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LIETUVOS ATSAKYMAS 
LENKIJA! DEL VILNIAUS 

DERYBŲ, 
- WASHIN<JTON, 11. 9 U. 
J (Elta). — vasario 6d. Lietu

vos Valdžia pasiuntė Lenki
jos užsienių reikalų ministe-
riui, Skirmuntui, atsakymą, 
kuriame prašo pranešti, ar su
tiksianti Lenkija su pasiūly
mu tiesioginių derybų del Vil
niaus klausimo, o ne del kon-
sularinių prekybinių ir kitų 
santikių, aplenkiant konflikto 
pamatą. 

Toliaus Lietuvos valdžia 
atsakyme prašo, kad Lenkija 
praneštų prieš pradėsiant de
rybas, ar ji sutinka gražinti 
Vilniaus srityje status ' quo 
(buvusį stovį), sulaužytą Ze-
ligowskio, ir atitraukti ka
riuomenę ir administraciją iš 
šiaurės nuo Suvalkų sutar
ties linijos. 

Negatyvų atsakymą Lietu
vos valdžia skaitvs atsisokv-
mu nuo tiesioginių derybų pa-
siųlymo. 

Popežius Pius XI Apka
rūnuotas 

Dalyvavo 260,000 žmonių 

Iš B0LŠEVISTINI0 
ROJAUS. 

IŠKILMĖS TĘSĖSI 5 
VALANDAS. 

Minios palaimintos išoro. 

LIETUVOS NOTA RUSIJAI. 

WASHINGTON* 11. 9 d. 
(Elta). — Lietuvos valdžia 
per atstovą Maskvoje, p. Bal
trušaitį, inteikė Rusijos užsie
nių reikalų ministeriui, p. <M: 

čerinui, notą del Lietuvos pi
liečių laikymo kalėjinmos.3, 
trukdymų taikos vykdymo, 
turtų grąžinimo Lietuvai ir 
apsaugojimo Lietuvos atstovy 
bes eksteritorialumo teisių. 

NAUJAS EI/TOS DIREK 
TORIUS. 

\VASHINGTON, 11. 9 d. 
'(Elta). — Apleidus vietą D-
rui Eretui, Matas Šalčius pas
kirtas Eltos direktorium. P. 
Šalčius gyveno kiek laiko A-
merikoje, kur jis redagavo 
"Ateities'' savaitraštį. Lietu
voje p. Šalčius dirbo prie Lie
tuvos Spaudos Biuro ir prie 
"Lietuvos*' dienraščio. 

SĄKALBIS CHIHUAHUA. 

EL PASO. Tex., vas 14. — 
Meksikos valdž. agentai mies
te Chihuahua susekė revoliu
cionierių sąka^bį. Jų tikslas 
buvo išžudyti visus Chihuahua 
provincijos valdininkus ir su
kelti namą revoliuciją Meksi
koje. 

CHICAGO. — Šiandie išda-
>Hes apsiniaukę, gali but snie
go, šilčiau. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
vasario 13 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.32 
Prancijos 100-frankų 8.40 
Itahjos 100 lirų 4.70 
Lietuvos 100 auksinų .51 
Vokietijos 100 markių .51 
Lenkų 100 markių .03 

ROMA, vas. 14. — Šį sek
madienį Šv. Petro bazilikoje 
apkarūnuotas Šventasis Tėvas 
popežius Pius XI, kaipo 260-
asis Šv. Petro įpėdinis, nes
kaitant paties Šv. Petro. 

Tai įvyko akyvaizdoje auk
štosios katalikų dvasiškijos, 
diplomatų, Romos aristokratų 
ir 60,000 tikinčiųjų, kuriij tiek 
buvo bazilikoje. 

Iškilimų laiku lauke buvo 
daugiau 200,000 žmonių. Šven
tasis Tėvas ir tiems sutetkė 
savo apaštalinį palaiminimą iš 
išorinio balkono. 

Kuomet kardinolas Lega dė
jo popežiui ant galvos karūną 
(tiarą), susirinkusieji bazili
koj žmonės šaukė: "Lai gy
vuoja mūsų Ratti!" 

Žmonių -mylimas. 

Senyvi romėnai, kurie buvo 
liudininkais kelių buvusių po-
pežių karūnavimo, sako, jog 
jie pirmkart šį sekmadienį ma-
t? ir girdėję tokį nepaprastą 
žmonių entuziazmą. Tai todėl, 
kad Pius XI yra labai žmonių 
mylimas. Del to ir reikšta to-
ksai nepaprastas džiaugsmas. 

Prasidedant iškilmėms po
pežius atrodė nublankęs ir pa
vargęs. Kuomet pakėlė jis ran 
ką laiminti, aiškiai buvo ma
tomas nuovargis. Balsas vir-
pėjo. Bet paskui jp balsas su
stiprėjo. Ir visu-ijgų apeigų 
laiku pavargimas buvo pragai-
s ę s . • 1 

Pasibaigus iškilmėms, Šven
tasis (Tėvas su keliais kardino
lais pasirodė išoriniame balko

ne ir suteikė palaiminimą 200,-
000 žmonių minioms. 

Procesija. 
Procesija iš Vatikano į Šv. 

Petro baziliką buvo didžiai iš
kilminga. Procesijoje dalyva
vo kardinolai^ visų laipsnių 
kunigija, Vatikano gvardija, 
Siksto choras ir tp. 

Šventasis Tėvas buvo neša
mas puošniame soste. Pius XI 
turėjo baltą kapą paauksuotą 
mitrą ir kitus popežiaus ženk
lus ir simbolus. Viršumi so-
sto buvo nešamas baldakimas. 

Šalimais popežiaus sosto 
ėjo kunigaikščiu, Colonna 1* 
Orsini, popežiaus gvardijos 
viršininku, ir kiti Vatikano vy-
resnieji. i * 

Procesija susilaikė Švenč. 
Sakramento koplyčioje. Tenai 
prie popežiaus, sėdinčio soste, 
prisiartino kardinolas Merry 
del Vai ir priklaupęs pabučia
vo popežiaus pėdą. Paskui. 
Šventąjį Tėvą pasveikinęs 
išreiškė velijimus, idant Piuso 
XI pontifikatas butų laimi il
gas*, garbingas, garsus ir il-

Šventasis Tėvas už tuos ve
lijimus padėkoja 

Pas didžiajį aukurą. 
Iš tos koplyčios procesija 

inėjo pačion Šv. Petro bazili-
kon, didžiausion ir rujmingiau-
sion pasaulio bažnyčion. 

Ties didžiuoju aukuru apei
gų vedėjas — kardinolas tris 
kartus prieš popežių priklau
pė, kiekvienu kartu sudeginda
mas mažutį linų gumulėlį ir 
sakvdamas: "Šventasis Tėve, 
taip praeina pasaulio garbė.'' 

Šv.Grigoriaus koplyčioj po
pežius celebravo šv. mišias. 

Po mišių buvo karūnuoja
mas su trara. 

1 

MASKVĄ, Rusija, vas. 13. 
— Čia iš Pavorgio pareina pa
tvirtinimų, kad bado apimtuo-
se plotuose tarpe žmonių plin
ta kanibalizmas (maitinimasis 
žmogiena}. Parsiunčiamos fo
tografijos, kurių autentiškumo 
niekas negali -užginti. Apie 
tai liudija bolševikai tarnauto-
jai ir kiti. 

Ant fotografijų parodomi 
supiaustyti žmonitf lavonai. Ir 
tie, kurie valgė žmogieną. 

Vienoj sodyooj valstietė nu
žudė savo 16 metų dukterį ir 
jos mėsa maitinosi. 

Kitoj vietoj vteuas valstie
tis tais pačiais tikslais nužudė 
jauną kampjninkę, sirgusią šil 
ttnės epidemija. Iš nužudy
tos atrasta tik viena galva. 

Reikia žinoti, kad šiandieni
nis bolševiatines Rusijos ca
ras Leninas parėdė visus žmo-
gėdžius bausti mirtimi. 

Bolševikai linksminasi. 

Nežiūrint bado, brangeny-
!{bės ir siaučiančių ligų. Mask

vos gyventojai linksminasi. 
Patys bolševikai linksminasi 
ir liepia ir kitiems visiems 
juos sekti. 

Šalimais visų gatvių išlipi^ 
nėti pranešimai, kuriais skel
biami vakarai^ koneertavJ»as-
karadai. v 

Suprantama, daugiausia ga
li linksmintis bilionieriai. Nes 
šiandie Rusijpje kas turi mi-
lionus rublių, tas skaitosi var
gšas. 

Tai liudija faktai. Bolševi
kų laikraščių vienai kopijai 
Maskvoje reikia mokėti 2,000 
rublių. 

Bet raudonoji armija tai tu-

MAISTO ATPIGIMAS 
CHICAGOJE, 

WASHINGTON, vas. 14. — 
Darbo statistikų biuras paskel 
bė tokių žinių apie maisto at
pigimą Chicagoje: 

" Krautuvėse maisjo kaina 
atpigo 5 nuoš. laikotarpiu 
gruodžio 15, 1921, ir sausio 
15, 1922. 

"Per ištisus metus, jjasibai-
gusius sausio 15, 1922 m., Chi
cagoje maistas atpigo 15jnioš. 

Palyginus maisto brangumą 
sausio 15, 1922, su 1913 m., 
pasirodo, kad sausio 15 d. mai
stas 45 nuoš. buvo brangesnis. 

i: Kultūros Vaįus 
:-:rrinrrairrr&?rowr^srrr3r^rr^ 

T0WN OF LAKE -- $3,300 
CICERO, ILL, - $5,000 

TAI AIRIŲ RADIKALŲ 
DARBAS. 

ULSTERY ATNAUJINTA 
REUGIJINĖ KOVA. 

-
Keletas žmonių nužudyta. 

BELFAST, Airija, vas. 14. 
— Laisvosios Airių valstybės 
ir Ulsterio provincijos pasie
niais susirėmimai nesiliauja. 
Pramatomas civilis karas. 

Savo keliu čionai atnaujin
ta religijinė kova. Išpasalų 
nužudyta tekėjusi moteriškė 
Margaret Page ir David Boyd, 
19 m. Millfield distrikte nu
žudyta kitu du žmogų. 

Clones'e airių republikonų 
armijos kareivių būrys užpuo
lė ,burį Ulsterio policiantų 
(konstabelių). • Iš policiantų 4 
nukauta, 11 sužeista ir 5 paim
ta nelaisviais. 

Matthew Fitzpatrick, siną-
feinerių komendantas, nušau
tas. 

STREIKUOJA 50,000 
DARBININKU. 

BOSTON, Mass., vas. 14. — 
Naujojoj Anglijoj iš 200,000 
darbininkų, dirbančių audimi-
nėse, apie-50,000 pakėlė strei
ką del užmokesnio sumažinimo 
Dėlto daugybė dirbtuvių už-
daryta. Galimas daiktas, pa
kils streikan visi darbininkai. 

v. 

