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SSB n v* n* v i 
Popezms Pius XI 

Balkono 
"-

. 

APIE TA NEPAPRASTA ATSITIKIMA VISAIP 
K A L B A M A 

Indomiausia tas, kad jis jau
natvėje pasižymėjo po Alpę 
kalnų viršūnes kaipo laipioto
jas, f 

Amerikos kardinolas taipat 
reiškią nuomonę, kad, rasį, po-
pežius Pius XI pirmasis ap
leis kuomet nors Vatikano sie : 

nas. Gal jrs aplankys ir Ame
riką. Ta i ' butų nepaprastas 
nuotikis. 

Kitas Amerikos kardinolas 
Dougherty čionai atvyks gal 
rytoj ar užporyt > 

ROMA, vas. 8. — Po išrin-
kino popežius Pius XI savo 
pirmąjį" apaštalinį palaimini
mą visoms atskirioms tautoms 

teikė savo pirmąjį palaimini
mą iš išorinio-bazilikos balko
no su mintimi, kad tasai palai
minimas suteiktas ne vien su-

POPEŽIAUS KARŪNAVI
MAS PASKIRTAS 

VASARI012. 

ATIDARYTAS ANGLIJOS 
PARLAMENTAS, 

•VILKAI NUŽUDĖ 18 RU
MUNŲ VAI^TIEČIŲ, 

LONDONAS, vas. 8. — Va
kar Anglijos karalius asmeni
škai atidarė parjamento sesiją. 

Kalbėdamas jis'feiškė džiau 
gšmą, kad nofš ;kartą pabaigti 
vargai su Airija- Taipat pa
minėjo buvusią WashingtonejmJ a i § Kusi jos, kur siaučia ba 

PARYŽIUS, vas. 8. — Iš 
Rumunijos sostinės Bukarešto 
praneša, kad tenai Petrosani 
sodžiuje išalkę vilkai užpuolė 
ir nužudė 18 rumunų valstie-

Vilkų būriai apnyko Rumu-

nusiginklavimo konferenciją. 
J is pasakė, kad šiandie tarpe1 

Anglijos ir Suv. Valstijų pa
daryti stiprus ryšiai Paskui 
santikiai dttf daugiau sustip
rės. 

das. Rumunijos vyriausybė 
leido valstiečiams apslginkluo-

\j visam pasauliui suteikė iš si rinkusiems aikštėje ir ne 
išorinio šv. Petro bazilikos vien tiems Romoje ir Italijo-
b«lkono. i 4\ je, bet visoms nacijoms ir vi-

Pasirodvmu išoriniame bal-
kone popežius sulaužė keletos 
savo pirmtakunų popežių už
laikomą tradiciją per praėju
sius 50 metų. 

Pradėjus popežiumi Pinsu 
IX iki šįolei visi buvę pope-
žiai pilnai pildė tradiciją — 
būti užsidariusiems Vatikane' italų spauda ilgas laikas ko 
nei kokiame kalėjime. mentuos. 

jT âi buvo skaudus protestas 

soms tautoms. I r tas privalo 
visam pasauliui duoti visų lau
kiamą taiką, kurios laukia ir 
patsai Apaštalų Sostas ." 

Tie pirmieji naujo pope-
žiaus žingsniai turi didelę po
litinę reikšmę. Čia spėjama, 
kad tuos Piuso XI žingsnius 

ROMA, vas. 7. — Šiandie 
Vatikane pradedama ruošties 
prie popežiaus Piaus XI karū
navimo, kurs paskirtas vasa
rio 12 dieną. 

BONUSAMS NUSTATYTA 
1,900 MIUONŲ. 

WAŠHINOT0N, vas. 8. — 
v 

Kongreso komitetas, kuris ap-

JL 
DRAUDŽIA PARODAVIMĄ 

ŠV. PATRIKO DIENOJE. 

MELROURNE, Australija, 
vas. 8. — Čia šįmet Šv. Pat
riko, airių tautos globėjor die
noje nebus parodavimo gatvė
mis. Miesto taryba nuspren-

Kultūros "r 
i 

NEWARK, N. J, - $2,400 
(Draugui Telegrama). , 

NEW YORK, vas. 7. — Vasario penktą dieną Newarko 
lietuviai Lietuvos Katalikų universitetui sudėjo milžinišką 
auką, net du tūkstančiu keturis šimtus dolierių ($2,400). 

Valio, Newarko lietuvių katalikų stebėtinas duosnumas 
kultūros reikalams! KUN. GARMŲ^ 

•I _ : * : 

taria karo veteranų bonusų d ė n e d " o t i leidimo tam paro-
klatsimą, apskaitė, kad bonu- d ^ 1 ™ . 

rv • kn . - iMJA- K o » n v H ^ J s a m s reiksią 1,900,000,000 dol. 
Ta! bus dideles bažnytines ^ ^ ^ J J ^ ^ KELETAS 2ST0NIŲ ŽUVO 

k 

IS VILNIJOS-KANKINIŲ 
= Ž E M E L E S . = = H 

" r . Į 

Priešinosi susitaikymui. 
Reikia pasakyti, kad Vati-

prieš Italijos valdžią, kuri 
pirm 50 metų nuo popežių pa
grobė savastis. , kanas su Kvi finalu, rasj, se-

Popežiaus Piuso XI tuotar- ,niau jau butų susitaikęs, 
pu pasirodymas išoriniame Bet tam atkakliai priešinosi 
balkone reiškia, kad Vatikanas Austrija,-' kaipo kafalikiškoji-
palinkęs gražiuoju gyventi su j šalis. '• 
Kvirinalu. Šiandie susitaikymui Aust-

/ 
.: Taikon palinkima aiškiai rija jau negali priešintis. Tąd 

parodė ir pati Italijos valdžia, 
kuomet italų kariuomenė pasi
rodžiusiam popežiui saliutavo. 

Laiminimo reikšmė. 

Konklavės sekretorius per 
kunigaikštį Ohigi-Albani, kon
klavės maršalą, sąryšy su po
pežiaus palaiminimu štai ką 
pranešė: 

" Šventasis Tėvas Pius XI, 
padaręs visas reikalingas at-

priešinasi Prancija, su kuriąja 
Vatikanas atnaujino santikius. 
Prancija bijosi prarasti savo 
intakos artimuose Rytuose. 

Šventasis Tėvas" Pius XI, 
kaip visi tvirtina, yra libera
lių pažvalgų. jTad amerikonai 
ypač džiaugiasi, kad, rasi, jis 
trumpoj ateity gaFės liuosaiiš
eiti iš Vatikano ir aplankyti 
net Ameriką. 

Daugelis amerikonų katali
kų tikisi Amerikoje sulaukti sargas kas link Bažnyčios ir 

Apaštalų Sosto nepaliečiamų daugiau kardinolų. 
teisių, kurias prisiekė ginti, su I Bet tai jau kitas dalykas. 

Šventasis Tėvas Laimina Ameriką 
ROMA, vas. 8. — Amerikos 

kardinolas O'Connell Čia atvy
ko tuo jaus po popežiaus išrin
kimo vasario 6 d., Tai buvo 
tuojaus po 1:00 ' dieną. Kiek 
palaukus kardinolą priėmė au-
diencijoir naujas popež. Pius 
XI. 

Šventasis Tėvas Amerikos 
kardinolui pasakojo, kad jis 
visais laikais su pagarba atsi
neša į Amerikos gyventojus už, 
jų veiklumą taikos reikalais ir 
už nepaprastą energiją visuo
se jų darbuose. 

i 

" A š su dideliu atsidėjimu 
tėmijuosi į jūsų kongreso ir 
politikų veikimą," sakė Šven
tasis Tėvas kardinolui -O'Con-
nell. "Nes Amerika atlieka 
labai daug darbo, surišto su, 
naująja taikos ir ramybės era. 
Aš laiminu jus ir per jumis 
Amerikos gyventojus. Siunčiu I iš jauniausių kardinolų. 

% 

Amerikai savo jausmingiau
sius pasveikinimus." 

Šventasis Tėvas išreiškė ap
gailestavimą,- kad Amerikos 
kardinolai nesuspėjo į laiką 
atvykti Šventosios kardinolų 
Kolegijos konklavėn- ir prisi
dėti prie popežiaus rinkimų. 
Kaip popežius, taip kiti kardi
nolai, sakė, kad reiktų konsti
tucijoje padaryti atmainą, 
idant su naujo popežiaus rin
kimais palaukti ilgiau mirus 
popežiui, idant duoti progos į 
konklavę atvykti tolimų šalių 
kardinolams. 

Apie naują popežių kardi
nolas O'Connell atsiliepia su 
dideliu pasididžiavimu. Sako, 
Bažnyčia yra sveikinama to
kiu parinkimu. Nes Šventasis 
Tėvas yra Žymus mokslinin
kas, administratorius ir vienas 

rdinolų. 

iškilmės. ^ 
Italijos N spauda daugumoje 

su didžiausiu entuziazmu svei
kina naują popežių 'Pįų XI. 

Visose sferose spėjama, kad 
Piui XI viešpataujant įvyks 
santaika Vatikano su Kvirina
lu. -

Popežius savo valstybės sek
retoriumi ir toliau paliko kar
dinolą Gasparri. 

gįandie jfaĮufeane yrą n e į 
prastai daug visokio darbo. 
Ardomi yisoki paruošimai įvy
kusiai ^onklavei. I r sakoma 
normaliai patvarkyti Vatikaną 
užims keletą dienų. 

dė, iš kur gauti tuos pinigus. 

GAISRAS VIEŠBUTY 

VATIKANE MIRĖ KARDI
NOLAS MARINI. -

k -LONDONAS, vas. 8. — Lai
kraščio Timeš^ korespondentas 
iš Romos pranešė, kad prieš 
pat išrinkimo naujo popežiaus 
Vatikane mįrė kardinolas Ma
rini, italas. 

Prieš pat konklavę kardino
las Marini sirgo mfluenza. Ne 
visai pasveikęs jis-inėjo kon
klavom ir tenai išnaujo susir
g o 

Vakar Bristbl viešbuty, 1184 
Milwaukee ave.. pakilo gais
ras. Ap&« 5& žmonių išdūmė 
laukan iš\ viešbučiai rv r 

GAISRE. 

RICHMOND, Va., vas. 8.— 
Gaisras sunaikino čia- Lexing-
ton viešbutį. Kiek iki šiolei su
žinota, 3 žmonės žuvo ir 25 
sužeista.. Spėjama, kad žu
vusių bus daugiau. 

POPEŽfflS ¥ R i A I M l f l k " P a s k u t i n i u kB'tu ten bu-
W vo pereitą rugsėjį, jau kaipo 

• ^ r 
KAIKURIOS 

kardinolas. Keletą dienų pra
leido. ^ 

Kardinolas-kalbėjosi su pro-
NOS U JO JAUNYSTĖS. fkuroru e n**itu, kurio namuo-

^VENČIONĖLIAI. Pašto 
skyriuje tarnauja keletas lie
tuvių. Paskutinėmis dienomis 
pradėjo labai šnipinėti slapto 
ji policija. Kimba prie tarnau
tojų, jeigu drįsta sudainuoti 
lietuviškai. Nerimastauja čia 
vis Z., B. K. organizacija. J i 
rašinėja šlėkteles į partizanus, 
bet ginklu. neduoda, ypač so
diečiams. Lietuvių apgjtoen-
tuosna sodžiuosna aoiu Dievui 
šie drąsuoliai bijo pasirodyti. 
Baisiai graižosi prieš kunigus, 
kad už lenkus neagituoja, įsi
karščiavę net mirtimi grasino 
žinoma už akių, kad pasirod-

MILIARDAI RINKIMAMS. 

