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PRAVIRKO ŽMONĖS PASKELBUS APIE POPEŽIAUS 
M I R I M Ą 

ROMA, sausio 23. — šventasis Tėvas Benediktas Pen
kioliktasis mirė šį šeštadienį popiety, sausio 21 dieną eida
mas 67 metus amžiaus. 

Profesorius Battistini apžiurėjo pacientą tuojaus po pu-| 
šiandienio šeštadieny ir išeidamas pranešė, jog nesama jo
kios vilties. Kas momentas gali mirti. Nes plaučių uždegi
mas pakilęs iki aukščiausiojo laipsnio. 

Apie 11:00 pirm pietų Šventasis Tėvas matėsi su Bolo-
gna Arkivyskupu Rocca. Pirm popiežiavimo Benediktas Pen
kioliktasis buvo Bologna Arkivyskupu. Paskui matėsi su 
Plaisance Vyskupu Menzani. Su abiem pacientą s kalbėjosi 
kaipir audiencijoje. 

Išryto buvo užmigęs. 
Kuone per visą, naktį prieš šeštadienį merdėjo ir buvo 

netekęs sąmonės. Išrvto po gvdvtojų apžiūrėjimo 
. * „ . M : 1 su didžiausiu širdies skaude- • 

atsivertė ant šono ir užmigo. . . . nausias Katalikų Bažnyčiom 
m . .v, - , , • . -.-iv. . , . rsiu, kad jam nepavyko šutai- _, , 
Tuo apsireLskimu gvdvtojai didžiai nustebo ir pamanė,:,. V . . J * , . vyskupas. 

kinti kariaujančių valstybių. 

ŠVENTASIS TĖVAS BENEDIKTAS XV MIRĖ 
• 

Bažnyčios Galva Plau-
čių Uždegimo Auka 

ANGLEKASIU STREIKAS 
NEIŠVENGTOS. 

APIE TAI PRANEŠA SEK
RETORIUS HOOVER. 

MIRĖ PASAULIO TAIKOS 
ŠALININKAS. 

Karo pradžioje mirė pope
žius Pius X. Prieš mirsiant 

BENEDIKTAS XV BUVO 
NEUTRALIS, 

Miręs popelius Benediktas 
Penkiolikt, buvo 259-as Sven-

pac ientas į 1 ^ ^ J * " ? * * ' ^ " " ^ j t o j o Petro įpėdinis, kaipo vy-

kad rasi, liga persilaušianti-
Tečiaus tas trumpas miegas pasirodė apgaulingas. 
Prabudęs ėmė klajoti. Ir tik tuomet suprasta, kad liga 

eina blogyn.— 
Ir apie 8:60 rytą gydytojai paskelbė biuletiną, kuriame 

pranešė, jog nesama jokios vilties. 
Tečiaus apie 9:00 ir vėl kiek pacientui pagerėjo. 
Tuojaus po 9:00 pradėjo pacientę, vizituoti kardinolai. 

Pirmiausia atėjo kardinolas Merry Del Vai. Paskui kardi
nolas Laurenti ir kardinolas Vannutelli. 

Svetimų valstybių ambasadoriai pradėjo siuntinėti pa
klausimus apie Šventojo Tėvo padėjimą. 

Kardinolas Gasparri padavė 

Amžinos atminties Benedik
tas penkioliktasis, palikęs po-
pežiumi, tuojaus pradėjo dar
buotis už taiką. Ir nors Euro 
pa jau buvo paplukusi krau
juose ir aiškiai buvo matoma, 
kad karas negali but sulaiky
tas be visiško katros nors pu
sės kritimo, tečiaus Benedik-

YVASHINGTON, sausio 21. 
— "Streikas minkštųjų ang
lių kasyklose kovo 31 d. ne-
išvengtinas," pranešė Komer
cijos sekretorius Hoover. 

Sekretorius Hoover sako, 
jog vyriausybės atstovai kon-
feravo su kasyklų operatoriais 
ir anglekasių organizacijos va
dais. 

Po tos konferencijos įsitiki
no, kad darbininkų streiko ne
bus galima sulaikyti, jei nei 
viena pusė iki to laiko nepa
rodys savo nuolaidumo, ypač 
jei darbininkai stovės už da
bartinę arba kiek-nors dides
nę užmpkesnį. 

Minkštųjų anglių kasyklose 
('darbininkų su operatoriais su-
f tartis baigiasi kovo 31 d. Ga
limas daiktas, kadypakels strei 
ką ir kietųjų anglių kasyklų 
darbininkai. 

Kova ui unijoj gyvybę. 

J«r angie kasiai pakils strei-
kan, prasidės mirtina kova už 
'unijos gyvybę. 

Kasyklų operatoriai neat-
iiiainomai tvirtina, kad jie ne
atnaujins sutarties su šiandie-

VILNIAUS KLAUSIMU 
TAUTŲ SĄJUNGOS TARYBOS REZOLIUCIJA 

DEL LIETUVIŲ-LENKŲ GINČO. 

WASHlNGTON, 1. 16 d. (Elta). — Sausio 13 d. Tautų 
Sąjungos Taryba priėmė lietuvių lenkų klausimu rezoliuciją, 

Į kur tarp kitko pasakyta: , 
Tautų Sąjunga tepripažįsta dabartinių Vilniaus rinkimų; 
Apsaugojimui Vilniaus gyventojų teisių Tautų Sąjunga 

tikisi, abiems šalims sutikus, pasiųsti ten atstovus žinioms 
surinkti; 

i Išvengimui karo, Tautų Sąjunga siųlo pavesti saugoti 
interesus kitoje šalyje draugingoms valstybėms. 

Į Tautų Sąjungos Tarybos nutarimus abi vyriausybės 
privalo duoti atsakymą dešimties dienų laikotarpiu. 