Nes jei kuriose dirbtuvėse ne
sumažinta užmokesnis, tai pa
didintos darbo valandos. 

N 
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NULINGUOTAS JUOZAS 
> ŽMOGUS. 

TEXARKkNA, Te^, vas. 
14. — Būrys žmonių nuo še
rifo asistento Jordan atėmė 
nežinia už ką areštuotą juodu
ką N. P. Norman ir nužudė. 

Sakoma, nužudytas Norman 
nieko nekaltas. Jis klaidingai 
buv£ areštuotas. 

LONDONAS, ,vas. 14.—Pa
aiškėjo, kad Ulsterio pasie
niais gyventojus užpuola ir 
grobia airiai radikalai, kurtų-
tikslas provizionalei Airijos 
valdžiai trukdyti ramų pasi-
tvarkymo- darbą. 

Anghjos vyriausybė nuspre
ndė ten pasiųsti daugiau ka
riuomenės. Provizionalė Airi
jos valdžia imasi aštrių prie
monių prieš radikalus. 

JJar buvo vilties, kad gal 
Kultūros Vajaus vainikas Chi
cagoje ir jos apielinkėje ne
teks Ciceras kolonijos lietu-
viams. Mat, Town of Lake 
— skaitlingiausia kolonija tu
rėjo palaikyti Cihcagos mies
to garbę. Visa viltis teciaus, 
kaip kamfaras išgaravo nuo 
vakar vakaro. 

Town of Lake, tiesa, gal 
bus daugiausia šiandien pa
vargus. Skerdyklose streikas, 
Bischoffo prarasti pyragai, 
bene skaudžiausiai atsiliepė į 
townleikiečius. Ir va Ciceros 
kplonija Chicago s rankovė, 
kaip jie patys save nužemintai 

Kun. Br. Bumšas vas. 12 d. 
po pietų kalbėjo Town of La
ke ir surinko $1,600, bet town-
leikiečiai žadėjo s u r i n k t i $3,-
000. 
i Gi vakare dar kartą kun. 
Br. Bumšas kalbėjo Ciceroje 
ir vėl suaukota $1.300 gi šeš
tadieny vas. 11 d. Garfield 
parko lietuviai, kurie priklau 
so prie Ciceros parapijos, su
aukojo $411. Tokiu budu Cice
ro net persivertė per $5,000. 

r 
Garbė Amerikos lietuviams 

katalikams, kurie lyg nujaus
dami pavojingą kovą už tiky-
bos mokslą Lietuvos mokyk-

vadina, netik Chicagoje, bet;loję, duosniai ją gina nuo be 

WASHINGTON, vas. 14. — 
Suv. Valstijose gyvuoja pro-
hibicija. Čionai uždrausta vi
sokius svaiginančius gerymus 
gaminti, pardavinėti, ir varto
ti. 

bežiūrint to, 1921 metais iš 
užsienių čia atgabenta 4,711,-
000 dolerių vertės svaiginan
čių gerymų. 1920 metais buvo 
atvežta už 3,269,000 dolerių. 

Tuatarpu minkštųjų*ger>Tnų 
ri visko pilnai. Ir tas su>ran-1 atvežta vos už keletą šimtų 
tama. Nuo tos armijos pri
guli juk pačių bolševikų gy
vavimas. 

Dėlto komisaras Trotzky ne
sigaili jai nei tinkamų drabu
žių, nei maisto, nei kitokių 
patogumų. 

Maskvoje šiandie turi pui
kų gyvenimą visokios rųšies 
spekuliantai ir sukčiai. 

Cukraus trustas. 

Visos Rusijos cukraus dirb
tuvės suorganizuotos trur 
stan, kurio SĮėdyba yra Mask
voje. Tą trustą valdys ypa
tingoji bolševikų ekonominė 
tarvba. \ 

. Čia ir kitur panaikintos val
diškos bolševistinės vaistinės. 
Jos pavestos privatiniams 
žmonėms. * Nes bolševikams 
valdant vaistinės buvo be vai
stų. Mat, reikėjo vaistus žmo
nėms duoti veltui. Šiandie čia 
vaistai tiesiog neįperkami. 

' crezvičaika. 

žinoma bolševikų; slapta po
licija ir teisminė organizacija 
"crezvičaika," kuri-pasižymė
jo savo teroristiniais darbais, 
kaip pranešta, panaikinta. 

Visų sovietų centralis ko
mitetas-paskelbė dekretą, kad 
"črezvičaikos" visi darbai ir 
•visos buvusios priedermės pa-

DAUG. SVAIGAIiŲ IMPOR 
TUOJAMA. 

ir visoje Amerikoje sukirto dievių — laisvamanių ir so-
visus. $5,000 aukų švietimo cialistų pasikėsinimo. Lairr 
reikalams Lietuvoje ir Ame- sime. tik nenuleiskame ran' 
rikoje. tai gražus ir kilnus j Valio pirmyn! Už mokslą, kr 
ciceriečaų žygis JC parapijos j kščionišką mokyklą ir jos lai-
istorijoje. I svę! 

• . . • 

tūkstančių. 

HUNTINGTON, W. Va,, 
vas. 14. — Wayne apskrity iš 
pasalų užpultas ir nužudytas 
prohibicijos agentas tfilliam 
Meade, 35 m. 

MASKVOJE NUŽUDYTAS 
LIETUVIS. 

Sausio 2 d., 6 vai. vakaro 
Lietuvių atstovybės rūmuose 
nužudytas karo atstovo Mas
kvoje padėjėjas Avižienis. Nu-
zudytojas Želudkov-Pavlov. 
žudymo pagrindas — pavy-
>das. Želudkov-Pavlov užėjo 
savo žmoną nužudytojo kam
baryje. Visi tardymo forma
lumai žudymo vietoj tinkamai 
atlikti. „ / 

Nužudytojo, jo žmonos ap
klausinėjimo ir vietos apžiūrė
jimo akto protokolai pasira
šyti "narkomindielo" atstovo 
ir Lietuvos atstovo Baltrušai
čio. — 

vedamos vidujinių reikalų ko
misariatui. 

Bet to komisariato komisa
ru paliekamas "črezvičaikos" 
viršininkas teroristas-budelis 
DzieržynskL' 

jTaigi tik vardas atmainytas 
tai teroristinei organizacijai. 

Laisvamanio Juodrankio 
Išpažintis 

Jau buvo pranešta "Drauge" apie tai, kaip Šv. Antano 
parap., Cicero, 111., klebonas, gerb. kun. Vaičunas,' gavo grū
mojantį laišką nuo vieno juodrankio lietuvio su reikalavimu 
2,000 dolerių. 

Tuomi juodrankiu pasirodė Juozas Judikaitis. Policija 
jį suėmė. Vasario 1 d. policijos nuovadoje, Town Hali, Ci
cero, 111., jis išklausinėtas. 

Čionai dedame visą tą išklausinėjimą. Tai to juodran-
kio išpažintis. 

(Tęsinys.) 
K. Kokios rųšies dėžutėnf 
A. Pastos dėžutėn ties du

rimis. 
K. Ties kokiomis durimis? 
A. Priešakinėmis durimis. 
K. Kokių namu priešakinė

mis durimis? 
A. Kunigo namų. 
K. Kokio kunigo? 
A. Tėvo Vaičuno. 
KL Tai tas žmogus, kuriam 

laiškas buvo adresuotas, ar 
ne? / • x 

A. Taip. 
K. Ar tai įmetei į pastos dė

žutės vidų? 
A. Taip. 

kuomet nors? 
A. Tik tada, kuomet paė

miau iš krautuvės. 
K. Taigi, tik tada, kuomet 

paėmei iš krautuvės. 
A. Taip. 
(Dėžutė su guminėmis rai

dėmis pažymėta No. 7). 
K. Tamsta pas save turėjai 

tą dėžutę su raidėmis? 
A. Taip. 
K. Kur tai pirkai? 
A. Clark gatvėje. 
K. Clark ir kokia kita gat

vė? 
A. Arti Jackson, ar Quincy, 

negaliu atsiminti. Jci aš ten 
nueičia'u, tą vietą atrasčiau. 

K. Tamsta nuėjai į šokius K. Kada pirkai tą dėžutę su 
šeštadienio vakare, ar ne, Jos ? raidėmis ? 

A. Taip. 
K. Kokiu laiku nuėjai į šo

kius? 
A. Apie 10:00 valandą, o 

gal pusė po devynių. 
K. Į naują Lietuvių salę t-
A. Taip. 
K. Ar laišką pastos dėžu

tėn įmetei pirmiau ar paskiau 
šokių? 

A. Po to, kaip parėjau na
mo po šokių. 

K. Dabar, Joe r aš tamstai 
parodysiu setą guminių raid
žių dėžutėje No. 65, padirbdin 
tų Suv. Valst (U. S.), 3.25. 
Ar tą dėžutę matei pirmiau 

, A. Pereitą penktadienį. 
K. Kada, dieną ar vakare? 
A. Dieną, Buvo apie 2:00 

po pietų. 
K. Kas daugiau parduoda

ma toj krautuvėj? Ar tik gu-
i 

minės raidės? 
A. Visokios rųšies antspau-

dos. Aš languose mačiau vi
sokios rųšies antspaudas, 
klausiau raidžių'seto. 

K. Klausei pardavėjo raid 
žių seto? 

A. Taip. 
K. Kiek tamsta užmokėjai? 

(Daugiau bus) 

\ 
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Ratti tikrai turėjo padėti 
daug pasišventimo, kad len
kus sulaikius nuo nedorų žin
gsnių. I r jis savo tikslą, at
siekė. Ūž tai užsipelnė pagar
bą ne vien nuo lenkų katalikų, 
bet popiežius Benediktas XV 
už jo tuos nuopelnus paaukš-

Mi nuo Nauju Metų. Norint permai- J ^ •• k a r d i n o l u . 

Šiandie tas buvęs Arkivys-

nSINIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIUlUIIHIMIIIII 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

t4DRAUQAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius 

PRENUMERATOS KAINA: 
mmmm **°° 
Pusei Metų ••*• 
Prenumerata* niokasl iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
permai

nyti adresą, visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba Įdedant pini- , k u p a s K a t t l y r a pOpeZlUS ±aUS 
gus i registruota laišką. 

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

TeL Roosevelt 7791 
MiiiiiiMiiiiiiimimiiimaiiMMiiiimiiifc 

P I U S XI . 

XI. 
Mes, lietuviai, į naują Šven

tąjį Tėvą, kaip ir visuomet, 
atsinešame su didžiausia mei
lė i r prisirišimu. Taip elgda
mies nesivaduojame jokiais 
politiniais motivais. Mes re
miamės aukštesniais jaiis-

Popiežiui Piui XI užėmus' mais. Mes žinome, kad Šv. 
Apaštalų Sostą, Amerikos Petro Apaštalo įpėdinis yra 
lenkų laikraščiai, kaip papras- ! lygiai simpatingas, malonus, 
tai, prapliupo su pasigyrimais, palankus, geras visoms ben-
Sako, dabar ne vien lenkų drai tautoms ir atskiriai kiek-
valstybė, bet . ir Amerikos len- j vienai. Kiekviena tauta turi jo 
kai daug laimėsią. Girdi, jie širdyje vietą, kiekvieną pa
čia gausią sau vyskupų. 