"Gk>s Li twy" rašo, kad 
Varšavos ministerių kabinetas 
paskyręs 4 miiiardus lenkų 
markių rinkimams Vilniaus 
seiman. Rirtkimamfs vvriau-
sybė leidžianti pinigus, ku
riuos surinkusi šaliai atstaty
ti.. "Vii . Garsas" 

MIRĖ GARSUS BOERŲ 
VADAS. 

Karo metu jis pakėlė revoliu
ciją, i 

_ _ 

žius pire* žmone* drąsuoliais. BLjOEJIFONTEIN, P.. Ap-
Pas tokius, kita vertus, protas ^ J j į y a g g J. mJu 

kumštyje ne galvoje, [ ^ ^ ^ ^ r e z i d e n c i j o j e ^ 
Važiuodamas vieną kartą rė generolas Christian De 

rse Pius XI paskutiniu kartu traukiniu iš Švenčionėlių — Wet, boerų karo laikais, 1899 
LONDONAS, vas. 8. —Lai- viešėjo. į - , Lentupiu teko iš instrukto- m., buvęs vvriausias boerų ar-

kraščio Times korespondentas Paaižymėjimai. i r i a u s Z- R K - P- Urbonavi- mijos vadas. 
* ? l ^ ^ m * W ^ T D e 8 ! ^ i > ° p e " '• "«A i i , /o - V rx • x č i a u s « W e t i , kaip savo agen- G e l l D e W e t i§99 metais 
žiaus Pau*r XI tėvUJtę, kuri AehUh. (Pms XI) ir aš t u s m o k i n o e l g t i g g ū ^ ^ m ^ . ^ . ^ 

' y r a nepertoh*usia ntįo Milą- (buvome kolegomis ir artimiau- j Nuvažiavę sodžinn prisipaBin-;;, 
'no, kur jjastaraisiaiB laikais šiais prieteliais iš jaunatvės," 

SENATAS PATVIRTINS 
SUTARTIS. 

Tokią viltį turi prezidentas. 
V 

WASHINGTON, vas. 8. — 
Artimiausiomis dienomis pre
zidentas Hardingaą patsai eis 
senatan ir patsai asmenįškai 
senatoriams induos patvirtin
ti visas padarytas su kitomis 
valstybėmis sutartis buvusioje 
čia nusigmklavimo konferenci
joje. 

Sakom*, kad senate prieš su 
tartis »• gyvuojanti opozicija. 
Bet ji esanti visai nežymi. 
Taip kad sutartys per senatą 
pereis visai slidžiai. Senato
rius Lodge užtikrina, kad ne
busią jokių trukdymų. 

mas su Anglija. Anglų kariuo-
kite, kad esate tokie patys mene jis baisiai" naikino. I r 

POJKŽ.US ^ A r k i v y s k u p u , .kįbejo prokuroras ementąs. k a i p v i s L K i t a i p i s a k o > š l u o t a ^ ^ ^ f u 

Korespondentas tenai atra- f Popežius iš jaunų dienų my ' 
do kuone vįslta gyventojus, iš-
ėįufiius, ga^yėšna, kuomet jie 
gavo žinitfr; kad kardinolas 
Ratti išrinktas popežiumi. Iš
reiškimui tcapapraato džiaugs
mo bažnyčių varpais skambin
ta. 

Iš neturtingųjų. > 

"Tokiu būdu," kalbėjo vie
tos chemikas" į korespondentą, 
"ijri šiolei mūsų nežinomas 
miestelis Desio bus įrašytas 
istorijon." 

Minia Valstiečių, moterų ir 
vaikų susirinko priešais dvie-
m aukštų namus, kuriuose 
Šventasis Tėvas J?ius XI gi
mė kovo 31,1857 m. Jo tėvas, 
Francesco Ratti, buvo šilkų 
dirbtuvės direktoriumi. Nebu
vo tai turtingas žmogus,- bet 
ir nebedinas. I t jam gyveno
si gerai. 

Pius XI buvo trečiasis iš ei
lės vaikau- šeimynoje šešerių 
vaikų. 18 jų visų gyvi yra 
tik t rys : būtent, popežius7, vy
riausias brolis Fęrmo ir jau
niausioji sesuo Camilla. 

Bim> rog*ejy. 

[įėjo knygas ir kalnus. Daž-
• 

nai atlikdavo keliones į kai-
nus. J i s buvo pirmutinis, yku-
ris iš Italijos pusės pasiekė 
Alpų kdlnų viršūnę/ Moht 
Blanc. Tas kelias, kuriuomi 
jis ėjo, užvardintas jo vardu. 
Tuose žygiuose nekuomet ne-
sikarščiavo, buvo ramus. Kar
tą su dideliu pasišventimu kal
nuose išgelbėjo vadovo gyvas-
tį. 

. Pranašystės. 

jus išvarys. Kalbinti žmones:? 1907 metais, kuomet anglai 
rašytis už Lenkiją ne Lietu- įsigyveno boerų žemėje, De 
vąr pagalios gali net bolševi- \Vet buvo išrinktas ' atstovu 
fcais rašytis, tik kad fmsirašy- p į e t . Aprikoi Unijos parla-
tų. Jeigu nesirašytų, įaidy- tnentan. Paskui jis paskirtas 
kit, kad jam bus karvės atira- ukį0 ministerių. 

Pakilus Europoje buvusiam 
ikarui gen. De Wet sukėlė re-
vbliuciją vakariniame Trans-

i '1913 metais, kuomet jis va-
žiavo iš Milano, jam tariau: 
"Išvažiuoji s)a juoda skrybėle, 
bet gryši su raudona. Tečiaus 
ateis laikas, kad gausi ir baltą 
skrybėlę." 

" J i s man į tai atsakė: " T a i 
didelis pranašavimas." 

/ -

Ties namais, 244 W. 31 gat., 
pamesta bomba. Plyšdama iš
metė iš 16vų visą Carmino Ma-
dia šeimyną. J . 

Pius XI savo jaunystę^ pra
leido Desio. Koreąpondenttii 
parodyta mokykįa, kurią lan
kė. J i s visais laikais didžia
vosi savo gimtiniu miesteliu 
i r metai į metus vasarą jį lan-

Popežiaus sesuo. 

'Milane korespondentas ap
lankė popežiaus seserį Camil
la Ratti, apie 50 metų am
žiaus. Gyvena viena labai ku
kliuose namuose. Jinai ašaro
dama kalbėjo? ) 

" E s u laiminga, kad ta dide
lė "garbė patiko mūsų šeimy
ną. Bet man podraug ir ne
smagu. Kes netenku brolio, 
kurs visais laikais man buvo 
geras.~ Nesmagumas yra tas, 
kad aš jo dažnai^negalėsiu ma
ty t i . " 

Ar nebaidys paskui tais pa
rašais žmonių, kad eitų į rinki
mus! Visiems reikia žinoti, 
kad tie baidymai pasibaigs 
tuoj ir agentai po (Trijų Kara
lių, pranyks ir jų niekam nerei
kia bijoti ir klausyti tik išvy
ti, kad išdumtų be kepurės iš 
kur atvyko. 

DU PABĖGO I£ J O U E T O 
KALĖJIMO. 

Vakar iš valstijos kalėjimo 
Jo&ete, 111., pabėgo du kaliniu 
chicagiečiu, kuriedu valdybai 
buvo pasitikimu. 

Tai John Bahus, 23 metų, 
ir Joseph Geister, 24 m. Pir
masis kalėjimu buvo nubaus
tas nuo 1 ligi 14 metų, gi ant
rasis — nuo 1 ligi 10 metų. 

Nuo antrojo aukšto jiedu 
per langą nusileido su virve. 

(Tuojaus pranešta Chicagos 
policijai. 

vaaliuje. Bet veikiai revoliu
cija buvo numalšinta. Gen. De 
Wet buvo sužeistas, gi jo su
nūs nukautas. 

Už tą revoliuciją De Wf 
papuolė karo teisman. Buv 
teisiamas kaipo šalies išdavi
kas. Nubaustas 6 metais ka
lėjimo ir 10,000 dol. pabau
dos. Bet po šešių mėnesių pa-
liuosuotas. 

• ' ' ą • • • •« • 
— — — • . • — • ! • • 11 . •• • — , - • Į Į ^ 

O R ' A S s 
CHICAGP. — Šiandie oras 

dailus; kiek šilčiau. 

SKAITYKITE IR PLAUS
TE LIETUVIŲ DIENRAŠTI 

" D R A U C A " 

PINIGU KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
vasario 7 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4*32 
Prancijos 100 frankų 8.40 
Italijos 100 lirų 4.70 
Vokietijos 100 markių .BO 
Lietuvos 100 auksinų .50 
Lenkų 100 markią .03 



DRAUGĄ* 
• •• • » m\ 

M 

Eina kasdieną išskyros nedėldicnius 
PRENUMERATOS KAINA: 

Metama * * . . . . » . . . . . . . . . * . $•••• 
Pašei Meti $8.00 
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 
siusti išperka n t k rasoj e ar exprese 
"Money Order" arba Įdedant pini
gus J registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. C0. 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
fniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuitniiiiiia 

•MiiinniiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiHmiiiiifiiiinr piktosios dvasios paveldėtų, 
LttTuviŲ KATALmvBiENRA«risĮ k u r i e i š p a ž i n o Kristaus dievy

bę. Nesvarbu; jų pasielgimas 
žadina tikėjimą silpnųjų. Tuo-
mi jie liudyja kad popiežiaus 
socialus autoritas yra lygiai 
naudingas pasaulinei tvarkai 
kaip jo mokslinis autoritas y-
ra būtinas dvasinei tvarkai. 

Ir va pasaulis kelias dienas 
pasiilgęs naujojo Dvasios Va
do susilaukė jo asmenyje po
piežiaus Pijaus XI. 

Lai Dievas laimina jo ke
lius, ir kaip mes vakar jo bu
vome palaiminti, knomet jis iš 
Amžinojo Miesto suteikė "ur
bi et orto" miestui ir pasau
liui Kristaus pasveikinimą. 

Klaupiame ir lenkiamės Jo | 
Šventenybei Pijui XI, kurs 
ves mus klaikiais gyvenimo 
sūkuriais. 

PASAULIS IR POPIEŽIUS. 
Bažnyčia ir visa žmonija 

laukė renkamojo popiežiaus. 
Susilaukė. 

Viso pasaulio laikraščiai 
juo susidomėjo: kurį išrinks? 
kokia bus jo politika! 

Nors jau tiek kartų bedie
viškoji ir laisvamaniškoji 
spauda laidojo Bažnyčia ir jos 
Vadą, šiandien tečiaus mato 
kad Popiežius nemiršta, kad 

IR VĖL NEGERAI? 
Sudaryta naujas Lietuvos 

ministerių kabinetas. ^Tisai su
sideda veik iš vienų laisvama
nių ir taip vadinamų socia-

jis ir toliaus visame pasauly listų bepartyvių "abazo". Tik 
vaidina aukščiausio dorinio 
autoriteto rolę, kad jis yra bū
tinas ir nepakeičiamas. 

Didysis karas nutraukė visą 
gudriai diplomatų išausta tin
klą. Taika dar negrįžta. Kartu 
su ekonominiu skurdu auga 
neapykanta, keršto troškimas, 
dauginasi neįsitikėjimas vienų 
kitais, visur girdimas nepasi
tenkinimas, pasaulis sielvarto-
ja. Kas apšvies tas tamsybes, 
kas atneš tvarkos į tą chaosą 
(suirutę), kas apriŠ ir pagy
dys žmonijos žaizdas! Vienas 
Popiežius tegali padaryti, jei
gu tautos leis save slaugyti, o 
jų vadai norės jo šviesa pasi
naudoti. 