Apaštalų sostą Benediktas 
Penkioliktasis užėmė pirmai
siais Europos karo metais, . n į n e užmokesnimi. Ir gTiež-

LIETUVA SUTINKA, KAD GINČĄ RISTŲ VYRIAUSIAS 
TARPTAUTINIS TEISMAS. 

WASHlNGTON, L 16 d. (Elta). — Delegacija pareiškė 
Genevoje, kad Lietuva sutinka cinčą su lenkais perduoti Vy
riausiajam (Tarptautiniam Teismui spręsti arbitražo būdu. 

rugsėjo 6, 1914 m. tai sako, kad jie tobau neope-
Karo metu popežius pasili-j™08 ^ y H ų , jei darbininkai 

. . . . .. . ! nesutiks su mažesniu jiems už 
ko pilnai neutrahs, nors bu-j,,. , A1 . . 

ydarbą atlyginimu, 
vo progos pasvirti ton ar ki
ton pusėn. Tečiau taip neda-

• 

I Į I • 

žinių. 
Kardinolas Gasparri, kurs 

buvo prie paciento nuo 6:30 li
gi 9:45 rytą, išėjęs prieškam
bary rado susirinkusius iš vi
sos Romos diplomatus, kurie 
laukė žinių. Kardinolas4 jiems 
pranešė, jog Šventojo Tėvo pa-
dėtis labai bloga. 

Nuliūdę diplomatai tuojaus 
išsiskirstė. / 

Pirm šeštadienio per naktį, 
paskui per dieną prie Vatika
no siūbavo nei juros žmonių 
minios, laukdamos žinių apie 
paciento padėtį. Vieni klūpo
dami meldėsi, kiti teiravosi 
žinių nuo praeinančių. 

Kiekvienas iš Vatikano išei

ni asmenys, kuomet kardinolai 
ir diplomatai tai ateina, tai 
vėl išeina, kuomet autotriobi-
liai ir karietos aikštėje tai at
važiuoja, tai vėl nuvažiuoja. 

Paskutiniai žodžiai. 

Išvakaro Šventasis Tėvas 
po ilgo merdėjimo atgavo są
monės. Prieš išeisiant kardi
nolams iš apartamentų, į juos 
atsiliepė: 

tas Penkioliktasis ėmėsi tai- rė* N e s k a l i k ų Bažnyčia y-
kos darbo. r a visai žmonijai motina. Su 

motiniška meile Bažnyčia at-Pirmasis jo žygis buvo įs
teigti visų šalių, katalikiškų 
ir nekatalikiškų, diplomati- , Del to popežius visas lai-

smesa į visus žmones. 

a Jei Viešpaties malonė, kad 
aš turėčiau ir toliau darbuo
tis Jo Bažnyčiai, aš esu pasi
rengus; bet jei Jis sako, kad 
jau gana to visa, tegu pildosi 
Jo valia." •4 

Dar naktį į profesorių Bat
tistini Šventasis Tėvas atsilie-

nąs žmogus buvo žmonių ap~ pcS: 
spintamas ir"išklausinėjamas. « ^ tamsta Čia,veiki to-

Klausė Šv. Mišių 
Pašaliniame kambary, ties 

Šventojo Tėvo kambariu, tuo
jaus po pusiaunakčio prieš še
štadienį monsignoras Migone 
laikė Šv. Mišias. Pacientas 
per atviras duris matė mon-
signorą laikant Šv. Mišias. 

Per visą naktį visi Vatikano 
inėjimai budriai saugota, 
kad vidun neineitų negeisti-

kioje valandoje. Tamsta esi 
senas. Verčiau eik gultų." 

PRIEŠBOLŠEVISTINIAI 
PROGRESUOJA. 

GELSINGFORSAS, sausio 
v 23. — Iš Maskvos pranešta, 

kad priešbolševistinės spėkos 
paėmė nuo bolševikų Blago-
vieščenską, S^erijoje. 

nius santikius su Vatikanu. 
Kuomet tas atsiekta, pope

žius pradėjo darbuotis sutai
kinti įsikariavusias valstybes. 

Del to naudojosi kiekviena 
proga. Skatino pasaulį taikon. 
Nors tas darbavimasis buvo 
didžiai apsunkintas visokio
mis aplinkybėmis, tečiaus tas 
prisidėjo didžiai daug prie 
valstybių sutaikinimo. Tame 
jo nuopelnai labai dideli. 

Benediktas Penkioliktasis di
džiai buvo^ prietelingas Suv. J 
Valstijoms. Nes S. Valstijų po 
zicija visas laikas buvo tokia, 
kad jos galėjo įvesti taiką Eu
ropoje. 

Del to pasibaigus karui po-
pežių aplankė Suv. Valstijų 
prezidentas Wilsonas. Tai bu
vo ypatingas atsitikimas. 

ka s ir išbuvo neutralis. 
Benediktas Penkioliktasis į 

kunigus įšvęstas 1878 metais. 
Ir visais laikais iki mirštant 
pasižymėjo vargdienių šelpi-

Buvo didis darbininkų 

LIETUVOS DELEGACIJA PRAŠO PASKIRTI VILNIAUS 
SRIČIAI KOMISARĄ. 

WASHINGflX)N, 1. 16 d. (Elta). Genevos posėdyje Lie
tuvos delegacija prašė Tautų Sąjungos paskirti specialį ko
misarą Vilniaus srities gyventojų teisėms apsaugoti. 

LIETUVA NESUTINKA VESTI NAUJĄ DEMARKA
CIJOS LINIJĄ. 

