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POPEžUS GELBĖS A T S T A T Y - m Xl PALANKUS TA|-mmm GELEME-
muTi riinnni I ™ » « M U O . LĖČIU STREIKAS DINTI EUROPA 

CHICAGOJE. 

KOMA, vas 9. — Popežius 
Fius XI ne vien tęs toliau mi
rusio Benedikto XV politinį 
nusistatymą kas palyti susi
taikymo Vatikano su Kvirina-
lu, bet dar visomis galimomis 
įmonėmis gelbės atstatydinti 
karo nuteriotą Europą, kaip 
čia patirta iš pasitikimų vers
mių. 

Visas krikščioniškas pasau-

neleido tai daryti. Taigi, kar
dinolai turėjo pasitenkinti tik 
jo žiedo pabučiavimu. 

Popežiaus karūnavimas pas
kirtas vasario 12 d., t. y. at
einantį sekmadienį. Daromi 
dideli prisiruošimai tai nepa
prastai iškilmei. 
1 Karūnavimo iškilmės įvyks 
Av. Petro bazilikos Sikstb 
koplyčioje. 

POPEŽIUS DIDŽIAI AUK-
STOS KULTŪROS. 

Fiziniai labai stiprus vyras. 

lis yra patenkintas Milano A r 
kivyskupo p a s i i m u užimti! KALBAMA APIE NAUJUS 
Sv. Pet>o sostą. Buvęs kar
dinolas "Hatti didžiai popule-
ris visoje Italijoje. Gi kuo
met patenkinta Italija, paten
kintas visas pasaulis. 

Del to kelinta diena plaukte 
iš viso pasaulio krūvos sveiki-
nimų^popežiui Piui XI. Vati
kanas užverčiamas telegramo
mis ir kablcgramonris. 

Popežius Pius XI paeina iš' 
vidurinių žmonių luomo. Del 
to apsiėjime didžiai kuklus i r 
demokratingas. 

Vienas vietos laikraštis skel 
bia patyręs, kad kuomet pir
mu kartu kardinolai Pių XI 
adoruodami norėjo, sulig seno 
įpročio, bučiuoti jam kojas, jis 

KARDINOLUS. 
N 

AVASHINGTON, vas. ą, — 
Iš Romos gauta žinių, kad 
trumpoj ateity Suv. Valstijos 
susilauks dar dviejų kardino
lų daugiau: 
~ Yra keletas kandidatų. Dau
guma nurodo ttečiaus Ne\v 
Yorko Arkivyskupą Hayes ir 
Chicagos Arkivyskupe Munde-
lem. 

Apie Chicagos Arkivyskupo 
pakilimą į kardinolus jau se
nai yra kalbų. Nes tai did
žiai aukštos doros vyras ir 
energingas veikėjas Bažnyčios 
dirvoje. \ 

S. Valst. Pradeda Nusiginkluoti 

ROMA, vas. 9. — Pirmasis 
Šventojo Tėvo Piaus XI teik
tas palaiminimas žmonijai ir 
visam pasauliui įš Švento Pet
ro bazilikos išorinio., balkono 
turi istorinę reikšmę.. Tas rei
škia, kad popežius nenori but 
Vatikano kalinys, kokiais bu» 
vo ir jautėsi keturi jo pirmta-
kunai popežiai. 

Vadinasi, Pius XI yra pa
lankus taikai Vatikano su Kvi-
rinalu. ' įį 

Popežius Pius XI be jokio 
klausimo yra didžiai aukštos 
kultūros žmogus, apsukrus, 
linksmo budo ir sveikutėlis. 

Be to, įis yra rašytojas, žy
mus bibliotekas ir diplomatas. 
Turi plačius išmėginimus gy
venime, taip, kad visuose rei
kaluose j a m nebus reikalingi 
patarėjai. 

Xe aristokratas. Paeina, 
taip tariant, iš vidurinio italų 
tautos luomo, kuris fiziniai 
skaitosi sveikiausias ir stip
riausias luomas. Neaugęs lė-
pumose, iš jaunų dienų užar-
tavęs kaną nei plieną. 

Fius XI eina 65 metus. Bet 
atrodo dešimtį metų jaunesnis. 
Veido švelnaus. Akys tiesiog 
nei briliantai. Kalba grynai 
italfškai, milaniečių akcentu, 
retkarčiais įmaišydamas vieną 
-kitą prancūzų žodį. \ 

BERLYNAS, vas, 9. — Ge-
neralis geležinkeliečių §treikas 
atšauktas. x . 

Streikininkų komitetas pa
informavo kanclierį Wirth, 
kad geležinkeliečiai gryž dar-
l>an sąlygomis, kokias užtikri
no vyriausybė. Būtent, kad jie 
masiniai nebus pašalinami iš 
darbo, kaip seniau grūmota. 

Vyriausybė rezervavo nedo
vanoti streikininkų vadams. 
Bet šiaip darbininkai bus pri
imti atgal darban. 

GUBERNATORIUS SUSI
MYLĖJO MOKYKLŲ TARY 

BININKAMS. 

Teisėjas Scanlan su tuom 
nesutinka. 

/ 

Pirm keletos metų viena 
Chicagos politinė srovė į mie
sto viešųjų mokyklų viršinin
kus parsikvietė iš Detroito 
į?liadsey. Kita srovė tam pa-̂  
sipriešino. Mokyklų taryboje * . ~ J ir miestely kuriama dar vie-
tečiau buvo dauguma pasta-f 0 . . y * . , r . \ 

na su 2 mokytojais. Miesto 

y 
PLUNGĖ. 1920-21 mokslo įves net atitaisė, n$s belaisviai 

metais Plungės valsčiuje buvo 
12 liaudies pradedamųjų mo
kyklų sodlžiuose, kurių kiek
vieną turėjo po vieną moky
toją, ir pačiame Plungės mies
tely viena mokykla su 4 sky-

veik veltui dirbo ir podraug 
apiplėšę kai-kurias Lietuvos 
plytnyČias išsivežė dirbtuvių 
dalis. Susirinkusieji plytų ga
mintojai priėmė tokį pageida
vimą, kad Finansų Prekybos 

rosios politinės srovės narių! ,. , \ , .. . v. . 
* T v T, . v. . , mokykloje buvo iki šiol apie 

tą mokyklų viršininką OAA , . . v. , 
200 mokinių, o pačiame vals-

į r 

privertė pasišalinti suvaržant 
jam teises. 

riais ir 4 mokytojais. Šiais,ir Pramonės Ministerija gabe-
metais Valsčiaus Švietimo Ko- namas plytas iš užsienio apdė-
misija įrengė dar 4 pradeda- tu didesniu muitu, tuomet vie-
mąsias mokyklas sodžiuose tos dirbtuvės, turėdamos dau

giau užsakymų, galės savo dir
btuves tobulinti, o drauge ir 
plytas pigiau parduoti. 

" L - v a " 

TAUTŲ SĄJUNGA UŽ NU-
SIGINKLAVIMĄ. 

Šįw mėnesį tarės susirinkimą 
komisija. 

vVASHINGTON, vas. 9. —, k!avimąsi_karo laivyne, ise-
Kuomet aną dieną pasibaigus 
čia nusiginklavimų konferenci
jai pasirašyta padarytos su
tartys, Suv. Valstijų vyriausy
bės parėdymu tuojaus sustab-
dvti visoki fortifikacijiniai 
darbai Tykiojo vandenyno 
salose. 

Prezidentas Hardingas pa
sitaręs su savo kabineto na
riais, tuojaus paskelbė parėdy
mus, kad ginklavimosi darbai 
Pbilipinų salose, Guam saloje 
ir kitur turi but sustabdyti. 
Viskas turi pasilikti taip, kaip 
v ra. 
Laivų klausimas atidedamas. 

Daugelį nustebino tasai pre
zidento parėdymas. ' [Tuo la
biau, kad- tų visų sutarčių 
klausimo dar neaptarė kong-
resas. . 

mus laivų statymą. 

Gal sumažins armiją. 

Pranešta, kad prezidentas 
Hardingas be kitako nori dar 
daugiau sumažinti Suv. Valsti
jų armiją ir karo laivyno ju
rininkų skaitlių. Nes kamgi 
skaitlinga armija reikalinga, 
jei iš niekur Amerikai nepra
matomas pavojus. 

Visos konferencijoje pada
rytos sutartys nereikalauja 
jokių priedų ir pataisymų. 
Kadangi patys sutarčių origi
nalai visapusiai apdirbti. 

KARD, MARINI ESĄS 
GYVAS. • i 

BADAS SMAUGŲ RUSI-
* J 0 S VALSTIEČIUS. 

Bet bolševikai linksminasi. 

MASKVA, vas. 9. — Nežiū
rint siaučiančio Rusijoje ba
do, brangenybės ir kuro krizio, 
čionai^ bolševikai, gi paskui 
juos ir kiti linksminasi nei lai
mingiausiais laikais. Dažnai 
rengiami šokiai ir kitokios rų-
šies pasilinksminimai. , 
^Bolševikai visus kviečia lin-

ksmintis, kuomet jie patya so
tus ir jiems linksma. Pakvie
timų klauso »ir tie, kurie nuo 
vargo turi įdubusias akis nei 
duobes. 

Tai bent ąocialistinis rojus-? 

PARYŽIUS, vas. 9. — Bu-
vusioji Washingtone nusigink
lavimo konferencija paskatino 
ir Tautų Sąjungą smarkian 
pasidarbuoti pasaulio nusigin
klavimo klausime. 

Tam klausimui spręsti Tau
tų Sąjunga turi komisiją iš 
20 žmonių. Ta komisija vasa
rio 20 d. šaukiama čia suva
žiavimai!, kuriame bus kalba
ma apie Europos nusiginkla
vimą. 

Tautų- Sąjungos valdinin
kai tvirtina, kad Washingto-
ne įvykusi konferencija visą 
pasaulį veržia rimčiau pagal
voti apie nusiginklavimą. 

; / 

PRIEŠ BONUSUS KARO 
VETERANAMS 

čiuje maž $aug 50CL mokinių. 
Bet pasirodė, kad kaikuriose 

Visas reikalas atsidūrė tei- m o k v k l o g e n ė r a p a k a n k a n m i . 
sman. Teismas įsakė grąžinti ToM y fi< K n u t a r ė ^ 

Veteranams menkai gelbės, 
šaliai bus vargo. 

tą viršininką į jo vietą ir j o 
nevaržyti. 

Praėjus kiek laiko tas pat 
įvyko Apskrities teisėjo Scan
lan andai mokyklų tarybos 
narius už tai nubaudė kaik ti
ri uos kalėjimu, kitus pinigi
ne pabaudą. 

Jv'adangi—teisėjas spiriasi 
juos bausti ir atsisakė atnau
jinti bylą, tuomet reikalan įsi
maišė gubernatorius Smali ir 
visiems nubaustiems paskelbė 
susimylėjimą. 