Veltui kai-kurios Valstybės 
ir "laisvos minties" nykštu
kai juokavo iš Bažnyčios, ig
noravo Kristaus įpėdinį. Jie 
šiandien kreipiasi prie jo. 
Nieks neginčys, kad jeigu pa
saulis negali aplenkti Baž
nyčios ir jos Valdytojo, tai 
dėlto kad Dievas ją įkure pa
sauliui šviesti. Jie neva arti
nasi prie jo vedami politiniųj 
tikslų, bet žino kad popiežiaus 
dvasinė galybė valdo milijo
nus sąžinių. Jie jį gerbia ne-Į 
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vienas krikščionis-demokra-
tsi&l Ministeriai: Dobkevičius, 
Vileišis, Sližys, Juodakis gry
no kraujo laisvamaniai, gi Gal 
vanauskas, Aleksa, Karoblis, 
Oleka-socialistai bepartyviai. 

Kogi regis reikėtų, laisva
maniams ir socialistams, tik 
džiaugtis savo laimėjimais! 
Bet ne, kur tau bus ramus ne
nuoramos! Yra tokių sutvėri
mų, kuriems vis negerai, ku
riems nuo lopšio iki grabo 
kaktos surauktos. "Naujie
nos", "Keleivis" "Sandara" 
"Vienybė" ir tt. ir tt. zirzena 
ir" gana. Vaja, vaja, širšeiės, 
nezirzenkite tik, akutes išrau
dosite, o naudos jokios iš t o 
gai kendžių norite!... 

Sakykite gerbiamieji, nege
rai tai negerai, bet kada-gi 
bus jums gerai, kada-gi jus 
galėsite susilaukti tokių gerų 
metelių, kuomet giliai atsidu-

ėmę tik vieną portfelį!Juk jei
gu jau socialistai ir tautinin
kai turėdami Lietuvos visuo
menėje tik saują saro patai
kūnų, o ministerių kabinete 
turi net po keturis savo kryp
snio žmones ir rėkia kad ne
gerai, tai ką-gi jaii katalikams 
besakyti! 

Bet vis-gi mes taip nedaro
me. Iškalno jokio "gerai-ne-
gerai" nesakome. Pagyvensi
me pamatysime, o jau pamatę 
jų veikimą tai ir pasisakysi
me. 

Dabar galime kalbėti tik 
del tų principų kuriais tapo 
sudarytas ministerių kabine
tas, Jbutent darbo principu. 
Kaip žinoma, šis p. Galvanau-
skio kabinetas yra sudarytas 
ne&iurint į tai kokiai partijai 
busiantis ministeris priklauso, 
bet žiūrint į tai, kiek jis yra| 
tinkamas ministeris darbui. 
Vadinasi sudarytas ne parti-
jinis barškalas su keliais kan
kalais, kurie ne tiek barškina, 
kiek vieni į kitus kankaliuoja-
si, bet darbo kabinetas. 

Tai yra labai sveikas prin
cipas. Jie savo posėdžiose ne-
siries del partijinių "dogma-
tų", bet dirbs gryną darbą. O 
darbo yra į valias. Ypatingai 
šiuo metu, kada reikia galuti
nai pravesti žemės reforma, 
sava pinigų valiuta sudaryti, 
Vilniaus bylą likviduoti ir ei
lė kitų svarbių ir neatidėlioja
mų klausimų. Mes dar nežino
me ar šis p. Galvanauskio ka
binetas įveiks juos išpainioti 
ir įgyvendinti, bet kad jo vi
dujinės tvarkos pagrindas ir 
sąlygos yra tam tinkamos tai 
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POPIEŽIUS M M A I . 
Ar tiesa, tomistą, kad mer

gina galėtų būti popiežius T 
Taip užklausė manęs asą 

vakarą geras mano pažįstamas 
su kuriuo as* važiavau namon. 

— Popiežius mergina!! Bet 
tai juokinga! 

— Taip, atsakė jisai, vakar 
aš pietavau vienoj© valgyklo
je kur vienas mano draugų 
pasakojo kad jis yra skaitęs 
vienoje knygoje apie merginą 
buvusią popiežiumi. 

Nesistebėjau ii savo kelio%-
nės draugo kad jis galėjo iš
girsti tokią pasaką. Veltui vi
si rimtų istorikų balsai kurie 
atmeta tą pasaką, veltui visos 
rankos kurios suplėšo tuos la
pus kuriose nesąžininga plunk
sna kartoja pramanytą nesą
monę. KaijJN vakar lfcip"Tr 
Šiandien, ta pasaka išmesta iš 
istorijos randa sau vietą ro
manuose (apysakose) ir klai
dina jaunuolius. Mokslo vyrai 
jos jau nebeatmena, bet ji vis 
dar erzina vaizduotę nepap
rastų atsitikimų ieškotoją — 
tikybos priešų begėdiškai val
kiojamą sapną. 

Pasaka. 
• 

Ar reikia ją dar šimtą ir 
kartą priminti! Ta mergina 
kurią vadina "popiežius Joa-
nna" gyveno ir gyvena tik li
guistos vaizduotės srityje. Ji 
gimė vieno pasakotojo kroni
koje, gi kitas* ją vergiškai 
perrašė. . 

Sulyg pasakos ji viešpatavo 
855 m. Tuo metu šv. Petro įpė-
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"sako", "kaip kalba" ir i t. 
Nejučiomis visoki pamargini-
mai atpuolė it pasiliko tokia 
pasaka: maždaug apie devin
tojo šimtmečio pusę, jauna 
mergaitė iš Mayencė vardu 
Joanna, kiti ją vadina Teodo
ra, Agniete, Gilbertą, Jutta, 

[pabėgo su savo mylimuoju į 
Atėnus. Ten ji nusivilkusi sa
vo moteriškus rūbus apsirengė 
vyriškai, lankė to nųesto mo
kyklą, ir tiek sekėsi jai moks
las, kad niekas negalėjo jai 
prilygti. Ji grįžo rlomon, vis 
vyriškai apsirengusi, ir buvo 
imorna vardu Joanna iš An
glijos. Jos garbė ir* nuopelnai 
buvo begaliniai, ji pradėjo mo
kyti filozofįjos, įžymiausi mo
kytojai buvo jos klausytojai 
Ji savo giliu mokslu pragar
sėjo ir mirus Leonui IV, ji 
visų vienu balsu buvo išrink
ta į popiežius, viešpataudama 
du metu, penkis mėnesius ir 
keturias diedas. 

Tokia yra jos šmėkla kurią 
sutvėrė protestantai ir Bažny
čios priešai pasirūpino pa
puošti ją istorinės tikrenybės 
palaikais. 

Nemirė. 

Suprantama kad tokia "isto
rija" buvo labai naudinga pro 
testantams kurie, kaip šian
dien mūsų laisvamaiUai ir so
cialistai, juodina Bažnyčią, 
šmeiždami jos vadus tikisi ir 
pačiai įstaigai — organizaci
jai pakenkti,' jos aukštam au
toritetui pakenkti. Protestanto 
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gingas sensacijas, padilgintus 
jausmus! Nenuostabu kad ta 
palaka dar gyva, bet nttosta* 
bu kad tie £urie ją kartoja 
ir jai tiki yra tos pasakos rai
kai. 

IŠ MUŠU GEfĮTRO, 
• - -

BROOKLYN - WILLIAM8-
BURG SUDfcJO $8,000.00, 

NEW YORK AUŠROS VAR
TŲ 39 PA&APUIECIAI SU
DĖJO tfleGO - PO 18 tML 

. SUVIRS YPATAt 

{ savaitę laiko sudėta $12,500 -
00. 

Viso Kultūros Vajui sudėta 
$48,000.00. 

Valio, Amerikos Lietuviai Ka
talikai! 

Pereitoji savaitė rasi bus tai 
viena iš žymiausiųjų savaičių 
Amerikos lietuvių istorijoj, 
nes tą savaitę Am. lietuviai 
katalikai suaukojo lietuvių 
kultūros, reikalams net dvyli
ką ir pusę tūkstančių dolerių. 
Valio, Amerikos lietuviai ka
talikai} 

Nepaisant visų Lietuvos 
priešų pastangų ir laisvama
nių juodašimtiškų šmeižiančių 
katalikus lapelių, Am. lietu-, 
viai katalikai pilnai supras
dami mokslo reikšme 
žmogaus gyvenime aukoja 
gausiausias aukas bile l̂ietu
viai butų visi apšviesti. 

Pereitą savaitę, iki sausio 
30 d., gaut* sekančių kolonijų 
aukos Kultūros vajaus reika
lams: H 
HVorfcestef, Mase* 
Cambridgė, Mass. 
Elizabeth, N. J. . 
New Haven, Conn 
Albany, N. Y. 
Utica, N. Y. 
Bayonne, N. J. 
feeading, Pa. . . 

• • • • 

$2,550.00 
1,777.50 
1,500.00 

. . 617.50 
. . 515.75 
. . 215.00 
, 125.00 

. . . SŽ.25 
Lawrence," Mass» 24.35 

|Frackvilie, Pa, ».'.. 15.00 
Lewiston, Me. 1100 

Viso $7,243.85 
Pirmiau paskelbta 11,386.77 

Labų ' $18,680.62 
Visiems ~ aukotojams šir

dinga ačiū. 
Gerb. kun. P. Garmus Kul

tūros vajaus reikalais kalbės 
sekančiose kolonijose: 

Vasario 9 d. Portchester, 
J?". Y. -r 

A. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas. 

KULTŪROS VAJUS 
CHICAGOS APYLINKĖJE 

. 

Gerb. ton. B. Bumšas lan
kosi po Cnicago ir apylinkę. 

Visose tose kolonijose pra
kalbos įvyks vakarais 7:30. 

Vas. 12 d. — Chicago, 111. 
(To%n oi Lake). Po pietų. 

Vas. 13 d. — Melrbse Park, 
Valio, Amerikos lietuviai III-

diniu buvo Benediktas III, Le-
visai aiška. Todėl mums nėra l o n o j y įpėdinis, Nei vienas to 
jokio pagrindo iškalno jam laikotarpio raly to jas nemini 
reikšti nepasitikėjimo, bet tik t p s nepaprastos istorijos: 
laukti vaisingų jo darbų. [mergina šv. Pejro įpėdinė. 

Kas del p. Galvanausko, tai 
jam besidarbuojant prie val
džios gan ilgą laiką turėjome 
progos jį pažinti. Nors jis nė
ra mūsų pažiūrų žmogus, bet 

sę, prakaituotas plikes apsi- Į jis visgi žino kad darbo par-
šluostę pasakysite — dabar 
tai gerai? Tai turbūt tikrai 
bus, kada abarankomis snigs... 

Tiek to su jais. Bet žiūrėki
me kaip-gi ištiesų yra, kodelgi 
krikščionyš-demokratai, kurie 
turi pilną teisę užimti didžiu-

noroms, sakytumei paveikslan' mą ministerių vietų, tėra pa-

tijiniais obalsiais nepamainysi 
ir todėl jis pirma visko* stato 
darbą ir dirba ir tai ką galima 
padaryti nesiteiraudaraas Mar 
kso leksikono (žodyno) leidi
mo. Todėl ypatingai jam tinka 
premierauti darbo kabinetui. 