WASHINGTON, 1. 1C 4 (Elta). —.Kadangi Suvalkų 
sutartimi buvo teisėtu būdu nustatyta demarkacijos linija 
tarp Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių, kurią Lenkų kariuo
menė netrukus neteisėtai peržengė, dabar Lietuva atsisakė 
duoti savo užgirimą naujai demarkacijos linijai, kuri yra pie
nuojama vieton kontrolės komisijos nustatytos neutralės zo
nos. Lietuvos delegacija prašė atkreipti didžiųjų valstybių 
domės į Lenkijos rytų sienos nustatymą. 

mu. 
žmonių užtarėjas. Gausias au
kas pašventė vargdienių la
bui. 1 

Operatoriai sako, kad jei 
jiems nepavyks pigiai apmo
kėti unistus darbininkus; tuo
met paskelbs • "open shop," 
Bet jei ir tuokart nevyktų 
gauti darbininkų, tai kasyklas 
uždarys. 

Operatoriai pažymi, kad, 30 
nuoš. kasyklose dirba neunis-
taL Tose kasyklose visuomet\ 
yra darbo. Nes darbininkai 
pigiau apmokami. Tuotarpu 
dauguma tų kasyklų, kuriose 
dirba unisttai, jau uždaryta. 

pJes operatoriai negali suriš
ti galų su galais. 

LIETUVOS DELEGACIJA GRY2TA KAUNAN. 
WASHINGTON, 1. 16 d. (Elta). — Lietuvos delegacija 

šio mėnesio 14 d. išvažiavo iš Genevos Kaunan. 

GUDŲ NUSISTATYMAS 
DEL VILNIAUS SEIMO. 

Rengiasi streikan. A 

Iš visko matosi, kad opera
toriai rengiasi sutikti darbi
ninkų streiką. Ir todėl iš vi
so vedamo "businesso" šian
die nieko nedaroma. 

Sekretorius Hoover yra nuo 
inonės, kad anglekasių strei-

ŠILTINĖ PUNTA MAS-
KO^OJE. 

(RYGA, sausio 23. — Iš Ma
skvos pareina žinių, kad te
nai plinta šiltinės epidemija. 

A 
SKAITYKITE IR PLATIN

KITE "DRAUGĄ" 

GENOA KONFERENCIJA 
PADARYS GALĮ KARAMS 

LONDONAS, sausio 23. — 
Anglijos premjeras Lloyd Ge
orge kalbėdamas čia viename 
susirinkime pareiškė: 

Visos Europos valstybės kas nebus pavojingas geležin-
pakviestos Genoa konferenci- keliams, jei neunistų kasyklo-
jon. Nes ta ekonominė konfe-jse bus dirbama visas laikas, 
rencija turės padaryti galą vi- Bet streikas turės labai daug 

pakenkti šalies pramonei. 

Su anglių kasyklomis did
žiausias negerumas yra tas, 
sako sekretorius, kad darbi
ninkams neleidžiama kasyklo
se dirbti ištisus metus, ty. kas
dien. Kad taip, tai darbinin
kai priešingi ir mažesniam uz-
mokesniui. 

šiems karams. 

AIRIŲ RASĖS KONFEREN
CIJA. 

PARYŽIUS, sauso 23.x— 
Čionai prasidėjo airių rasės 
konferencija. Daugybė delega
tų suvažiavo iš viso pasaulio. 

lios reiškėjas — gudų tautos 
komitetas Vilniuje, kurio nuo
monės skelbiamos vienatinių 
gudų laikraščių puslapiuose 
Vilniuje: "Gudų Varpas" ir 
"Krytuea." 

KALĖJIMAS IKI GYVOS 
GALVOS. 

KAUNAS, Gauta iš Gudų 
Biuro šis paaišjunimas: 

Del telegramos iš Varšavos 
kvietimo dalyvauti rinkimuo
se į Vilniaus seimą reikalų 
gudų spaudos biuras įgaliotas 
oficialiai pranešti šitaip: 

Visos gudų organizacijos ir 
partijos reiškiančios gudų gy
ventojų valia, eidamos savo 
nusprendimais, rinkimuosje i 
Vilniaus seimą nedalyvaus. 
Kad kovotų, su gudų tautiniu 
nusistatymu lenkų valdžia 
stengiasi jį falsikikuoti. Pana
ši falsifikacija yra atsišauki
mas, kurį išleido gudų komite
tas ^Vilniuje dar prieš rinki-j BIZNIERIAI GARSINKITE S 
mų rezultatus pareiškiąs savo 
norus dėtis prie Lenkijos. Gu
dų - spaudos biuras įgaliotas 
oficialiniai pranešti, kad mi
nėtas komitetas yra lenkų pi
nigais sudarytoji organizacija, { Svetimų šaKų pinigų verta, 

Thomas F. Catherwood, 26 
metų, kurs pirm Kalėdų nu
žudė Mrs. Beatriče Sharples, 
savo brolienę, kriminaliame 
teisme nubaustas iki gyvos gal 
v̂os kalėjimu. 

Išsisuko mirties bausmės 
prisipažindamas ir prašyda
mas susimylėjimo. 

tt DRAUGE.'V 

PINIGU KURSAS. 

n -grupuoja prie savęs paper- mainant nemažiau 25,000 doL 
karną elementą ir tarnauja len 
kų, tik ne gudų tikslams. Or
ganizacijos priešaky stovi A-
leksiukas. Prie minėtos orga
nizacijos sudaryti fiktingi sky 
riai, panašus "ūkininkų par
tijai", kurios tikrenybėj nėra. 
Vienatinis gudų gyventojų va-

sausio 21 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos stori, svarui - 4.22 
Prancijoi. 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.33 
Vokietijos 100 markių .50 
Lietuvos 100 auksinų .5(fr 
Lenkų 100 markių 

/ 



DRAUGAS Pirmadienis, Sausio 23, 19Ž2 

..MMIMHHIII.IIIMIHMUIIHIUIIIIIIH' I to, kad mes turėtumėm areš- vos laisvę ir garsųjį Eimutį, j 
LiETimv EAIALIKVWIWRA«I8 tuoti xkiekvieną, kurs tik kai- Atvadavęs Seniausi* Vytauto 

ba svetima mums kalba, ne- bažnyčią Kaune, pirmas buvo 
žiūrint kalbos tikslo ir pačių jos atstatytoju ir pirmuoju 
žodžių pobūdžio. Areštuoti klebonu. Dabar toje bažnyčioje 
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. . . $8.00 Į kalbėtoją, kalbantį žydiškai klebonauja garsus visoje Lie-

KULTŪROS VAJUS PUSIAURELY, 
R U O Š K I M Ė S . 