Teisėjas Scanlan skelbia, 
kad gubernatorius neturėjo 
teisės taip daryti. I r darbuo-
-

jasi nubaustuosius- varu su
kimšti kalėjiman. 

Atrodo, kad teisėjas tuš
čią darbą dirba. Nes jei gu-
jbernatorius, Chicagos majoras 
ar kiti stovi už paliuosavimą, 
-tai skaski tuos žmones įgalės 

LONDONAS, vas. 9.—Laik
raščio Times korespondentas 

Prezidentui labai norėtųsi !jj Romos atšaukia savo paduo^ 
kuoveikiau sulaikyti ir karo 
laivų statymą. Tečiaus tas 
reikalas suristas su sunkeny
bėmis. 

- Dėlto bus palaukta kol ne
bus kongreso ratifikuotos su-
tartvs. 
Sustabdytas armotų dirbimas. 

Prezidentai Hardingui lie
piant karo sekretorius Weeks 
parėdė sustabdyt* toli šaujan> 
čių armotų-dirbimą. Tos ar-
motos buvo skiriamos &inti 
Pbilipimj sahj pakraščius. 

Karo laivyno sekretorius 
Derby parėdė sustabdyti gin-v vietą 

tąN žinią, buk Vatikane miręs 
kardinolas Marini. Sakoma, 
kardinolas Marini esąs gyvas. 

ORLANDO ORGANIZUOS 
KABINETĄ, 

v 
LONDONAS, vas. 9. — Bu-

v^s premjeras Orlando į kara
liaus pakvietimą sutiko suor
ganizuoti naują Italijos minis-
terių kabinetą. Taigi, tomis 
dienomiš~"Orlando užims atsi
statydinusio premiero Bonomi 

N 

NEBUS MAŽINAMA U2M0-
KESNIS. 

ANDOVER, Mass., vas. 9. 
American Woolen Co. audimU 
nių darbininkų tarpe pakilo 
kalbos, kad kompanija»suma
žins jiems užmekesnį. 

. Kompanijos prezidentas W. 
M. Wood paskelbė, jog tos 
kalbos nieku nepamatuotos. 
Sako šiuomi sezonu tas nebus 
daroma. Verčiau audeklai tu
rėtų buC pabranginti, negu 
darbininkams uzmokesnys su
mažintos. 

Del to darbininkai neturi ti 
A laėti toms tuščioms kalboms. 

! 

SKAITYKITE IR PLATINKI 
KITĘ "DRAUGĄ" 

ŽMONĖMS PAKARTO T O - ! n a ir suaugusių, ir senesnių, 

KIA PADĖTIS. 
WASHINGTON, vas. 9 ^ ~ \ 

Pasipriešinimą veteranų bonu-
sams reiškė prieš kongreso ko
mitetą Harold Eustis iš Cin-
cinnati, brokeris ir veteranas. 

J is sakėsi kalba neorgani
zuotų karo veteranų ir biznie
rių vardu. Pažymėjo, kad bor 

nusų paskyrimas šiandie vete
ranams nereikalingas. Nes 
JbonTfsai mažai ką naudos duos 
veteranams. Bet abelnąjam 
šalies * * business ' u i ' ' l a b a i 
daug bus pakenkta. 

Eustis sakę, kad bonusus 
skirti, jo nuomonei butų netei 
singas daiktas. 

žiūrėti visas valsčiaus mokyk
las ir tas, kuriose neras 35 
mokinių, uždaryti. Tokio V,. S. 
K. nusistatymo priežastį aiš
kino tuo, kad nesą' pakanka
mai lėšų ir trūksta atatinka-
įmj mokytojų. Mokytojų dau
guma moterysj tėra viename 
valsčiuje tik 5 vyrai. Sitų mo-
kytojų pasiruošimas yra įvai
rus: kai kurie lankė tik va
sarinius kursus, kiti ruošėsi 
namie ir tuomet lankė dar 
vasarinius kursus, kai kurie 
mokytojauja 4 klesų gimnazi
jos paliudijimu; su atatinka
mu cenzu tėra miesto 4 sky
rių mokyklos mojkytojaL 

Kiek dalmr tenka pastebė
ti, kasmet atsiranda, daugiau 
norinčių j&toti liaudies prade-
damojon mokyklon. Net yra 
i r tokių atsitikimų, kad vier 
tose, "kuriose del šiokų ar to-
Jrių priežasčių suaugusiųjų 
kursų suruošti negalima, atei-

BITRIMONYS, Lydos aps. 
Kužių sodžiuje lenkai surasi 
nedarni rinkikus patyrė, k 
žmonės nenori rinkimuose da
lyvauti, baidė nenorinčius, tu
rėsią į Kauną išsikelti. -Sura
šinėtojai žmonėms aiškino: 
" K u r visas sodžius lenkų no
ri, vienas žmogus gali api? r."i 
pranešti. ' ' Žmonės į rinkimus 
žiuri kaip į apgavimą. Agita
torių neklauso ir nebijo. 

ANGLAI PAVARTOSIĄ 
"GELEŽINĘ RANKĄ/' 

LONDONAS, vas. 9. — In
dijos reikalų ofisas paskelbė 
įiareiškimą, kad šiandie Indi
joje perdaug yra civilio truk-
šmo. Dėlto Anglijos vyriau
sybė mato reikalingu daiktu 
visus ten gyventojų nerimavi
mus sutraškinti. 

8 ŽUVO, 2 SUŽEISTA. 

VIENAS ŽUVO STREIKO 
RIAUŠĖSE. 

YORKVILLE, 0.. vas. 9.— 
Geležies ir plieno dirbtuvėse 
čia streikuoja darbininkai del 
užrmokesnib. Aną dieną įvyko 
riaušes. Vienas žmogus , Žu
vo. 

MAŽIAU NEREGIŲ 
ŽMONIŲ. 

WASHINGT0N, vas. 9. -
1920 metais surašant Suv. Vai 
štijų gyventojus visoj šaly at>-{Pan*Ja tuomet pasitenkino, 
rasta 52,617 neregių žmonių. 
1910 metais neregių buvo su
skaityta 57,272. • į 

Beverly Hiils ir Morgan 
Farko piliečiai aną vakarą tu
rėjo mass-mitingą. Tarėsi a-
pie priemones, kaip apsidrau
sti nuo automobilių vagių. Nes 
vagys dažnai v piliečius sulai
ko ir atima automobilius. 

Nutarta" įkurti komitetą ir 
jam pavest visomis priemonė
mis apdrausti piliečius nuo va 
gių užpuolimo^—; 

sakoma, komitetas suorga-
zuos ir prisiekdins kelis šim
tus 'specialių konstabelių. 

Advokatas Fairfield sako, 
kad tų priemiesčių piliečiai 
sugautų vagių nesiųs daugiau 
į kriminalį teismą. Bet ant 
vietos sušaudys ir tuo būdu 
sulaikys automobilių vogimus. 

Komitetas* steigiamas pasi
remiant arklevakių~^statymu 
iš 1882 m. 

kaip 20 metų amžiaus, ir nori 
stoti pradedamojoAy mokyk
lon, Kad galėjus kaip nors pra 
šilavinti skaityti ir bent kiek 
rašyti. Kur galima, veikia ir 
Vakariniai suaugusiųjų kursaL 

Ir žydai, suprasdami moky
klų reikšmę, stato savo i žy
dų mokyklas. Taip turi jie 
Plungėje 3 žydų pradedamą
sias mokyklas. Net 1920 me
tais Plungės žydų tautybės 
gyventojų tūla grupė Plungė
je ketino įkurti žydų vidurinę 
mokyklą. Tik trūkstant ata
tinkamų tam darbui pajėgų, 
turėjo jie kuriam laikui šitą 
pieną atidėti. 

HUNGTINGTON, W.Va., v., 
9. — Marietta Coal Co., Pond 
Creek, kasykloje ištiko eksplio-
zija, kurią sukėlė, anot žinių, 
anglių dujos. 

8 darbininkai žuvo, du bai
siai sužeista ir vienas kol-kas 
nesurandamas. 

—— 
TAURAGĖ. Apskrities val

dybos pastangomis įvyko aps
krities plytų gamintojų susi
rinkimas. Prieš karą Taura
gė buvo garsi savo plytų dirb
tuvėmis, iš čia plytos ir užsie
nin buvo gabenamos, dabar gi 
plytų pramonė čia tinkamai į 

GAZO KOMPANIJA NEPA-, ^ atsistot* negali. Mat ka-
TENKINTA. ^ r o m e t u vokiečiai vietos ply

tų dirbtuves išardė, todėl da-
Illinois valstijos komercijos b a r v i e t o g p l y t ų p r a m o a i n . 

komisija nesenai'gazo kompa- kams sunku atsigauti, ypač 
nijai sumažino už suvartoži- k&d ^ ^ ^ ^ p l y t ų ^ 
masažą ratą (mokesnį). K o m - ^ ^ ^ s u k o n k u r u o j a > m a t 

•4en plytų dirbimas pigiau at-
Bet šiandie ji šaukiasi "tos sieina. Vokiečiams bepigu pi-

komisijos, kad. nž gazą ratos giau plytas gaminti, jie turi 
dar kartą butų perkratytos, [anglies, toras jų plytų dirbtu-

UNGARIJAI PASIUNTI 
NYS. \ 

WASHINGT|ON, vas. 9. 
Prezidentas Hardingas Suv. 
Valstijų pasiuntiniu Ungari-
jai paskyrė teisėją Brenton iš 
Chicagos. Austrijai atstovą 
— Washburne iš Mass. Induo-
ta senatui patvirtinti. 

SKAITYKITE R PLATIN-
TE LIETUVIŲ DIENRAŠTI 

" D R A U G E " 

/ 
O R A S 

CHICAGO. — Nepastpvu 
oras; pramatomas lietus. 

PINIGE KURSAS. 
„ Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant memažiau 25,000 ^ol. 
vasario 8 d. buvo tokia pagal 
Merchant8 Loan & Trust Co. 

Anglijos 8terl. svarui 4-32 
Prancijos 100 frankų 8.40 
Italijos 100 lirų 4.70 
Vokietijos 100 markių .51 
Lietuvos 100 auksinų .51 
Lenkų 100 markių .03 

/ 
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Itetvirtadien., Vasario 9, 1922 

KARAS SU JAPONIJA? Atsargos. Japonais negali-j Ponai social-laisvamaniai, 
kų tai reiškia f Kame jūsų de
mokratiniai principai t Kame 

Washingtone pasibaigė Pa-
cifiko ir Rytų klausimais kon
ferencija. Patsai prezidentas | ' 
Hardingas asmeniškai reiškė 
savo padėką delegatams. J is 
sakė, kad konferencija atliku
si didelius darbus. Ilgam lai
kui pašalinusi karo šmėklą 
kadir Pacifiko vandenyne. Tai 
pradžia pašalinti karą visame 
pasauly. 