I r kodėl taip? Į tą klausi
mą lenkai atsako: Todėl, kad 
Šventasis Tėvas Pius XI ne
senai VaVšavoj buvo nunciu-
rm (pasiuntiniu). Tenai bul 
damas jis mokinosi lenkų kal
bos. Tai ypatingas lenkų ir 
Lenkijos globėjas. 

Mes džiaugiamės, kad len
kai katalikai su tokiu entu-

siekia jo apaštalinis palaimi
nimas. , 

LIETUVOS PINIGAI. 
Lietuvai prisirengus išleisti 

savo valiutą pradėjo apie tai 
visi kalbėti. Tuomi klausima 
užinteresuoti ne vien tik Lie
tuvos gyventojai, bet ir vokie
čiai kurie nenori iš Lietuvos 

ziazmu sutinka naują popežių. j atsiimti *avo ostmarkių. Taip-
Deja, nemažas Amerikos lietu- gi indomauja šiuo klausiniu 
vių skaičius skaito arba girdi ir Amerikos biznieriai kurie 
kitus skaitančius lenkiškus norėtų matyti kad Lietuvos 
laikraščius. Lr iš to gauna įs- valiuta butų paremta dole-
pudžio, kad Šventasis Tėvas i riais. Anglai irgi nepaleidžia 
Pius XI nepalankus Lietuvai i bet intriguoja kad kokiu 
ir lietuvių tautai. Visiems ži- nors būdu turėjus įtekmę Lie-
noma, kad lietuviai- ir lenkai tuvos finansuose ir kad Lietu-
šiandie nesutinka kaip vanduo | vos auksinas butų paremtas 

džiose ir man teko būti atsto
vaujant Lietuvos Tarptautinį 
Banką. Pirmiausia turiu pasa
kyti, kad prieš Liepos mėnesį 
šių metų jokiu būdu nebus 
galima išleisti Lietuvos pini
gų, O gal dar sulauksime i r ki
tų naujų metų pakol pasiro
dys tie pinigai 

Kasi ink auksino vertės yra 
trys- nuomonės. Vieni nori kad 
vienas auksinas butų lygus 
Amerikos centui; kiti nori kad 
butų lygus 10 centų, o treti 
laiko kad butų geriausia jeigu 
vienas auksinas butų vertas 25 
centų. Veik visi Lietuvos ban-
kieriai i r visuomenė' norėtų 
matyti Lietuvos auksinus pa
remtus doleriais, nes doleris 
Lietuvoje yra taip pat gerai 
žinomas kaip ir auksinas, tik 
vienas keblumas yra kad ang
lų, finansistai kurie paremtų 
steigiamą emisijos banką ne
nori kad jų svaras butų igno
ruojamas ir todėl noroms ne-
noroms Lietuva yra priversta 
svarstyti apie parėmimą auk
sino anglų svarais. Šiuo laiku 
yra pienuojama sudaryti emi
sijos banką su kapitalu 5 mili
jonų anglų svarų, arba 25 mi
lijonų dolerių. Vieną do
lerių akcijų dalį pa-
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LIGA IR MIRTIS BENEDIKTO XV. 

s 

PATYS MUŠA, PATYS 
RĖKIA. 

i (Tęsinys.) 
Benediktas XV yra auka 

influenzos perėjusios į bron
chitą ir plaučių uždegimą. 

Prieš ligą jis buvo susilp
nėjęs. Jam buvo patarta pasil
sėti, uždaryti audiencijas, 
perduoti korespondenciją ki
tiems, i, * 

Visa veltui. 

Nors silpnos kompleksijos, 
šv. Tėvas niekuomet nesirgo, 
tad ir šiuo kartu jis netikėjo 
sirgsiąs. 

Antra vertus, kaip visuomet 
esti su nenuilstamais darbinin
kais, atidėti savo darbą į šalį 
jis skaitė prasikaltimu. Ligos j 
apsireiškimų nepaisydamas, jis 
keldavo 5 vai. ryto ir darba
vosi ligi 11 vai. nakties. 

Lygiai bus dešimts dienų 
kaip Benediktas XV laikė gv. 
mišias 6 vai. ryto didelėje Va
tikano koplyčioje vadinamoje 
Sala Matilde — Jis dalino šv. 

imtų Lietuvos valstybė, ant- L komuniją ir sakė pamokslą. 

su ugmmi. 
Tuščios ir nepamatuotos a-

bejonės. Šventasis Tėvas Pius 
XI yra visų tautų, viso pa
saulio globėjas, vaduotojas ir 
užtarytojas. Kuomet j i s buvo 
Varšavoje nunciumi, gal kar
tais buvo aplinkybių buvo ver
čiamas reikšti daugiau simpa-

rą dalį paimtų Lietuvos ban-
kieriai ir biznieriai, o trečio 

Po mišių jis taip buvo nu
vargęs kad visi jam patarė ei-

ji dalis eitų Anglų arba Ame- ( t i l o v o n > J i g m e i l i a i d ėkodama s 

- atsisakė ir kaip paprastai 

tijos lenkams negu vokiečiams 
ar lietuviams ar kitiems. Ta i ! kos Lietuvius šiame 
buvo jo personali* darbas.1 į painformuoti. 

Reikia atsiminti, kokiais Į Lietuvos pinigų 

svarais. 
Mūsų Amerikiečiai Lietu

viai diena po dienos laukia 
kada pasirodys pirmieji Lietu
vos pinigai. Man sugryžus iš 
Lietuvos veik visi su kuriais 
sueinu pirmiausia klausia apie 
Vilniaus likimą, o antroj ei
lėj stato valiutos klausimą, Naujasai popiežius yra bulk-
todel randu reikalinga Ameri-1 lus diplomatas, gilus mintyto-

rikiečių bankieriams. Pamati 
nis kapitalas tokios emisijos 
bankos *butų sumokamas da
limis ir pasiremiant to kaipi-
talu butų galima išleisti Lie
tuvos popieriniai pinigai. Iš
leidus Lietuvos pinigus butų 
paimtos iš apyvartos ostmar
kės ir kita svetima valiuta 
kuri šiandien yra vartojama 
Lietuvoje. Tokia svetinga va
liuta žinoma bus supirkinėji
mą sulyg dienos kurso. 

Jonas J. Romanas, Prez. 
Liet. Tarptautinio Banko. 

Jb 

dalyke! jas ir veiklus vyras. Šias jo 
ypatybes skelbia ir aiškina 

išleidimo j spauda paėmus jam valdyti šv 
sumišimų laikais Arkivysku- klausimas jau porą mėnesių (Petro valties — Bažnyčios 
pas Ratti nuvyko Varšavon.' kaip yra svarstomas. Atstovai 
Lenkų ponija tuomet buvo ne-; Lietuvos bankų ir Lietuvos 
tekusi sveiko proto ir linko valdžios posėdžioja po kelias 
•prie schizmos. Arkivyskupas dienas į savaitę, kuriose posė-|jų keliais. 

vairų. Pijus XI su tokiomis 
dvasios galybėmis tvirtai 
žengs savo garbingų pranokė-

kėlėsi 5 vai. ryto. 
Bot karštis pakilo gausio 18 

d. Popiežiaus gydytojas M. 
Cherubini jam įsakė atsigulti. 
Bronchitas buvo matomas, bet 
- , ™ , . . . j yra vilties 
švelnus. Cherubini norėdamas \ 
pasiteirauti apie šv. Tėvo Ii- Į 
gą pasivadino d-rą Bignami 
kurs yra žymiausias Romoje 
kvėpuojamųjų organų specia
listas. 

Tečiaus naktį miegojo gana 
gerai ir rytą klausė šv. Mišių 
kurios buvo laikomos koplytė
lėje šalia jo miegamojo kam
bario. 

Dieną jį aplankė^ kardino
las Gasparri ir jo giminės 
markizas Giuseppe della Chie-
sa ir kunigaikštis Persico. 

Trečiadienio vakare, bron
chitas žymiai pablogėjo, bet 
gydytojai parašė biuleteną 
(sveikatos stovio laiškelis) 
gan gerą, nes nenorėjo pakel

ti lermo Vatikane. 
Ketvirtadieny liga keitėsi: 

tai geriau tai blogiau ir penk
tadieny sustatytas toks biulo-
tenas: 

"§ į vakarą ta ipat /nėra 
atmainos kurią reikėtų pažy 
mėti šv. Tėvo sveikatoje". 
D-ras Cherubini praleido 

naktį prie ligonio. 4 va i ryto 
pastebėjo kad jo kvėpavimas 
eina silpnyn. Tuojaus pavadi
no profesorių Bignami, kurs 
konstatavo ligos pavojų. Pa
šaukta tuojaus prof. Marchia-
fava kurs yra garsiausias me
dikas Romoje. D-ras Battis-
tinį taipat pakviesta. 

Benediktas XV suprasdamas 
ligos pavojų paprašė šv. ko-
munijos kurią atnešė zokristi-
jonas Mgr. Zampini. 

Po komunijos parašyta toks 
biuletėnas: 

" J o Šventenybė jau 4 die
nos kaip serga bronchitu at
siradusiu iš influenzos. Va
kar vakare konstatuota kad 
užsidegimo procesas pasiekė 
dešinįjį plautį. Naktis be 
miego ir nerami. Šį rytą blo-
giaus. Temperatūra 38. Pul
sas 102. Kvėpavimas 38" . 
Gydytojam^ pasitarus parei

kšta, kad svarbiausias rūpestis 

Naujienos" No. 34 išsis
pausdinusios iš mano straips
nio (Draugas, No. 33) kelias 
eilutes kame kalbama apie tai, 
kad socialistai ir laisvama
niai nori padaryti Lietuvos 
mokyklas sektinėmis — socia
listiniai — laisvamaniškomis, 
kas yra tikra tiesa, štai ką 
rašo: 

« 

"Kunigai sako, kad mel-
uoti yra griekas ir kad už 
tai po mirties reikės čysčiuj 
kentėti. Bet kunigo reda
guojamas " D r a u g a s " spaus 

įstatymus. Argi cm nepasa
kyta, kad tose mokyklose, ku
rios bus steigiamos bedievių 
vaikams religijos mokymo 
programoje nebus? Taip. Gi 
tose mokyklose kurios bus 
steigiamos tikinčių tėvų vai
kams, nors programoje yra 
religijos mokslas, bet jei tė
vai a r globėjai nori, kad jų 
mokinys religijos mokslo ne
simokau tų, gali j i nuo to pa-
liuosuoti, o/mokinys sulaukęs 
16 metų., gali patsai pasiliuo-
suoti nuo mokinimosi religijos. 