žydų susirinkime, reiškia tuvoje rašytojas, kun. Tumas-
laužyti žydų piliečių teises- Vaižgantas. Bažnyčia tapo da-

" Tuomi remiantis negali bar tikru tautos paminklu, 
but jokio pateisinimo tam, Būdamas kariuomenėje jis B ~ ~ ; t ^ 
kurig laužo kalbančio piliečio pirmasis suorganizavo Karei-
teises". vių Prietelių Dr-ją, kurios rei-

IS MŪSŲ APSKRIČIO SEKRETORIATO. 
sssasass Į N aa 

Kaip didžiausia vėsula iš penkių; metų savo nepriklau
somybės jubilėjų, turės nuosa
vą Katalikų Universitetą! Iš
rodo, kad taip ir bus. Visi A-
merikos lietuviai katalikai su
pranta mokslo galybę ir bran-

kMdi i iu i i ia i i i i i in 

POLICIJOS DARBAI. 
Svetimų kalbų Informacijų 

Biuras paduoda įdomią žinią 
iš New Yorko. 

Vyriausiojo New Yorko 
valstijos teismo apeliacijinis 
skyrius nesenai perkratinėjo 

ros Vajus! Dar pora dienų, ir 
jis bus jau pas mus. Chieagos 

Todėl teisėjas Putman aps- kalas buvo rupinties kareivių) . _ , . , . M . . , , . 
. . . x . J ,. \ JTT . _ y . . . . . *' ir apylinkes lietuvių koloni-
knties teismo nuosprendi at- švietimu ir dvasios kėlimu. A- ^ ^ ^ ^ ^ p i r m i a l l s i a 

mainė ir bylą atgal pasiuntė pie 100,000 surinkęs pinigais ^ V a j u g J ^ a ^ l g i n a k a t a r l k i š k o s L i e t u v o s & 

tam pačiam teismui. Nurodė, įsteigė keletą kareivių klubų ^ ^ e i g . ^ ^ m_ j ̂  g i t ą H u d i j a gmBioB a u 

kad byla butų atnaujinta su su knygynais. Be to už antra 
tikslu Goldbergui gauti atly- tiek surinkęs įvairių dovanų ^ ^ ^ kotarijaa. 
ginimą nuo New Yorko po- pats vežė kareiviams į frontą, 
lieijos komisijonieriaus. Buvo sumanytoju dabar taip 

Tokių atsitikimų pasitaiko prasiplatinusio kareivių tarpe 
visur, kur tik gyvena nema- kareivių laikraščio, 
žas skaičius svetimšalių. Po- Kunigas Bumšas yra gabu-

no i s, taip-gi Wisconsin ir In-'koa, kurios per Kultūros Va
jų plaukia Katalikų Univcr-

licija dažnai sauvaliauja. Bet 
bylą, kuri yra didelės reikš- kuomet nepataiko ant stiprės- jęs 

KUN. BR. BUMŠOS 
BIOGRAFIJA, 

mes kiekvienam Amerikoje ™ piliečio, jai viskas praei-
gyvenančiam svetimšaliui. n a b e Jokios atsakomybės. 

Buvo statomas klausimas, 
ar kalbėtojai gali viešose vie
tose į susirinkusius kalbėti 
svetima, ty. neangliška, kalba. 

Pernai vienoje Brooklyno 
gatvėje į susirinkusius žydus Kunigas Bronislovas Bumšas 
žydiškai kalbėjo Louis P. gimęs Žemaičių žemėje, Kie-
Goldberg. Jis kalbėjo prieš j tavo parapijoje, turi dabar 33 
ankštas nuomas (samdas), a - l i e tus . Mokslus ėjo Lietuvoje 
pie namų savininkų nesąži- Rietavo liaudies mokykloje, 

kalbėtojas. Kas jį yra girdė 
gali atsigerėti. Mums J% 

Dėlto, 

Kad rytinių valstijų, ypa
tingai Amsterdamo ir Roches-
terio, lietuviai nesijuoktų iš 
mūsų chicagiečių neduosnu-
mo, turime rengtis ir smarkiai 

ne/ 
teko girdėti iš žmonių, kad 
kun. Bumšo galima klausyties 

visi Federacijos ir 
Tautos Fondo skyriai privalo 

ningumą. Policija už tai jį a-
reštavo. 

New Yorko policijos komi-
sionierius dar pirm to buvo da 
vęs policijai įsakymą, idant 
viešuose susirinkimuose nebū
tų kalbama svetimomis kalbo
mis. Komisionierius tai pada
rė aukštesnės valdžios nelie
piamas. Tuo pasiremiant Gold-
bergas ir buvo areštuotas. ^^ 

paskui Petrapilyje f>er 14 metų 
užbaigė gimnaziją, Kunigų Se
minariją' ir Petrapilio Dvasinę 
Akademiją. Gavęs S. Teologi
jos Kandidato laipsnį 1914 
metais tapo paskirtas Bobruis-
kan, Minsko gub. Karei prasi
dėjus ir priplaukus Bobruis-
kan daugybei lietuvių iš Lie
tuvos karės ištremtų, kun. 
Cumšas suorganizavo vieną iš 

Miesto teismas tečiaus anTi geriausių Rusijoje Lietuvių 
rytojaus Goklbergą paliuosavo j Komitetą ir jame per tris mė
nuo atsakomybės. Bet Gold-Į tus darbavosi. Lietuvių ba-
berg tuomi nepasitenkino. Jis Į daujančių ir našlaičių reika-
padavė bylą apskrities teisman 
prieš policijos komisionierių ir 
policmoną, kurs jį areštavo. 

lams yra tenai išgavęs ir iš
dalinęs su viršum 300,000 ru
blių. Savo lėšomis be to leido 

Pareikalavo atlyginimo už į augštesnes mokyklas 26 vai-
neteisotą areštavimą. kus. 

