — So. Chicago, 

111. 
Vas. 24 d. - - Indiana Har-

bor, Ind. 
Vas. 25 d. — Liuosa. 
Vas. 26 d. — Gary, Ind. 
Visais Vajaus reikalais Clii-

cagoje ir apylinkėj reikia 
kreiptis šiuo adresu: 

Fed. Chicagos Apskričio 
Sekreteriatas, 

Ign. Sakalas, sekr. 

Chicago, UI. 

f -
LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITU

CIJOS PROJEKTAS*) 
(Pabaiga). 

71 §. 
Įstatymai visiems piliečiams yra lygiai 
taikomi. Visus piliečius teisia paprastieji 
teismai. Karius už tarnybos nusižengimus 
teisia tam tikri teismai. 

Ypatingi teismai gali būti karo metu 
karo stoviui esant tik išanksto atatinka-. 
mų įstatymų nustatytais atsitikimais. 

VI. Vietos Savivaldybės 
• f 

72 §. 
Valsčių, apskričių ir miestų bendruome

nėms laiduojama savivaldybės teisė įstaty
mų ribose. 

Įstatymų nustatytąja tvarka šios ben
druomenės rūpina valstybės vietos valdy
mo reikalus. > ~ ? 

Jas turi teisės apdfcti savo narius mokes
niais bendruomenių reikalams, einant tam 
tikrais mokesnių įstatymais. 

73 §. 
Bendruomenių organų rinkimų pagrin-

dan dedama visuotinis, lygus, tiesus ir 
slaptas balsavimas ir proporcingoji rin

kimų sistema. 
74 §. / 

Valstybės Vyriausybė prižiūri, kad sa
vivaldybės organai atliktų savo pareigas, 
ir kad jų veikimas nebūtų priešingas vai-
stybės įstatymams. 

Savivaldybės organų ginčo bylas su Val
stybės Vyriausybės organais sprendžia 
teismas. 

» . ' • • • * 

VII. Respublikos gynimas. 

f 75 §. 
Visi Lietuvos Respublikos piliečiai da

lyvauja jos teritorijos gynime. 
76 §. 

Respublikai ginti organizuojamos gin
kluotos pajėgos milicijos pagrindais. 

Ginkluotų pajėgų organizaciją, komple
ktavimo budus, rųšį ir tarnybos laiką nus
tato įstatymai. 

77 s 

Tų karių šeimoms ir patiems kariama, 
kurie einant karo tarnybą nustos savo 
sveikatos arba gyvybės^ patikrinama val
stybės globa ir aprūpinimas. **• 

VIII. švietimo reikalai. 

78 §. 
Mokslas, menas ir jų mokymas yra lai

svas. Valstybė juos globoja ir remia. 

79 §. 
Mokyklas steigia t Valstybė, savivaldy

bės, visuomenės organizacijos ir atskiri 
asmens. Mokyklų steigimą bei, tvarką nu
stato tam tikri įstatymai. Visos mokyklos 
yra Valstybės žinioje ir priežiūroje. 

80 §. t 
Religijos mokslas yra mokyklos progra

moj, išskyrus mokyklas, įsteigtas vaikams, 
kurių tėvai nepriklauso jokiai tikybinei 
organizacijai. Religijos privalo būti mo
koma pagal reikalavimus tos tikybinės 
organizacijos, kuriai priklauso mokinys. 
Nuo tikybos pamokų lankymo ligi 16 me
tų amžiaus mokinį gali paliuosuoti jo tė
vai ar globėjai, po 16 metų — pats moki
nys. 

81 §. 
Pradžios mokslas vaikams dėstomas jų 

gimtąja kalba* yra privalomas ir nemo
kamas. 

82 §. 
Aukštesnkuns moksjio ir mokymo įstai

goms pripažįstama autonomija tose ri
bose, kurios nustatomos toms įstaigoms 
įstatymu. 

IX. Tikybos ir kulto daįfkai. 

88 §. 
Valstybė pripažįsta įstatymų ribose re

ligines organizacijas ir jų teisę tvarkytis 

taip, kaip jų kanonai arba statulai rei
kalauja. 

Juridiniai bažnyčių asmens (personae 
morales) yra juridiniai asmens valstybėje. 

84 §. 
Valstybinės tikybos Lietuvoje nėra. 

X. Šalies finansai. 

85 §. 
Uždėti gyventojams mokesniai ar skirti 

iždo išlaidos tegalima įstatymo keliu. 
86 §. 

Valstybės pajamų ir išlaidų sąmatos 
didumas nustatomas įstatymų keliu kas
met kiekvieniems metams skyrium. 

Įstatymų keliu sąmatos taikinimas ga
li būti pilnai ar dalinai pratęsiamas ligi 
naujos sąmatos priėmimo., ' 

87. §. 
Įstatymų numatytų sąmatos dalių vyk

domoji valdžia negali perdėlioti. Valsty
bės pajamų ir išlaidų sąmata nustatoma 
ar vienu bendru įstatymu ar atskirais įs
tatymais. 

XI. Konstitucijos peržiūrėjimas ir pakei
timas. 

88 §. 
Konstitucijos peržiūrėjimo ir pakitimo 

iniciatyva priklauso Taatai ir Seimui 
Konstitucijos peržiūrėjimo ir pakeitimo 

klausimą gali iškelti arba 2-3 posėdyje 
dalyvaujančių iš 2-3 visų Seimo narių, ar
ba 50,000 turinčių teisės rinkti į Seimą 
piliečių. 

Kaip pirmu, taip ir antru atsitikimu 
Konstitucijos peržiūrėjimo ir pakeitimo 
reikalingumas r atiduodamas spręsti Tau
tai referendumo keliu. 

Jeigu dalyvavusių balsavime piliečių 
dauguma pasisako už konstitucijos pakei
timą,̂  tad Seimas tuojau paleidžiamas ir 
šaukiamas naujas Seimas, kuris svarsto 
ir priima Konstitucijos -pakeitimo įsta
tymą. Svarstant tokį įstatymą turi daly
vauti 2-3 visų Seimo narių ir priimti 
2-3 esamųjų posėdyje. 

XII. Įvedamieji nuostatai. 

89 §. 
Šią Konstituciją paskelbus Steigiama

sis Seimas palieka Seimo vietoje ligi bus 
sušauktas Seimas. ; 

90 §. 
Pirmojo Seimo rinkimų dieną nustato 

Steigiamojo Seimo Pirmininkas, veizėda-
mas, kad ji butų ne vėliau kaip po 3 mė
nesiu nuo Konstitucijos paskelbimo die
nos. 