Kokios-gi dar geresnės mo
kslo laisvės ir įsitikinimų no
ri mūsų socialistėliai? Ar-gi 
jus kas nors verčia mokintis 
religijos mokslo ? Pilniausia 

dina. šitokius žodžius... Č i a ' , a i s v ė ^ ^ į ^ i r l a i s . 
kas sakinys, tai begėdiškas 
melas. Partijinių mokyklų 
kaip tik nori klerikalai, o 
ne jų priešai f Klerikalai rei
kalauja, kad Lietuvos mo
kyklose kurias užlaiko visi 
piliečiai—tikintys ir netin-
kinty s butų dėstoma religi
ja. J ie reikalauja be to, kad 
religijos pamokos butu pri
verstinos visiems mpkiniams 
— ne tik tikinčiųjų tėvų vai 
kams, o ir tiems vaikams, 
kurių tėvai ne t ik i , \ 
Tai šitaip porina "Naujie

j i 

vamaniams negana to, kad 
jiemg laisvė garantuota, jie 
būtinai nori užsisėsti kitiems 
ant sprando! Neužsisėdę ki
tiems ant sprando, neatėmę 
kitiems laisvės, socialistai ir 
laisvamaniai niekuomet nesi
tenkina. Tokia mat jau jų pri
gimtis. J i e visas pastangas 
deda ne tam kad mokykloje 
butų jų vaikai liuosi nuo re
ligijos mokslo, (kurių jie gim
dymą kontroliuoja! ir savo 
vaikų bemaž neturi) nes tai 
jau yra jiems garantota, bet 

nų nemelagis! Čia ištiesų j tam kad uždraudus katali-
"Naujienos" netik ką labai kams — tikintiems mokintis 
negražiai meluoja, bet dar ei-, mokykloje _ religijos mokslo. 
gfasi čigoniškai. Čia pat per j š ta i kame jų tikslas! 
akis meluodamos, kad tąjį sa- Vėl kartoju, tai satrapų ir 
vo melą pardavus skaityto
jams už tiesą — kaltina me-

yra ligonio silpnumas. Taip į lagystėje kitus. Argi tai gra-
jie aptarė jo ligą: Sunki, bet lžu, laikraščiui... Tfu! 

Tik pažiūrėkite ką krikščio-
Viatikas. 

Ta žinia labai sujudino Va
tikano ir Romos gyventojus, 
sakytumei jūreiviai sumišo iš
girdę kad jų kapitonas mirš
ta. 

Bet vistik laukta kad stip
rus organizmas nugalės ligą. 

Italijos valdžia labai sekė 
Benedikto ligą- Policijos ko
misaras Oesario dieną ir nak
tį gaudavo informacijų apie 
ligonį ir ja$ pranešdavo val-

Didelė žmonių minia visuo
met laukė prie Bernini por
tiko ir šiokiu ar tokiu būdu 
stengėsi įeiti į Vatikaną. Bet 

(Bus daugiau) 

nys-demokratai yra įrašę kon
stitucijos įstatyman, ten kur 
kalbama apie religijos moki
nimą mokyklose (§8p) įrašyta: 
} "Religijos mokslas yra mo

kyklos programoj, išsky-
irus mokyklas, įsteigtas 
vaikams, kurių tėvai nepri
klauso jokiai tikybinei or
ganizacijai. Religijos priva
lo būti mokoma pagal ' rei
kalavimus tos tikybinės or
ganizacijos, kuriai priklauso 
mokinys. Nuo tikybos pamo
kų Lankymo ligi 16 metų am
žiaus mokinį gali paliuosuo-
ti jo tėvai ar globėjai, po 
16 metų — pats mokinys". 
Tai įrašyta į pagrindinius 

despotų ainiai. Vargas butų 
Lietuvai jei socialistai-laisva-
maniai joje įsivyrautų! Kata
likai ginkime savo teises f 

I . Skardas. 

OFICIALUS TITULAI 
PIJAUS XI. 

Oficialus titulai kuriuos var
tos kardinolas Ratti, naujai 
išrinktasis popiežius Pijus X I 
yra šie: 

Romos Vyskupas ir Jėzaus 
Kristaus vikaras. 

Šv. Petro įpėdinis, Apašta
lų Kunigaikštis. 

Aukščiausias Kunigas 
suotinos Bažnyčios. 

Vakarų Patr iarka; 
Italijos Primatas; 
Romos provincijos 

politas. / 
Šv. Rymiškos Bažnyčios 

nuosavybių Valdytojas. 

vi-

Metro-

^ 
KUN. J. ZIDANAVIČIUS 

ŠVENTOS AKVILINOS 
KANKINES MIRTIS 

J 

> 
~m 

(Tęsinys) 

SCENA II. 

AKVILINA (skubiai įėjusi, sako): 
Štai, aš jau čia, mamyte. 

AKVILA (rengdamosi apleisti kam
barį, į mergaites atsiliepia): Pasilinksmin-

-y kitę ir pasišnekučiuokite sau vienos. Lai 
Viešpats Dievas laimina jus visame, ką 
tik užmanysite gero nuveikti (išeina). 

SCENA III . 

2&KVILINA (sveikinasi su viešnio
mis ir meiliai į jas kalba): Širdingai ačiū 
jums, kad teikiatės mane atlankyti. Pa
silinksminsiu jūsų draugijoje (kreipclamo-
si į Euzebiją). Tu čion mūsų tarpe vy
riausia, tad-gi pagalvok ir patark, 
kuonri galėtume ir linksmai ir naudingai 
vieną kitą valandėlę praleisti. 

EUZEBIJĄ: Man rodos, butų pato
giausia išeiti į tyrą orą pasivaikščioti ir 
pasišnekučiuoti. Šiandieną tokis puikfcs 
gražus ir sveikas oras, net miela, 

AKVILINA: O tu, Maksencija, ar 

sutinki su Euzebiją, o gal ką kitą tu mums 
sumanysi?* 

MAKSENCIJA: Aš siūlyčiau čionai 
viduje pasilikti. Štai šventė artinasi. Aš 
pažadėjau dovanėlę vienai našlaitei, tad 
manau, geriausia butų čionai praleisti 
laiką, baigčiau dovanėlę. 

AKVILINA: Aš sutinku su tavim, 
Maksencija. Laiko iki šventės mažai be
lieka, o darbo dar daug turi ir ma
nau, kad ją atlikti tau vienai, butų per 
sunku. Draugės, prigelbėkime mylimajai 
mūsų Maksencijai. , 

EUZEBIJĄ ir AKVILINA (sykiu): 
Taip, taip. Ir mes prisidėsime, o ištikrųjų 
atliksime gerą darbą. 

MAKSENCUA: Širdingiausia ačiū 
jums, mylimos mano draugės. (Teikdama 
Euzebijai siūlų kamuolį): Tu, palaikyk 
šį siūlų kamuolį. (Kreipdamosi į Akvili-
ną): O tu, Akvilina, juos vyniok. Aš gi tuo 
tarpu megsiu mezginėlį. 

EUZEBUA: Kaip matau, tai tu, 
Maksencija, ir darbšti ir protinga*. Regi
mai norėtum, kad ir mes tokiomis būtu
me. O Viešpats ir-gi mokino: "melskis ir 
dirbk". 

AKVILINA: Kaip matau, tai užma
nytoji Maksencijos dovanėlė bus ir įmi
ki ir graži. Tikrai nudžiugs ją gavus mi
nėtoji našlaitė. 

EUZEBUA: Akvilinėle, aš visai ne-

matau, kad kas gero išeitų iš mūsų.darbo. 
AKVILINA: I r del ko gi tau taip at

rodo? 
EUZEBUA: Del to, kad aš myliu ak

sominius, šilkinius rūbus, papuoštus auk
siniais, sidabriniais apsiuvais, tokius, ko
kiais ve dėvi turtingosios Romos ponios. 
O čiąj kokia gi suknelė iš to išeisi... Vil
nonė ir tiek. 

AKVELINxV (rodos tų sodžių negirdi; 
jos veidas užsimąstęs, rimtas; pagalios, 
ly£ į save tekalba): šventame Seno Įsta
tymo Rašte Sužiedotinis kalba į savo Su-
žiedotinę: "Visa graži esi, prietelka ma
no, ir tavy nėra jokios dėmės". 

EUZEBUA (nusistebėjusi pertraukia 
jos kalbą): Akvilina, kas gi su tavim da
rosi? Kalbi, kas-žin-ką, lyg sapnuodama. 
Aš tavęs visai nesuprantu. > 

AKVILINA: Geriau nustokime apie 
tai kalbėti Šnekėkime apie ką kitą. As 
tik tą pasakysiu, jeigu, kaip atjaučiu, kad 
mano rūbas pasriuvęs bus mano krauju, 
tai ištikrųjų tada busiu panaši anai Su-
žiedotinei, apie kurią ką tik buvau išsi
tarus Švento Rašto žodžiais. 

AfAKSENCUA. Jau dabar pilnai su
prantu. Primindama tu mums Švento Raš
to žodžius, tikrai atjautei savo likimą. 
Labai butų pageidaujama, kad mes liktu
me tavo dalmmkėmis. 

EUZEBUA: Tiesą pasakius, ' tai aš 

judviejų minties nesuprantu, bet mano 
širdis atjaučia, kad kas nors tokio bai
saus atsitiks, ir tai neužilgo. 

(Girdima už durų bildesys). 

MAKSENCIJA: Kas čionai darosi? 
Už durų girdėtis koks tai nepaprastas 
triukšmas. 

EUZEBUA: Iš čion aš išeinu. Išeiki
me visos. 

AKVILINA: Geriau aš čion pasilik
siu. 

(Maksenucija ir GuSebija išeina per 
vienas duris, o kariuiinkas įeina per kitas). 

SCENA IV. 
. » 

KARININKAS: Ar čia gyvena ponia 
Akvila? 

AKVILINA: Taip, čia ji gyvena su 

tarnaite. Ar norėtumei ją matyti? 
KARININPAS: Taip, noriu ją ma

tyti ir, kaipo teismo įgaliotas norėčiau 
padaryti pareiškimų. ' 

SCENA V. 
AKVILA (staiga pasirodo duryse ir 

atsako): Ag esu toji ypata, su kuria nori 
kalbėti. Ką-gį pasakysi? Sakyk. Klausau. 

KARININKAS: Teisėjas Voluzijonas 
atsiuntė mane sužinoti, a r tai tiesa, kad 
pas jumis slapstėsi jo duktė Teklytė ir, 

kas ją mokino naujo, vadinamo, krikščio
niškojo tikėjimo? 

AKVILA: Tai tiek nori sužinoti? 
(svyruoja). 