Apskrities teismas tečiau Po trijų metų patekęs į Ps-
bylą atmetė. Tuomet Goldberg kovą tenai vėl dirbo lietu-
kreipėsi apeliacijinin teisman viams ir sugrąžinęs iš tenai 
ir tenai laimėjo. Teisėjas Put- lietuvius Tėvynėn, paskutinis 
man teismo vardu pareiškė o- pargrįžo Lietuvon. Per du me-
pini ją. J i s tarp kitko pasakė: tu buvo Lietuvos kariuomenės 

"To areštavimo teisėtumo kapelionu. Jam teko laidoti 
palaikymas mus privestų prie pirmuosius žuvusius už Lietu-

kalbant, kaip kokios muzikos k a r « c S a h m * i r k w P «*^*> 
ir niekad nenusibosta. I *į*$ k a * J* * . * į*+ 

Jis yra pasižymėjęs ir savo * £ v * * kolonųonvyks ne-
r a š t a i g . . girdėtos, nematyto kalbėtojo, 

prakalbos. 
Visi gerb. kun. klebonai para

šomi sekmadieny, sausio 22 
d. iš sakyklų paskelbti žmo
nėms, kada toje parapijoj bus 
tokios prakalbos ir paaiškinti, 
kokiam tikslui bus renkama 
aukos. 

Lietuviai (ės) I Puslėtomi s 
rankomis uždirbtu skatiku mes 
padėjome iškovoti Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę; pa
dėjome jai įstoti laisvų ir ne
priklausomų tauru eilėn! * 

Dabar atėjo laikas padėti 
Lietuvai atsistoti greta kul
tūringų tautų, kurios visam 
pasauliui didžiuojasi savo au
kšto mokslo įstaigomis. Kokiu-
gi būdu galime tai padaryti! 
O štai kokiu — padėkime įs
teigti Lietuvoje Katalikų Uni -
versite tą! Jei to nepadarysime 
— žinote kas atsitiks! — ne
turėsime mokytų ir šviesių 
žmonių. O neturint mokytų ir 
šviesių žmonių, negalės gy
vuoti, tvarkytis, kaip reikia, 
ir pati Valstybe. 

Šių metų vasario 16 d. suei
na keturi metai, kaip Lietuva 
laisva ir nepriklausoma Val
stybė. Lietuviai; Pasistengki-
me tiktai, o padarysime, kad 
kitą met, Švęsdama Lietuva 

Kun. Bumšas yra JJietu 
vos Kat. Veikimo Centro 
atsiųstas Amerikon begalo 
svarbiu reikalu. Lietuvoje da
bar ko daugiausia trūksta, tai 
gerų mokyklų ir mokytų žmo
nių. Nutarta Lietuvoje tapo, 
kad tą švietimo darbą varyti 
sutartinai su Amerikos lietu
viais išvieno. Yra manoma į-
steigti Lietuvoje greitu laiku 
Universitetą. 

Paskutinis B. K. Federacijos 
Seimas užgyrė Kultūros vajų 
kurio tikslas sukelti bent $50,-
000 švietimo reikalams: L. K. 
Universitetui, Moksleiviams 
Amerikoje ir užsieniuose, L. 
Kolegijai Amerikoje. Kun. 
Br. Bumša ir yra Feder. Cen
tro Valdybos įgaliotos laikyti 
Kultūros vajaus prakalbas. 

Ligi šiol jam besidarbuojant 
su kun. Pr. Garmų po lietu
vių kolonijas Amerikoje, jau 
surinkta apie $30,000. Belieka 
palinkėti geriausios kloties 
kalbėtojui ir mūsų duosnumui. 

sitetui. 
Gražiai pasirodė Rytinių 

valstijų lietuvių kolonijas. 
Amsterdamas su Rochesteriu, 
dvi koloniji, galima sakyti, 
pastatė trečdalį Universiteto 
Rūmų. Kiek pastatysime mes, 
chicagiečiai! Be abejonės, 
kiekvienas atsakys: "Chicaga 
pastatys abi dali, t. y. sudės 
nemažiau $20,000 dol.,' , o vi
sos kitos Illinois, Wisconsin ir Ind. 
Indiana kolonijos kitą tiek, 
Nustebinkime rytines valsti
jas! 

Sausio 23 d. Dievo Apveiz-
dos par. 

Sausio 24 d. fcv. Petro ir Po-
vylo par. (West Pullmane). 

Sausio 25 d. Visų šventų pa-
rap. (Roselande). 

Sausio 26 d. Šv. Mykolo pa-
rap. (North Sidėje). 

Sausio 27 d. i v . Jurgio pa-
rap. (Bridgeporte). 

Sausio 28 d. H. P. 8v. P. Ma
rijos par. (Brighton Parke). 

Sausio 29 d. Aušros Vartų 
parap. (West Sidėje). 

Sausio 30 d. fiv. Antano pa
rap. (Cicero, IU.). 

Vasario 12 d. fcv. Kryžiaus 
parap. (Town of Lake). 

Vas. 6 d. — Beloit, Wis. 
Vas. 7 d. — Rockford, HL 
Vas. 8 d. — Clinton, UI. 
Vas. 9 d. — Moline, UI. 
Vas. 10 d. — St. Charles, 111. 
Vas. 11 d. — Kewanee, Wis. 
Vas.* 12 d. — Chicago, BĮ. 