Pasibaigus konferencijai vy
riausybės sferose pakilo ne
paprastas džiaugsmas, nes 
jaučiamasi atlikus didelį dar
bą. 

Taip gražiai konferencijai 
besibaigiant, iš Paryžaius pa
rėjo kitokių &inių. Tenai vieši 
buvęs Suv. Valstijų senatorius 
James Hamilton Lewis. A-
merikos Legiono susirinkime 
jis kalbėjo. I r štai ką jis pa-
sakė: 

" Prekybos konkurencija ir 
tarptautinio pavydo dvasia 
nuslogino nusiginklavimo kon 
ferencijos Washingtone gra
žiuosius tikslus. Taip bus ir 
su Genoa konferencija. I r ta 
dvasia tautų brolybę toli at
gal nustums. 

4 'Neva palaidota senovės są
jungų prieš sąjungas sistema 
ir vėl atgijo. 

"Š ta i kag varu verčia Suv. 
Valstijas rimtai pagalvoti a-
pie savo tautinės pozicijos 
gynimą. 

"Neužilgo sulauksime Ja
ponijos su Rusija sąjungos, 
kuri grūmos Pranei jai. Rusi
jos su Vokietija sąjunga grū
mos Anglijai. 

" T a i visa Europa palaiko 
nerimastį ir tas padrąsina a-
ziatus pulti Suv. Valstijas. 

" T a s puolimas neatšaukia
mas. J i s įvyks kuomet Japo
nija labiau apvaldys ir pa
vergs Kiniją. Tuomet Japoni
ja su Europos valstybėmis 
bus sąjungoje ir Europa ne
duos pagelbos Suv. Valsti
joms. Europa gelbės sąjungi
ninkei Japonijai , , . 

Reikia pasakyti, kad sena
torius Lewis be reikalo ne
barstys tuščiais žodžiais. J is 
žino ką kalba, ^os njšies žmo
nės pramato politinius nuoti-
kius ir savo spėjimais ne vi
suomet apsirinka. 

ma pasit ikėti Nes tai perdaug 
gudrus žmonės. 

SOCIALISTAI IR MOKY
KLOS. 

Mokyklų klausimas šiandien 
daugiausia kelia neramumo 
lietuvių visuomenėje kaip 
Lietuvoje taip ir Amerikoje. 
Iš paviršiaus atrodo gan 
keista. Juk kiekvienas žmo
gus turi pripažinti kad mo
kyklos, pradedantį pradinė
mis ir baigiant universitetais, 
mums yra reikalingos. Tad 
visi dėkime pastangų, kad jų 
pristeigus kuodaugiausiaj 

Bet ne. Soicalistai i r lais
vamaniai kitaip mano. J ie no
ri kad mokyklos butų partiji-
nės, kad jau nuo pat jauniau
sių dienų vaikai butų žabo-
jami partijinėmis kamanomis. 
J ie nori, kad Lietuvos moky
klos butų socialistinės ir lais
vamaniškos! Tai jau anomali
ja. Socialistai ir laisvamaniai j 

J kelia "gvoltų", kad Lietu
vos mokyklose katalikų moki
niams dėstoma tikybos moks
las, o jie norėtų kad vieton to 
jiems butų aiškinama Grigai
čio ir Mockaus marksizmas ir 
bambizmas. 
Keista giesmelė. Lietuvoje nie
kas nei nemano drausti steigti 
mokyklas kokiai nors sektai. 

mokslo, sąžinės laisvė? Af jųs 
tai suprantate sulyg bolševi-

I kiškos taisyklės — tik sau, o 
kitus norite padaryti savo 
laisvamanizmo vergais? Na, 
to jau perdaug. Akyplėšos! 

Turėkite drąsos prisiminti 
sau ką gera jųs esate padarę 
mokyklų reikale, kiek mokyk
lų esate įsteigę, kiek jaunuo
menės esate išlavinę? Nieko ir 
nieko. O katalikai yra įkūrę 
savo darbu ir lėšomis desėt-
kus ir šimtus mokyklų, pra
dedant pradinėmis i r bai
giant gimnazijomis, d a b a r 
jau dedami pagrindai kūrimui 
universiteto ir kolegijos. Ka
talikų įkurtų ir laikomų mo
kyklų pilna Lietuva, nestoka 
jų ir Amerikoje. Jose lavina
si desėtkai tūkstančių jaunuo
menės. Ne vienas, bet Šimtai 
šių dienų Lietuvos kūrėjų y-
*a įgiję mokslą Saulės, Žibu
rio ir Ryto draugijų mokslo 
įstaigose.. Labai didelis yra 
klausimas a r butų šiandien 
besanti Lietuva nepriklauso
ma jei ne Saulės, Žiburio ir 
kit. katalikų laikomos mo-
kyklos! 

Kame «gi jūsų socialistai ir 
laisvamaniai , mokyklos ? Gal 
jųs pasakysite, kad katalikai 
yra "buožės" , turtuoliai, tu
rį daug pinigų tai ir gali 

|steigti? Visai ne. į Lietuvos 
Gali kiek tik drūti socialistai mokyklos negalėtų gyvuoti, 
ar laisvamaniai steigti savo
tiškų mokyklų, by jie gaus 
mokinių — to jiems niekas 
negina, net konstitucija tą tei
sę pilnai garantuoja. Mes sa
kome tai ir gerai, turi būti 
pilniausia mokslo laisvė, turi 
būti sąžinės laisvė. 

Bet "demokrat ingi" socia
listai kitaip galvoja. J ie mo 

ŽMONIJOS VILTIS. 
Šiuo metu mūsų visų akys 

{nukreiptos Romon. Netik mes 
katalikai sveikiname naujai 
išrinktą Petro įpėdinį, bet 
žymi krikščioniškojo pasau
lio dalis, net ir tie, kurie yra 
užu jo ribų, bet kurie simpa
tizuoja krikščioniškai civili
zacijai. 

Naujojo popiežiaus išrinki
mas yra pasaulinės prasmės 
įvykis, nepaisant Bažnyčios 
priešų — fanatikį propagan
dos. Galima net tvirtinti, kad 
tas įvykis ypatingai šiandien 
yra svarbuą kuomet dvasinė 
anarchija įsiskverbė į žmoni
jos sielą, kuomet popiežiavus 
dorinis autoritetas buvo daž
nai aplenktas, ta vienintelė 
jėga galinti vadovauti žmoni
jos sąžinei tamsybėmis ap
siaustai ir išsklaidyti tirštus 
dvasios rukusN 

Akliems saulės nėra. 

Tečiaus yra aklų žmonių 
kurie užsirišę akis nemato ci
vilizuoto pasaulio aušrelės. 
Naujasai popiežius Pijus XI, 

1920 m., kaipo Milano arki
vyskupą^ buvo paskirtas 
nuncijų — pasiuntiniu Lenki
jai i r Pabaltijos kraštams. 

J i s aplankė Lietuvą. Buvo 
Vilniuje ir Kaune, susipažino 
su mūsų bažnytiniais reika
lais. Labai iškilmingai buvo 
priimta s Kaune. Vizitavo ne
tik dvasinę Vyriausybę, bet 
taipat i r Valstybės preziden
tą. 

i 

Dėlei nelemtų santykių su 
Lenkija, lietuviai šnairavo į 
nuncijų Ratt i kurs pastoviai 
gyvendavo Varšavoje; mūsų 
politiniai kivirčai su lenkais, 
beabejo, turėjo neigiamai at-

ir bažnytiniu žvilgsniu priva
lėjo tiesioginiai susisiekti per 
jai skirtą nuncijų. To mes su
silaukėme, beabejo, patariant 
nuncijui Ratti, turėdami šian
dien Vatikano pasiuntinį. 

Kaip tečiaus per akis me
luoja "Naujienos ' ' n. 31 kuo
met rašo: 

" J i s (nuncijus Ratti) pa
siėmė savo globon Kauno 
vienuoryną, tuo padaryda
mas jį priklausomu tik Len
kijai, o paskui pasirūpino 
prijungti prie Lenkijos ir 

antru kart "Nauj ienų" pasa
ką kartojant apie popiežiaus] 
rinkimus. 

• 

Jos čiauška: 
"Nors sakoma, kad papą 

esąs skiriamas pagal ^dva
sios šventos nurodymą ir 
t. t . " 

Taip, šv. Dvasia saugoja 
Kristaus įkurtą Bažnyčią pe* 
dvidešimts amžių, bet ta pati 
Dvasia davė žmogui protą i r 
išmintį kurią jis vartoja. Visi 
katalikai konklavės metu mel
dėsi, meldėsi ir patys rinkėjai, 
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visą Lietuvos Bažnyčia." D e t kartu pavartojo žmonišką 
Viename sakiny du melu. išmintį ir balsavimo keliu be 

Kauno benediktinių vienuoly- Jokių iš kalno agitacijų ir be 

jei ne amerikiečių pašalpa, 
be šios jų butų kur-kas ma
žiaus, nes ten tarpe lietuvi ų-
katalikų "buožių" nėra, o čia 
Amerikoje visi tie, kurie au
koja desėtkus ir šimtus , do
lerių Lietuvos mokykloms y-
ra šapų darbininkai — tokie 
kaip ir jųs (žinoma, munšai-
nės mažiaus raugia). Tik tok-[ siliepti į Vatikano pasiuntinį. 

kyklų steigti nei nebando, nes *ai skirtumas, katalikai savo 
tam reikalinga daug darbo, 
aukų, beto jie puikiai žino kad 
jeigu ir įkurtų kokią savo mo
kyklą, tai negautų mokinių, 
nes katalikai savo vaikų į jas 
nesiųs, o jie patys " kontro
liuoja gimdymą"... Taigi, jie 
savo triukšmu norėtų varu 
priversti (gaila kad galės ne 
turi!) katalikų kuriamas ir jų 'Padėtis vis pavbjingesnė. 
lėšomis laikomas mokyklas Kancleris Wirth, kurs mato 
padaryti socialistinėmis, lais-ividaus ir užsienio keblumus, 

Bet kadangi juridiniai Seinų 
diecezija nebuvo atskirta nuo 
Varšavos arkidiecezijos, o 
taipat jis buvo skirtas pasiun
tiniu Pabaltijos kraštams, tad 
turėjo teisės pažvelgti į Lietu
vos Bažnyčią. 

Nieko negalima jam prikiš-
Vokietija yra visiškai supa- ti. Vistik Lietuvos 'dvasiškija 

raližuota gelžkeliečių streiku, ir jos Vyriausybė skaitė tą 

dolerius aukoja mokslui, o jųs 
socialistai i r laisvamaniai au
kojate agitacijai, kad katali
kai nedėtų pinigų mokykloms. 