Legenda atsirado Xtlt šimtm. 
ir palengva prasiplatino, gi 
šimtą metų vėliaus ji buvo 
patentuota. 

Kas išvedė ją pasaulin! Iš 
ko ji gimė? 

Klausimai lieka be atsako. 
Visa kas apie ją kalbama 

yra spėliojimai. Bet kas įsta-Įkad moteris gaji būti popie 

-

(Pabaiga) 
Kaunas 

# 

Sausio 5 d. 1922 m. 
Baltoji gulbele, 

* 

Na, bet stengiuos užsimiršti skaudžius 
tavo išsireiškimus. Manau, ne tiek rimtai, 
kiek norėdama mane paerzinti, prikišai 
man ne vyriškumą. 

Atsakydamas į tavo klausimus, nežinau 
kuo pradėti. Jau paskutiniame laiške lie-
piai man stoti į kvotimus iškeldama visą 
eilę klausimų. Šiuo kart to pat nuo manęs 
reikalauji. 

Turėčiau tau atvirai pasisakyti, kad 
žmonės pradeda man įkyrėti. Yra Lietu
voje daug gerų žmonių, darbščių patriotų 
ir tiek! , 

Beabejo, tavęs netenkins tokis trampas 
atsakymas, bet manęs taipat netenkina 
"žmonės*' kad galėčiau apie juos smul
kiai rašyti. 

Gal bus tau keista deiei mano nepa
prastos atmainos. Juk Amerikoje aš bu
vau pramuštgalvis, sportininkas, linksmas 
ir net padauža, gi čia staiga tokia ineta-
morfoza (atmaina)! Taip, džiaugiuos su
laukęs tos atmainos^ dėkoju toms palan

kioms tėvynėje, sąlygoms kurios paveikė 
į mano rimtumą ir gan trumpu laiku iš
augau į vyrus. 

Rašau atvirai. Nesijuok , nes vėl užgaū-
tum mano jautriausią ir* brangiausią sie
los stygą. 

Plaukdamas laivu turėjau progos gerai 
apsimąstyti. Aštuonios dienos tarp dan
gaus ir beribio vandenino! Mekeno ne
kliudomas, laisvai ir giliai žvelgiau į sa
ve, lankiau paliktus Amerikoje brangius 
asmenis, stengiausi perskrosti Lietuvos 
uždangą ir nustatyti savo idealą. 

Atvykęs Kaunan susipažinau su kilnios 
širdies jaunais inteligentais. Begalo dide
lis skirtumas mūsų ir jų tarpe. Kuomet 
Washingtono šaly mūsų visas rupesnis su

sibėga į sportą — raumenų mankštymą 
ir į aukso kalvę, čia jie kažkaip keistai 
ar savotiškai į tai žiuri. 

Nekalbėdamas apie Lietuvos sportą, 
kurs vis plačiau vystosi Kaune if kituose 
miestuose, aplenkdamas Lietuvos " tūzus1' 
— jūsiškius storkaklius biznierius^ šiuo 
kart pasidalinsiu tomis mintimis kurio
mis užsiliejo mano siela vandenynu xbe-
plaukiant Ir galop patvino susidūrus su 
Lietuvos idealistais ir prinoko Nemuno 
pakrančiais bevaikščiojant 

Jeigu tau bus įkyrios mano refleksijos 
(pastabos) rašyk, o tuomet aš tau užuot 
laiško prisiųsiu atkarpų iš Lietuvos laik
raščių, kurie tave geriaus painformuos a-

bu, kad "popiežė" įgavo vis 
naujų smulkmenų, stipresnių 
dažų. Kiekvienas istorikas pa
įvairino jos gyvenime pradė-

K. Sakalas, jęs pasakoti vis pridurdavo: j 

m. 
Vas. 15 d. 

Schroeek tariant, sunku išsi- j katalikai. Lai gyvuoja laisva, | Vas. 14 d. -— Spring Valley, 
žadėti šios naudingos istorijos 
jų religinei sektai, juoba kad 
jau nuo senai visuomenė ją 
pamiršo. 

Pasaka nemirė; ji ir nemirs. 
Ji keliaus tuo pačiu traukiniu 
kuriuo važiuoja sugrustas į 
kalėjimą Galilėjus, šv. Baltra
miejaus nakties kankiniai ir t. 
t -

Į'žimtą metų, gal but ryt 
rimtas vyn^as eis pas klebo
ną pasiklausti: % 

— Ar tiesa, kunige klebone, 

žiumi? 

Ne ką padarysi! -Žmonės 
mėgsta pasakų mutinį, mela-

nepriklausoma, kultūringa Lie 
tu va. Valio! 

Pereitą savaitę surinkta elo-j Vas. 17 d. 
se kolonijose sekančiai: 
Chicago, 18-ta gatvė $2,000.00 
Chicago, North Side 2,000.00 
Brooklyn-Williamsburg 

1,700.00 
Chieugo, Bridgeport 1,300.00 
Chicago, Roseland . . 1,000.00 
Detroit, Mich. t\t 750.00 
New York City 715.00 
Chicago, West Pullman 

. . . . . . . . 425.00 

E. St Louis, 

Št Louis, Mo. 

- Oglesby, UI. 
_ _ _ _ ~ Springf ield,, 

111/ 
Vas. 19 d. 

111. vakare. 
Vas. iŠ d. 

po pietų. % 
Vas. 20 d, — Westville, UI. 

Vas. Žl — Chicago Hėights, 
l m. 

Vaš. 22 d. — Harvey, UI. 
Vas. 23 d. — go. Chicago, 

IU. 
Linden, N. J. . 
Bayonne, N. J; • • • • 

400.00 
200.00 

/ Viso $12,490.00 

pįe Lietuvos žmones, mteEgentus, mūsų 
tėvynės trukumus ir vargus negu mano 
laiškai Beto galėsiu prisiųsti moterų lei
džiamus laikraščius '•Moterį" ir "Vaidi
lutę" kame plačiai rašoma apie jų dar
buotę. 

Ligi šiol aš nebuvau rišęs gyvenimo* 
problemos (klausimo). Visi trys mes gy
venome po Šiltu tėvelių stogtl, turėjome 
rūpestingą jų globą, buvome skaniai pa
valgę ir atsigėrę. J 

Kity virto laikai, kitos «rMsikėitė gy-
vehimo sąlygos. Aš grįžau tėvų žemėn, tu 
ir Teresė einate mokslus, kad galutinai 
savo dvasios išteklių atvežus Lietuvon, 
kur mūsų nuoširdus darbas ir̂  jėgos bus 
galima panaudoti jaunajai tėtynei. 

Šiandien aš metuose jau pradėjau tė
vynės dirvoną arti, bet netesėčiau, jeigu 
mano pasaulėžvalga ttebr^stn. Tu greit 
oaįgsl aukštąjį — universiteto mokslą, 
bet jau ir šiandien stengies savo pašauki
mo klausimą išrišti — svajoji apie vie
nuolyną. Tik Teresė — b£rnpestirtga plaš
takėlė, skraido ir džiaugias pavasario 
grože. 

Taip tau ir man, o greit ir "Teresei, ly
giai rupi vienas ir tas pats klausimas. 

Gerai atsimeni Hucrną dieną, ktfomet' 
mamytė susirgusi plaučių uždegimu, lyg 
nujausdama savo paskatinę, valandą, su
šaukė mus vlsttš prie savd ldvoš. Jos švie
sios akys mus įsileido, ramus veidas ir 

Pirmiau paskelbta 35,499.39 
La>ų $47,989.39 

jos žodžių prasmę, jos pasakyme, "žmo-l gyventi galiu, duonelės netrūksta' tauri 

pabalusios lupos mus pasveikino. Tėvelis 
stovėjo prie pagalvės, mes ašarodami pri
siartinome ir bučiavome jos rankas. Ji il
gai į mus žiurėjo, tarsi negalėdama atsi
žiūrėti, o mes Verkšlenome, ko tai ne
paprasto laukėme. 

Ji ptabilo. Pasisakė mus mylinti, nors-
kasdien jos meilė mus lydėjo. Priminė sa-. 
vd if tėvelio vargus mus beauginant ir 
bemokinant, skundėsi negalėsianti mumis 
daugiaus rūpintis, nes Dievas turbūt šauk
siąs ją į amžinybės gyvenimą... Prašė tte-
u&miršti jos ir pasimelsti... Neužmiršo ir 
tėvynės linkėdama mums jon sugrįžti, ten 
darbuotis. Galop laimindama mus sakė: 
—Vaikeliai, bukite žmonėmis.... 

Bukite žmonėmisi*. Sesute, aš manau 
kad tu nepamiršai brangiosios mamytės 
žodžių. Bukite 'žmonėmis... 

Ji nieko neminėjo kad mes būtume 
"biznieriais", gydytojais ar advokatais, 
.artistais ar vienuolėmis, ji nieko neprasi
tarė. Ji gerai žinojo kad mes. besimokin-
darni pasirinksime tą ar kitą profesiją, 
pašaukimą, bet ji paminėjo kad mes bū
tume žmonėmis... 

Aš tik dabar kaskart geriaus suprantu 

Federacijos Chicago* Aptkr. 
Sekreteriatas, 

Ign. Sakalas, sekr. 
4031 Bo. Itockwell S i , 

Chicago, Ulinois. 
Tel. Lafayette 41Š4. 

riebus'' matau daugiaus ųegu advokatą, 
gydytoją, artistą, muziką, vienuolę. , 

Galime me*š ton ar kiton t profesijon, 
pašaukiman save prirengti, bet reikįa 
kad mes būtume žmjonėmii. 

Atsimenu graikų mokslaVyrio Diogeno 
pasielgimą. Vteną saulėtą dieną jis žibintu 
nešinas ėjo Atėnų gatvėmis. Keleiviai 
juokės iš*filosofo ir pasityčiodami sakė: 

— Iš proto išėjo, dienos metu žiburį ae-
šioja, Vienas drąsesnių paklausė: 

— Ko tamista ieškai? , 
— Žmogaus, ramiai atsakė Diogenas. 
Gal ir nesuprato keleiviai ką Diogenas 

tuomi norėjo jpasakyti, lies juk tūkstančiai 
žmonių gatvėmis slankiojo, kaip lygiai 
ir aŠ ligi šiol nesusidomėjau mamytės pa
sakymu: vaikeliai, bukite žmonėmis. Nun 
rupi man tas klausimas, aš jį studijuoju 
tyrinėdamas save ir žmones, o taipat įsi
gijau daug knygų tuo klausimu. Skaitau. 

Žinoma, šiuo kartu negaliu pabrėžti 
man rupimo'klausimo svarbos, o gal tau 
ir įsipykeiau apie* jį plačiau rašydamas, 
taigi tenkinuos vien bendrai pažymėjęs 
kuo aŠ galėčiau su tavimi iŠ tėvynės pasi
dalinti. 

Šiaip, deiu Dievui esu geros sveikatos. 
Graži Lietuvos žiema, grynas ora* nepa
lyginamas su Anjerikos durnais, rūkais ir 
dulkėmis. Darbas sekasi; nuo 8 ryto ligi 
4 po piet reikia daug pasidarbuoti, pra-

ir Ialmlngaaj 
#ar kartą dėkodamas už meilų ir 

kartų laiSkelį, sveikinu tereielę ir tave, 
Baltoji gulbele. 