91 §. 
Si Lietuvos Valstybės Koųstįtucįja į-

gyja gaHos nuo jos paskeHuiao dienos. 

v. d 
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Gyvenimas: 
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DR.P. 
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1821 Sout 
i Valandos: 10 i 

po pietų; 

> 
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Trečiadienis, Vasario 1, 1922 D R A U G A S 

DR. G. M. GLASER IDR. A. K. RUTKAUSKAS E 
į GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4442 South Western Avenue 
Telefonas Lafayette 4146 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 m 
Spie tu ir 7-8 vakarais . N e d ė l d i e - J 

Prakukuoja 30 metai 
Ofisas 3149 So. Morgan SL, 

^Kertė 32-nd St., Chlcago, 111. 
SPECIJALISTAS 

įMoteriŽku, Vyrišku ir chroniškų 
gniaLs Ūktai po pietų S iki 5 v a l . g j j Ugų. 
i f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l imi l l l l l l l l l l l l i Ofiso Valandos; N u o 10 rytoj 

•iki 3 . po pietų, nuo 6 iki 7 vak. 

^Off ice TcL Blvd. 782U jo 
a Pranešimas 

l D . M. T. S T R I K O L I S 
3 Lietuvis 

GYDYTOJAS I R CHTRCRGAS 
?, Perkėlė savo ofisą i 
o 4001 SOUTH A S H L A N D A V E . 
•jVAL.: 10:30 iki 12; 8:30 iki 6 lrte 
S 8:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 

N a m . : 2914 W. 43 St, • 
Tel . Lafayette 263 JJ 

«r**o^¥Wtto^*tiri5roiWo'o'bt8 

DR. S. NAIKEL1S 
LIETUVIS 

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

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak 

Nedėl iomis nuo 10—?• 
Telefonas Yards 2544 

"• 
DR, CHARLES SEGAL 

tėlė savo ofisą po numeriai 
29 SO. ASHLAND AVENUE) 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Tai.: ryt* nuo 10—12; nuo 2—5 
pietų: nuo 7—8:30 vakare. 

idėMomis: 10 iki 1. 
Telefonas Dreze l 2880 S 

DR. M. STAPUUONIS 
NAPRAPATH 

| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avenue 

9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
Nuo ?• Iki 8 vaicare. 

redėliomis nuo 10 iki 2 po pietų. 
Telefonas Yards 687 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave, 
Tel. Yards 994 

OFISO VAL.: 
8 iki 10 v. ryto. 1 iki 3 ir 7 iki 
9 v. 
Tel. Nakt imis ir nedėl iof p o pietų 

Oakland 1294 

iiiminiiiiiiimiiiimiiuiiiiiiiiimmuini 
Telefonas Voo B n w 194 

a 1139 Independenoe Blvd. 

DR, A. A. ROTH, 
Gydytoja* rt 

6pecijalistaa Moteriškų, Vyriška 
Valku Ir visų chroniškų Ilgų 

VALANDOS: 10—11 ryto 9—M m 
pietų, 7—8 vak, Nedėl iomis 19—19 4 
o f i sas 3364 So. B a l e t e * Bfc, Chiemg* 

TeJefoaas Dvover 9693 
MMtiininiiiiiiiiiiiHittHiniiiiiiiiiiniiiiir 

% 

DR. R. G. GUPLER 
CHIRURGAS 

Kamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 lkl 6 po 

pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver 
ge vakarais. 

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

L
" • • • • • i* • • mmmmmmc"»•—i»«»»»imi mmmmmm*&m^»>* • a , i w f » w i LIETUVIAI AMERIKOJE. ' 
m*-~^K • • i w į p » n i > mmm a « . n » » r -. -f:; t ~ ~'r - r -. m » • * - -. a a n • ! 

DŽIAUGSMINGAI PASITI
KO Lnrr, ATSTOVĄ. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty}: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 324 

Telefonas Central 8899 

I Vakarais, 812 W. SSrd WL 
Telefonas: Yards 4881 

1 

Dr. M. Stupnicki 
į 3107 So. Morgan Street 

CHTCAGO, DLLINOI8 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 i i ryto: 
B po pietų iki 8 vak. l tedė l le - , , , 

mis nuo B iki 8 vai , vakare. 
I ii J | i i Į i ' I " ~ i " i i '~ 

— - J į - • — — -1— —"Į—*—Į— • 

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

TeL Canal 9118 
Valandoe: l t ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. 63rd Str. 

TeL Prospect 3488. 
! • » » « • » • — ^ S B « S e a e » » « • — — — • m — •• s»^fc 

, = 

TeL Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Uandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki* 
t iki 9 vakare po pietų; 

: ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose teismuose 

Ę Miesto Ofisas: 
4)1 S. Dearborn St, Room 1040į 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3261 S. Halsted St. 
% Telefonas: Boulevard 658. 
« € € € € « € € € € € € € « € € € € « € € € € < 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-127 N. Dearborn St. 

TeL Dearborn 8698 
Vakarais: 10736 S. Wabaah Ave. 
Roseland Tel . FuUman 6377 

> » » » » » » » • » • » » » • » » • • • « • • » » » n 

Tel. Randolph 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 South L a Salle Street 
R o o m 1303 

Valandos: 9 ryto iki S po pietų 
.Narnų TeL Hyde Park 8396 

89* * * » • * ' • » » » • » • ' • » » • • • • • • • • £ 

- - • — -r T • •• • • mJĖ 

Telefonas Canal 5395 

i JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 a Oakley Ave., Ghicago 

Arti 23 čio Place. 
s™. 

Baitimore, Md. — 22 d. sau
sio mūsų. koloniją aplankė 
Lietuvos Atstovas gerb. Y. 
Čarneckis. 

Apie antrą valandą supil
kėjo virš dvidešimts automo
bilių pas Šv, Arponso svetai
nę. Išpuošti amerikoniškomis 
ir lietuviškomis vėliavomis 
traukia ilga eilė automobilių 
gražiausiomis miesto gatvė
mis Union stoties linkui. Apie 
300 lietuvių su miesto majoru 
priešakyje pasitiko gerb. sve
čią ir jo palydovus pp. Mas-
tauską ir Viniką. Amerikonai 
pamatę tokią puikią parodą 
tik stebiasi ir klausė, kas čia 
per vieni paukščiai pasipuo
šia tokiomis vėliavomis: gelto
nos — žalios — raudonos spal
vomis. Begaliniai gražiai at-
mušo šaulės spinduliuose. 