Bėda jums satrapų ainiai! 
J. Skardas. 

vamaniškomis. nesijaučia rožių patale. 

nas nebuvo priklausomas Len
kijai, bet padaryta priklau
somu Romai; — antra dar 
stambiaus sumeluota sakant 
kad Lietuvos Bažnyčią jis pri
jungė prie Lenkijos. Tą tik 
nebent melagių laikraštis 
"Naujienos , , tegalėjo padary
ti, nes mes nebuvome jo pri
jungti prie Lenkijos ir nesa
me. . 

Iš tų dviejų melų "Naujie
noms" pigu kartoti trečią 
jau nudėvėtą melą kuriam nei 
jos pačios netiki, girdi: 

" Je igu mūsų kunigai jau j 
pirma simpatizavo Lietuvos 
unijai su'Lenkija, tai dabar] 
jie gal ims stačiai tempti 

I Lietuvą Varsavon." 
Apie kokius čia kunigus 

pliauškia "Naujienos"f Jos 
žino kad yra Lietuvoje kuni
gų ir kunigų, net tokių ku
rie per rinkamus į Vilniaus 
Seimą agitavo už Lenkiją, 
bet reikėjo aiškiai pasakyti 
kad lenkų kunigų ar bent su
lenkintų. Nuo tokių mes nesi-
ginsime bet tai ne"' mūsų žmo
nės, kaip ir socialistai nesi-
gins nuo bolševikuojančių so
cialistų kurie senai norėjo ir 
nori Lietuvą parduoti bolševi
kams. 

Vėl labai lengvai "Naujie
n o s " sprendžia apie buvusio 

aptarimų dviem trečdaliais 

PRENUMERATOS KAINA: 
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Prenumeratos m o kasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienot 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti ilperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba Jdedant pini
gus į registruota laišku. 
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Todėl Gerbiamieji Tautie
čiai neširskite ant mūsų jeigu 
drįstame da r kartą kreiptis į 

balsų išrinko šv. Petro įpėdinį- J J u g u duommnąy į i u sų patrio 
Reiktų <4Kaujienų» redak- t į n i u g j a u s m u s _ n e a t s i s a k y . 

toriui pirmiaus sužinoti kaip j ̂  ^ ^ l a i k t t a t e i t i m u m s 

renkami popiežiai ir tuomet j į p a g e ibą. 
rašyti, nes šiaip jis kartoja tik 
bobų plepalus. 

ATSIŠAUKIMAS Į BROLIUS 
LIETUVIUS AMERI

KIEČIUS. 
—. 

Lietuvių 
Centro Komitetas 
Nukentėjusiems del 

karo šelpti. 
Vilniuje, Didžioji No. 30. 

Vilniaus Lietuvių Centro 
Komitetas anais metais krei
pėsi į Amerikos Gerbiamųjų 
visuomenę prašydamas pagel
bos skaitlingų savo įstaigų 
išlaikymui; ir neapsivylė — 
atsiųsta Jūsų pašalpa išgelbė
jo mūsų vaikus nuo bado ir 
vargo. Dėkingas Komitetas ir 
jo auklėtiniai^tankiai atsime
na Jūsų patriotinį duosnumų, 

Tikėjome, kad mūsų vargai 
laikui einant pasibaigs, bet 
nelaimė, jie dar padidėjo! 
Mūsų vietiniai valdovai (L.) 
pasiryžo Vilniaus lietuvius iš 
visų atžvilgių spausti ir ga
lutinai išnaikyti. Nerašysime 
plačiai apie vaikų išvarymą iš 
prieglaudų, gimnazijos, spau
dos slopimų ir kitus nuožmu-

pasiuntinio simpatijas len-1 m u s _ v i s i tie atsitikimai 
kams. Kokios jo simpatijos; turbūt Jums yra gerai žinomi, 
tai jo paties dalykas. Mui*s į Tiesa, lietuvių visuomenė 

Žinome gerai, kad Jums jau 
gal įkyrėjo nuolatinės rinkle-
vos visokiems reikalams, bet 
vargo spaudžiami negalime 
nesikreipti į Jūsų gerų širdį ir 
duosnumų! 

Lietuvių .Komitetas dėko-
dams dar kartų už aukas a-
nais metais atsiųstas linki 
gerb. Tamistai ir visiems Lie
tuviams su Naujais Metais pa
sisekimo ir viso labo. 

Kan. Kukta, pirm., 
Dr. Basanavičius, 
Dr. G. Stankevičius. 

Kariai Dr. Augevičrus, 
\ E. Vileišienė, 

Kun. L. Jezukevičius. 
St. Jackevičius. 
Kun. Bieliauskis. sekr. 

akta nevykusia Bomos diplo
matija. 

Politiniai atskira nno Lėn-

tečiaus žinoma, kad nuncijus 
Katti buvo išgraužtas iš Len
kijos ir pasišalino, o" šiandien 
jam esant Bažnyčios Galva, 
visas katalikiškas pasaulis 
jam lyigiai brangus kaipo 
mūsų Tėvui. i 

kijos mūsų valstybė, lygiai i Galop negalima užtylėti jau 
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PRO Ū K A N A S . 

Mažutis ankštas kambarys, — 
Viduj ir šalta ir tamsu. 
Juodų minčių slėgiąs būrys, — 
I r vienas, vienas tebesu. 
Už lango siena nešvari 
I r bangos ruko nesmagaus. 
Ilgu ir liūdna: — neturi 
Nei tyro oro, nei dangaus. 
I r lekia ten toli mintis 
Ieškotų saulėtų vaizdų 
Į Lietuvos šviesias šalis, 
Ant sraunaus Nemuno krantų. 
Bet raski šiandie, jei gali, . 
Kur skausmo ašarų nėra! 
Kur žydi gėlės ir tyli 
Gamtužę džiugina giedra! 
Deja, visur klaiku, nyku, 
Nyki ir tu, Tėvų šalie! 

Per tave kraujas pasikV! 
I r palikau gimtus kraštus, 

Kur tiek svajojau ir kenčiau. 
Ten džiaugsmo spindulys skaistus 
Tamsoj sušvisdavo skaisčiau. 
Mačiau skausmų. — Man jie šventi. 
Širdies tyla — tyla mirties: 

O kai dižiaugiesi, ar kenti, 
Bent gyvas sieloje jauties. 

I r šiandie štai toli, toli 
Iš miesto ūžesio, trukšmų, 
Širdie, iš naujo prabyli 
Aidais ir džiaugsmo ir skausmų. 

Putinas-• 

Paparonis. 

DEMARKACIJOS UNIJA. 

SCENA L 

Lietuvių ir Lenkų diplomatai. 

Iš priešingi] pusių susieina lietuvių ir 
lenkų diplomatai. Lenkas — greitukas, 
lietuvis — rimtas. Lenkas išskleidžia žem-
lapį ir gestais rodo Lietuva, kad jinai 
esanti mažytė. Paskui veda Lenkijos 
ribas, įtraukdamas josna ,Lietuvą, ir 

Perdėm išmindžiotu lauku j pasididžiuodamas taria: "Od* morza 
Per tave krauias •nasilieM f do morza.' ' Lietuvis juokiasi, krato galvų 

ir sako: "Nie, panie, niepomoža". Di
plomatu persiskiria nedraugais. 

SCENA H. 

Lietuvis diplomatas atsiveda du karei
viu. Juodu pastato ties scenos durimis 

ir įgrasina lenkų neleisti Diplomatas iš
eina. 

SCENA III . 
Netrukus pro duris iškiša galvų lenkų 

kareivis. Dairosi, šaiposi ir kviečia dau
giau draugų. Galop scenoje pasirodo du 
lenkų kareiviu. Juodu mandagiai sveiki-
na*lietuvius ir žingsnis po žingsnio stu
mia juos tolyn. Ties viduriu scenos lie
tuvių kareiviai nusikrato lenkų manda
gumo ir atsistoja kovojančiųjų pozoje. Ga
lop abi pusi priklaupia i r šautuvus ati
daro, taikstydamisi šauti. 

SCENA IV. 
• 

Įbėga scenon transų atstovas. Atsistoja 
kovojančiųjų tarpe ir (Stengiasi sugefinti. 
Lenkai purtosi. Lietuviai stovi pasyvus. 
Galop transas išbėga ir susikūprinęs at-
stirina tvorų — demarkacijos linijų. Pas
tato jų tarpe lietuvių ir lenkų ir įgTasina 
jos neperžengti. Tuom tarpu pro duris 
pasirodo raudonoji bolševikų vėliava. 
Fransas, rodydamas jų lietuviams, ' sako: 
bol... bolševik, kolčak... kolčak..." Lietu
viai žiuri nurodyton vieton. Fransas pas-
laptomis moko lenkus stumti toliau de
markacijos linijų. Lenkai juokiasi ir stu
mia. Fransas išeina, dar, kartų įgrasirięs 
nejudinti demarkacijos linijos. Vienas lie
tuvių kareivis nuplėšia raudonųjų velia

mus palaiko, bet didelis pini
gų kurso nupuolimas, brange
nybė kasdien auganti ir kitos 
aplinkybės baisiai mus slegia, 
taip kad vos tik ginamės nuo 
bado ir žlugimo. Nekalbant a-
pie paprasčiausius žmoniškus 
reikalavimus! 

Rusijos badas yra baisiausia 
šiandien pasaulio nelaimė. Iš
badėję vieni kitus žudo ir do-
roja. Leninas gali didžiuotis 
sutaisęs didžiausių tragedijų 
kuriam lemta buvo išvysti pa
saulį. 

Delko Bonomi (Italijos) ka
binetas rezignavo? Kalbama, 
kad jis neįtikęs socialistams, 
komunistams ir demokratams, 

Į parodęs perdaug simpatijos 
Vatikanui mirus. Penediktui 
XV. 

Ekonominė konferencija Ge-
nuoje toli nuo savo tikslo. 
Greičiausiai ji bus atidėta dė
lei Italijos ministerių kabine
to krizio. Beto didžiosios Vals
tybės negali susitarti dėlei 
jos programos. 

• 

vų ir greitai bėga pro duris. Likęs lietu
vių kareivis sargyboje rimtai vaikštinė
ja. Jo eisenų lenkai pamėgdžioja ir viš pa
stūmėja tai vienų tai kitų demarkacijos 
linijos galą. Lietuvis piktai jų atitaiso. 

SCENA V. 

fj)ėga linksmas lietuvių kareivis. 
šoka~ suktinį ir dainuoja.: 

"Bolševikai, juk žinai, 
Utž Dauguvos jau senai, 
O Bermontui ties Šiauliais 
Davėm pirtį ne juokais. 

Ot, brolyti, oi, ei, ei 
Radviliškiai ir Šiauliai 
Mūsų bus — Kolčakus 
Nugalėjime visus. 

O armotų, kulkasvydžių... 
Na, Kolčakui nepavydžiu... 
Ot tai tiek, ot tai tiek... 
Ta, ra, ra, ra, op, pa, pa 

nešoka, tik gestais naudojasi 
(sukasi abu lietuvių kareivių) 

Et, brolyti, oi, ei, ei, 
Laisvi esam lietuviai... 

rečitatyvo. 
Jųs, lenkučiai, ^atsargiai... 
Ar jųs žinot: kas Šiauliai! 
Bet ko jie taip susiraukę? 