Tave ttyliatig broli* Vytautai. 
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IDR. A, K, RUTKAUSKĄ'5 

S GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 Sottth Weetern A m i n e 
Telefonas tjatayette 4146 

f Valandos: 9-11 rytais, 1-2 po 
-•pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie 
gojais tiktai po pietų 2 iki 5 vai 
SiiiiiiiimiiiimiiiiimiiiiiiiriiimmiiimS 

IWHW^*#*#*=* * : NMMMi^B 

fo f f l ce Tek Blvd. 7820 te 

I D . H T . S T R I K O I / I S 
j ! Lietuvis 
S GYDYTOJAS IR CHTRCRGAS 
?! Perkėlė savo ofisą t 
į 4401 SOUTH ASHLAND AVE. 
gVAL.: 10:30 iki 12; 2:80 iki 5 Irįo 
S 6:80 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 

Nam.: 2914 W. 43 St, g 
Tel. Laf aye*te 26S * 

*rSE3£Zl 

Dr. 
TeL Blvd. 7042 

l. Vezelis 
LIETUVIS DKNTISrTAS 

4712 SO. ASHLAND AVBNUB 
ARTI 47-tos Gatvės. 

• ryto Iki 9 vak. 
4 iki 8 vakare. 

•Valandos: nuo 
įSeredomls nuo 

DR: P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

^Gydan Be Vaistu Ir Be Operacijos 
107ST S. Mkhigan ave. 
Nuo t Iki 12 vai. ryte. 

118 W. 46 Str. Ctilcag© 
(Prie Western Arcnue) 

Nuo 2 iki 7 vakare. 

• ' • • • • 

- • * • 

» r — 

DR. S, NAIKUS 
LIKTU VIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
8152 South Halsted Street 

Ant viršaus Unlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
t—4 po pietų: nuo 7—9 vak 

Nedėliomis nuo 10—? 
Telefonas Yards 2544 

M h Į I M M l i M « ^ h « M M M « « * M » M ^ M M i 

r s s 

TDTTHARLES SEGAL I 
{perkėlė savo ofisą po numeriui 

Į 4728 SO. ASHLAND AVENUE | 
SPECIJALISTAS ! 

Ditovų, Mo|erq ir Vy^k Lig* | 
Tai.: ryte nuo 10—12; nuo 2 — S | 
>o pietų: nuo 7—8:89 vakare. I 
ledeHomis: 10 iki 1. g 

Telefonas Drexel 28801 

DR. M. STAPUL10NIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8847 Emerald Avenue 

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

781 W. 18-th Gatvė 
Nuo 9 lai 8 vaaare. 

>r. M . S tupn ick i 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5082 

ralandos: - I Iki 11 11 ryto: 
po pietų lkl 8 vuk. NedėHo 

nuo i Iki 8 vai. vakare. 
| ę airlr STĮ-Į- • I i i - ",-•-: i .ala-ff 

1 

P — — — 1 
DR. A. L YUŠKA 

1900 S. Halsted Str., 
•TeL Oanal 2118 

Valandos: 18 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. 88rd Str. 

TeL Prospect *4*f. 
I » » » » » » » » ^ « . * M • • ' • » • • « « » « » > 

. • • • • • • • • ^ • • • • • » • » » ' 

TeL Ganai 257, Vak. Oanal 2118 

DR, t. Z. ZAUTORIS 
Lietnvia Gydytoja* Ir 

Chirurgas 

1
1821 Soutn Halsted Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryte; 1 iki* 
po pietų: 8 lkl 9 vakarą 

į | » « « » i Į » n i • • • • • • • • • mm^^a 

DR, B, M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St., 
įBLertė 32-nd St., Chieago, IU. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, VyriSkų Ir chroniškųi 

ligų. 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto: 

:i 3 po pietų,, nuo 5 iki 7 vak.; 
JNedėllomis nub 10 iki 2 po pietų.i 

Telefonas Yards 687 

# 

i I i . S 
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DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4881 So. Asbland Ave* 
, Tel. Yards 994 

OFISO VAI*: 
8 iki 19 v. ryto. 1 lkl 8 ir 7 iki 
9 V. 
TeL Naktimis ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1294 . , . „ 

Telefonas Von Buren 294 
Res. 1189 Independente Blvd. 

DR. A. A. ROTO, 
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 
Speeijalistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų Mgų. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

Ofisas 8354 So. Halsted Str., Chieago 
Telefonas Drover 9693 

a s*'® ®.®-®.^®'®.'®^ ®/®^®/8'&®/®.'®/®'®/®/t/®/® 

, ' • " J * . a j r 
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DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Ramp. Oaldey Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso TeL: Oanal 1718—241 
Res. TeL: Midway 5512 

I i ~mm—*mmf**i 

— 
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KULTTJR6S VAJUI STJMS-
JO $410. 
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V. W. RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiestyj: 

29 Soatfa La Seile Street 
Kambaris 824 

Telefonas Central 9899 

VakamiB, 812 W. S3rd i k 
Telefonas: Yards 4881 

ANTANAS A. OLIS 
(OLSZEWSKI, JR,) 

ADVOKATAS 
Veda biias visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
7 S. Dearborn St.. Room 1041 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 553. 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

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

Tel. Dearborn 8098 
Vakarai*: 10738 S. TVabash Ave. 
Roselond TeL PuUman 6877 

Tel. Randolpb 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 . 

18 South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos: 9 ryto lkl 5 po pietų 
Namų Tel. >Hyde Park 8385 

i Tel. Boulevard 2160 to Tel. Boulevard 

DR. A. J. KARALIUS 
IJETUVTS GYDYTOJAS „ 

[3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, ILL.[ 

sjsTe^rerrs^YoTVs^s^^T^^ 
• i " • — — ^ 

Dr. L L M A K A R A S 
j Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10800 & MJcblgan Ave. 
VaL 16—ii ryte; S—t po pietų, 

e .10—9:S« vaL vakare. 
, Rezidencija; 10588 Perry Ave. 

Tel. PuUman 842 ir Pull. 849 

Telefonas Ganai 5395 

I JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir Benų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chieago 

Arti 23 čio Place. 

elefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis! 
Oratorius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves-< 
tuvese, krikš-j 
tynose h1 kituo-3 
•e retkaluc 
Kainos prieina
mos. 

07 Auburn Ave. Ghicago.] 

ĮĮIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- f 
Sgiausia. Reikale meldžiu atsišau-3 
Sktl, o mano darbu busite užsra-3 
rnėdinti. -
=2314 W. 2Srd PL Chleago, DLS 

Telefonas Oanal 2188 — 
UlIUlUlIIUlUllllIIilIlIilllIlilIillllIJUlllIlaJ1 

Waukegan, AL — Sausio 31 
1922 m. Lietuvių svetainėje, 
9 ir So. Iincoln gatv., 7:30 va
kare, įvyko prakalbos. Kalbėjo 
gerb. kun. Br. Bunišas, L. K. 
V, Centro atstovas Ameriko
je. ^ 

Kun. J. B. Klorius. atidarė 
vakarą ir po trumpos kalbos 
perstatė gerb. kun. B. Bumšą. 
Pastarasis kalbėjo du kartu. 
Nors waukeganiečiai yra gir
dėję įvairių prakalbų, bet kaip 
gerb. kun. & Bumšas dar nėra 
girdėję* Tik gaila, kad nedaug 
tesusirinko; vienų oras buvo 
netikęs, o antra daug lietuvių 
dirbo naktimk. Nors ir mažas 
būrelis susirinko, bet jau gerų 
pradžių padarė Kultūros Va
jui. Žinoma, tai tik pradžia, 
waukeganiečiai sako. 

Sekantieji aakojo; 
Kun. J. B. Klorius . . . i . . $50.00 
Mot. Dūda :. 52.50 
Juozas Matulėnas . . . . ; . . . 50.00 

Po $10.00: J. Junčius ir Juo
zas Gfcvas. % 

Po $5.00: A. J. Sutkus, Iz. La
banauskas, P. Bujanauskas, A. 
Šaltmierienė. 

Po $2.00: P. Janusauskis, A. 
Jankauskas, V. depas. 

Po $1.00: P. Ežerskis, S. Misiū
nas, M. Skirius, A. Paškauskas, 
P. Kapturauskas, K. Domikas, S. 
Žickus, J. Jakutis, V. Švitorius, 
O. Matulaitienė, Z. Baksienė, M." 
Rakauskas, O. Dabašinskienė, A. 
Garulienė, P. Vembiys, 'Ĵ  Do-
cius, Vembrienė, Keliotienė, V. 
Ašmienė, M. Šaltienė, O. Kas-
dolevičienė, Sukaitienė, Kantati-
tienė, Ap. Marcinkienė, A. Did-
jurgis, P. Rauda, K. Burba, P. 
Alekna, J. Lušas ir M. Martinai
tis. 

Pasižadėjo: Po $50.00: Jonas ii* 
Zuzana Žekai, Ėlzb. Šalčiutė; St. 
Žickus. 

Ant Šaltmiorienė $20.00, Jiil. 
Paškauskienė $5.̂ )0 ir VI. Rulins-
kas $2.00. 

Valio waukeganiečiui, į 
darbą ir nepasilikite *nuo kitų 
kolonijų j -

Mažiukas. 

BAGDONO PRAKALBOS 

\ 
Norwood, Mass. 

Sausio 1? d. įvyko prakal
bos, surengtos LDS. 3-čios 
kuopos. Kalbėjo gerb. M. Bag
donas, Lietuvos Darbo Fede-* 
racijos įgaliotinis ir l iet«vos 
Steigiamojo Seimo narys ir 
gerb. klebonas ktBL V* K. Taš-
kunas. Gerb. M. Bagdonas il
gai ir plačiai kalbėjo pirma
me atvėjuje apie Lietuves 
Darbo Federacijos reikalus ir 
jos darbavimasi ir Lietuvos 
Steigiamojo Seimo teikime 

Po gerb* M. Bagdono pir
mos, kalbos kalbėjo gerb. kle
bonas kun. V. K. "taSkunas 
a]jie darb. reikalus it kaip iš
naudoja kapitalistai darbinin
kus. Antru atveju kalbėjo 
gerb. if. Bagdonas apie Lietu
vos abelną gyvenimą. Gerb. 
Bagdono kalba padarė didelį į-
spudį ant Norflrodiee'ių. Buvo 
renkamos aukos dėl Lietuvos 
Darbo Federacijos reikalų. 

Viso aukų surinkta per pra
kalbas $54.00 ir pasiųsta \ 

fTautos Fondą. 
Mūsų laisvamaniai nusigan

do, kad katalikai aukoja pini
gus del naudingų Lietuvos rei
kalų kaip tai ant Lietuvos 
katalikiško universiteto ir 
Darbo Federacijai ir ant kito
kių reikalų. Trečiu kartu dar 
kalbėjo gerb. Bagdonas apie 
LDS. organizaciją ir ragino 
prie jos raSytis. f 

Prakalbų vedėju buvo K. 
Spirldavicius. 

Korespondentas. 

CHICAGO IR APIELINKIŲ 
KOLONIJOMS. 

PAR. SUS. — KTJN. BUMftOS 
PRAKALBOS. — LIETUVIŲ 

DICNA. — PAGELBON. 

Spdngfield, Ui. — Sausio 26 
d. įvyko parap. metinis 
susirinkimas, laike kurio 
išrinkta nauji komitetai ir 
išduota metinė atskaita. Pa
rap. stovis puikus. Šįmet 
springfieldiečiai žada pasista
tyti naują mokyklą. 

Vasario 2 d. Federacijos 37-
tas skyrius laikė* savo susirin
kimą, laike kurio daugiausia 
laiko pašventė aptarimui kaip 
geriaug prisiruošti prie kun. 
Br. Bumšos prakalbų bei ap-
vaiksciojimo Lietuvių tftenės. 