AKVILINA (rimtai, bet drąsiai): 
Pranešk teisėjui Voluzijonui, kad jo 
dukrelė Teklytė pas mus ištikrųjų buvo, 
o kas link krikščioniškojo tikėjimo, tai 
nebuvo mokinama. Bet, brangusis karinin
ke, buk toks geras ir išprašyk teisėjo Vo-
luzijono leidimo, kad jo duktė, Teklytė, ga 
lėtų mus lankyti, tai mes išmokinsime jų 
pažinti šventąjį tikėjimą ir tokiu būdu 
ji pataps, kaip ir mes, uoH krikščionė. 

KARININKAS: Jaunoji mergele, iš 
kalno aš tau sakau, kad nesvajotum apie 
teisėjo Voluzijono dukters mokinimą nau-

manim, jos dukterim ir Emerencija, mūsų į į ė j i m o , kadangi tavo gyvasties valan-
¥ dos jau suskaitytos ir labai trumpos, nes 

netrukus turėsi mirti (Išeina). 

SCENA VI. 

AKVILA (drebančia balsu kalba): 
Tėve dangiškasis! Nelaimės, viena po ki
tai, lyg tamsus debesys pradeda mus 
siaubti ir jaučiu, kad gresia mums didis 
pavojus. Akvilinėle, brangiausioji mano 
dukrele, gal. jau paskutinį kartą džiau
giamės sykiu: aš tavim, tu manim; gal vi
siškai perskirs mus ateinantis rytojus? 

j (Bus daugiau) 
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įDR. A. R. RUTKAUSKĄ: 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 South YVcstern A v t n u e SS 
Telefonas Lafayette 4146 

H 35 
Valandos: 9-11 rytais, 1-2 p o j 

• p i e t ų ir 7-8 vakarais . Nedėldle-Sj 
S n i a i s tiktai po pietų 2 iki 5 v a i . 2 
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DR. G. M. GLASER 'iv-

KOfftce TcL Blvd. 78211 jc 
Pranel i mari £ 

! D . H . T . S T R 1 K 0 L ' I S 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRU RGAS K 
^ Perkėlė savo ofisą, į * 
ĉ  4601 SOUTH A S H L A N D AVK. {J 
g V A L . : 10:30 iki 12; S:30 iki 5 Irjo 

«:S0 iki 8:30 Ned. 10:30 Iki 12. g 
Nam. : 2914 \V. 43 St. £ 

Tel. Lafayette 263 B 
• T O W r * o - f f B a-*¥W&: • • T O T O s 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
U E T L V 1 S DENT1STAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

^Va landos : nuo 9 ryto iki 9 vak. >j; 
vakare. 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

[Gydau Be Vaistu ir Be O p e r a c i j o j 
10737 S. Mlchigan ave . 
N u o 8 Iki 12 vai. ryte. 

1418 W. 45 Str. Chicago 
(Pr ie Western Avenue) 

N u o 2 iki 7 vakare. 

DR. S, MIKELIS 
LIETUVIS 

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

n t viršaus l 'n i tcr . State Bank 
ralandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

-4 po pietų; n u o 7—9 vak 
Nedėl iomis nuo 10—? 
Telefonas Yards 2544 

foTTHARiislEGArj 
1 Perkė lė savo ofisą po n u m e r i u i 
§ 4 7 2 0 SO. A S H L A N D A V E N U E g 

SPECIJALISTAS j 
Džiovų, Moterų ir Vyru Ligų 

|Val . : ryte nuo 10—12; nuo 2—ifį 
[po pietų; nuo 7—8:30 vakare, g 

ledėMomiS: 16 iki T. 
Telefonas Dreze l 2880» 

• » • • • • * « " a u « a B « i « « « i » » _ ? 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

1 GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerakl Avenue 

9 lkl 11 ryte Ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

781 W. 18-th Gatvė 
N u o f lkl 8 vaKare. 

Prakt ikuoja 30 meta i 
$ Ofisas 3149 So. Morgan St., * 
^ K e r t ė 32-nd StM Chleago, D l . į 

SPECIJALISTAS 
^Moteriškų, Vyriškų Ir chroniškų | : 
g »gų. S 
t Ofiso Valandos: N u o 10 r y t o ^ 
J f ik^ 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak.5^ 
^Nedė l iomis nuo 10 iki 2 po pietų.& 

Telefouas Yards 687 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4631 So. Ashland A ve. 
Tel . Yards 994 

OFISO VAL.: 
8 iki 10 v. ryto, 1 iki S ir 7 lkl 
9 v. 
[Tel. Nakt imis ir nedėlioj po pletuj 

Oakland 1294 

Telefonas Von Buren 204 
Res . 1139 Independence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
R u s a s Gydytojas Ir Chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

Valkų ir visų chroniškų ligų. 

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

Ofisas 3354 So. Halsted Str., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kainp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės] 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 p o | | 

|pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver 
ge vakarais. 

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

i CHICAGOJE. i 
K0MP. NAUJALIS AMERI- MONININKŲ PRAKALBOS. 

K0J. — DUOS KON
CERTĄ. 

Baltimore, Md. — 8 d. va
sario niusų kolonija aplankė 
svečias iš tėvynės, kompozi
torius J. Naujalis, tėvas lie
tuvių muzikos. Gerb. svečias 
aplankė mūsų puikią bažnyčia 
ir negalėjo atsigėrėti jos gra
žumu. Aplankė A. Ramoškos 
knygynėlį " ir kitas žymesnes 
vietas. 20 d. vasario čionai 
duos koncertą. Nors svečiui 
didžiulėj barzdoj įpinta jau 
daug gyvenimo baltų sidabri
nių sfulų ir iš tolimos kelionės, 
tečiaus akys šviesios, malo
nios, pilnos energijos ir pats 
labai malonus ir mandagus, pil 
nai Europos inteligentas. 

— Kaip tėvynėje T — už
klausiau gerb. svečio. 

— Viskas butų gerai, kad 
ne tas .sopulys, lenkai, kiekvie
na dieną gali pulti į Lietuvą. 

Per tai pramonė, prekyba 
ir visas ūkis suparaiizuotas, 
nes nežinia kas rytoj gali bū
ti. Ašara. 

j V. W. RUTKAUSKAS 
| ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty j : 
i 29 South La Salia Street 

Kamharis 334 
Telefonas Central 5290 

j Vakarais, 812 W. 3Srd S i g 
Telefonas: Yards 4881 

PRANEŠIMAS. 

| ANTANAS A. 0US Ii 
(OLSZEWSKI, J R.) 

ADVOKATAS • ' 
Veda bilas visuose te ismuose 

A Miesto Ofisas: 
Įfc7 S. D e a r b o m S t , Room 1049 

Telefonas: Central 1774 

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

•i. 

I |Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLINOTH 
Telefonas Yards 5032 

IValandos: — 8 lkl 11 Ii ryto: 
6 po pietų lkl 8 vak. Medelio- Į 
mis nno I lkl 8 vai. vakare S 

1 

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

Tel. Ganai 1118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. ( 

| G y v e n i m a s : — 2811 W. 63rd Str. 

Tel. Pru8pect 3486. 

Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORiS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki4 j 
po pietų; 8 Iki 9 vakare 

I&OAIAA:-: 
Tel. Boulevard 2160$o 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

į3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, ILL.S 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas įetttO S. Mlchigan Ave . 

! VaL 10—11 ryte; 2—4 po pietų, 
8:30—8:30 vai. vakare. 

Reaidemaja: 408*8 Ferry Ave . 

f I P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETI VIS ADVOKATAS 
JDien.: R. 511-127 N. Dcarborn St. 

Tel. D e a r b o m 6096 
Į Vakarais : 10736 S. Wabash Ave . j 
į Roseland Tel. Pullraan 8377 I 

A A S L A K I S 
t Tel. Randolpb. 2898 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyje 

A S S O C I A T I O N B L D G . 
1 0 South La Salle Street 

Koom 1303 
Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų 

^Naiuų Tel. Hyde Park 3395 

Telefonas Canal 5395 

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

• Arti 23 čio Place. 
Ęįm » » » » » » • » » • 

^Telefonas Boulevard 4130 

A. Masalskis! 

Tel. Pul lman . 4 1 Ir Pul l . 14* 

Graborius | 
Patarnauju lai
dotuvėse, ves 
tuvėse, krikš
tynose ir kituo
se reikaluose 
Kainos prieina- J 
mos. 

Valparaiso, Ind. — Šiuo 
kviečiame visuomene atsilan
kyti į Valparaiso studentų Lie 
tuvių Literatiškos Draugijos 
rengiamų vakarėlį, kurs įvyks 
18 d. vasario (Febrary), 1922 
m. "Old College Building, 
Taspian Hali." Pradžia lygiai 
7:30 vakare. Panga visiems 
veltui; joldos rinklevos nebus. 

Širdingai visus kviečiame 
kuoskaitlingiausiai atsilanky
ti. 

Rengimo komitetas. 

Chicago Heights, m, — 5 
j d. vasario' lenkė mergaitė, a- j 
pie 12 m. amžiaus, nepertoli 
nuo lietuvių bažnyčios, dalino 
lapelius. Jais skelbiama, kad 
busiančios prakalbos su kru-
tamaisiais paveikslais iš šv. 
Raštq. 

Svetainėn susirinko apie 12 
"studentų" ir ąĮpie<6 "studen
tės", turbūt iš Chicagos' atsi-
baladoję. Užgesinus šviesas 
pradėjo kalbėti savo "pote
rius" iš sa*vojo šv. Basto. Po 
"poterių" ant paklodės paro
dė parašų ir studentai bei 
studentės užtraukė savo gies
mę "Ant pieskyno, ant smil
tyno, aleluja," Toliau pradėjo 
rodyti krutamuosius paveiks
lus, kaip Dievas sutvėrė pa- J 
šaulį, koksai tas pasaulis bu
vo ir koks dabar atrodo. Po
piežius, vyskupus ir kunigus 
ant paniekos išstatė. 

Pasirodo, kad tie "studen
tai" su užrištomis akimis no
ri užrišti akis ir kitiems žmo
nėms. Jie mano, kad dar tam
sesnius už save atras. 

Dabar aišku, kaip kvaili 
|tie "studentai". Žinomas daik 

tas, kad bolsevikėliams tas 
patiko. Buvo tenai atsilankę ir 
keletas gerų žmonių. Reikia 
katalikams suprasti kad ne-
veita eįti į tokias prakalbas. 

Ten buvęs. 