Pirmasis kareivis. A!... 
Antrasis kareivis. Duonos ba, baa! 

J is 

Išsiima pyrago, duoda savo d r a u 
gui ir abu valgo. Lenkai pilvus susi
ėmę, seilę ryja ir sako: " A , psiakrev, chli-
ba majų". Lietuviai tiesia rankų, neva 
siulindami lenkams pyrago. Lenkams be
imant, atitraukia rankų. Lenkai nusikrei
pia, bet pro petį žiuri ir galop visai atsi
grįžta. Lietuviai juos vėl erzina pyragu. 
Galop kyla peštynės. Lenkai peršoka de
markacijos linijų. Lietuviai * nugali len
kus, kurie metę ginklus, dumia atgal, par-
verčia demarkacijos linijų ir parpuola šau
kdami: "Ratujeie, kto w Boga viensy." 
Lietuviai sėda ant jų ir užsimoja mušti 
skersai lašinių. 

Scenoje visai gesta šviesa. Tik girdėti 
smūgiai ir#lietuvių balsai: " O t tai jums: 
od morza do morza". Tuom tarpu s ie tu
va — jauna mergina baltais drabužiais, 
tautinė vėliava rankoje atsistoja scenos 
gilumoje ant tam tikro paaukštinimo 
Scenoje nušvinta. Lenkų kareiviai baigia
mi stumti pro duris. Lietuviai, pama
tę Lietuva, džiaugsmingai bėga prie jos, 
stoja Šalimis, šautuvais reikšdami 
pagarbų. Lietuva, lengvai ir lėtai 
plevėsuodama vėliava taria: " A r 
pažįstate mane? Aš jųs žemė Lietu-
va-nepriklausdma laisva". Už scenos or
kestras griežia Lietuvos himnų, kurį pa
baigus Uidangala leidžiasi iėtaL 
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I D R . A. I RUTKAUSKAr 
• GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4442 South Wea*era Aveuue 
Telefonas Lafayette 4146 

= Valandos.- 9-H rytala, 1-2 p o § 
Spietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-S 
iniais tiktai po pietų 2 iki 5 val.g 
jfl,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH1lllllllllllin 

į o f n c e Tek Blvd. 1820 
Frau fiziniai 

D . N . T. STRIEOriS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHTRtRGAS 
Perkėlė savo ofisą I 

4601 SOUTH ASHLAND AVE. 
AI*: 10:30 iki 12; S:S0 iki 5 l r £ 
6:30 iki 8:S0 Ned. 10:30 iki 12. g 

Nam.: 2914 W. 4S St. * 
Tei. Lafayette. 263 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja SO metai 

t Ofisas 3149 So. Morgan St., 
Kertė 32-nd St.. Chieago, DJ. 

SPECIJALISTAS 
^Moteriškų, Vyriškų ir chroniškų 
I - MOT-
# Ofiso Valandos: Nuo 10 rytos 
f iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
o^Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 
TĮTH * * " •• •• •• " " * * * * • • " , , ' • • • , " r, 't — • : " y, .'i " f*3S 

• • • • • • i • . I I . • _ _ a t 

*1UBCAS 
a-as SS 

3 

^ 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTTSTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės, 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
šeredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

[Gydau Be Vaistu ir b e Operacijom, 
107S7 S. Mlchlgan ave. 
Nuo 8 iki 12 vai. ryte. 

1418 W. 43 Str. Chieago 
(Prie Western Avenue) 

Nuo 2/ iki 7 vakare. J 

DR. S. NAIKELiS 
LIET CVI8 

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

Ant viršaus Unlver. Stato Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
j — 4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

f DR. CHARLES SEGAL S 
I Perkėlė savo ofisą po numeriui 
1 4 7 2 9 SO. ASHLAND AVENUE | 
• SPECIJALISTAS J 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
•Tai . : ryte nuo 10—12; nuo 2—5f 
• p o pietų; nuo 7—8:39 vakare. | 
jNedėHomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drcael 28801 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

| GYDAU BE GYDUOLIŲ LB BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8347 Emerald Avenue 

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

7S1 W. 18-th Gatvė 
Nuo ? IKI 8 vasara 

Dr. M. Stupni* 
3107 So. Morgan Street 

CHIGAGO, BLLINOI8 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 Ii ryto: 
6 po pietų lkl 8 vak. Nedėl lo
mi* nuo I iki t vai. vakare. 
• T i i - i T - r *• — — - * - * - — — — • ^ • M i " * - ^ * ^ * ^ * i ^ * * f c ^ ^ * 

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

TeL Oanal 3118 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. 6Srd Str. 

TeL Prospect 3141. 
jjįu m m m • » » » i « » ^ — » » » » » » ^ » * «• m mt 

« — - • 

TeL Canal 267, Vak. Oanal 2118 

DR. P. Z. ZALATOMS 
Lietu vii Gydytojai Ir 

OhirurgM 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 19 iki 12 ryte; 1 iki4 
po pietų; I Iki 9 vakare 

Tel. Boulevard 2160J 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETU VIS GYDYTOJA* 

3303 S. Morgan Str/ 
C E T I C A G O , OJI^-J 

^ 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

4631 So, Ashland Ave. 
Tel. Yards 994 

OFISO VAL.: 
» iki 10 v. ryto. 1 iki 3 ir 1 iki 
9 v. 
Tel. Naktimis ir nedėlloj po pietų 

Oakland 1294 

Telefonas Von Buren 204 ̂ ^ 
Res. 1139 Indepcndcnče Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specljalistas Moteriškų, Vyrišku, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Ofisas 3S54 So. Halsted Str., Chieago 
Telefonas Drover 9693 

DR. R. C. GUPLER 
CBTRURGAS 

Kamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver
ge vakarais. 

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

*mm 

į V. W. RUTKAUSKAS I 
I AnvnrATA* I 

l 
I ADVOKATAS 
j Ofi-a.s Didmle^tyj: 
j 29 South La Salle Street 

kambarį* 824 
Telefonas Central 4390 

J Vakarai*. 812 W. SSrd l t g 
Telefonas: Yards 4481 

i 

ANTANAS A. 0LIS 
fOLSZEWSKI, JR.) 

ADVOKATAS 
• Veda bilas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
*7 S. Dearborn St , Roo«o 1040' 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 653. 

1 P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R, 611-127 N. Dearborn SL 

Tel. Dearborn 6094 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Roscland Tel. Pullman 6377 

a - • - - • - - . • - - - - - • - - ft 

**Tel. Randolpb 2898 ~Y 
A 
* * • 

i 

A S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

l t South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos: 9 ryto iki S po pietų 
Namų S Tel. Hyde Pa rk 8396 

* : -

Telefonas Canal 5395 

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

Arti 23 čio Place. 

gTclefouas Boulevard 4139 

* ^^^ A. Masalskis 
Graborius 

Dr. L L M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirergas 
Ofiaae 10t«e S. MieMgan Ave. 
VaL 10—1J ryte; t—4 po pietų, 

6:80—8:86 vaL vakaro. 
Resldenclja: 10588 Perry Mve. 

TeL Puttnaa 841 e Pull. 949 

Patarnauju la^-Į 
dotuvėse, ves-i 
tuvese, krikš
tynose ir kituo
se reikaluose! 
Kainos prieina
mos. 

KATALIKŲ VEIKIMAS — 
TAUTIEČIŲ įTRIKSAI". <«• 

Cleveland, Ohio. — Katali
kiškų Dr-jų Sąryšis laiky
tame susirinkime sausio 25 d. 
š. m. nutarė paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės dien$ vas. 
16 d. Surengimo dėlei išrink
ta komisija iš penkių asmenų, 
kuriai palikta rūpintis visais 
rengimo reikalais. Kad vis
kas sėkmingiau pavyktų, ma
noma turėti svetimų kalbėto
jų, pakviesti miesto aukžtus 
valdininkus ir vietos dailės 
dr-jas. Pramatoma pasekmės 
bus puikios, žmonių bus su-
traukta nemažai, paminėjimui 
taip brangios šventės, Lietu
vos Nepriklausomybės, kuri 
buvo pradžia Lietuvos laisvės. 

"Tautiečių Inksas." 
Čia nuo senai yra mažas 

skaičius tautiečių. Mažai jie 
turi dr-jų, ir tose didelį skai
čių sudaro katalikai. Išėmus 
katalikus, mažai jiems kas 
liktų. Trys "tautiečiai" pasi
vadinę save j.' Speciališka Ta
ryba", neturėdami įgaliojimų 
nuo savų dr-jų, sausio 25 d. 
Katalikiško Sąryšio susirin
kimui prisiuntė laišką su kvie
timu tartis reikale rengimo 
vas. 16 dienos. Jų statomos iš
lygos buvo kad Sąryšis galįs 
Įgalioti tik tris asmenis, nes 
jų esą trys. Tai tikras "trik-
sas". Keista ta "Specialė Ta
ryba" neturėdama įgaliojimų 
nuo savų dr-jų, atstovauja 
vien tik save ir dar drįsta to
kius siūlymus duoti. Tikrai 
liberališkai. Sąryšis vietoje 
stoti derybosna ir gaisyti lai
ką, nutarė skubotai rengtis 
prie darbo, tai yra rengimo 
vas. 16 dienos. Visi lietuviai, 
be skirtumo galės dalyvauti 
tose iškilmėse. 

-

Verkšlena. 
• 

'' Tautiečiams'' nepatiko 
Sąryšio ižygis, užtai dabar 
verkia, kad be jų "leidimo" 
katalikai rengia Lietuvos Ne
priklausomybės dienos pami
nėjimą. Galima lengvai įspė
ti, kad minėtos "Tarybos" 
narys, pasivadinęs save Solo, 
"Dirvos" No. 5, nesigaili teik
ti "komplimentų" Sąryšio 
atstovams už jų "nepaklusny-
bę", "ponų" politikai... Tam 
aprašymui nesigaili laiko, nei 
vietos. Primeta daugybe viso
kių klaidų Sąryšiui, vien tik 
dėlto, kad Sąryšis nesielgia, 
taip, kaip jie nori. "Dirvos" 

redaktorius nesigaili laikrašty 
vietos titulavimui tų "niek
šų" katalikų darbuotojų, ku
rie neatkreipia mažiausios 
domės į dirviečių grūmojimus 
— niekinimus. Niekinimas ka
talikų, tai yra laismanių pa
prastas dalykas. Jie tik tą ir 
gali. 

Kode! atmetė siūlymą? 