(Town of Lake). 
Vas. 13 d. — Melrose Park, 

m 
Vas. 14 d. — Spring Valley, 

m. 
Vas. 15 d. — Oglesby, UI. 

s Vas. 17 d — Springfield, 
UI. 

Vas. 18 d. — E. St. Louis, 
UI. 

Vas. 18 d. — St. Louis, Mo. 
Vas. 19 d. — Collinsville, UI. 
Vas. 20 d. — Westville, IU. 
Vas. 21 — Chicago Heights, 

111. 
Vas. 22 d. — Harvey, UI. 
Vas. 23 d. — So. Chicago, 

UI. x 

Vas. 24 d. — Indiana Har-
bor, Ind. 

Vas. 25 d. — Gary, Ind. 
Vas. 26 d. — Indianapolis, 

Vas. 27 d. — Rockdale, Ind. 
Visais Vajaus reikalais Chi-

cagoje ir apylinkėj reikia 
kreiptis šiuo adresu: 

Fed. Chieagos Apskričio 
Sekreteriatas. 

Ign. Sakalas, sekr. 
4031 So. Rockwell S t , 

Chicago, UI. 
Tel. Lafayette 4184 

tas rašo iš Cannes, Prancįjoje, 
kad buvęs premieras Briand 
tenai nuo Anglijos reikalavo 
apsaugos ne vien Prancijai, 
bet dar Lenkijai. Nes, girdi, 
ir jai grūmoja vokiečių ir bol
ševikų agresivumas. 

Tečiaus Anglijos premieras 
Lloyd Gteorge griežtai atsisa
kė duoti kokią nors apsaugą 
imperialistinei Lenkijai, kuri 
šiandie neteisėtai turi užėmu
si svetimas žemes. 

tr ie tos progos "ilerald-
Esaminer" nuo savęs pažymi, 
jog šiandie Lenkija yra apie 
keturis kartus didesnė, negu 
buvus pjrm karo. Nes šiandie 
lenkai turi užgrobę rusų, gu
dų, Uetuvių, ungarų ir vokie
čių teritorijas. 

Taigi, tokią šalį ginti nuo 
agresivumo butų didelis nusi
dėjimas. Dėlto premieras Llo
yd George ir atmetė Briando 
reikalavimą. Anglija neturi ir 
nenori nieko bendra turėti su 
Lenkija. s , 

DU DARBININKAI APIE 
SOCIALIZMĄ. 

UŽDROŽIA LENKAMS. 
Prancija nenori sumažinti 

Vokietijai karo kontribucijos. 
Bet Prancija labai nori gauti 
iš Anglijos apsaugos garanti
ją prieš vokiečių agresivumą. 

Kadangi su tuomi ir kitu 
Anglija nesutinka, tad Ptanci-

Visose tose kolonuose pra-,ajj p r i s į e is pasirinkti vieną iš 
kalbos įvyks vakarais 7:30. dviejų. Prisieis jai arba per-

SKAITYKITE IR PLAtlNKITE 
LIETUVIŲ KATALIKŲ vTENIN-
TĖLĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"DRAUGĄ", KTJRIO KAINA TTK 
$6,00 VISAM METUI, PO VISĄ 

PASAULĮ. 

Kultūros Vajaus maršrutas 
lutoms kolonijoms seka tokio
je tvarkoje: 

Sausio 31 d. — Waukegan, 
IU. 

Vasario 1 d. — Kenosha, 
Wis. 

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

ton, Wis. 

traukti ryšius su Anglija ir 
spausti iš Vokietijos auksinės 
markes, arba atsisakyti žy
mios dalies auksinių markių ir 
tampriai susirišti su Anglija. 

Su Anglija sąryšio labai 
norėjo buvęs Prancijos prem
ieras Briand. Tečiau jis savo 
priešų sumuštas ir pašalintas 
iš užimamos vietos. 

Chieagos laikraščio "He-
Vas. 5 d. — Sheboygan, Wis. rald-Examiner,, koresponden-

Buvo garsios socialistų pra
kalbos. Darbininkai klausėsi 
mokyto socialistų kalbėtojaus, 
tečiaus vistik matomai nega
lėjo suprasti, apie ką tas pa
saulio lygintojas jiems kalbėjo 
kokį ten žemės rojų jiems ža
dėjo. Išėję du darbininku iš 
salės viens j kitą kreipiasi. 

Kairys. — Grigai, ar nega
li man išaiškinti, ką tai reiš
kia socializmas. 

Grigas. — Ar gi nesupratai. 
Socializmas tai visvien ką 
turtų pasidalinimas. 

Kairys. — Bet pasidalini-, 
mas... Kaip! 

Grigas- — Suvis neprastai: 
kiekvienas atsineša ką jis turi 
ir pasidalina. 

Kairys. — Aš vis dar nesu
prantu. 

Grigas. — Klausyk, va pa-
vyzdis: tu turi dolerį,-aŠ turiu 
pypkę, tu nuperki tabako ir tu 
man jį duodi. 

Kairys. —- Gi kas paskui? 
Grigas. — Labai gerai. Aš 

rūkau. 
Kairys. — O aš! 
Grigas. — Tu, tu nusispjau

ni. 
. . . . . 
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IŠ VERGIJOS I LAISVĘ. 
kius patogumus skaitė tuomet nereikalin- ir niekas apie juos nė pusę žodžio nepra 

1858 metais — dienos nebegalima atsi
mint, — gimė Virginijoje (Amerikoje) 
vienoje negrų šeimoje kūdikis. Juodieji 
žmonės daugelyje valstybių buvo tųt>met 
uar vergai savo baltųjų brolių. Jie šiems 
prigulėjo, kaip gyvuliai arba šunes, arba 
kaip kad baldai arba šiaip koki daiktai 
kam nors kad priguli ir jų padėjimas bu
vo beveik visuomet labai vargingas. Ma
žas Bakeris, taip buvo vadinamas gimęs 
negriukas (pavardėmis vadintis negrams 
tuomet buvo draudžiama), buvo trečiasis 
iš eilės savo tėvų sunūs. Auklėjo jį vie
na motina, nes tėvas prigulėjo kitam ver-
^ų savininkui ir toli nuo savųjų dirbo 
druskos kasyklose. 