Vasario .4 d. Vyčių 48 kp. 
Dramos ratelis atvaidino ko
mediją " Piršlybos'' Auburn 
BĮ. Šiame mieste, gyvena apie 
penkiasdešimts Šeimynų. Ne
turi savo bažnyčios ir nei vie
nos ka|. draugijos. Springfiel-
diečiai Aub artikeliams žada 
pagelbėti guorgailiattoii bent 
Lietuvių Katalikų Susivieni-
mo kuopą. Akstinas. 

Šiuo skelbiama, jog Žemiaus 
nurodytose kolonijose, lanky
sis Lietuvos Finansų ifisijos 
kalbėtojas. Nuoširdžiai pra
šoma kolonijų gerai prie pra
kalbų prisirengti. 

Vasario 16 d., Detroite Mich. 
Vasario 17 d., Detroit, Mich. 
Vasario 18 d., Saginav, 

Mich. 
Vasario 19 d., Grand Ra-

pids, Mich. 
Vasario 20 d., * 
Vasario 21 d., Milwaukee, 

Wisc. 
Vasario 22 &* Sheboygan, 

Wisc. 
Vasario 23 d., Port Wash-

ington, Wisc. 
Vėsario 24 d.f 
Vasario 25 d., Kenosba, 

Wisc. 
Vasario 26 d., Racine, Wisc. 
Vasario 27 d., 
Vdsario 28 d., Wamkega% 

111. i | S l f im 
Kovo 1 d., St. Charles, 111. 
Kovo 2 d., Bridgeport (Chi

eago) 

Kovo 121 d., Roseland \t 
We8t\l*iijmkrf, tll. 

Kovo lldL, — i:. \ . 
Kovo 14 d., AurSrU, B|. 
Kpv^-15 d., Rockford, BĮ. 
rtovb 16 d., Beloit, Wisc\ 
rtovo 17 d., 
itdvo tM d., Indiana fearijof, 

Lid. 
Kovo lS d., (Jary, fnd. 
Kovo 20 d., 
Kovo 21 d., Kankakee, 111. 
Kovo ^2 d^ Iteckdale, III. 
Kovo 23 d., fte Kalb, UI. 

los stočių nėra, todėl visij 
tuose kolonijose esančių dar
buotojų nuoširdžiai prašome 
tnojaus susirašyti su Misijos 
rastine,- k«d viską į laiką bu
tų galima sutvarkyti. 

Lietuvos Finansų Misija 
Paskolos Skyrius, 

370 Seventb Avenue, 
įN*w York, City. 

Siuomi turime garbės pra
u s t i , jog Lietuves Atstovas 
gerb. Čarneckis lankys že
miaus paduotas kolonijas. 

Vasario 9 d. — PittstoiL; Pa. 
Vasario 30 d. — Tamaąua 

Kovo 24 d., i* Coaldatej Pa. 
Kovo 25 d., Springfield, 111. 
Kovo 26 d., St. Louis, M o. ir 

E. St. Louis, tll. 
Kovo ft d., 
Kovo £8 d.r CoUinsville, ilt. 
Kovo 2^ d., Dorisville, Ui. 
Kovo 30 d., KWanee, Ui. 
KovO 31 d., Moline, HL 
Bal. j 1 d., 
Bal. 2 d., Spring Valley ir 

Oglesby,lll 

Bal. 4 d.r Westville, Bl. 
Bal. S d., Indianapolis, Ind. 
Sal. 61 d., Clinton, Ind. 
Visos čia įvardytos koloni

jos nuoširdžiai prašomos pa
sistengti skirtoje dienoje pra
kalbas surengti. Jei jau kar
tais skirtoji diena Tamstom 
butų visai nepatogi, tuomet 
prašoma tuojaus pranešti Mi
sijos raštinei apie tai ir bus 
pasistengta ant kiek galima 
tinkamesnę, dieną Tamstom 
parinkti, bet pageidaujama, 
kad čia nurodytose dienose 
prakalbos įvyktų. 

Saginaw, Port TVashington, 
Kankakee, Čollinsville, Doris
ville, Moline ir Clinton Pasko-
I I i Tll i i # 

LIETUVIŠKI KRUTAMI PA
VEIKSLAI GENA VAIMS 

G Y VENUDOAD, 

ijii r i 

;_ 

LI1TUVOS ATSTOVAS 
LANKYS. 

Vasario 21 d; — Liuosa. 
Vasario 22 d. — New Phila-

del|diiaj Pa. 
Lietuvos Finansų Misija 

Paskolos Skyrius 
870 — 7-th Avenue, 

Netv York Gity. 

DIDŽIAUSI, MODERNIŠKIAUSI PA-
s A U t v L A I V A I , Š A U N U S A P S I 

E J I M A S SU KELIAIVIAIS. 
Teo rrt tletlnls afentaa Jnaų m)a«t« 

ar netoli Jo. 
i Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą 
Russia ir Visas Baltiko Vaist. 

tiesiai į Hamburgą 
SAXOWtA Koto 7 
Cabin 8180.00 III KL 8103.50 

TaJcsf $5.00 
t*er CrTEItBOURG SOUTHAMPTON 

LTVBRPOOU and OLASGOW 
SATURNIA (iŠ Portlando) Vas. 18 
ALBANlA (Cabin liktai) . . Vas. 18 
AUGERlA Vasario 25 
SCYTfittA, Vasario 25 
Per Anialft ar Hamburra i Danzig 

310850 
Per L4epoJq $110.00 

T « 85.00 
•i jh- fir 'i i ,. 
•—- . • . • ^ n . » . — ^ — n a r į i i>ii Į „ •, i - . • .i ifc 

r i ' ,r\ 

Šiandie PinigŲ Kursas 
Siunčiant Lietuvon per «n«s: 

54 centai už 100 Auks. 

185 Auk. už vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Uftikrlntas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank-^Clearing- House 
Bank. 

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

i i . 'I ! . • 

|Rs«. Tel. Cicero 8858 
Oflso Tel. Cicero 431 

DR, J. SHINGLMAN 
1325 So. 48 Oonrt 

lt. E. Cor. 49 Court tr l t Str. 
ant viršaus valstyničloa 

%3/8*8# t /8 *#< 
• i •* x • ' — 

n M ii r i 8 
(^Telefonas Yards 1188 

STANUBf P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS ntij 

Tūrių autom o-j 
bilius visokiems^ 
reikalams. Kaina Į 
prieinamos. 

3319 Auburn f 
Ave. Chieago.; 

33= 

| DENTISTAS IR RAmOGRATAsŽ 
3C2201 W. 22nd Str., ką4ap. UeaTitiį 

Nauji krutami paveikslai iŠ 
Lietuvos, Rygos ir Sovietų Bu 
sijos. Gudrus Kvailys, 2-jų ak
tų komedija, Lietuvių paroda 
National darže, Leninas ir 
Trotski6 armija Maskvoje, Že
ligovskis Vilniuje. Bus rodo
mi sekančiose kolonijose: 

Vasa lo 9 — Akron, Ohio 
Parap. svet. 

Vasario 11 — Claftton, Ohio 
Pariip. 0vėt. 

Vasario 12 — YoungstOwii, 
lOhio Parap. Svefc. 

Vasario 14—15, r — Pitts-
bn*gh, pa., ėv. Kazimiero 
parap. svet. 

Vasario 16^-17, — Fitt*-
burgh, Penna ku î. Šimkevi-
čiaus ^araf). SVet. 

Vakario 1S—19, — Home-
stead, Petmą Parapi svet. 

Vasario 20, — Braddoet^ 
Penna šv. Izidoriaus parap. 
svet. 

Liet. Teatro Bendrovė 
Vedėjai A. Lukšis. 

(Chieago). 
fcovo 4 d., 
Kovo 5 d., Town of Lake ir 

18 & Union (Chieago). 
Kovo 6 d., North Side, (Chi

eago). 
KoVo 7 d., West gide, (Chl

eago) i 
Kovo 8 d., Cicero, Bl. 
Kovo 9 d., Melrose Park, UI; 

Kdvo 3 d., Brighton Park (iM ONA TAJftJLIENS iš 

- » 
. . . . . . . . . . . . K$ve 10 d., 

Kovo 11 d., So. Chieago, m. 

Šiaulių, Šimšės primieetia, su 
dviem vaikais - ieškau savo vyro 
JUOKO Tamulio, 42 met. amž., iš
ėjusio į Amerika prieš 9 metus. 

Prašau jo draugų ar pažįsta
mų, kas jį žino, man atrašyti tikrą 
jo antrašą. Esu lafeia vargingame 
padėjime ir kas man atrašys bu
siu neapsakomai dėkinga." 

Opą Tamulienė 
8w»ūiair šimii* pfbAte&iš 

Lithuania. 

m JUSĮ! AKJS 
Ar esi nerruotas, kenti galvos 

skaudėjime, ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, palieta akis be
siuvant, jei taip, tuojau* tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai g4r1aaai% pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So, Asbland Are., Chleago 
kertė 18-toe gatves; 8 labos 

Kambarys 14-15-10-17 
Viršui PUkWB AptlekoS 
Tėmykitė mano parašą. 

Valandos: Kuo 10 ryto iki 9 
va. Nedėliomis nuo 9 ryto lkl 
t l dlte. 

«£ ' 

mm 
\ r ffcll danai ttl 

DR. C. K. KUAUGA 
iiiBTtrvis nteunsTAS 

1811 B. HalSted S t , Chleago, m . 
Kampas 18th St. 

yaland.t 9—12 rytą ir Ž—> vak 
= 

- = a ^ 

FABIONAS ir Mh .K l iV i : , • 
Uoliausia si '* 

laivakortes, na?{w>»t>»j «i « 
NTOTARI. | fJŠAS 

tu i v i i 
809 W. 6-y'l- S: . ar*! i H ;̂ t«d St 

• • * 

\ . , . i» . t ' t n : . • i " 

PRANEŠIMAS f 

DR. C, K, G M Y S ^ % 

Phone Canal 6222 
Jį Įsteigė savo ofise pilnai apru-
^pintą X — spindulių laboratoriją. 
ę Traukiama X —spindulių pavefk-
%slai suradimuj JvaJrių dantų, gal
avos Ir žandų Ilgų. 

i • • 

jASAtA* 

L A. E. MILLER o 
8 

GYDYTOJAS Ir GrURTJRGAS 
Ofisas 4S54 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res. Ofisas 1915 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po plet. Ned. lž—2 

Ofisas Tel. Blvd. Ž054 
Res. Tel. Sutarimai ir NaMteiai 

Šaukimai Lafayette 1106 
*rfWr07J ,B»nva<811*BoT5 

• .• 

gg-r~. mm ••̂ ••••••M „,-••- • • • - -a 
Tel. Lafayette 4288 

P L U M B I N G 
kaipti Hetuvys, lietuviams visa-

. dos patarnauju kogeriaUsia. 
M. YTJ8KA 

S22S W. 88-€h Street 
įAmm m m m»m*mtim^m » » » » ^ » » » M » » » » I » » 8 » 

•S4U S V I M « M I MTSJĮ.* i V j>*.. ! • 

PARSIDUODA PIGIAI 
bučeriie ir groeerne geroj vie
toj, m&iŠytu tautu apgyventoj. 
Priežastį pardavimt) patirsite 
ant vietos. 