Nežinoma man kaip kitų 
kolonijų tautininkai darbuo
jasi su katalikais, lį>ent kokiais 
jie "dželtamonais" pasirodo. 
Pas mus tautininkų mažai yra 
ir tie nėra ištvermingi. Tai 
yra nepildo padarytų sutarčių, 
kurias pasižada. Nestebėtina, 
kad katalikai nenori nieko 
bendro su jais turėti. ' 

Visi gerai žino, kaip keli 
metai atgal, katalikiškos ir 
tautiškos, dr-jos sutarė išleisti 
knygą, kurioje turėjo būti ap
rašyta dr-jų istorija. Knyga 
buvo išleista. Tuo laiku tau
tiškos dr-jos iš Sąryšio'išėjo. 
Katalikiškos dr-jos užmokėjo 
už tą knygą. Dabartiniu laiku 
su ta knyga garsinama tauti
ninkų dr-jos. Ot kame jų do
rybė! Štai kodėl atmesta siū
lymas. 

i Jaunuolis. 

Detroit, Mich. — Vasario 5 
d., š. m., Liet. Vyčių 79 kp. 
priaugamųjų skyrius surengė I ̂ gaiė^ami n o r s taip gyvento 

JAtm. VYČIŲ VAKAEAS. 

puikų vakarą. Žmonių buvo 
pilnutėlė svetainė. 

Programas buvo pilnas vi
sokių, pamarginimų. 

Veikėjai stengėsi atlikti sa
vo dalis kuogeriausiai. Jie tu
rėjo į trumpą laiką jas iš
mokti. 

Reikia pripažinti didelę 
garbę mųs vadovui gerb. kun. 
Čižauskui, kuris padėjo visas 
savo (pastangas mokyti cho
rą ir surengti šį puikų vaka
rą. 

Lai gyvuoja Liet Vyčiai. 
S. Bukšaitė. 

tuoj pardavė, bet kiti lauke. 
Galutinai linai buvo įkilę į 700 
auks. pūdui. Bet po šio staiga 
vėl krito ir dabar (sausio mėn. 
1922 m.) rodos bemokama a-
pie 300 auks. pūdui. 

Linai vežami šmukuliu per 
rubežių į Klaipėdos kraštą. 
Daug turi darbo ir pelno 
šmukulninkai. Tečiau kitaip 

ATSTOVAS >LANKMI. — 
SVETIMTAUČIŲ ATSI-

NESIMAS. — GRU-, ' 
MOJIMAI. 

KingBton, fla. —- Vas. 2 d. 
pas mus su prakalbomis lan
kėsi gerb. sveČiai,_Atstovas V. 
Čarneckis, M. Vinikas, Ats. 
sekr. ir B. Mastauskas, Ats. 
juriskonsultas. 

Parapijog svetainė buvo pil
na publikos. Pasiklausėm labai 
puikių kalbų apie mūsų tėvy
nę Lietuvą. Ypatingai juris
konsultas nupeikė tuos, kurie, 
dar nė bono nėra pirkę ic par
važiavę Lietuvon trokšta gar
bės. 

Vietos, W. Barre'o laikraš
čiai puikiai aprašė mųs misi
ją, net fotografijas įdėjo. Mat r a sekanti: 
kaip svetimtaučiai pagerbė, o 
savieji kartais ir įžeidžia. 

Vietinis klebonas kun. J. In-
Čiura gauna grūmojančių laiš
kų be parašų užtai, kad prieš 
kalėdosiant liepė nemuose 
kryžių pastatyti ant stalo ir 
kad vaikučių draugiją suor
ganizavo. 

K. K 

(Nuo musų koresp. Lietuvoje) 

TelŠiaL Gruodžio 28-29 d. 
buvo Telšių apskrities Tary
bos posėdis. Tartasi įvairiais 
reikalais, kurių svarbesni šie: 

1. Nutarta prašyti Savival
dybių Departamento, kad da-
leistų visas Telšių apskrity 
esančias smuktes apdėti meti
niu mokesniu po 1,500 auksi
nų nuo kiekvienos. 

2. Nutarta Bietavo vaikų 
prieglaudą perkelti į Telšius 
ir pavesti Telšių Sv. Vincen
to ' draugijos gloeai (Teisią 
šv. Vincento draugija turi sa
vą prieglaudą kurioj yra'apie 
60 vaikų, su sava mokykla ir 
net senelių prieglaudą palai
ko). 

3. Tartasi apie pastatymą 
Telšių apskrity gyvulių ambu
latorijos. Viši nariai pripa
žįsta gyvulių ambulatorijos 
reikalą. Pavesta valdybai susi
tarus visą ištirti ir patiekti 
Tarybai. 

4. Priimta 1922 m. apskri
ties valdybos sąmata, kuri sie
kia 1,522,190 auks. Sąmata y-

/ 

Nuo 1870 m. Anglijoj mirš-
mų skaičius sumažėjo 50 nuoš. 

^m^ii^^is^g^^^^i^^^^^1^^^ l'&$/§/*9/3/^'$/$/®^/&'&^$X 
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S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORHJ3 

Patarnauja laidotuvėse k u o p i - ! 
Sgiausia. Reikale meldžia atslšau-S 
Skti, o mano darbu busite nig-a-Sj 
gnėdinti. , 

= B =2314 W. 23rd PL Chieago, HLS į 

Nepaprastumas! 
Gražumas! 

Malonumas! 
II LIETUVOS ALBUMAS! 

ALBUME yra 436 puslapiai. 
ALBUME telpa 285 paveikslai žymiausių tautos dar

buotojų. 
ALBUME surinkta 155 biografijos 
ALBUMAS v isais žv i lgsnia is yra puikus le idinys . 

Užsisakykite sau, arba išrašykite kaipo Kalėdų dovaną 
savo draugams ar giminėmis. Kaina $5.00. 

Adresuokite: * 
DRAUGAS PUBLMHING OOMPANY 

2334 So. Oakley Ayenue Chieago, Ulinois. 

Išlaidos: a) Naujokų komi
sijos ir milicijos išlaikymas 
248,864 auka. b) Apskrities 
valdybos,* Bevizius komisijos, 
raštinės išlaidos 235,710 auks. 
c) Tiltų statymas ir taisymas 
75,000 auks. d) fivietimo rei
kalam 365,800 aulos, e) Prie
glaudų palaikymas ir kiti lab
darybės dalykai 277,990 auks. 
f) Savivaldybės turto išlai
kymas — 2,340 auks. g) Ūkės 
kėlimui — parodų rengimui 
5,000 auks. h) kitai išlaidų, 
nenumatytų 15>1&4 auks. 

Pajamos: a) Iš savivaldybės 
(apskrities) turto, įvairių mo
kesnių ir t. t. manoma paimti 
apie 919,453 auks. ir b) liku
sias lėšas manoma gauti iš 
valstybės kaipo pašalpą; tad 
butų apie 602,737 auks. 

. • » 

Švėkšna (Tauragės ap.). šį 
rudenį žmonės turėjo gerą pre
kybą linais ir sėmenimis. Iš 
pirmo jie buvo nelabai brangi, 
bet visgi aukšta prrekė. Vieni 
± '.' : a i ' i '? i11 - < ^ "., - f f 

jai verčiasi. 
Supirkinėjami linai ir ki

tuose Žemaičių miesteliuose ir 
vežami (žinoma, slapta) į pa-
rubežį. Pasienio sargyba juos 
gaudo ir suima, kartais po 
keliolika vežimų. Tada pra
puola arkliai ir prekės. Bet" di
džiam pelnui esant to nesibai
domą. 

i i • • — — — — — . . 1 1 , i . 
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LIETUVIŠKI KRUTAMI PA
VEIKSLAI GENA VAITĖS 

GYVENIMAS. 

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

Vasario 11 — Canton, Ohio 
Parap. Svet. 

Vasario 12 — Youngstown, 
Ohio Parap. Svet. 

Vasario 14—15, 
burgh, Pa., Šv. 
parap. svet. 

Vasario 16—17, 
burgh, Penna kun. Šimkevi-
čiaus parap. svet 

Vasario 18—19, — Home-
stead, Penna, Parap. svet 

Vasario 20, — Braddock, 
Penna Šv. Izidoriaus parap. 
svet. 

Liet. Teatro Bendrovė 
Vedėjas A. Lukšis. 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
58 centai už 10Q Auksinų 

— arba — 
172 Auks. ui vieną Dolerį 

Pigesni* Irorma siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

s e s — > — — » • • 
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%R*a> TeL Cicero S*M 

Offco TeL Cicero 4t) \ 

OR. J. SHINGLMAN ii 
1325 So. 49 Oonrt s , \ 

Ą
( [ N. E. Cor. 49 Court ir 18 8tr< Į 
i i ant viršaus valstyničlos. 

*r~-

''Telefonas Yards 1158 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABoitrrs raj 
BaLsamaotojas 

Turiu automo-j 
bilius visokiems^ 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Auburn i 
Ave. Chieago. 

* 

— Pitts-
Kazimiero 

— Pitts-

FABIONAS ir M1CKIEYIC2. Ved. 
Geriaiifita siuntimas pinigų. 

laivakortes, pašportai ir t.t. 
NOTARUI S\S 

ICeal Iftitatė, 1*:» !v«»»t>w. 
I n s u l i n a i ir i . t . 

809 W. 35!fc Sf , arti S Halsred St. 
Tol boulevatil btl 

iki 6 k a s i i e n a 

i va A A re 

S * 
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VAIESKAU JONO MIKĖNO, Pa
nevėžio Apskričio, Ramygalos Vals
čiaus, Ančiškių parapijos, ifaujase-

•dės Kaimo. Meldžiu atsišauki, arba 
žinantį ji teiksitės* priduoti j.o ant
rai*. Girdėjau paskutiniame laike 
gyveno Philadelphia, Pa Turiu 
svarbų reikalą ]o paties dalyke. 

DR. A. P. GUKS&IS 
4S47 W. 14-th St. . acaro , 10. į r -

"M ONA TAMULIEfrĖ iš 
Šiaulių, Šimšės primieBtis, su 
dviem vaikais ieškau savo vyro 
Juozo 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 labia vargingame 
padėjime ir kas man atrašys bu
siu neapsakomai 'dėkinga." 

Ona Tatnnlienė 
Šiauliai, Šimšės primiestis 

Lifhuanio. 
= 

Terpentinas 
Prašalina 

SKAUSMĄ 
Terpentinas prašalina skausmą 

TTJOJAL'S! Jis jsisėda i skaudama 
vieta ir taip kaip ranka atima. 

šis naujas Turpo išradimas, yra 
taip sutaisytas kad taojaus skaus
mą prašalina. Nedegina, nepaslėja — 
netaukuotas ir nesmirda! Prašalina 
šalti pagelbsti skaudamai gerklėj ko-
sului, tonsllitis, rumatizmui. lumba
go, pleurisy, katarui ir neuralgijiai. 
Prašalina galvos skaudėjimą, pagelb
sti nuo nusidėginimu ir išsisukimų. 

Turpo taip sutaisytas kad jis greit 
suteikia pagalba, nes išsitrinus juo į-
siėda gerai i ' skaudama vieta. 