Svetainėje r pasitiko parap. 
choras su žinomu muziku p, 
Čižausku priešakyje. Pratruko 
galinga lietuvių daina iš 60 
jaunų krūtinių. 

500 Šv. Alponso svetainės 
sėdynių buvo užimtos ir apie 
tiek stovėjo pasieniais ir tarp 
duryje. Galinga daina... vėlia
vos... Atstovas.... begaliniai 
pakėlė žmogaus dvasią. Neži
nai ar verktt ar kitką daryti 
iš džiaugsmo. Taip nesenai 
mes buvome visų spaudžiami, 
išjuokiami, persekiojami. O 
šiandien Lietuva nepriklauso
ma valstybė... Atstovas.... Nei 
sapnuota, nei svajota. Kuo ne 
stebuklas! 

Kad ir bedarbė viešpatau
ja, visgi parduota bonų už a-
pie $2,000 ir aukų surinko ne
mažai. 

Po prakalbi g. svečiai ap
lankė mūsų puikią bažnyčią ir 
kleboniją. Vakare buvo vie
na iš geriausių vakarienirj 
kurioj buvo apie 100 svečių. 
Dalyvavo beveik visa Baltinio -
re inteligentija. Daug prakal
bų, linkėjimų pasakyta. Mies
to majoras Broening netik sve
čią pasitiko, bet šaunią pra
kalbą pasakė svetainėje ir per 
vakarienę. Taip ir siūbavo ko
lei visi skirstėsi namo. Visą 
dieną su mumis p. Mastaus-
kas viską papasakojo apie mū
sų vargus. Vienas iš Atstovy
bės narių pasakė neklausyti 
tų visokių priešų leidžiamų 
laikraščiuose išpustų visokių 
gandų. Jei, girdi, yra kas kal
tas, tai tardymas parodys ir 
bus nubaustas. 

. Dalyvavęs. 

telefonas Boulevard 4139 

Tel. Boulevard 2160 j 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

į3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, TLIJ 

i 

Dr. L E. M A K A R A S 
lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

j Ofisas 10900 a Michigan Ave. 
' VaL 10—13 ryte; 8—i po pietų, 

8:89—8:89 vai. vakarą 
Reaidencija: 10638 Peny Ave. 

TeL PuUman 341 Ir PnlL 349 
p | i • I I I . - - - - - - - » — » - ~~BI 

A. Nasalsl 
Graborius 

Patarnauju lai-j 
dotuvėse, ves
tuvėse, krikš
tynose Ir kituo
se reikaluose^ 
Kainos prieina-' 
mos. 

13307 Auburn Ave. Ohicago.į 
WCCCCCCCCCCC€< 

mJ| bendrai darbuotis. 
To vakarėlio tikietus galima 

gauti pas L. Vyčių kp. ir 
Dramos Dr-jos rengėjus. 

Dabar susilaukėme lietuvio 
vargonininko. Tikimės dides
nio veiklumo pas jaunimą. 

Choras urnai padidėjo. Sau
sio 24 d. buvo antra repetici
ja. Jau daugiau giedorių at
silankė. O dar tik pradžia. Pa
matysim toliaus. Varg. J. Kai-
lukaičiui linkime pasisekimo 
ir ilgiausius rfcetus gyventi 
Sheboygane. 

S. L. Rėklaitis; kp. rast. 

9:00 vai. vakare. 
Nutarė knygynui užnpenu-

meriuoti geriausius laikraš
čius. Tą darbą pavedė komisi
jai. Taipat nutarė pasirūpinti 
padirbti iškabas svetainėj ir 
iš lauko. 

Dabar yra proga žmonėms 
pasinaudoti geromis knygomis 
ir laikraščiais. Lankykite 
knygyną. 

J. N. 

ĮRENGĖ KNYGYNĄ. — JĮ 
GERINA. 

Cicero, UI. — Sausio 23 d. 
Šv. Antano par. svet. įvyko 
Kat. Spaudos Dr-jos susirin
kimas. 
Sus-mą atidarė senasis pirm. 

įt Tamošaiti* ir užleido vie
tą naujajam, J. Mockui. \ 

Nutarė surengti agytaviška 
vakarą vasario mėn. Tam dar-
gui išrinko komisiją: J. Moc
kų ir J. Naraką. 

Išdavė raportą iš knygyno 

NAUJAS VARG. — PAGER 
* BIMO VAKARAS. 

gyno. L. Vyčių 14 kp. aukojo 
$5.00, Visų Šventų Vyrų ir 
Moterų Dr-ja $1.58, L. D. S. 49 
kp. užprenumeravo savo or
ganą " Darbininką. Šv. Anta
no parap. benas puikiai pagro
jo per atidarymo vakarą. Vi
soms prie to prakilnaus dar
bo prisidėjusioms draugijoms 
Spaudos Dr-ja taria ačiū. "Kvie 
čiamos ir kitos draugijos pri
sidėti prie šio gražaus darbo. 

Knygyno vardas: Šv. Anta
no parapijos knygynas. Jis y-
ra atidarąs antradieniais ir 
penktadieniais nuo 7:30 iki 

LIETUVOS ATSTOVAS 
LANKYS. 

Šiuomi turime garbės pra
nešti, jog Lietuvos Atstovas 
gerb. Čarneckis lankys že-
miaus paduotas kolonijas. 

Vasario 1 d. — Wilkes Bar-
re, Pa. 

Vasario 2 d. — Kingston, 
Pa. ' 

Vasario 3 d. — Liuosa. 
Vasario 4 d. — Plymouth, 

Pa. 
Vasario 5 d. — Scranton, 

Pa. 
Vasario 6 d. — Liuosa. 
Vasario 7 d. — Forest City, 

Pa. 
Vasario 8 d. — Sugar 

Notcb, Pa. 
Vasario 9 d. — Pittston, Pa. 
Vasario 20 d. — Tamaąua 

ir Coaldale, Pa. 
Vasario 21 d. — Liuosa. 

LIETUVIŠKI KRUTAMI PA
VEIKSLAI GENAVAITĖS 

GYVENIMAS. 

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: 

Vasario 2, Detroit, Mich Šv. 
Antano parap/ 

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

Liet. Teatro Bendrovė 
Vedėjas A. Lukšis. 