ŠV. KAZIMIERO DR-JOS 
PRAKALBOS 

07 Auburn Ave. Chicago.* 

ĮIIIIIIMIIMIIHMIMNIlUIIUUUUIMiilIlIli 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS G R A B O R i U S 

Patarnauja la idotuvėse k u o p i - 1 
S£iausia . Re ikale meldžiu a t s i šau-S 
Skt l , o mano darna busite užga-= 
=nėdtnti . 
=2814 W. ftSrd FL C h k a c o , UL= 

Telefonas Ganai S1M 
iiiuiiiuiiuiiiiiimmuauiuiuiiuuuuiuu 

Philadelphia, Pa. — Vasario 
5 d. įvyko prakalbos. Susirin
kimą atidarė gražia ir apibu
dinančia prakalba apie Šv. 
Kaz. Dr-jos prakilnų veikimą 
Bažnyčios ir tėvynės gerovei, 
gerb. kleb. kun. J. Kaulakis. 
Į šv. Kaz. Dr-jos narius įsi
rašė: garbės nar. kun. kleb. 
Kaulakis jau ar tretį sykį, 
gerb. kun. J. Čepukaitis ir Do
micėlė Baublaitė; tikruoju — 
Maciūnas; amžinais — gerb. 
kun. kleb. J. Karalius (iš 
Coaldale's), Martynas Buro
kas, Emilija Katelaitė, Vale
rija Sabaliauskaitė, Rozalija 
Grablinskaitė ir Pranas Va-
luckas; metinių apie 100 narių 
įsirašė. Daug nlrių dar pasi
žadėję likti. 

Uoliausiam Šv. Kaz. Dr-jos 
rėmėjui gerb. kleb. kun. Kau-
laidui ir visiems nariams ir j 
prieteliams dr-jos reiškiu di
džio dėkingumo ir aukštos 

J pagarbos žodžius. Kadangi čia 
ilgesnį laikų praleisiu, tai vi
sų, kurie turi kokius reikalus 
su Šv. Kaz. Dr-ja Kaune, mel-

[džiu rašyti šiuo antrašu: 324 
Wharton St., Philadelphia^ Pa. 

Spauda tai galybė. Galingai 
jų ir platinėkime, jei norime 
būti apšviestų tautų tarpe 
Lietuvis bus tikintis, doras ir 
šviesus, jei ' turės tinkamos j 
spaudos. 

Kun. P. Kasčiukas. 
6v. Kaz. Dr-jos Generalis 
Įgaliotinis Amerikoje. 

MARGAS VAKARAS. 

Bridgeport, Conn. — Sausio 
28 d. Liet. Darbininkų Saj. 39 
kuopa surengė margų vakarų. 
Vaidino "Ponas ir mužikai". 
Buvo pasakyta deklamacijų. 
Gerb. kleb. M. Pankus pasakė 
trumpų prakalbėlę. Šiek tiek 
katalikiškos spaudos praplati
no. Malonu matyt taip susi
pratusius darbininkus. Darb. 

Šiandie Piniiij Kursas1 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
56 centai ui 100 Auksinų 

— erke — 
182 Aula. ui vieną Doleri 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pr is tatymas JJštikrmtas 
Trumpame laike. 

Central ManufaCtoring|| 
Distfict Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

ax =ra = 3S33C l.'.J. i 

S e T * o^^aTT?)?r5irrr5^) 44 • ff'6 o * t l l ^ S o T l T o ^ r 6 ^ * ^ ^ W ? ^ o ^ V ^ 

PRAKALBOS PAVYKO 

Lowell, Mass. — Sausio 21 
d. parapijos svetainėje įvyko 
prakalbos. Kalbėjo Liet. 
Steig. Seimo narys ir Liet. 
Darbo Federacijos atstovas 
Mikas Bagdonas ir A. Knei-
žys, Liet. Darb. Sa£ Centro 
rast. Prakalbos pavyko. Liet. 
Darb. Federacijai aukų surin
ko $25.20. 

Ten buvęs. 

KULTŪROS VAJUS 
Gerb. kun. B. Bumšas kalbės 

šiose kolonijose: 
Vasario 14 d. Spring Valley, 

UI 
Vasario 15 d. Oglesby, IU. 
Vasario 17 "d. Sįjringfteld,| 

Ui. 
Vasario 19 d. St. Iiouis, Mo., 

po p. 
Vasario 19 d. E. ."St. Louis,) 

111.. vak. 
Vasario 20 d. WestviUe, 111. 

Gerb. kun. Garmus IKulturos; 
I 

vajaus reikalais kalbės sekau-
čiose kolonijose:. 

Vas. 19, po piet. Patersbn, 
N. J 

Vas. 19, vakare, Harrison, 
N. J. 

Vas. Z6 d., Bridgeport, 
Conn. 

A. J.. R. K. federacijos 
Sekretorijatas. J 

ŽINIOS I š LIETUVOS. 
(Nuo mūsų koresp. Lietuvoj) 

Nėra mokytojų. Mokyklos 
tuščios. 

Šatės (Mosėdžio valsčius, 
Kretingos apskr.). Šis mies
telis nedidelis, bet patogus-
gražus. Nedidelė puiki muro 
bažnyčia, gana puiki gotinio 
styKaus. Apylinkės gyvento
jai daugiausiai pasiturį uki-
ninkai.Apšvieta čia netaip jau 
aukštai testovi. Vipoje para-

gi 

pi joje šįmet tėra vos porų mo
kyklų: Vindeikiuose ir Vaba
liuose. Šatėse buvo praeitais 
metais mokykla ir mokytojas. 
Tečiau mokytojui atsisakius 
jau visi metai mokykla tuščia. 
Čia dar prisidėjo ir mokyklos 
namas. Mat šis yra parapijos 
ir yra bažnytinio komiteto ži
nioje. Šis paprašė iš Valsčiaus 
už mokyklos namų nuomos. 
Valsčiaus valdyba, o ir dauge
lis iš parapijiečių yra nepa
tenkinti esamu klebonu, na ir 
žinoma balžnytiniu komitetu. 
Ji nuomas nenori mokėti, o 
bažnytinis komitetas neduoda 
namo. Valsčiaus valdyba net 
pradeda reikalauti naujo baž
nytinio komiteto rinkimo, dar 
tokiu pat būdu, kaip valsčiaus j 
Taryba renkama-reiškia slap
tu balsavimu. 

Kita mokykla, kuri prieš 
karų vcakė, o dabar visai su
snūdo, yra Kaukolikuose. Čia 
yra savas namas mokyklai, 
kuris neprižiūrimas ima grių-
ti; kiti net ima draskyti Nė
ra mokytojo, nėra vaikam ka
ine mokinties. Taip ir auga 
nelavirfamil 

Vartotojų dr-jos krautuvė. 

Yra taip pat Šatėse ir var
totojų draugijos krautuvė. Ši 
turi Čia didelio pasisekimo. 
Mat Šatėse žydelių krautuvių 
nėra. Šįmet (t. y. 1921 m.) ji 
turi daug pelno. Netik parduo
damos prekės, bet taip pat ir 
superkamos. Šįmet supirki
nėta kiaušiniai, iš kurio gau
ta milžiniškas pelnas. Krau
tuvės vedėjas J. Rimkus bai
gęs liaudies mokyklų ir kele-
tos mėnesių kooperacijos kur
sus. Jam mokėta algos į mė
nesį 1,200 auks. tečiau sekan-
tiem metam jis norįs algų dvi
gubai padidinti. 

:?aa^aaa^a»aa^&aa«a*f»»aa*«8 
"'Ras. Tel. Cicero 3656 

Ofiso TeL Cicero 4B% 

DR. J . SHINGLMAN 
1S25 So. 49 Oonrt 

N. K. Cor. 49 Court Ir l t S t r i 
i ant viršaus vaistyničios. 

3e=3! 

Telefonas Yards 11S8 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IRį 
Balsamuotojas 

Turiu automo
bilius visokiemsjj 
reikalams, 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago.! 

MBIGNAS ir MIClUEVICZ, Ved. 
( i i ' i i . t u s i a siuniiu.a:. pinigų 

iu.\ ...Korres. pašpoi Lt. 
\ O T \ K I f i š \ S 

|{ ial r.N< i.- PaKkoli -
liiMurinai ir i.t. 

809 W. i5th Sf, aru S Halsuo Si 
le\ BouiRva ?$ 611 

Valandos . 9 iki 6 kas'J>*'na 
V i • ' 9 vakan 

Ncd : iki 1 p o r>iHų. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Aš Barbora šilin&ienė, paieškau sa

vo broliu: Adomo, Pranciškaus ir 
Stanislovo Radzevičių; taipgi ir se
sers Antaninos Radzevičiūtės, po vy- \ 
ru Steponavičienė. Ka ip 4š Lietuvos 
išvažiavo jau 20 metai . Prieš karą 
gyveno Chicagoje, kiti Bostone. 

Brangieji , malonėki te atsišaukti, ir 
sugelbėti mane nelaiminga našlę su 
aštuonetu vaikučių kurie visi dar ma
ži, o aš sergu. Taigi jeigu tamistos 
nepasigailėsite manęs vargšės, tai jau 
neiks iš vargo ir bado mirti. 

Mano adresas; 
, Barbora štftngieaė, 

Šaukėnų miestel is , 
Šiaulių Apskritis 

M T H U A N I A 

PARDAVIMUI G R O C E R N Ė ir SAL
DAINIŲ KRAUTUVĖ Br'ighton park. 
Apylinkių visokių tautu apgyv^i ta tir i 
Štai. Priežastį patirsite ant vietos 
ateišaukit po nura. 

3302 West 38th P lace 
rw^2T5ia^^^r&ria^t?sTi«^ro^ 

-
f^.itft'g'Sff H'KJJB'l'gul'S'tll'SI'l'atll'llll'l't 

ŠIUOMI P R A N E Š U 
kad nuo 14-tos dienos vasario 1922 
neatsakysiu nei neatmokėsių nei jo 
kios bilas ar skolas kokias padarys 
mano žmona. Antanina |Cwester. 

J O H N K W E S T E R 
1 M # « e . 49 k v o . C i c ą i ^ 111. 
. M ^ « f » M M « « H « « W t f f ^ 4 M t 208 Acorn Bldg., 

LIETUVIŠKI KRUTAMI PA
VEIKSLAI GENAVAITĖS 

GYVENIMAS. 

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

Vasario 14—15, — Pitts-
burgh, Pa., Šv. Kazimiero 
parap. svet. 

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

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

Vasario §̂ 0, — Braddock, 
Penna Šv. Izidoriaus parap. 
svet 

Liet. Teatro Bendrovė 
Vedėjas A. Lukšis. 

"Aš ONA TAMULIENĖ iš 
Šiaulių, Šimšės primiestis, 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-j 
siu neapsakomai dėkinga." 

Ona Tamulienė 
Šimdiai, Šimšės primiestis 

IAfhuama. 

=r 
PRANEŠIMAS 

• : 

i 
DR, C. ICHERRYS 

DANTISTAS I R RADJOORAFAS^ 
Č2201 W. 22nd Str., kamp. Leayil 

P h o n e Canal 6222a 

S į s te igė savo ofise pilnai apru-
~£ pinta X — spindulių laboratoriją. 
3;ŠTraukiama X —spindulių pavelk-
* 3tslai suradimui Įvairių dantų, gal
a v o s ir žandų ligų. 
v :̂:̂ jž 

DR. A. E. MILLER 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—t vakare 
Res . Ofisas 1015 W. 47-tb Str. fi 
Vai. 11 iki 1 po p i e t Ned . 1 |—2 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Nat t to la i 

šaukimai Lafayette 1106 

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES j ^ 

2407 W. Madison, 1SM M. WeUs, 
6205 S. Halsted Streets 

1*7 a tokjk los 8 D T . ValstUoae. 
Moko Siuvimo, Patternų kir

pimo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at
mokė jimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygelės . 