Nekentek!. Prašalink skausmą TUO-
JAUS su Turpo-Turpentine Aintment 
turi savyje gydančias gyduoles Men-
thol ir Camphor. Pasiklausk bi kurio 
vaistininko apie Turpo —j 80c. r «0c. 
dėžutė. 

The Oompany 
Fmdlay, Ohio. 

J.ri'ti L 

4 KAMBARIŲ MAMAS — $1,850. 
$500 c a s h , t i k u s i u s p o $10 l m ė n e s i . 

Lotas 5© pėdų ilg-k) Congreos Par
ke, S 3 minutos II loop ant C. B. ir 
Q. R. R.,-N 60 trufcių kasdiena, va
žiavimas atsieina mažiau kaip 10 
centų. Nusipirk namus ar lota kur 
gausi gero šviežaus oro, kur turėsi 
daržą. 

Dyflelis Lotas 50x131 pėda —* $£50 
$75 cash Bal. $5 į mėnesį. Atsišau
kite rytais arba rašykite 
OLIVER SALtNGER & OOMPAJTY 

Room 628 1-st National Bank Bldg. 

iki .? po pietų. 

= TT-g 

PRANEŠIMAS 8' 
DR. C. K, CHERRYS # 

& DENTISTAS IR R.\DIOGRAFAS^ 
2291 22nd Str., kamp. Leavitt^ 

Phone Canal 6222: I 
*& įsteigė savo ofise pilnai apru-j 
įpintą. X ;— spindulių laboratoriją..J 
^Traukiama X —spindulių paveik
usiai suradimui įvairių dantų, gal-j 
>;!-vos ir žandų ligų. 

= s 

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES 

>24«7 W. Madison, 18*0 N. W« 
6206 8. Halsted Streetfl 

137 Makyklos Suv. Valstljoae. 
Moko Siuvimo, Patternų klr-J 

tpimo, Designing bisnlui ir na-< 
xnm. Vietos duodama dykai. < 

[Diplomai. Mokslas lengvais at-
>mokėjimais. Klesos dienomis iri 
•vakarais. Reikalaukit knygelės. 
>TeL Seeley 164S 

SARA PATEK, pirm. S 
a^aaaaa»a^a»aaaaaaaa»aa» 

« — • 

' » * * " • » * » ' » $ 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa 
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YTJŠKA 
3228 W. 38-th Street 

• ! » • » » » « » « » » » . » i m.-m-mi 

PARSIDUODA PIGUI 
bučerne ir grocerne geroj vie
toj, maišytu tautu apgyventoj. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos, 

3 5 3 3 S o . C a l i f o r n i a A v e . 

• • • • • • • n ... i M . i n » .i — i — • • • • . n . , n —i > m» i » M*Wl» — ' 

PRANEŠIMAS. 
Esu gera virėja, dirbu vestuvėse, 

krikštynose ir šiaip jeigu kam rei
kia ligonius prižiūrėti. Kam reika
linga atsišaukite: 

1505 H. Paulina St. 

/ 
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Kstvir tadien. , Vasar io 9, 1922 » 

CHICAGOJE 
P A S I T I K Ė J O T E I S S J U 

P R I E T E L I U . 

Bet negelbėjo nei prietelybė. 

E d w a r d O. Lynn, 1518 Chi-
cago ave., Evanstone, areštuo
tas už blogą pasivedimą ir pa-
š a u k t a s pas teisėją Boyer. 

" Teisė j a u ' r t a r ė Lynn, " a š 
nor iu teisėjo pakei t imo. ' ' 

" A r tamsia tu r i ganėtina 
t a m priežastį f** klausė teisė
j a s Boyer. 

" W e l į man t a ip rodos i . " 
a t sakė Lynn. " N o r i u gauti 
teisingą i š t a r m ę . " 

"Kokio-g i teisėjo, tamsta, 
norėtum T" 

" T a i k o s teišėjo M. Witho-
werio. J i s mano geras priete-
lis, mano kaimynas. K a d tuo 
t a rpu tamsta, teisėjau, >pra-
ma tau norėtum iš manęs išs
paus t i penkinę. Taip"~negali-
ma. 

Teisėjas Boyer pavedė jo 
reikalą taikos teisėjui Witho-
wer. 

Lynn pašauktas prieš tei
sėją Withower. 

"Ha l io , M a x ! " atsiliepė lin
ksmai Lynn, pamatęs teisėje) 
Withower. 

" H a l i o , kas per r e i ka l a s? " 
klausė teisėjas. 

" W e l l , kaimyne, gal stebė-
sies, kuomet tai pasakysiu, 
kad aš areštuotas. Truput į už
sitraukiau, bet manau, tams
t a teisingai mane teisi. J u k 
mane pažįsti, esi mano priete-

seržantą Kane. I r pa t s leng
vai buvo sužeistas. 

Keletą dienų/Mullaney buvo 
laikomas apskrit ies ligoninėje. 
Vakaj? atvestas policijos riuo-
don. 

A P I P L Ė Š Ė BRAVARĄ. 

žaidė, pašoko i r tuomi išsis
kirstė į namus. 

Malonu maty t cia gimusį ir 
augantį jaunimą, ypač Aima
nų draugiją. Alumnų surengti 
vakara i y r a pavyzdingi, pas 
juos y r a gyvumos, vienybės. 

Todėl Alumnai, dažniau 
rengkite panašius vakarus , 
kad susipažinus^ viens su ki
tu. Taoja yeikimas pasmarkės 
ir "turėsime daugiau pasise
kimo. Omega. 

K A L B . U L IETUVOS. -
KULTŪROS V A J U S . 

Ketur i apsiginklavę plėšikai 
vakar užpuolė bravarą Mutual 
Brewing Co.,' 3324 W. 22 gat. 

P ik tadar ia i a t rado miduje 
(ofise) du žmogų. Vienas iš 
jų buvo prohibicijos agentas. 
Abudu surišo. Sudaužė gele
žinę spint , rado 300 dolerių 
i r pabėgo laukiančiu automo
biliu. 

K GIRIŲ K A R A L I U S " . 

Pereitą parą Chicagoje pa
vogta 9 automobiliai. 

L IETUVOS N E P R I K L . PA 
MINĖJIMAS. 

Rengkimės prie mūsų tautos 
svarbios šventės, Lietuvos Ne
priklausomybes keturių metų 
sukaktuvių vas. 16 d. 

* — 

Tos dienos vakare atsilan
kykite į Ashland Blvd. Audi
torium, an t Ashland Blvd. i r 
Van Buren S i pasiklausyti 
kalbų, dainų i r protestuoti 
prieš Lietuvos kraugeringus 
neprietelius. Rep. 

Dievo Apveisclos Par . — L. 
Vyčių 4-tos kuopos choras mo
kinasi naujo veikalo —* ope
retės "Gi r ių K a r a l i u s " , Sce
noje s ta tys ,vas. 19 d. *Dievo 
Apveizdos f>ar svetainėje. 

Vis i^ar t i s ta i y ra par ink t i 
dailininkai. Nevien t ik vietinio 
choro^ bet i r ki t i Chicagos 
dailininkai dalyvaus vaidini
me. Tą operetę vaidins apsi
rengę ka ip miškiniai žvėrys. 

J . Balsis choro vedėjas de
da visas pas tangas mokinimui 
tos operetės; ta i galime Hikė-
tis kad gerai pavyks . Ta*. 

Town of Lake. — Vasario 
12 d. ta i y r a ateinantį šventa
dienį įvyks labai svarbios pra
kalbos. Kalbės nesenai atvy
kęs iš Lietuvos gerb. kun. Br. 
Bumšas. J i s papasakos daug 
naudingų žinių apie Lietuvą. 
Gerb. kun. feumaas y r a iškal
bingas kalbėtojas, todelei kas 
neatsi lankys į prakalbas —-
gailėsis. 

Taunofleikieciai! nei vienas 
nepasilikit namie, bet visi at-
silankyfcit vas . 12 d. 1:30 vai. 
po pietų, School Hali svet. J-
žan£a visiems veltui. 

Omega. 

s*2>ty Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

P8V*t QU8BN KONCBRTIN4 

K U L T Ū R O S V A J U S PAVY-
KO. 

NEPAMINUS LIETUVOS 
N E P R I K L . SUKAK

TUVIŲ. 

Bridgeportas. — Vas. 5 d. 
Šv. Ju rg io par . Alumnai su-
rengė šeiminišką vakarėlį į ku 
rį buvo pakviest i Alumnai iš 
kitų kolonijų, 

Skait l ingas būrys mergaičių 
i r bernaičių susirinko i r link-

bant , ta i esu k a l t a s . " atsakė įsmai visokius lietuviškus, a-
Lvnn. merikoniškus šokius šoko, žai-

" A r jauties kal tas , a r ne
k a l t a s ? " klausė teisėjas. 

" K a i p tarpe mudviejų kai-

ALUMNŲ VAKARAS. 

" K a d taip, ta i 5 doX ir tei
smo lėšos ." • 
^ " I r is tamstos biaurybė 

prietelis... Nekuomet nesitikė
j a u , " sumurmėjo Lynn. 

Teisėjas pridėjo daugiau 5 
dol. už jo nepadorų murmė
jimą. 

T a i p i r pasibaigė prietelybė. 

ŠOKDAMAS ŽEMYN P A S I 
DARĄ GALĄ. 

I š Clark gatvės policijos 
nuovados nuo 6-ojo aukšto per 
langą šokdamas gatvėn pasi
darė galą andai areštuotas plė 
šikas Herber t MuHaney, 35 
meti}, 518 W. 58 gat. 

J i s tsu kitu sėbru užpuolė 
jubilierinę krautuvę, 4717 She-
r idan road. Tečiaus tomis pė
domis buvo sugautas. P i rm to 
j is pavojingai pašovė pol idjos 

dė. 
* bės ketufrių metų sukaktuvių. 

Po žaidimui, užgrojus mar-
ša, visi poromis susėdo prie 
stalo. S ta la i buvo puikiai pa-
puoštas i r Valgiai gardžiai pa
gaminti mūsų jaunų mergai
čių. 

Laike vakarienės išpildyta 
programa. Vedėjas buvo varg . 
Sauris . Bridgeportietis J . 
Jablonskis padainavo, akomp. 
varg . Saur iu i ; duetą ant pia
no skambino H. Overlingaitė 
h* varg. Sauris . 

Iš Town of Lake alumnai 
solo piano skambino J . Skin-
deraitė;" deklamavo Z. Bąjo-
rinai tė , i r solo dainavo N. N. 
Įspūdingas prakalbas pasakė 
ir gražius linkėjimus išreiškė 
gerb. k u n / J . Skr ipkus i r or
ganizatorius gerb. kun. N . P a 
kalnis. Po programos da r pa-

Roselandas. — Vas. 5 d. po 
piestų teko būt i Dr-jos Vytau
to No. 2 susirinkime. 