Apie gerą išauklėjimą negalėjo but ne 
kalbos. Bakerio neturtinga mama buvo 
yergė, ir nors jos ponas nebuvo perdaug 
piktas, bet karčių valandų ji turėdavo ne 
maža. Savo mažoje trobelėje, kuri buvo 
vos keturiolikos pėdų ilgio ir trylikos 
pločio, turėdavo jijė nuo ryto ligi vaka
ro gamint valgį ponų seimai, taip pat ir 
visiems didelės vatos plantacijos darbi
ninkams vergams, kurie ir ji jie dirbo, ir 
dar, be to, ne verdamojoj mašinoj, — to-' 

gaiš vargšei vergei, del ko ugnies 
karštis buvo nepakenčiamas. Langai — tai 
buvo mažos sienose skylės be stiklų, ku
rios nei vėjo nei blogo oro nesulaikydavo. 
Viename kampe, ant skarmalų krūvos, bu
vo guolis motinos ir trijų jos vaikelių — 
Jono, Amando ir Bakerio. 

Su kokiu noru vargšė vergė, gana 
darbšti moteriškė, atsidėjus rūpintųsi sa
vo trimis mažiulėliais! Kaip noriai leistų 
ir juos truputį ko pasimokini; ji visiškai 
nesigailėtų savo truso juos bent kiek ap
švarinti Bet tai buvo visiškai negalima. 
Tuomet negrams mokintis skaityt ir ra
šyt buvo greičiausiai uždrausta. Dėlto 
beveik niekuomet negalėjo tėvai rūpintis 
savais vaikais; tėvai ir vaikai pietų val
gyt nesėsdavo prie vieno stalo. Vieną — 
kitą kartą, kada jau jie smarkiai imda
vo klykt iš bado, numesdavo mažiuls-
liams, kaip kad kokiam šun, kąsnelį duo
nos, vieną —kitą bananą arba šiaip ką, 
dažniausia be kokios švaros. 

Tuom tarpu maži vaikai išbūdavo be 
priežiūros saulės karšty, arba pešdavos 
vienas su kitu, arba ropodavo visomis ke
turiomis kur tinkami; dėlto didieji ant 
jų dažnai net suklupdavo ir kojomis pas
pirdavo. Jeigu kurie būdavo nepakanka
mai stiprus, kad galėtų augt tokiose gy
venimo aplinkybėse, tie tuoj numirdavo, 

tartų, jeigu tėvo ir motinos graudžios a-
šaros juos neapraudotų. Vis tik jų maži 
vaikai — vergai jiems buvo taip jau bran
gus, kaip ir visiems tėvams savi vaikai. 
Bet ilgai gedėt jiems nebuvo galima, jiems 
reikėjo nuo ankstybo ryto ligi vėlybam 
vakarui be galo sunkiai dirbt Ir lig tik
tai sąnariai mažų vaikų kiek sustiprėda
vo, juos ištikdavo toks jau likimas, kaip 
kad ir jų tėfvus. 

Vieną kartą, kada Virginijos vatos 
plantacijos vergų vaikai vienas su kitu pa
galiukais, akmenaičiais, arba kaip kam 
pasisekė, žaidė, — tam tikrų žaidimo }-
rankių jie, žinoma, neturėjo, — atvyko 
pažiūrėt kažin — koks sveimas, nepažįs
tamas žmogus, kuris juos atydžiai sekė 
akimis. Sekančią dieną vaikų pulkelis, ku
ris dar vakar taip linksmai žaidė saulės 
spinduliuose, buvo labai nusiminęs, 

"Mama, kur prapuolė Billis, Bobas ir 
VUlis?" klausė tuomet mažas negriukas 
savo motinos; ši gi atsakė skubotai paš
nabždomis ir pasibaisėdama: "Į Georgi-
ją arba į pietus.*' Tolimesnių paaiškini
mų nereikėjo, nes jis, vargšas negriukais, 
jau viską suprato. Į Georgiją ir pietų 
Valstybes, į tenykjsčias plantacijas parduo 
ti, kame deginančiose atogrąžų saulės 
spinduliuose vergų likimas dar sunkesnis. 

Po tų paslaptingų ta/nsių įvykių, kele

tas vergių vaikštinėjo raudonomis apsi
ašarojusiomis akimis, — tai buvo motinos 
nežinia kur dingusių negriukų. Šiaip a-
pie tai daugiau niekas nekalbėjo. 

Savo gimtajame kampelyje vaikai taip 
pat labai buvo prižiūrimi su darbu. Ba
keris, mūsų mažasis draugas, turėdavo 
dažnai pristatyt grudų į malumą, Delto-
didelis pilnas maišas būdavo uždedama 
arkliui ant nugaros. v 

"Na, dabar gali eit ir atlik kaip galima 
greičiau" — būdavo jam įsakoma. 

Tyliai imdavo vaikas arkliui už pava
džio, bet jo veidas liilksmas ir išdidus, 
kad jis ir jau darbą dirba. "Tuoj aš bu
siu didelis , ,, kalbėjo jis sau, "jeigu aš 
dabar jau galiu vest arkįį su dideliu grudų 
maišu". 

Bet štai ir 'nelaimėj — linksmumas ne
ilgai tęsėsi. Einant keliu, vienu duobėtu 
daiktu, dribt! — ir maišas jau guli žemė
je. Visomis savo spėkomis stengėsi jaunas 
didvyris savo našulį vėl užkelt ant arklio, 
bet tas jam nepavyko, nes grudai svėrė du 
kart tisk kaip kad jis pats. 