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

Adresas: 
Ona Mežutavičienė, 

Šiaulių miesto, Šimsės g. 
Sav i namai. Lithuania. 

atidarymo. Pasirodė, kad šios 
draugijos prisidėjo prie kny- Vasario 22 d. - - New Phila-

delpliia, Pa. 
Vasario 23 d. — Minersville, 

Pa. 
Vasario 24 d. — Liuosa. 
Vasario 25 d. — Mt. Carmel; 

Pa. 
Vasario 26 d. — Shenandoalt 

/ 6 

ir Mahanoy City, Pa., arba 
Mahanoy <?ity galima vasario 
27 d. 

Vasario 28 d. — Hazelton, 
Pa. 

Lietuvos Finansų Misija 
Paskolos Skyrius 

370 — 7-th Avenue, 
New York City. 

NAUJOS MALDAKNYGĖS Iš LIETUVOS, 
G a v o m e iš Lietuvos daugybė Maldaknygių, Kantičkų, Ir kitokių* 

knygų. Didel is Šaltinis, Aukso Altorius, Balsas Balandėl io , Dangiš 
kas Balsas. Kantičkos visos yra labai gražiuose apdaruose. 

Laiškams rašymui popieros su pasveikinimais ant šv. Kalėdų. 
Atviručių su Lietuviškais parašais šv. Kalėdų pasveikinimui. 
Taipgi turime popieros la i škams rašyti skrynutėse, didžiausiame 

pasirinkime. 
Del š ių dalykų meldžiame kreipties pas 

PAUIi P . BALTUTIS 
661 W. 83-rd St. Tel. Yards 4669 Chlcago, 111. 

priešai Sv. Jurgio Bažnyčios, ant Bridgeporto. 

A r j u » Kankina Plei«kxiu>* ? 
NAUDOKITE; JhįffteM 
Ar JumsGaWo» 0£*rlieetiP 
NAUDOKITE fitįffles 

'Slenka 

m 
Ar J ipn Plaukai 
NAUDOKITE / 

Ar ]%$ Norite Apaa JH* Norite Apsaugoti* Juos ? j 
NAUDOKITE PtįĮfleS J 

Uila i lymui savo p laukų .grasiais ir tankiais 
NAUDOKITE Jįtljffli 

m>~ Užlaikymui galvot odo* sveiku ir to 
f NAUDOKITE lįjDįffli 

• ir tankiais 

ir tvarias 

Sn&«s galima ganti visose sptiekose ^o 65c. boniCT., arba tiesiog 
iš išdirbčju per paštą už 75c. bonka. 

P . A D . R I C H T E R A C O . 
3 r d A v a . Sc S 5 t h S t . R r o o k r y n . N. Y. 

Hl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

S. D. LACHAW1CZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-
Sgiausia. Reikale meldžiu atsišau-
£k\i, o mano darbu busite užga-
snėdlnU. 
=2614 W. SSrd PI. Chlcago, 

iliuiJiunmnniSfiuttiffliiHii 

Sheboyg«n, Wis. — L. Vy
čių 51 kuopa susirinkime lai
kytame sausio 23 d. š. m. nu
tarė surengti vakarienę vasa
rio 18 d. š. m. parap. svet. tik
slu pagerbti kuopos naująją 
valdybą, naujuosius narius ir 
mušu. vargomninką p. J. Kai-
lukaitį. Prie pagerbimo naujo
jo vargon. prisideda ir She-
boygan'o Jaunuomenės Dra
mos Dr-ja. Tos draugijos at
stovas p, P. Čižauskas atsilan
kė į Vyčių kp. susirinkimą 
tuo reikalu. Abidvi šios orga
nizacijos sutiko tą vakarą ben
drai rengti. Užtai garbė šios 

DIDŽIAUSI, MODERNIŠKIAUSI PA
SAULY LATVAI, SAUJfUS APSI

ĖJIMAS SU KELIArVIAIS. 
Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 

ar netoli Jo. 
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą 
Russia ir visas Baltiko Valst. 

tiesiai į Hamburgą 
SAXONlA K o v o 7 
CaMa $160.00 U I Kl. $103.50 

Taksų $5.00 
Per C H E R B O U R O SOUTHAMPTON 

LTVERPOpL and GLASOOW 
ftATURNTA ( iš Port iando) Vas . 16 
ALBANIA (Cabin t iktai) . . Vas. 18 
\\.i\VM\\ Vasario 25 
SCYFHIA Vasario 25 
Per Angl i e a r Hamburgą i Danzig 

$106.50 
Per Licpojų $110.00 

T a x $5.00 

Šiandie Pinige Kursas 
Siunčiant Lietuvėm per 
06 centai ui 100 Anks. 

— arba — 

180 Auks. ui viena Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufactoriog 
Oistricl Bank 

State Bank—Clearing BTouse 
Bank. 

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

R**. TeL Cicero 6666 
Ofiso TeL Oieero 4 * | ' 

OR. J. SHIN6LMAN ii 
1325 So. 4$ Oourt !! 

N. E. Cor. 49 Oourt Ir 12 Str.« • 
ant viršaus vaistyničios. 

^@ t̂v̂ ^%aâ â 66)6)6)»»ee»6)f>%t|: 

^Tele fonas Yards 1128 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABOBTUS 
Balsam uotoias 

Turlų automo
bilius visol 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Ghicago. 

^įįij'f'jĮ',P)[",c'fPįf>,f^f^F^^f 

FABIOKMS ll Ml H VI 

<>< i l a i n • 
.di akoii 

N( I .M, 
J.v . , ' » . - t , . ' • .<« M ! 

| I I M I r ii ii '«• >. 

T ' B' 611 

U\? JUSĮĮ AKIS 
Ar esi nervuotaa, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos ak}s 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamietai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave. , Chioago 
kertė 18-tos gatvės ; 8 lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Virini PLATT'S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: N u o 10 ryto iki 9 
ra. Nedė l iomis nuo 9 ryto lkl 
12 dlen. 

f 

Tell Canal 25' 

DR. C K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTAS 

1821 S. Halsted S t , Chlcago, DJ. 
K a m p a s 18th St. 

Valand.: 9—12 rytą ir 2—9 vak 

DRAUGIJŲ 
l^ lvhr-nTToVeKavŲ, Kukardu, visokių Ženkleliu, Guzikučių, Ant-
Ju/11 U t U V C spaudy ir kitokių Draugystėms reikaliftgų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPAS CO-, 90-92 Fer ry St . N e w a r k , N. J . 