Komitetas išduoda raportą 
iš rinkimo aukų šelpimui ba
du mirštančių rusų. Komite
tas ilgai kalbėjo. I r pirmi
ninkas varė smarkią agitaci
ją, kad žmonės aukotų badu 
mirštant iems broliams darbi
ninkams. Labdar ingas darbas 
Gerai, kad šelpia. 

Klausaus toliau. Turbūt vie
tinės L. L. Pask . stoties na rys 
atsišaudė į draugiją kviesda
mas ją prisidėti prie paaainė-
jimo Lietuvos Nepriktausomy-

J is^plač ia i aiškino, kad t a 
diena y ra i r tur i būt i mums 
lietuviams brangi i r atminti
na šventė. 

Po tojs kalbos pradėjo ran
kos kil t i i r reikalauti balso. 
Na j r pradėjo niekinti l i e t u -
vos valdžią, bl iaut i a n t kuni
gų įr katalikų. Da r i r pirmi
ninkas pridėjo savo " s p y -
čių" . J i s sakė, kad jeigu Vy
tauto Dr-ja No. 2 dėtųsi pr ie 
paminėjimo keturių metų Lie
tuvos Nepriklausomybės, tai , 
girdi , butų didžiausia prasi
žengimas. 

Stebėtis reikią iš tokių Žmo
nių, kur ie t ik šmeižti 4 r nie
kinti k i tus temoka. I r nema-

katal ikų prie šios drau-

Nor th Side. — Kaip pir-
miaus, t a ip i r šį kar tą north-
sidiečiai parodė savo duosnu-
mą Kul tūros Vajui. J a u buvo 
minėta, kad nemažai aukojo 
po $100 bei $50, vėliaus d a r 
po $50 aukojo Ant. Janušaus
kas i r B., Kasperavičiutė. Pil
na a t ska i t a bus paduota vė
liaus, ka ip visi sumokės savo 
prižadus. 

K u n . Br. Bumšos p raka lba 
buvo įspūdinga i r į t ikrinanti . 
Nora, ka ip papras ta i į para
pijinę svetainę mažai teateina 

i 
laisvamanių bei bolševikėlių, 
bet tie, kurie buvo atėję, išsi
žioję klausėsi prakalbų. Žo
džiu, visi buvo patenkint i 
kun. B. BumŠog iškalbinga kai 
ba. ' -

Rep. 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mnsų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauti 

Mafiinėlių laiškami drukuoti ii ofiao darbanu yra naujau-
fios mados. Užlaikom viaokiua laikrodžiui, žiedui, Sliubi-
niua ir deimantiniua; gramafonua lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkui instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAG0, ILL. 

Telefonas: DR0VER 7309 ' 
-

"VALDOVO S U N Ū S " RE-
P E T I C U A . 

S 
T 

Viai kuriems yra skirtos virš-
minėto veikalo rolės, malonėkite 
atsilankyti ant repeticijoj ketvir
tadienio vakare vasario 9 d. 8:30 
vai. vak. Dievo Apveiz. parap. 
svet. v 

Gerbiamieji! Jeigu mums svar
bu L. Vyčių garbė, jeigu nenorime 
išstatyti Chicagos Apskritį ant 
pajuokos, tai visi "excusai" ir 
iškalbinėjimai salini 

Kviečiami ant repeticijos: 
Benaitis, J . Vilimas, A. Rugie
nius, P. Sriubas, St. Paurazas, J . 
Pivariunaa ir kiti.* 

Reikalui esant galima kreiptis 
telefonu: Canal 4652 

/ . F. Balsis, reiisorhis. 

A. 

PRANEŠIMAI. 
" — % 

MOTERŲ SĄJUNGOS 1-ma 
kuopa nutarė iki Velykų numa
žinti narių įstojimo mokesnį per 
pusę. 

1-moa kuopos susirinkimai įvyk
sta kas 1-mas sekmadienys mėne
sio, 3 vai. po pietų, ant antrų 
lubų, sv. Jurgio parap. svetainėj. 

Kandidatės, kurios norėtų rašy
tis Sąjungon, arba kurios norėtų 
informacijų apie Sąjungą, praio-
me kreiptis į kuopos raštininkes 
Bronė Nausėdaitė, 917 W. 33-rd 
St. ir Monika GuYinskaitė, 3347 
Auburn Av., jos suteiks norin
čioms įsirašyti reikalingas infor
macijas ir patarimus. 

* - ' A \ Valdyba, J 

SKAITYKITE IR PLATIN-
TE LIETUVIŲ DIENRAŠTI 

' ' D R A U G Ą " 

RALTIJ0S-AMERIK0C 
U LINIJA 9Broadvay. Nev^rk.NYU 

SSSciLICTUMV. 
A R B A U E P O J U ^ 

VAŽIUOKIT VISI PARANKiy Ot 
TIESIU KELIU 

Lietuviai ražluojaiit į Piliavą aplenkia 
" Lenku juosta (kartdorlu) 

VLsa Trečia Klesa Padalinta I Kambarius 
Ant 2-Ju, 4-riu, 6-šių ir S n i u LOTU 

ESTONIA išplauks KOTO 8 
POLONIA Vasario 22 1222 

Trečios Klasos Karnos f: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA $106.50 

U E P O J Ų $110.00. 
Dėlei laivakor. ir Žinių kreipk, prie savo agen. 

••ii,.,r*- • ;*= 

zai 
gijos priklauso. Ak, kada to
kie žmonės susipras, apsi-
svies. Kampinis . 

ČIOBRO, ILL. — Sv. Antano 
parapijos mokiniai laikys sayo 
susirinkimą šį penktadienį, vasa
rio, 10 d. 1922 m. 7:30 v. v. Mel
džiame visų, kad susirinkta, nes 
reikės apsvarstyti reikalus ^rariuos 
maname įvykdyti ateity. 

4 . Valdyba. 

PAVASARIUI ATEINANT, ruoškitės keliauti Lieetuvon, per 
mūsų tarpininkystę turėsite geriausią kalionę. 1921 m. mūsų Ban
kas išsiuntė suvirs 1,000 keleiviu. Pasportu išrūpinta 3,000. Visi 
buvo dėkingi už draugiškumą ir gražią kelione! 

P I R M O S K t l A S O S 
PASILINKSMINIMO 

VAKARAS!! 

y. 

^ ^ r r r n i i n 

n 

AUKSINO KURSUI NUPUOLUS, naudokitės, siųskitfe pinigus 
Lietuvon. Ten jų reikia pavasario darbams, sėkloms, ūkio įran
kiams. Mesysaugiausiai pristatome ir pilnai išmokame pinigus že
miausiu kursu. Per 1921 m. 12,000 žmonių per mūsų Banką per
siuntė Lietuvon arti 55 milionus Auksinų. MŪSŲ KURSAS YRA 
2EMIAUSIS. 

DEPOZITUS PRIIMAME IR PER PASTĄ. Mokame 4% 
priskaitomus kas mėnuo. v 

...^rrr.vr! 

BALTIC STATES BANK 
Kapitalas ir Surplusas $270,000.00 

RAŠYKITE: 

BALTIC 
294 Eightk A?e., / 

(Telefonas — WATKINS: 2142) 
Bankas atdaras: Šiaip dienomis — nuo 9 vai. išryto iki 5 vai. 

vakare; subatomis nuo 9 vai. išryto iki 7 vai. vakare. 

BANK 
New York, N. Y. 

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskričio Choras 

Rengia — 

PASILINKSMINIMO VAKARĄ 
Su 

Įvairiomis Žaislėmis ir Sokiais-
V A S A R I 0 (FEB.) 12, 1922 
Šv. Ju rg io Parapijos Svetainėj 

32-nd P I i r A u į n r n Ave. 
Pradžia 7 vai / vakare. 

Griež puiki muzika. Ateik 
pamatyk; persit ikrink. 

Kviečia 
CHORAS. 

Atėjusiems aciu. 

BRIGHTON PARKAS. — L. 
Vyčių 36 kuopa laikys susirinkimą 
ketvirtadienyje, vasario '(Feb.) 9 
d. 1922 m. McKinley parko sve
tainėje. 

Pirm susirinkimo bus choro 
praktika, kuri prasidės punktua
liai 7:30 vai. vakare. 

Vyčiai bei vytės 36 kuopos pra
šomi kuoskaitlingiausiai atsilanky
ti, nes bus tariamasi apie daug 
naudingu dalykų. Naujas dainos 
taipgi bus pradėta mokyti. Visi 

atletai susirinkite, nes bus labai 
svarbu* Po-jsaisirinkuno bus pasi
linksminimo valandėlė. 

Valdyba. 

CICERO, ILL. — Šv. Antano 
parap^ Kat^ Federacijos *12 sk. 
lavinimąsi ratelio susirinkimas ;-
vyks vas. 10 d. 8 vai. vakare, Šv. 
Antano parap. mokyklos kamba

ryje. Valdyba. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A J J C E ' 

LIETUVIŠKI REKORDAI 

Muzika, kuri pasiekia jūsų širdį, muzika, kur i nuveda jumis į 
jūsų gimtąją šaTį papras t i šokiai, dainos, kurios pripildo jūsų 
namus laime ir i&ulės šviesa — visą šitą muziką graj ina Co-
lumbia Rekordai ant Grafonolos,-
Išgirsk naujausią muziką an t Columbia Rekordų Lietuvių kal
boj už Va«ario mptienj. Pa-siklausyk Petrauską, tenorą, Plieniu^ 
ną, Lušnakojį, Geiežiuną i r Bukšnaitį ( juokingi)^ gerą miŠrą 
kvartetą, Columbia beno rinkinius ir armoniko solo. Klausk jū
sų Columbia pardavėjo, kad jums pagraj i tų tuos naujus re
kordus. -

10 Inch — 75c. <\* 

s 

E-7S94 

/ 

E-7257 < 

E-4916 -

Du broliukai kunigai. 
Per tamsią naktelę 

MiSras kvartetai 

Du ubagu. 
Ubagėlis. 

Plieniunas ir Lušnakojiu. 

Jaimikio išsirlnkJmas. 
Piršlybas 

Komiškas Trio. 

E-7S95 

E-7020 

Kas bus be degtinės. "̂  
Dykai nieks neveža. 

Geležiūnas ir Bukšnaitis 

Per virvutę. Polka. 
Lietuviška Polka. 

Armonika solo. 

f Girtuoklio metavonė. 
E-4475 i Pasakos ir stebuklai. 

1 % Plieniunas ir LuSnakojis. 

Paprašyki t jūsų pardavėjo DYKAI k a ^ l i o g o įr dadėjimų. 

ž iūrėki t kad butų 
Columbia Vausbaien-
klis i r paminėk nu
merius Columbia Re
kordų — 

Columbia Lietuviš

ki rekordai y ra t i k ra i 

LietuViški, padary t i 

Lietuviškų art is tų. 
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