?TeL Seeley 1648 
SARA PATEK. ptrm._ 

4 Tel. Lafayette 4223 

I P L U M B I N G 

NAUJAS BUDAS virimo ir 
^^^^—^—^^—^—^^^ kepimo. 

Nustok de- m 
g l a u s anglis 
ir medžius 
kurie daug 
kainuoja. P a 
versk savo 
verdama ar 
šildomąjį pe
čių į gazinje, 
įdedant 1922 
modelio Uni—Hete Gas Burner 

D Y K A I IŠMĖGINIMUI. 
Įdėdamas tiesiai į ugnine dėžė, jis*j 

duoda yienoda ugnį urau laiku. Gali
m a prisukti kaip nori. Pu ikus ir la
bai parankus dalykas kiekvienai šei
mininkei turėti. Greitai pats per save 
išsimoka. Norint daugiau sužinoti at
sišaukite gausite tam tikrus lapelius 
su paaiškinimais. 

RET«LAI4NGI AGENTAI 
AOORN BRASS H F G . OO. 

Chicago. 

i Kaipo lietuvys, l ietuviams visa-
• dos patarnauju kogeriausia. 

M. YUŠKA L 
8228 W. 88-tk Street 

KRUPAS 
Tas baisus kr ūpas kuomet užeina 

ypačiai nakties laiku tai rodos kad 
užsmaugs. Glessco tau pagelbės į 15 
mtnutų, nes greitai sustabdo kosulį. 
Nusipirk tmtelį -Gięasco šiandiena, pas 
visus aptiekoriu* 50c. 

GLESSCO 
Fpr Coughs, Colds and Croop 
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PLATOHTE '̂ RAUCĄ" 
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DRAUGAS Antradienis, Vasario 14, 1922 

JCHICAGOJE 
TUŠČIAS ŽMONIŲ AIMA- " į N V į , t « r P S 

NAVIMAS ^ u s ^ s ^ m o n ^ i n s ^ a v^ papras
tas kvitas. Ir jei savo kredi
toriams pagal tij kvitų nega
li atiduoti pinigij, už tai ne-
gali but baudžiamas kalėji
mu. 

Pranešta, kad ir kiti žmo
nių skriaudėjai jau uždaro sa
vo ofisus. Nukentėjusių žmo
nių skaitlius pasididins. 

KAS NEKLAUSO PERSPĖ
JIMŲ, TAS ŠIANDIE 

TURI. 

Bischoff nieko nedaro iš 
"foreignerių." 

Vakar poros tūkstančių 
žmonių minia, vyrų ir mote
rų, šturmavo Raymondo J. 
Bischoffo ofisą, tie s 22 gat
ve ir Marshall boulv. Ofise 
tuo metu buvo Central Trust 
Co. valdininkais Pašaukta po-~ 
licija. Ši žmonėms pranešė, 
kad ofise Bischoffo nėra, kad 
jis areštuotas ir nežinia kur 
apsiverčia. 

Teisėjas Landis vakar Bisc-
hoffą pasaukė teisman, kur jį 
Central Trust Cb. advokatas 
teisėjo akvvaizdoj išklausinė-
jo. -

Bischoff sakėsi 25 metų. Ne 
vedęs. Gyvenęs po num. 5449 
Hyde Park. Per du metu jis 
spekuliavęs su žmonių pini
gais. Sakosi, jis nuo žmonių 
pinigų neprašęs. Patys žmo
nės jam pinigus siųlę ir .už 
paskolintus jam pinigus jis 
išdaXręs kiekvienam kvitas. 

Kiek kreditorių ji s turėjęs, 
tikrai nežinąs. Bet spekulia
cijose prakišęs apie puspen
kto miliono. Vargiai žmonės 
atgausią 10 c. nuo dolierio. 

Teisėjas Landis parėdė vi
sus Bischoffo giminių turtus 
paimti teismo priežiūrom Tie 
giminės gi: Bischoffo motįfja 
ir patėvis Davis ir sesuo Mrs. 
Geer. Pastarosios vvras buvo 
Bischoffo , ofiso manadžeriu-
mi. 

Ieškoma dar ir kitų asmenų, 
kuriems Bischoff sudavęs tūk
stančius. Šiandie jo giminės 
turtingi. Gyvena puikiuose 
namuose. Turi parinktinus au
tomobilius. 

•Daugiausia nukentėjo lietu
viai ir lenkai, daugumoje sto-
ckyardų darbininkai. Davė 
Bischoff ui pinigus, norėdami 
greitu laiku praturtėti. 

Ko norėjo, tad šiandie turi. 
Nes "Draugas" nekartą per
spėjo lietuvius saugotis Bisc-
hoffų ir kitų. Pinigams padėti 
yra bankos. 

Kai-kurie Bischoffui sukim-
šo visus savo per ilgus metus 
sutaupytus pinigus. Šiandie 
nieko neteko. 

Kas indomiausia, kad Bisc
hoffo advokatas tvirtina, jog 

I Bischoffas negali but baudžia-

IŠ WET SID*S. 

Rengia vakarą ulgaveniose. 
'-*» ••'"~r"W 

60 BUS DEPORTUOTA. 

Iš Washingtono pranešta, 
kad New Yorkan atvežta de
portuoti 60 svetimšalių iš Chi-
cagos. t ^ 

Girdėjau, Aušros Vartų pa-
rap. mokyklos mokiniai ren
giasi visu smarkumu Užgavė
nių vakarui. Programa busian
ti labai įvairi. Ji susidėsianti 
iš monologų, dialogų, eilių, 
komedijų ir kitokių pamargi-
nimų. Kaip paprastai, Aušros 
Vartų mokiniai visuomet pa
tenkindavo publiką, tikįmės, 
kad ir Užgavėnių vakare pub
lika bus patenkinta, nes Sese
rys Kaaimierietės deda nema
žai pastangų, kad kuogeriau-
siai juos priruo&us prie to va
karo. «*" 

Paspartutas. 

w 

Kaip Nusiųsti Auksinusi Lietuvą? 
Reikia parašyti: 

—vardas, pavardė ir jrilnas adresas A-

NEPAVYKO VAGILIAMS. 

NAUJA KOMISIONIE 
RIAUS VIETA. 

Chicagos majoras mieste įs
teigė naują ofisą. Tai įstaty-
tvmus vykinti komisionieriaus 
ofisas. 

Tan ofisan pakviestas meto
distų episkopalų pryeeris Wil-
liamson. 

Visi stebisi, ką tas komisio-
nierius veiks. 

Chicagoje pavogta 9 auto
mobiliai paroj vasario 12-12 d. 

FEDERACIJOS CHICAGOS 
APS. SUSIRINKIMAS. 

A. L. R. K. Federacijos Chi
cagos Apskričio labai svarbus 
susirinkimas įvyks antradieny 
je. vas. 14 d. vakare, Aušros 
Vartų par. svetainėje (West 
gide). 

Valdyba. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES ŠVENTĖ 

ČIAPAT. 

A. f A. 
VINCAS KAMINSKAS 
mirė nedėlioję, vasario 12, 1»22 
2:30 vai. po pietų. 55 metų 
amžiaus. Paėjo iš Suvalkų rėd., 
Vilkaviškio apskr., Šunskų pa-
rap.. Paršelių kaimo. Ameriko
je Išgyveno 24 metus. Paliko 
dideliame nuliūdini.- moterį 
Elzbietą Kaminskienę, vaikus: 
Petronę, Konstanciją, Antaną, 
Marijoną, Anelę, Vincą, Juozą 
Ir Joną. 

Laidotuvės Įvyks seredoj, va
sario 15, iš namų 1624 JT. 
Wood Str., J Sv. Mykolo baž., 
po pamaldų bus nulydėtas j 
Sv. Kazimiero kapines. 

Giminės, draugai pažįstami, 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse. 

PARSIDUODA labai pigiai pir
mos klesos Restauranas, Atsišauki
te J 

"DRAUGO" ADM„ 
2314 S. Oakley Ave. 

Už poros dienų (vasario 
16 dieną) sukaks lygiai ketu
ri metai nuo Lietuvos pasis
kelbi mo nepriklausoma šalimi. 
Ta yra labai brangi šventė Lie 
tuvos valstybiniame gyveni
me. 

Išreiškimui to džiaugsmo, 
kaipo laisvos valstybės sunūs 
ir dukterys, Chicagos lietuviu 
centralinės organizacijos ren
gia masinį susirinkimą tą die-
ną (vas. 16 d.) Ashland Boule-
vard Auditoriume, Ashland 
Blvd. ir Van Buren St. 7 vai. 
vak. Tuo pačiu kartu bus rei
kalaujama grąžint kas Lieuvai 
teisėtai priklauso ,— Vilnių 
ir Klaipėdą — be kurių yra 
sunku Lietuvos valstybiniam 
gyvenimui vystytis ir prieiti 
prie normalaus gyvenimo. Ta
me susirinkime protestuosime 
prieš vylingą lenkų okupuoto. 
Lietuvos kraštų. 

.,. 

Kalbės įžymaus amerikiečiai, 
žydai ir lietuviai. Bus muzi-
kalinė programa, kurią išpil
dys žymesnės muzikalės jėgos. 

Iš visų Chicagos miesto da
lių ir apylinkės lietuviai skait
lingai suplaukite į tą* svetainę 

j tą vakarą pasidžiaugti savo 
tėvynės nepriklausomu gyve
nimu ir ištarti galingą protes
to balsą prieš piktuosius Lietu
vos priešus. 

Spaudos komisija. 

Bridgeportas. — Vas. 8 d. 
pas tūlą šoimyną po num. 2712 
Emerald ave. laike vakarienės, 
6:30 v. v. kas nors pabarškino 
j duris. Jas atidarius pasirodė 
trys vyrai; vienas jų klausė 
vardo kokio ten žmogaus ir 
tuotarpu visi trys staiga me
tėsi vidun su atkištais revol
veriais. Seimininkė stovėjo 
prie miegamojo kambario. Vil
nas vagilius ją nusitvėrė, o 
kitas tų vagilių pristojo prie 
vyrų sėdinčių prie stato. Tre
tysis vagilius rengėsi apiplėš
ti namus. 

Šeimininkė kaip snors pas
pruko į tamsų kambarį. Va
giliai bijodami ko blogo susi
laukti išbėgo laukan, jokio? 
blėdies nepadarę. Pranešė po
licijai apie plėšikų apsilanky
mą šiuose namuose. Dabar jų 
ieško. * 

Tepalas. 