3631 ft6. California Ave. 

ft^a***%8*«*«%8«»*a*>s*««x 
VALENTINE DRESMAKUTO 

COLLEGES 5 
2407 W. Madlson, 1880 R. WeHs,f 

0205 S. Halsted Streets 
; 187 Mokyklos Suv. Valstijoaa. < 

Moko Siuvimo, Patterną kir-] I 
< pimo, Designing bizniui ir na-< 
j 'mama Vietos duodama dykai. • 
j (Diplomai. Mokslas lengvais at-Į ! 
i unokėjimais. Klesos dienomis irj 
i 'vakarais. Reikalaukit knygelės.* l 

M e l . Sealey 1848 
SARA PATEK, pirm., i 

R^^*8**84»*»8*'8458>8*«**3»*«4| 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lletuvtlkoe 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ftta* 
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politlkinės eokno-
mijos, piliefrystės, dailiarašystėe. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryte iW 
4 valandos po pietų: vakarais atro t 
iki 19 vaL 

1166 S. Hakteii St , Chicag* 
i i • n 11,1 ' i r f , _• •.- 'i j r I T Į I ,f į Į Į 

BARGENA S! BARGENAS! 
Garadžius ant pardavimo. 
Nepraleiskite geros progos, parsi

duoda- su namu arba vien bianis, 
kaip kas nori. South Sidėj ant di
delio trafic-bulvaro kur tūkstančiai 
mašinų važiuoja kasdieną. 

Pelno j metus atneša- suvirs 
$24,000.00. Atsišaukite tuojaus po 
šiuo adresu: 

EDV BAKSEVICItJS. 
3301 06. Halsted Str., Gaicago 
Valandos: nuo 9:00 iki 12:00 pietų. 

Telefonas: Boulevard ttT9 
= r 



CHICAGOJE 
•*+*•++*•<—***ų dą. Protokolą perskaitė, ra

portų išklausė, o naujų įneši

me* •»•>»< »•+* 
APTPL±Št MILIONIE 

RIAUS NAMUS. 
Iš DARBININKŲ DARBUO

TĖS. 

Aną vakarą Vos pradėjus tem 
ti trys plėšikai užpuolė Mrs. 
Kenneth Sawyer Goodman na
mus, 10 E. Schiller s t Išne
šė $7,000 pinigais ir brangu-
mynais. 

Inėjo paprastu būdu. Jie 
pabarškino virtuvės duris. Vie 
na tarnaičių atidarė, Tuojaus , 
pasirodė revolveriai. 

Namuose buvo Mrs. Good
man su dviem mažom dukte
rim ir trys tarnaitės. Plėši
kai jas visas uždarė vienan 

L. D. S. Chi. Aps. Sus. 

Sausio 29 d. 1922 m. West 
Sidėje, Aušros Vartų parap. 
svet. Chicagoj, įvyko Liet. Dar 
bininkų fSę-gps CMc. Apskri
čio susirinkimas. Jį atidarė ir 
vedė pirm. R Andreliunas. 

Pereito susirinkimo nutari
mai buvo perskaityti ir vien
balsiai priimti. Atstovų atsi
lankė iš keturių kuopų. Iš 
dviejų kuopų Kenosha, Wis. ir 

-itacine, "VVjs. prisiuntė laiš
kus. Laiškai buvo perskaityti 

mų nebuvo. 
Vienas pažymėtinas jų at

liktas darbas, tai tas; Rliubas 
pridavė laiškus su prašymu 
"ketvirto ir penkto vardo al-
dermpnams, kad jie pasirū
pintu užpakalinių gatvių * (al-
ley) apvalymu kiek norsr Ga
vo mandagius, prielankius at
sakymus laiškais. Sakė, kad 
jų prašymą išpildysiu. Devin
ta7 valandą baigė ^susirinkimą. 
Ištikro tuose dviejuose var
duose (wards) užpakalinės 
gatvės ir yra apleistos. 

\ K. - -

, NORTH SIDE. — Liet. Vyčių 
5-tos kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyfes vasario 8 d. §. m. Šv. My
kolo par. svet 8 vai. vak. Nariai 
bei narės malonėkite atsilankyti, 

f ries yra senų bei naujų reikalų 
svarstymui. 

Ona R. Paliuliutė, rast. 

TOWN OF LAKE. —Ji. Vyčių 
18 kp. mėnesinis susirinkimas ;-
vyks vasario 8 d. 8 vai. vakare, 
Bavis* Sąuare parko salėje. Visi 
nariai teiksitės skaitlingai susi-
rinkti. Koresp. 

kambarin. • 
T̂ :., x . . .r rL A Ur pnimti su uzgynmu. Kai Neužilgo atėjo Mrs. Good- | u j ^ . _ £ _ A « ^ ^ 

man uošvis, milionierius VVil-
liam O. Goodman. Ir tą plė
šikai uždarė. 

Nedaug ką tinkamo radę 
plėšikai apiplėšė savo aukas, 
visas užrakino ir išdūmė. 

Juos visus paliuosavo iš to 
"kalėjimo'' milionieriaus Go-

I 

odman tarnas, kurs atėjo ieš
koti savo pono ir atrado visus 
uždarytus. 

KANDIDATAS Į KRIMI
NALISTUS. 

Policija areštavo Santo Lu-
nitto, 18 metų, kuomet jis pri
simaukęs "moonshinės" parė
jo namo ir už išmetinėjimus 
žmogė motinai žandan. 

Motinai klykiant atbėgo po-
/licija ir vaikėzas paimtas po
licijos nuovadon. 

Kaip motina vaiką augino, 
taip šiandie ir turi. » 

NĖRA TAIKOS NAMŲ 
STATYME. 

Namų statymas Cbireago iš-
įlaujo sutrukdomas. Šiuomi 

ar* * ,+*' 

Ipirtu piliečių komitetas pake
l į kovą prieš dešimtį amatnin-
fcų unijų, kurios pirmiau neno
rėjo pasiduoti teisėjo Landiso 
Nuosprendžiui, gi šiandie jau 
i|ori pasiduoti, kadxtuo būdu 
užbėgti k^lią "open shop" 
darbui. , 

Vietoje tų unijų darbininkų 
bus samdomi neunistai, sako 
piliečių komitetas. 

Taip čia yra su. namų sta
tymu. Nesutikimai pakilę dau 
giausia del karpenterių. 

Cleaner and Dyers Ass'n tu
ri Cbieagoje suvažiavimą. 

• n* • ' • •• " 

A. į A. 
PRAN. GIEDRAITIS 

mirė vasario 7, 1922, 11 
vai. ryte. 43 metų amž. 
Paėjo iš Kauno rėd., Ra
seinių apskr.. Jurbarko 
miestelio, Gelgaudiškio 
parap. 'Paliko dideliame 
nuliūdime moterį Agotą, 
2 seseri: Marijona ir A-
gotą, Lietuvoje motiną, 
brolį Antaną, seseris Mar 
celią ir Apolioniją. 

Laidotuvės įvyks ket
verge, vasario 9, iš namų 
4441 So. Wood str.. į Sv. 
Kryžiaus bažnyčią 9 vai. 
ryte, o iš ten į šv. Kazi
miero kapines. 

Giminės, draugai, pažį
stami, nuoširdžiai kviečia 
mi dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: 
Moteris Agota Giedrai

tienė, seserys Marijona ir 
Agota. 

bėtojas kun. A. Briška žada 
jas aplankyti. Laikas bus pra
neštas laišku. 

Eacinė, Wis. 63-čios kuopos 
laiškas parodė daug prielan
kumo Chicagos Apskričiui. — 
Atstovą prisiųsti negalim, bet 
pasižadam prisidėti medžia
giškai prie atidarymo Darb. 
Biuro'. Visus Apskričio nuta
rimus surištus su darb. klau
simu pilnai prisiimam vykinti. 
Pasižadam darbuotis tautos ir 
Bažnyčios labui, kovoti su 
tautos priešais, ne ginklu, bet 
platindami gerą katalikišką 
spaudą. — Apskritys laišką 
užgyrė. 

Biuro atidarymo komisijos 
raportas. Paaiškėjo, kad visi 
pienai biuro atidarymo pilnai 
išdirbti. Tiktai finansų, stoka 
kliudo atidarymą. Tai pačiai 
komisijai palikta ant toliaus 
darbuotis tuo reikalu. 

Del biuro atidarymo aukų 
sudėjo: 29 kuopa $10.00, 49 
kuopa $5.00, 57 kuopa $5.00, 
75 kuopa $5.00. Kad visos 
kuopos priklausančios prie šio 
apskričio prisidėtų su auka, 
tai biuras pradėtu veikti už 
vienos savaitės. 

Iš buvusio vakaro komisi
jos raporto paaiškėjo, kad 
vakaras nepasisekė. 

Lavinimąsi lietuvių kalboj. 
Darb. Sąj. nariai, kurie no
rite lankyti kursus, kreipkitės 
pas Apskričio pirm. B. An-
dreliuną, 4452 So. Fairfield 
Ave. Cbicago, UI. Jis nuro
dys pamokų vietą. , 

Kun. F. Kudirka pasiūlė 
sumanymą, kad visi nariai 
mokėtų po 5e, apskričio iždan 
padengimui lėšų. Kuopos tą 
apsvarstykite, v 

Nauja valdyba išrinkta 
1922 m.: dvas. vad. kun. A. 
Briška, pirm. A. Andreliunas, 
pagelb. A. Banis, rast. Jonas 
Markevičius, 2322 S. Hoyne 
Ave. Chicago, UI., iždin. A. 
Šrupša. Visa ši valdyba yra 
veikli Turėkime vilties, kad 
šįmet apskritys bujos. 

Patogesniam suvažiavimui 
visiems atstovams šįmet susi
rinkimai nutarta laikyti per 
visus, metus /vienoj vietoj, 
West Side, Aušros, Vartų pa
rap. svet. 2323 W. 23 PI. Chi
cago, UI. 2:30 vai. po pietų. 
Susirinkimai bus paskutinį 
sekmadienį kiekvieno mėnesio. 

Korespondentas. 

PASILINKSMINIMO VA
KARAS. 

Towii of Lake. — L. Vyčių 
13 kuopa rengia šokius vas. 
26 d. School Hali svet. prie 47 
ir Honore g-vių. Vyčiai sako, 
kad surengsią tokį pasilinks
minimo vakare kokio Town 
of Lake dar nėra buvę. 

Alfonsas. 

VIEŠA PADĖKA L. VYČIŲ 
14 KUOPAI. 

CICERO, ILL. — Moterų-Są
jungos 2-JX>8 kp>. pamokos vaka
ras bus ketvirtadienio vakare vas. 
% d. p-nios E. Lankauskięnės stu-
boj, 2119 So\ 49-th Ave/ Kvie
čiamos skaitlingai atsilankyti. 

Koresp. 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMK! 
TE LAUKUS. 

Šiuo išreiškiame L. Vyčių 
14 kp. ir jos ios artistams didi 
dėkingumą, už atvaidinimą 
"Gražios Magelionos" sausio 
29 d. 1922 m. 

Taipgi ir Bridgeporto biz
nieriams p. S. P. Mažeikai ir 
p. V. Bagdonui už suteikimą 
automobilių atvežimui ^artistų 
ir kostumų. y 

L. Vyčių 16ta kuopa. 

9 

Chicagoi pašte (vidumieaty) 
prie Adams ir Dearbom gatvių 
randas atėję ii Lietuvos laiškai 
Sėmiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

. Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

901—Adomas Mr. 
902—Alekno K. B. 