EEIKALINGAS jaunas vaiky-
nas ''Hiessenger" gerą proga a-
toičiai. Atsišaukite ypatiškai. 
UNIVERSAL STATE BANK, 

3252 So. Halsted Str. 

lių ir kitokių draugystėm raka- iiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmii 
lingu ddyk^ p o ž E U , IBENERIAI <^ îMaTES 
1908 W. Division Str. Chicago. I " D R A U G E " 

iiiiiiiiiiiiijuKmimiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiM 

DIRBTUVE f 
Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkl< 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lletuviškcf 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewritlng, pirkly bos tei
sių, 6uv. Valst. istorijos, "abelnos isto
rijos, geografijos, politUcinės eokno-
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 11d 
4 valandos po pietų: vakarais nuo I 
lkl 19 vai. 
3106 S. Halsted St., Chicago. 

kolonijos jaunmiui uz sutari- ^nnij^niiiiiiiiiiiilllliiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiuiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT( iiJiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiuiiiiiiiiiiiifniiiiiiuiiii> 

PRANEŠIMAS 
" J ? ^ ^Č -

DR, C. K, CHERRYS 
."t. > 

•. DENTISTAS I R RADIOGRAFJ 
'2201 W. 22nd Str., k a m p . Leavit 

P h o n e Canal 6222j 
% 
Ę Jsteigė savo ofise pilnai apru-3 
įpintą X — spindulių laboratoriją.;į 
;į;ŠTrauklama X —spindulių paveik-! 
Ilsiai suradimui J vairių dantų, gal
avos ir žandų ligų. 
r.'f 

i TeJ. Boulevard 767 ' 

Emerald Dairy Lietuviška 
PIEN1NT\Č1A 

Išdirbame geriausią pieną, u 
smetoną, sviestą ir suriua. Ui-;* 
sakymus pristatome į groeer-
nes ir namus. Duodame "iee-' 
boxes" ir ledus. Kainos piges-įi 
nės negu kitų kompanijų. 

ST. DAUGĖLA 
SAVININKAS 

3251 So. Emerald Ave 

i i 

e 
°c 
c 
« 

iii 

DR. A, E. MILLER 
GYDYTOJAS ir CHTKURGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland A v e 
Vai. 2 — i po^.pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1616 W. 47 - tn Str. 
Vai. 11 iki 1 p o plet. Ned. I I — 2 

Ofisas Tel. Blvd. 2964 
Res. Tel. Sutarimai ir NafttPfti 

Šaukimai Lafayette 1106 

(o 

« . . . 

•.••JI 

VALENTTVE DRESMAKING 
OOLLEGES 

2407 W. Madlson, 1650 H. W« 
6205 S. Halsted. Streets 

167 Mokyklos Suv. Valst4|oae. 
Moko Siuvime, P a t t e m ų Idr-^ 

pimo, Desi^ning bizniui ir aa-j 
m a m a Vietos duodama d; 
Diplomai. Mokslas lengvais 
įmokėjimais. Klesos dienomis ll 
vakaraia Reikalaukit knygel i 
Tel. Seeley 1641 

SARA PATEK, 

Į - . • • • • - » 

Tel. Lafayette 4223 
i P L U M B I N G 

Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YUSKA 
3228 W. S6-th Street 

i 

PUTINKITE "DRAUGĄ' 



/ » 

DRAUGAS ^Trečiadienis, Vasario 1, 3322 

k*»+*»%% S**K 

JIEMS BUVCS "JUO 
KAS." 

Perniai birželio mėnesiu du 

AREŠTUOTAS UŽ SUK
TYBES. 

Kažkoks George Strasser, 
jaunu bernioku John Eckst- j 6408 Ąberdeen gat., suimtas 
rom ir George Gould, su re
volveriais užpuolė Standard 

\ 

Oil Co. kolektorių ir atėmė 
'14 dol. 

Abudu suimta. Vakan jie 
pašaukti kriminalin teisman. 
Teisinosi, kad juos "moon-
Bhine , , padarė plėšikais. Gir
di, kolektorių jie užpuolę *tik 
juokomis. 

Gi plėšikų advokatas \ tei
sėją dar atsiliepė: 

" J e i tą bylą spręstų pat
sai John D. Rockefeller, ji
sai pasakytų abiem eiti sau 
ir daugiau nenusidėti." 

Teisėjas Scanlan tą klausi
mą atidėjo iki šiandie. Šian
die jis tar s savo nuosprendį 
apie tuos "juokdarius. ' ' 

PRIEŠ REVOLVERIŲ 
PARDAVINĖJIMĄ. 

Daugelis visoj šaly firmų 
pardavinėja visai laisvai re
volverius, Tam tikslui į laik
raščius dedami paskelbimai. 
Ir kas nori, tas gali parsi-
siųzdintį revolverius. 

DaJbar pakeliama kampani-
i"*#f firmoms uždrausti parda

vinėti revolverius be valdžios 
leidimo. -"Nes, sakomą, kad 
šiandie tuomi naudojasi pik
tadariai ir nestebėtina, jei jie 
šaudo žmones. Nes gali leng-
vu būdu įsigyti tuos ginklus. 

Visi sako, kad kuomet bus 
uždrausta pardavinėti, pikta
dariai visvien turės ginklus. 
Bet ramiems žmonėms nebus 
galima gauti ginklų nei savo 
n a m u s a p s a u g o t i . 

NEGIRDIMA APIE BYLAS. 

Pereitų metų pabaigoje per 
angliškus laikraščius visuome
nė buvo įtikinama, kifd praė
jusio sausio mėnesiu tikrai jau 
bus teisiami kyšių ėmėjai na
mų statymo unijų "business" 
agentai i r k i t i 

Pasibaigė sausis ir vis nie
ko apie tai negirdima. "Grand 
j u r y " tuos žmones apkaltino, 
gi valstijinis prokuroras iki 
šiolei jau turėjo atlikti savo 
pareigas. 

Tečia«s nieko nedaroma. Gi 
tie agentai posenovei "agen-
fauja. 

**«*****« i rietėms. Nutarė rengti kokias 
* | nors pramogas, a r šiaip vaka

rą ank naudos koplyčios pas
tatymo. 