K v • , • ' . —varaas, T 

as siunčia įunigus merikoje. 
T ^ • v ' • • . „—vardas, pavardė ir pilnas adresas Lie-
Kam siunčia pinigus tuvoje; ™ 

Ypatingai reikia aiškiai rašyti pavardės ir kaimų vardus. 
• * " ' 

i • v • i — Galima atsiųsti kiek norite dolerių, o 
1 C K S l U n C l a 1 2 m e s pranešime kiek už juos bus auksi

nų, arba siųsdami pinigus parašykit kiek norite auksinų, o mes pranešime kiek da 
reikės damokėti, o jeigu kas atliks, tai Jums sugrąžinsime. 

AUKSINUS SIUNČIAME MES PATĮS IR MES UŽ JUOS ATSAKOME. 
JUMS NEKEIKIA SIŲSTI Į LIETUVĄ JOKIOS KVTTOS NEI ČEKIO. 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius, 
2334 S. Oakley Ave., Chicago, III 
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darys. O kurie yra numirę tat KUN. VAITUKAITIS KONE 

ČIAUŠKIA. PLEPA IR 
GANA. 

SKAITYKITE IR PLATIN-
TE LIETUVIŲ DIENRAŠTI 

" D R A U G E " 

North Side. — Tie kurie sa
ve vadina " biblijos studen
tais^ laikė savo prakalbas 6 
vasario, š. m. Liuosybės svet. 
Žmonių prisirinko nedaug ir 
tie daugiausiai socialistai ir 
laisvamaniai. 

Prasidėjo programa. "Kal
bėtojas" užgiedojo neva gies
mę — klausytojai "turavojo". 
Paskui liepė visiems atsistot 
"poterius" kalbėt. Visi atsis
tojo, maldą "atkalbėjo" ir 
vėl atsisėdo. Įstabu kad musų 
laisvamaniai ir socialistai klau 
so biblistų kad nė biski neis-
priešino "poteriams" 

Klausytojai tuojaus pradėjo 
pilti biblistams klausimus kaip 
iš kibiro. Nebuvo progos pra
kalbos sakyt, reikia į klausi
mus atsakyt. Viens 'klausia. 
' fcJeigu po 1925 metų nieks ne
mirs ar žmonės daugiau nesi-
fves, ar daugiau vaikų negim-
'dys f K u r t ie seniai, kurie pl iki 
be dantų bust Koks jų liki
mas? Kadangi jųs nepripažįs
tate skaistyklos nei pragaro 
tai kur tų sielos yra kurie jau 
numirė f Kur dings žmogžu
džiai ir vagys?" 

Ant to biblistas atsako: po 
1925 m. nieks neapsives ir 
vaikų daugiau negims dėlto, 
kad žemė yra pripildyta žmo
nėmis. Seniai paliks jauni, pli
kiams garbinuoti plaukai už
augs, išdygs nauji dagtys,.išsi
taisys i, raukšlėtas veidas ir 
(taps gražiu žmogumi. Vagys, 
žmogžudžiai kelsis iš numiru-
fenj tokiais kokiais ir mirė. 
Prilygino kaip kurpius nudė
vėtus batelius pertaiso. .Tą 
patį su tokiais ir biblistai pa

jų sielos yra numirusios. Kada 
kūnas kelsis tada ir siela kel-
feiš. *'Mes bibliją betyrinėda
mi radom kad ir^velniai eis j 
dangų, "biblistas" išsitarė. 

Baigdamas pradėjo kunigus 
dergti, pliovot ant popiežiaus 
ir Bažnyčios. Išjuokė misijo-
norius ir kryžių ir visus ka-
talikus. 

Gėda, kad tokių silpnapro
čių randasi lietuvių tarpe. Jis 
aplamai gėdą daro visiems lie
tuviams. 

Jis kalbėjo negryria lietuviu 
kalba. Tarmė buvo daugiaus 
lenkiška. Savo kalboj ragino 
neremt Lietuvos nepriklauso-
tnybės. Ar tik tas biblistas ne-
bus Varšavos ponų papirktas 
skaldyt musų vienybę. 

. Skaitytojai apie jo "protą" 
gali spręst iŠ jo atsakymų ir 

PASVEIKUS. 

Cicėno, UI. — Žmonės džiau
giasi išvydę jau beveik' pas
veikusi savo klebono asisten
tą, gerb. Pr. Vaitukaitį. Nors 
dar ilgai ims pilnai pasveik
ti, bet jau dabar vis daugiau 
ir daugiau galės prisidėti prie j 
vielinės kolonijos darbuotės ir 
kartu savo luomo pareigas at
lieti. X. 

PRANEŠIMAI. 
NORTH SIDE. — Mot.NSą-gos 

4-tos kp. mėnesinis susirinkimas į-
vyks, šį vakarą, vasario 14 d. š. 
m. Šv. Mykolo par. svet. 8 vai. 
vak. 

Narės malonėkite kuoskaitlin-
giausiai atsilankyti, nes yra daug 
dalykų svarstymui. Taip-gi, ku-

aiškinimų. Beilcetų jiems (bi-1 "os dar nesate užsimokėjusios mo-
blistams) liuosa valia pasiduo- nesinius mokečius,* galėsite per šį 
t i kaipo pilnais kandidatais į 
bepročių ligoninę, o ne piktint 
lietuvius. Northsidiečiams ne
verta tokių plepalų klausyti. 

Zanavykas. 

susirinkimą užsimokėt. 
Nepamirškite naujų narių atsi-

vcąt prirašyt. 
Ona R. Palivliutė, nut. rast. 

CHORAS PAŽENGĖ PIR
MYN, i 

Dievo Apveizdos Par. — 
Dievo Apveizdos parapijos 
choras, po vardu L. Vyčių 4-
tos kuopos, yra vienas i§ di
desniųjų parapijinių chorų. 
Jis narių turi virš keturiasde-
šimts. Tarp tų yra ir nemažai 
įžymių dąilininkų-kių, kūne 
pasižymi plačioj visuomenėj. 
• Pereitų metų pradžioj pasi
dirbo įstatus ir susirinkime 
apsvarsčius, juos priėmė, reiš
kia jų laikytis. Dėlto choras 
nemažai fpažengė pirmyn. Jo 
darbų hesuminėsi. 

Bet, nežiūrint to viso gero 
įsispriaudžia ir nemalonumų. 
Laike v pamokų atsiran
da ^okių, kurie ne
žiūri reikiamojo mandagumo, 
netik £ą "patys netvarkosi, bet 
ir kitus į netvarką įstumia. 
Kartais ir bažnyčioj drįsta 
taip pasielgti. Didžiuma choro 
narių mėgsta tvarką ir sten-
giasi jos laikytis, bet vienas ki 
tas viską sugadino. Mokyto
jas gali būti ir geriausių norų 
ir nepaprastų gabumų, bet to
kioj tvarkoj, negalima tuo pa
sinaudoti. 

Galime tikėtis, kad* ir tie 
nemalonumai su laiku bus 
prašalinti ir tad* choras pil
nai savo darbuote, gražiais 
darbais žydės. 

Ąžuolas. 

TOWN OF LAKE. — Šv. Kry-, 
žiaus parapijos choras po globa 
Šv. Cecilijos rengia labai puiku 
pasilinksminimą — vakarėlį — 
šokius vasario 19 d. š. m. School 
Hali svetainėje, ppic 48-tos ir Ho-
nore gatvių. Pradžia 7 vai. vak, 

Visuomenė-kviečiama, ypač jau
nimas turės gerą progą linksmai 
laiką praleisti prie- puikios orkes-
tros. Nepamirškite dienos. 

Omega. 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
V A L G Y K L A 

Ant Town of Lake 
•®,-^> •a,'®/©'®'® "®/a>@. i!>n/&'&'&'&'&?/f& w%t%>% 

* 
Gaminame įvairius valgius. Val

gykla atdara nuo anikstyvo ryto iki 
vėlumo nakties. 

, Patarnavimas greitas ir teisin
gas. Viskas užlaikoma kuošvariausia. 

Lietuviai paremkite savuosius biz-
nije. 

SAVININKAI: 

J. Grigas ir J. Judeikis 
, 1628 W. 47 St., Chicago 

Tel. Boulevard 2385. 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay, Nev^ork.NY U 

iLIETUVV 
P E R H A M f i U P . G A . p f i 

T I E S I •• 
KELIONE 

H 
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A R B A JL1EPO JU. ~ 
/f . VAŽIUOKIT VKI PARAITOTŲ D l 

' ^ TIESIŲ KELI I 
Lietuviai važiuojant } Piilava apienkia 

Loti k u juostą (kari dorių) 
Visa Trečia Klcaa Padalinta J Kambarius 

Ant 2-jų, 4-rių. 6-Šių ir 8-uių Lovų 
ĖSTOM A išplauks Kovo 8 
• POLOMA Vasario 32 1922 

Trečios Klasos Kainos J: 
. HAMBURGĄ $108.60 — PILTA VA $106.50 
įff MEPOJT/ $110.00. 

Dėlei lalvakor. ir žinių kreipk, prie savo agen. 

S}?» 

f. . 

BRIDGEPORTAS. — Chicagos 
Jaunuolių orkestrą paminėjimui 
metinių sukaktuvių savo gyvavi
mo, rengia Dirmą koncertą su-
batoj kovo 11 d. Mark White Squ-
are svet. Komitetas. 
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OHICAGIEeiAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

Clįicagos pašto (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos, laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, kn- ! ~ 
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. = 
Laiškus galima atsiimti prie Ge- ir 

1 
W< 

Nepaprastumas! 
- Gražumas! 

Malonumas! p 
II LIETUVOS ALBUMAS! II 

ALBUME yra"436 puslapiai. 
A.LBUME te lpa 285 paveikslai žymiaus ių tautos dar-

buotojų. 
ALBUME surinkta 155 biografijos 
ALSUMAS visais žvilgsniais yra puikus leidinys. 
Užsisakykite sau, arba išrašykite kaipo Kalėdų dovaną 

savo džiugams ar giminėms. Kaina $5.00. 

neral Delivery (iš Adams gat*4f 
įėjus, po dešinėj pusnj). prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVtfkTISED. 

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

504—Brozaite Natalija 
€15—Dievienas Antanas 
516—Famkencis Juozepas 
518—^Gecas Aomas 
519—Gezis A. 
532—Jakaitis Juozapas 
537--Jucius K. 

Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING C0MPANY\ 
2334 So. Gakley Avenne Chicago, Illiiiois. 
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539—Kaciusas Alek 
540—Kanaverskis Antanas 
547—Krincius Aromas y 

554—^Leleika Juozapas 
560—Machernis Kazimier 
564—Marcinkus John 
568—Oksas Peter 
575^—Pralgauskis Paul 
576—^ulinkaitei Zaeei 

580—Rudiene Agota •, 
582—Samuols Chas 
589—Siuluinciu Adeleja 
595—Stulgaicui Pran 
599—Svarlis Ben 
606—Urbaitk Frank 
607—Visniuska Antanas 
612—Wiskontas Petras 
619—Žylius Mrs. Agota 
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