908—Alzbetai Juskanenei 
905—Augatis Franciskus 
907—Batusis Branis 
908—Bapka Marija 
§28-J)ailyde John 
929—Dalkus Pranciškus P. 
935—Eicas Juzapas 
951—Gedtflene Vicenta 
952—Gečus Benipeas 
962—Grinis Juozapas 
965—Gzjjatas Vincent 
970—Jamosiunas Stapanas 

"971—-JanuUeni Mari 
* 9(74—Jonušas Wladislowa8 

975—Juška Antonina - * 
982—Matutis Kazimeras 
986—Keslawicze Jozas 
995—Krapelini Jobelui 
1006—Laurinenas Kasimeras 
1009—Lilerkini Antanui 
1015—Marazas Corojina 
1031—Noreika J. ^ 
1043—Perutas Geo. 
1050—Poslavičaitė Elzbetai 
1051—Praninaku Mikolu 
1063—Sautilui Stanislovui 
1067—Šeputis Josef 
1070-̂ -Snieuksta Frans 
1072—Stankaitis Peter 
1074—JŠtasielajtie Anna 
1077—Subaci Antanas ' 
1090—Undraitis Sem. 
1091—Urbutis Juozep 
1092—Urbonaav Frank 
1095—ValaiSiuke Ona 
1096—Valane iunas Pal inaras 

i 1113—Zwirzdins Stanislowas 

I 

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

vietą., siųskite per Nmusų įstaigą. Mes dastatwme pinigus j trum
piausi laiką ir visuomet \ paskutini paštą, be jokio atitraukimo. 

SiunCiame pinigus per telegrafą Ir ISmokame laike 5 iki 7 die-
' nų paskutiniame pašte pinigais, kaip ir paprastai. Lėšos per

siuntimo yra visiškai mažos. UŽ PINIGUS PILNAI ATSAKOMK. 
Visi kurie tiktai yra siuntė pinigus jper mūsų Jstaigą yra pilnai 

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 linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Parūpiname pašportus ir visus kitus reikalingus dokumentus 

del važiuojančių į Lietuvą. v 
Parduodame namus ir Įlotus, ir apdraudžiamo nuo ugnies Ir 

kitų nelaimių. * 
Turime pašto skyrių, Iš būrio galima gauti tarptautinius "Money 

Orderius" į visas dalis pasaulio. 
I Teisingas ir mandagus patarnavimas. 

Visais reikalais kreipkitės prie # 

P. P. Baltutis ir Kompanija, 
901 Wefct 33-rd Street 4600 South Wood Street 
TeL Yards 4669 Oaicagt^Dl. Tel. Lafayette 6256 

/ 

SKAITYKITE IR PLATIN-
TE LIETUVIŲ DIENRAŠTI 

"DRAUGE" 

PRANEŠIMAI 
* n u i 

CENTRALINIŲ OBGAN. 
•s 

SUS-MAS. 

Vasario 8 d. 7:30 vai. vaka
re šv. Jurgio parap. svetainė
je Bridgeporte, įvyks Centra-
linių Organiz. Komiteto Ne
priklausomybes dienai visų at
stovų visuotinas sus-mas. At
stovai prašomi susirinkti, nes 
reikia galutinai nustatyti pro
gramą vasario 16-ai dienai. 

Pirmininkas 
Mickeliunas, 

Sekretorius 
Enčeris. 

• 

"VALDOVO SUNtJS" RE
PETICIJA. 

g 

Vi«i kuriems yra skirtot virš-
minėto veikalo rolės, -malonėkite 
atsilankyti ant repeticrjog ketvir
tadienio vakare vasario 9 d. 8:30 
vai. vak. Dievo Apvek. parap. 
svet ^ 

Gerbiamieji! Jeigu mums svar-
bu L. Vyčių garbė, jeigu nenorime 
išstatyti Chicagoa^ Apskritį ant 
pajuokos, tai visi "ezcusai1' ir 
išsikalbinėjimai šalin! 

vKviečiami ant repeticijos: A. 
Benaitis, J. Vilimas, A. Rugie
nius, P. Sriubas, St. Paurazas,-J. 
Pivariunas ir liti. 

Reikalui esant- galima kreiptis 
telefonu: Canal' 4652 

J. F. Balsis, rezisorius. 

« • 

Temykite! 
Knyjos iš Lietuvos. 

LIAUDIES TEĄTEAS — NERVAI — 3-įų veiksmų 
komedija. Dalyvauja 8 asmenys. 84 pusl.,^ didelis 
foratas. Vertė J. S. Kaina 40c 

* * 

NAMŲ SAV. KLITJBO STJS. 

Bridgeportas. — Vasario 1 
d. Mildos svetainėje- įvykę 
Bridgeporto namų savininkų 
kliubo susirinkimas. Šusirin-
kinią pradėjo ažtuntą valan-

s L. VYOTŲ OHIO. APSE- SUS. 

Lietuvos Vyėių Chicagos Ap
skričio susirinkimas įvyks nedė
lioję, vasario 12 d, S; m., Dievo 
ApveLcdoe par. svet., (18-tos ir 
Union gaivių), 2:30 vai. po pie
tų. - — 

Visų kuopų atatOvai prašomi 
skaitlingai atsilankyti, nes yra 
labai daug dalykų apsrarstymui. 

Albina C. Alaburdaitė, rast. 

GYVENIMO AKORDAI. — ParaSė Vaidiliutė. Puslapių 
163. Gražus pasiskaitymai. Graži išvaizda 50o. 

BOTANIKOS VADOVEU3. — Vertė Vilkaitis. Joje 
aprašyti < visoki augalai. Paduota 136 paveikslė
liai. Puslapių 63. Labai naudinga knyga 50c. 

OERŲ IR BLOGŲ RASTŲ SKAITYMAS. — Parašė 
Dr. Ą. Maliauikis. 82 puslap. Ji nurodę kaip pa
sekmingai naudotis spauda — 15c. 

DIDŽIOJO KARO UŽRAiAI. — ParaSė Pr. Žadeikis. 
į dalis 164 pusi. su keliais paveikslais. Joje ap
rašyti įvairus atsitikimai karo laiku Lietuvoje nuo 
1914 m. iki 1916 m. Kaina . . •• .* 60c. 

VEIDRODĖLIS. — fesmaitis. Jame telpa priešinių rin
kinėlis paišybos pradžiai. Kas nori išmokti piešti 
įvairius daiktus, teįsigįją šia knygų kaina . r.. 70c. 

VARGELIŲ ŽIEDAS. Bilų rinkinys. Surinko B. Ži-
buntas. Knyga 52 pusi 25c. 

xTIK*JIMO KLAUSIMAI. Parašė'kum J. Gerutis. 
Tas labai svarbi knyga, kiekvienam reikėtų jų įsigyti. 
230 pusi. , 75c. 

ODESĖJA. Homero veikalai. Tai labai gražios eilės iš 
senovės., graikų gyvenimo. Vertė D-ras J. Ralys. 292 
pusi. r«., $150 

DUONELAIČIO RAŠTAI. Mokykloms parinko ir pa-
/aiškino M. Biržiška. Pirmoji dalis: ištraukos ir priedai. 
Antroji dalis: Duonelaičio gyvenmas raštai ir kalbos pa
aiškinimai. 202 pusi. Kaina „ . . . ? . . . $1.00 

DRAUGAS PUBLISHING C0MPANY, 
2334 So. Oakley Ave., ' Chicago, 111. 
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| Padarysime 500 namų linksmais | 

Ateik j mųs dirbtuves brenčiy I 

$34 
Nupirks didelį Pho-
nographų 1922 mo
delio, kuris grajLna 
visokio iždirbimo<re-
kordus. su raštišku 

v. 
Gvarantavimu ant 10 
metų. Šių phonogra-
pjių reguliarė kaina 
nuo $125 iki $200 

KAINAVO 
$125 

DABAR 
$34 . 

Tik 500 Pticmographų sa tokia kaina f 

i Į r į T I I I J u s i > P a s i r i n k l m e ** 2 5 rekordų 
V L L U | , ^ l l U u ' ^ P ^ 1 dalmanto adata 

KAINAVO $150 Ę 
DABAR $48 

s * 

phonogTapliu. Ateikite paa moa 

ų, ftOO pilcoo u r i T t l l l S 
«x kl^Ti^n f t l I OI = 
nu* Ir m m • • • » • " » * ^ 
» » » » • • • » • • • • • • » • » f l f , — 

parodysime grailausiv phonographu. KiekTienas pnonographaa yra = 
perilurdtas mn«o mechaniko, 15 metq patyrimo ATEIK TAIP = 
GREIT. KAJP OALI GERIAUSIAM PASOtlHKEiaJI. MES PALAI-

KVfilMĖ IR KADA NORĖKI, TADA PW&LAJTTMIM _ 
VEVttl PRISTATOME VVSfCB. f W G Y V U Į m f l MIESTO. PA
SIUSIME C o. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, JTECC -
MOKĖSI PINIGUS. ^ = 

MAIN SALESROOM FACTORY BRANCH | 
1020 So. Ualsted St. Chloago, IU Arti Tailor Str. E 

Atdara kasdieną nuo 9 Iki ». Ked. ild 4 raL po pietų. 
iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiimiiiittiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiifiiitiii 

u. >i J. ar=a= sr- ,if. i ; ' j . t i . < " •i!_L-

mHiHiimiHUiiniiiiiiHiiiiiiMiiHiiiiiiiiiiiiiiiiĄiiiimmi^iHiiiiimiHiiiiiuiiiii' 

LIETUVIŲ AT YDAI! 
r i 

PINIGUS LIETUVON 
ir visas dalys pasaulio, grekai ir telaingfi, \i*-
sioį pet Lietuvos Ūkio Banką, kun turi savo 
skyrius ir įgaliotinius visoj Lietuvoj. Pinigai 
yra išmokami į trumpianisį laikų per pa<fta, 
arba bankos skyrius ir kantorus, be jokio ati
traukimo. 

f 

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

Parūpinu pašportus ir visus kitus reikalin
gus doi,nmentus del važiojančių į Lietuva. -

NAUJOS MALDAKNYGĖS Iš LIETUVOS. 
Gavome ii Lietuvos daugybė Maldaknygių, Kantlčkų. ir kitokio 

knygų. Didelis Šaltinis, Aukso Altorius. Balsas Balandėlio, Dangiš
kas Baisas. KantiČkos visos yra labai grasiuose apdaruose. . 

Laiškams rašymui popleros su pasveikinimais ant Sv. Kal^dŲ. 
Atviručių su Lietuviškais parašais Sv. Kalėdų pasveikinimui. 
Taipgi turime popleros laiškams rašyti skrynutėse, didžiausiame 

pasirinkime. — 
Del sių dalykų meldžiame krelpties pas 

PAUL F- BALTUTIS 
• 0 1 W. 33-rd St. Tel. :Saxds 4069 Chicago, III. 

Priešai Sv. Jurgio Bažnyčios, ant Bridgeporto. 

PL4TINKITB "DRATJGĄ. »t 
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DIRBTUVE 
Vėliavų, Karūnų, Šarpų žentle- | 

lių ir kitokių draugystėm reika
lingų dalykų. 

f A, J. POŽĖLA 
1908 W. Divirion Str. Chicago. 
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lnSiurtiojų nuo ugnies namus. Storus, forni^ 
Sius geriausiose kompanijose. Taipgi pigiau
siai inšiuruojų storu langus. 

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

JOHN P. BUDGINAS 
4549 South Hermitage Avenue Ohicago. UI. 
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Ar Jus 
N A U D O K I T r 
Ar Jum* Galvon 
N A U D O K I T E 
Ar Jt*««i PI 
N A U D O K I T E 

A r JHs Norit* Aps 
N A U D O K I T E 

IKlaUjrmm »avo>^tttu| 
N A U D Q K l T t 

l»Uisymui ^sh«s o4oj 
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