Eaportą iš centro susirinki
mo išdavė delegatės, "praneš
damos seserų pageidavimą, 
kad Akad. Rėmėjų skyriai pa
sidarbuotų per šešis mėnesius 
del naujos koplyčios pastaty
mo. Manoma išleisti serijas už 
kurias padovanotų automobi
lių. 

ir traukiamas teisman už vi 
liojimą nuo žmonių pinigų 

J i s vaikščiojo per namus šaky-1 s p o r t a s i s k yr iaus veiki 
damas atstovaująs kokią tai 
anglių firmą ir siųlė žmonėms 
pigiai pirkti anglių, reikalau 
damas rankpinigių. 

Atsirado lengvatikių, kurie 
jam davė " a n t rankos." 

Kuomet pagaliau anglys ne 
buvo pristatomos, Strasser 
susektas ir areštuotas. Paskir
ta už jo paliuosavimą 9,000 
dol. paranka ir jis atiduotas 
kriminaliu teisman. 

BIBLIJISTŲ PLEPALAI. 

North Side. — Kaip kitas 
taip ir mūsų koloniją nepa
miršta atlankyti biblijos 
"s tudenta i" . Jie, kaip pikta 
dvasia, ieško ir negali surasti 
sau vietos. Kaip kad jie vie
tos sau nerenda taip ir pase
kėjų mažar* tesugaudo. 

Rodos, kad žmonių kaip ka
da ir nemažai atsilanko į jtĮ 
prakalbas, bet mažai tėra at
sivertėlių, nes ji« savo nesą
moningu Jbiblijos aiškinimu 
negali įtikrinti žmones, kad 
jie už kelių metų nebemirs. 
Tokiems biblistų plepalams 
nebent pamišėlis galėtų tikė
ti. Kur galima rasti protau
jantį žmogų, kurs įtikėtų, kad 
u? dviejų ar penkių metų 
žmonės nebemirs. 

Daug ir kitų nesąmonių jie 
bando tamsiems žmonėms i 
makaules įkalti, kad tik juos 
atitraukus nuo tikėjimo. Gai
la, - kad kai-kurie kata
likai lankydami jų pra
kalbas ir girdėdami niekini
mus jų tikėjimo, kaip neby-
lai tyli ir nesigina. Jeigu šuo 
jų kūną praTJėtų draskyti jie 
gintųsi, bet nemoka kaip savo 
sielos apginti. 

Vietinis. 

mo. Komisija aiškino jog del 
kai-kuriij priežasčių, ypatin
gai del skerdyklų streiko, ne
buvo galima įvykdinti agita
cijos savaitę. Taipgi ir pasi
linksminimo vakaras mažai 
naudos atflešė. 

Tolesniai sekė naujos valdy
bos rinkimas. Dvasios vadu 
gerb. kun. A. Martinkus, pirm. 
M. Šedienė, pag. V. Galnaitė, 
nut. rast. M. Mikšaitė, fin. 
rast. Z. Jurgaitė, ižd. D. Jur-
gutaitė, iždo glob. K. Šlušnai-
tė. 

Turiu priminti jog šie asme
nys valdyboj yra tai darbš
čiausios moterys. 

Šiamie susirinkime prie or-
gan. prisirašė T. Šetikienė. 

Laikau už priedermę išreik
šti viešą padėką mūsų veikė
jams vyrams, F . Verygai, S. 

Įšlušniui, J . Jurgučiui, A. Ba-
davičiui, už pasidarbavimą ir 
parėmimą pasilinksminimo va
karėlio. Ačiū, aČiu vardan dr-
jos. Rėmėja. 

kaktuvių apvaikščiojimą. Da
lyką rimtai apsvarčius, pasi
rodė, kad mūsų kolonijai ir a-
pylinkei dalyvauti Chicagos 
rengiamame apvaikščiojime.ne 
butų pasekminga, dėlto, kad 
visai mažai tegalėtų tame ap-

f 

į vaikščiojime dalyvauti. 
Toliaus, nutarė turėti apvaik

ščiojimą Roselande 16 d. va
sario i r , k a d užkviesti West 
Pullmano ir Burnsidės draugi
jas ir visus tenykščius lietu
vius. Tam darbui i t užkvieti-
mui garsių kalbėtojų tai die
nai išrinko komisiją. Kadangi 
laikas yra pertrumpas susi
nešti su visoms draugijoms tai 
nutarė sušaukti mass-mitingą 
sausio 29 d. bažn. salėj. 

Susirinkimas buvo gana gy
vas, nes stotis susideda iš 14 
narių. 

Valio Roselando ir apylinkės 
lietuviai." Galime tikėtis, kad 
per 1922 m. bus daug nuveik
ta del mūsų Tėvynės Lietu
vos labo. Swan. 

moniu ir mbininfru 

SUPAŽINDINIMO VAKA 
RAS. 

>' 

NEPAVYKO PLĖŠIKAM. 

Vakar rytą du plėšiku už
puolė juĮ)ilierinę krautuvę, 
325 West Madison gat. Krau
tuvės savininką surišo, pasiė
mė brangumynų ir bėgti. 

Tai pamatė netoli stovįs po 
licmonas. Danu juodu vyti<es. 
Plėšiku iš baimės dūmė vie
non gatvaitėn, kaip kartas 
ten, iš kur negalima išeiti. -

Abudu suimta. Pasisakė e-
są: Norman, 23 m., ir Carr, 
24 m. Abudu iš Rochester, 
N. Y. 

DAUGIAU GERŲ KELIŲ. 

Cook apskritis šiandie tu
r i 243 mailes gerų kelių. Pra
nešta, kad šįmet dar nors 70 
mailių kelių norima pravesti, 
t y . su akmenėliais- i r cemen-
tu išpilti. 

Šiandieną, vas. 1 d. Šv. Jur
gio parap. svet. (Bridgepor-
te) įvyks iškilminga L. Vy
čių Chi. Aps. i r choro rengia
ma vakarienė priėmimui ir su
pažindinimui p. Saurio4u dva
siški ja, katalikiška inteligenti
ja ir su visu katalikišku jau
nimu. 

Ypatingai pageidaujama, 
kad šiame vakare dalyvautų 
visi Chicagos ir apylinkės 
vyčiai. Rengėjai. 

ŠV. KAZIMIERO AKAD. 
REM. DARBUOTĖ. 

own of Lake. • 1šausio24 
d. Šv. Kryžiaus parap. svetai
nėj įvyko metinis susirinki
mas Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėju 1 skyriaus. Šis 
susirinkimas buvo nors ne 
taip skaitlingas kaip turėjo 
būti, bet veikliausios narės vis 
atsilankė, kad geriausius bu
dus išradus, kaip mūsų ne
turtingoms mergaitėms butų 
galima pasiekti aukštesnį mo
kslą. 

Taipgi visos narės susirin-
pinusios kaslink koplyčios rei 

DAUG ŽMONIŲ PRI
TRAUKI:. 

Bridgeportas. — Sausio 29 
d. Mildos svet. įvyko "Merry 
Boosters" kliubo pasilinksmi
nimas — šokiai Dar niekad 
ta svetainė nebuvo prigrūsta 
tiek daug gražaus jaunimo 
kaip tą vakarą. Atėjo ir su
augusių pasižiūrėti, pasidžiau
gti jaunimu, o kiti net patys 
pasilinksminti. Buvęs. 

ATITAISYMAS. 

go 
Brighton Parkas. — "Drau-

No. 15, š. m. kur tūlas 
parapijonas rašydamas kores
pondenciją apie N. P . Šv. M. 
•P. parapijos susirinkimą užra
šė visai ne tų asmenų vardus 
kurie tapo išrinkti į komite
tą š. m. Pavyzdžiui, kur tu
rėjo būti Iz. Paškauskas jis 
parašė Meškauskas, vietoj P. 
Balčiūnas parašė Vaičiūnas. 
Kadangi mūsų kolonijoj ran
dasi žmonių i r tuomis pavardė 
mis tai kyla nesusipratimų ii 
tūli skundžiasi komitetams 
manydami, kad kas iš. komite
tų parašė tą korespondenciją 
bet matyt čia ne taip butą. 
Turbūt kap iš pašalinių para
šė. B. P. Balsas. 

PRANEŠIMAS 
IŠ WEST SIDĮ5S. 

Trečiadienyj, vasario 1 d. 
7:30 vai. vakare, Aušros Var
tų bažnytinėje svet. bus rodo
mi krutamieji J paveikslai, 
"Šv. Juozapas iš Egipto". 
Tai istoriškas ir gana puikus M 
veikalas. Beto. bus parodyta ir į 
juokingų paveikslų. 

Visas pelnas eis parapijos S 
naudai. Įžanga dideliems 15c. į 
vaikams 10c žvalgaitis. 

Į Apsauga Ant Eleveitoriu 
Žmonių ir darbininkų apsauga yra užtikrinta ant Chica-

go Elevated Railroads. 
N, 

\ 

560Q darbininkų vyrų ir moterų kurie dirba dienomis, va-
karais, šventadieniais ir paprastomis dienomis, pašvenčia vi
sa savo laika kad žmonims' patarnavimas butų geras/ ir sau-
gus . ;•';. 

Apsaugos skyrius duoda moksliškas instrukcijas ir pas
kaitas darbininkams systematiškai ir tankiai. Apsaugos Ko
mitetas susirenka kas dvi savaites, jie gvildena visokius klau 
symus. Nuo vasario 1920 šiai komisijiai buvo prisiųsta 1694 
sugestijų ir patarimų apie apsaugą. Tas parodo kiek domos 
atkreipiama kad išvengus nelaimingų atsitikimų ant Elevated 
Linijų. "v 

~ i 

Priežiūra Medikalio Skyriaus 125 pirmos pagelbos sta
cijos yra užlaikomos, kad darbininkui susižeidus tuojaus pir
mą pagelba jam suteikiama. Kiekviena liniją turi pilnai ap
rūpinta "pirmos pagelbos" stacija. 

i,- * 

Kadangi daug laiko yra pašvenčiama del gerovės žmo-
- nių Chicagos Elevated Rairoads turi gesresnį rekordą ią ap-

saugos pusės negu kiti geležinkeliai. 
• v * 

A 

Chicago Elevated Railroads 

I f "Dft 
Pablished Dį 

One Year . . . 
S SU Months . | 
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NORTH SIDE. — L. Vyčių 5-
tos kp. mėnesinis susirinkimas į-
vyks vas. 1 d. š. m. Šv. Mykolo 
par. svet. 8 vai. vak. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti. Po susi
rinkimui bus žaidimai. 

O. R. Paliuliutė, rast.y 

T O W N O F L A K E . — L. V y 
čių 13 kp. susir inkimas įvyks va
sario 1 d. 8 vai. vak. JDavis Sąuare 

parko salėje. Koresp. 

LIET. MĖSININKŲ IR GRO-
SERNINKŲ Sąjungos susirinki
mas bus vasario 1 d. S. m. 8 vai. 
vak. Maziliauskio svet 3259 S. 
Union Ave. Valdyba. 

BRIDGEPORTAS. — Susivie
nijimas Lietuvių Namų Savininkų 
Bridgeporte laikys susirinkimą 
trečiadieny, vasario 1 d. 8 vai. 
vak. Mildos salėj. 

K. Vitas, nut rast. 

CICERO, ILL. — Cicero Lie
tuvių Improvement Kliubas lai
kys mėnesinį susirinkimą vas. 1 
d. š. m. 7:30 vai. vak. Just. Staly-
gos svet. 1500 So. 49 Ave., Ci
cero, 111. 

Nariai turi neatbūtinai atsilan
kyti susirinkįman, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstyti. Rei
kia aptarti savo miesto pagerini
mus. Ateina pavasaris, turime 
rūpintis miesto švarumu, gražu
mu. 

Kviečiame visus lietuvius namų* 
savininkus į susirinkimą ir į kliu-
bą įstoti. Sudarysime stipresnę jė
gą. Nors atsilankykite paklausy
ti ką kliubas veikia. Gal tada sto
site su mumis į darbą del mūsų 
visų labo. 

Valdyba. 

RENGUSI PRIE TAUTOS 
ŠVENTĖS. PAMINĖJIMO. ' 

Roseland, DL — L. L. Pask. 
stotis laikė susirinkimą sau
siu 23 d. š. m. Senoji valdyba 
užleido vietą naujajai. Šią val
dybą sudaro: N. Radis—pirm., 
J. Janušauskas — vice-pirm., 
K. Draugelis I I vice-pirm., 
p-lė Ona Žiedaitė — nut. rast. 
N. Stankus - * fin. rast., A. Ma 
tulionis ižd.; direktoriais: M. 
Šlikas, J . Zabielft, K. Strolis, 
E. Linkus, p-nia E.^Talala, A. 
Plungė, p-nia L. rTerkauskie-
nė, F . Mikolaitis. 

Šita valdyba užėmus vietą 
stojo prie darbo. Pirmiausia 
svarstė keturių metų j 
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r: Padarysime 500 namų linksmais i 

f Ateik i mys dirbtuves brenčiu! 

$34 
Nupirks didelį Pho-
nographą 1922 mo
delio, kuris grajina 
visokio išdirbinio re
kordus, su raštišku 
Gvarantavimu ant 10 
metų. Šių phonogra
phu reguUarė kaina 
nuo $125 iki $200 

KAINAVO 
$125" 

DABAR 
$34 KAJNAVO$r50 § 

DABAR $48 i 

i 
i 

I VELTUI 500 pitono l / r i T l l l 5 
kiekviena f M III S 

i iri mes f V , - * V | l -

Tik 500 Phonographų su tokia kaian 

Jusų pasirinkime iŠ 25 rekordų, 500 plieno ~~ 
adatų, taipgi daimanto adata su 
phonographu. Ateikite pas mus iri mes 

« , , . » » , , , , , - - , • - , . , , , . , , . , , . , , , « , . - , » q g; 
parodysime gražiausia phonographu. Kiekvienas phonogiaphas yra 
peržiūrėtas muša meehaniku, 15 metu patyrimo ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP QAW GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI

KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM. 
VEI/TUI PRIftEATOME VISUR. JET GYVENI UŽ MIESTO, PA
SIUSIME O. o. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS. 

MAIN SALESROOM FACTORY BRANOH 
1020 So. Halsted St. Chicago, m ^ Arti Tailor Str. 

S 

PINIGAI LIETOVON. 
Kas nori kad siųsti pinigai greitai ir teisingai pasiektų paskirtą 

vietą, siųskite per mūsų ištaiga. Mes dastatvme pinigus i trum
piausi laiką ir visuomet } paskutini paštą, be jokio atitraukimo. 

Siunčiam* pinigrus per telegrafą ir išmokame laike fi iki 7 die
nų paskutiniame pašte pinigais, kaip ir paprastai. Ledos per
siuntimo yra visiškai mažos. Už PINIGUS PILNAI ATSAKOME. 

Visi k u r i e t i k t a i y r » s i u n t ė pinlg-uA p a r m u a u J s t a l g u y r a p i l n a i 
patenkinti, nes gauna laiškus iš Lietuvos, kuriuose sako: "Nesiųsk 
pinigus kitur, kaip tik per Baltuti, nei mes geriausiai Ir leng
viausiai atsiimame iš pašto". 

Parduodame laivakortes ant visų Unijų i Lietuvą ir 18 Lietuvos. 
Parūpiname pašportus ir visus kitus reikalingus dokumentus 

del valiuojančių J Lietuvą. 
Parduodame namus ir Įlotus, ir apdraudžiame nuo ugnies ir 

kitų nelaimių. 
Turime pašto skyrių, 18 kurio galima gauti tarptautinius "Monev 

Orderius" i visas dalis pasaulio. . . 
Teisingas ir mandagus patarnavimas. 
Visais reikalais kreipkitės prie 

P. P. Baltutis ir Kompanija, 
901 West 33-rd Street 4600 South Wood Street 
Tel. Yards 4669 Chicago, Dl. Tel. Lafayette 62S6 

< 
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LIETUVIŲ ATYDAI! 
Siunčiu 

PINIGUS LIETUVON 
ir visas dalys pasauliu, greitai ir teisingai, tie
siog per Ldettivon Ūkio Banką, kuri turi savo 
skyrius ir įgaliotinius visoj Lietuvoj. Pinigai 
yra išmokami į trumpiausį laiką per pačta, 
arba bankos skyrius ir kantorus, be jokio ati
traukimo. L i 

• ; 
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Parduodu laivakortes ant visų laiviniu lini
jų į Lietuva ir iš Lietuvos. 

Parūpinu pašportus ir visus kitus reikalin
gus dokumentus del važiojančių į Lietuva, 

Iušiuruojų nuo ugnies namus, storus, forni-
čius geriausiose kompanijose, kaipgi pigiau
siai inšiuruoįų storu langus. 

Užlaikau krautuvė knygų, maldaknygių di
delių šaltinių, Balsas Balandėlis-, Mažas Auk
so Altorius, Aniolas Sargas, Vainikėlis. 

JOHN P. BUDGINAS 
4559 South Hermitage Avenue Chicago, 111. 
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Laiškas kl\ 

Cicero klel 
H. Vaičunas, nej 
sausio gavo lai 
lavimu nunešti ij 
kirtoje vietoje 
Laiškas rašyti 
raidėmis. Rašyto] 

«tų pinigų but 
' išsikalbėjimo, o 

negautų į 48 VJ 
grasino klebonui 
bę. -— Nebandy] 
gauti mane, nes 
mas sugausiu — 
juodrankis. 

Kur liepė pa/h 

0 gi į nusi 
džių, k^Jr laikė 
bilių, prie 14̂  
Labai aiškiai paj 
kur įeiti į gara< 
žesne$ duris ir p | 
viršuj durų. O 
Įima tą greičii 
mūsų didvyris ps 
piešti laiške 
veikslą, iš ku?i< 
va buvo pažinti| 
padėti pinigus, 
bagas, kol sutaiį 
bingąją gromatą, 
kui prisipažino. 
tny&'oje, kad til 
klebonui darbą 
reikalavimą. N; 
laukė gerų pasel 

Kaip "didryr 

Jisai įmetė s; 
^klebonijos dėžutę| 
tį, o nekėlioje m 
čią pažiūrėti, ar 
kys ką žmonėi 
ne. Jeigu nieko 
nė sau, tas rei^ 
nusigando ir jau 
ti pinigus. 

Detektivai ra( 
naktį garadžiauf 
ras. Jie dasiklau? 
radžiu turi pasis 
Judikaitis, Cice] 
jas, 1517 S. 51 a| 

Policija rado ji 
draskytą į šmote] 
įmestą į spiaud1 

vai visaifJ dėsi 
Uus, kol sudėjo į| 
ir pasirodė, kad 
ginalė kopija to 
kurį gavo klel 
nus su kitais J | 
šytais laiškais, 
aišku, kad ir 
kas yra rašytas 
meną. 

Pirma jis da 
tis, bet maty< 
išsiteisins, atvir? 
ir viską išpasakoj 

" Jo namuose ŝ  
pais atrado visą 
ofisą" su guminėj 

B^BVBH 