Kas dabar daryt! Nieko daugiau nebe
liko, kaip tik laukt, kol kas-nors eis keliu 
ir bus taip geras, — užkels vėl maišą ant 
arklio. Bet tąja retai gyvenamą gatvė žmo 
nės maža tevaikščiojo, ir dėlto Bakeris tu
rėjo ilgai, ilgai laukt, keletą valandų, pil
nas baimės ir kartais graudžiai ašaroda

mas, ligi, galų gale, vienas geraširdis ke
liauninkas ėjo pro tą vietą ir išgelbėjo jį iš 
nelaimės. Kad jis, del to pasivėlavimo, na
mo sugrįžęs gavo rykščių, tai jam vergui 
vaikeliui, buvo pilnai suprantama. Taigi 
tie dažnai žygiai, kurie vienam Bakeliui 
reikėdavo atlikt, buvo jam didelė kankynė. 

Bet jau tuomet Bakeris turėjo vieną di
delį malonumą; jam reikėdavo ,kartais nu
nešt knygas ir sąsiuvius ponų dukterų ligi 
mokyklos slenksčiui. Čia jisai pasilenkęs 
matydavo pro duris daug mažų mergaičių 
ir berniukų, kurie mokinosi. Kaip ji8 jiems 
pavydėdavo! Ar į mokyklą eit ar į rojų 
jam atrodė tada vis viena. 

Vieną rytą dar prieš švintant buvo Ba
keris pažadintas savo motinos žodžiais, 
kuri, klūpodama šalę jo patalo, garsiai 
meldėsi. Jeigu rašyt ir skaityt negrams 
ir buvo užginta, tai jau melstis niekas 
jiems negalėjo uždraust. Ir šitie nelaimin
gieji vergai daug ir karštai melsdavo Die
vą. iPamaldas, tikybinius susirinkimus ir 
daug — ką panašaus jie atlikdavo sek
madieniais arba vakarais po sunkių die
nos darbų. Ir nors jų kunigai nevisuomet 
patys mokėdavo rašyt arba anšliškai kal
bėt, vis dėlto jie būdavo nuoširdus, ra
mus krikščionys ir puikus pamokslininkai. 
Abelnai vergų tarpe buvo daug Dievą my
linčių žmonių. # 

(Bus daugiau) . 
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/ , |DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4442 South Wester Avenue 
Telefonas Lafayette 4146 

Valandos: 9-11 rytaia, 1-1 p©§ 
lėtų Ir 7-8 vakarais. Nedėld ie | 

Enials t iktai p o pietų 1 lkl 5 v = 
ifiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiui? 
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JjOffioe TeL Blvd. 7820 to 
Z Pranešima* 

| D . PI. T. STRIKOL'ISf 
J Lietuvis 
5 GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

Perkėlė savo ofisą į 
O 4601 SOUTH A S H L A N D A V E . 
• • A I * : 10:30 iki U : 1:90 iki 5 IrĮ 
S 1:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12 

N a m . : 2914 W. 43 St. 
Tai. Lafayette 26S * 

(fc/EJSSH 
TcL Blvd. 7042 

Dr. C. 1. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4711 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

(va landos: nuo 9 ry to iki 9 vak. 
jSeredomis nuo 4 iki 9 vakare. 
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SoFISO 1 
;.ąki 8 po 
vNedėllorr 
S Ti 

DR. 
GYDYT 

4«i 

S iki 10 
9 v. 
Tel. Nak 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

^Gydau B e Vaistu Ir B e Operacijos^ 
10737 S. Michigan ave . 
N u o 8 Iki 12 vai. ryte. 

I1S W. 45 Str. Chicago. 
( F r l e Western A v e n u e ) 

N u o 2 iki 7 vakare. 

II DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

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

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

Nedėl iomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

f k CHARLES SEGAL { 
Perkėlė savo ofisą po n u m e r i u i 
4729 SO. A S H L A N D A V E N U E | 

S P E C I J A L I S T A S * 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

fVai.: ryte nuo 10—12; nuo 2 — 5 | 
-«-*— nuo 7—8:30 vakare. | 

10 iki 1. 
Telefonas Drexel 2*80 • 

>o pietų; 
[edė'tomla 

DR. M. STAPUL10NIS 
NAPRAPATH 

| GYDAU BE GYDUOLIŲ LR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8847 Emera ld Avenue 

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

781 W. 18-th Gatvė 
N u o 2 lkl 8 vaaare. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

i = 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 1 lkl 11 U ryto: 
5 po pietų lkl 8 vak. Nedėl lo -
cnis nao I lkl 1 vaL vakare. 

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

TeL Ganai 2118 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 03rd Str. 

TeL Prospect 8488. 

Imtat^+mmm m~mm.. 

• » » » • • • » • ' • • • • • m i 

' T e L Ganai 257, Vak. Ganai 2118 

DR. P . Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ohirorgis 
1821 Sooth Halsted Street 

Valandos: 10 iki 11 ryte: 1 lki4 
po pietų: 6 lkl 9 vakare 

1 

4Uflllilllll 
I 

DF 
Rusas 
apeoilal 

Val i 
VALAITI 

pietų, 7— 
\ m s a s 8SJ 

Tek 
•itMUUIlt 

DR. 
Kamp. ' 

Ofiso 
pietų ka 
g e vak a: 

Ofiso 
R e 

SVJ 
a 
i 
i 
i 29 8c 
I 

Te 

J Vnkm 
Tel 

AN 

i AI 
Veda 
S. TH 

1 

Vakai 
Tel 

ft€€€««4 

J. 
I.U 

Dlen.: H 
Ti 

Vakarai: 
Roselant 

» • - • • • • 

Tel. Raj 

A S S ( 
19 I 

Valando 
Namų 1 

Telefoi 

JOH 
General 
tojas ii 
2338 S. 

A 
s-

?^CJ 
Jeigu norite gero plumberio tai 

pašaukite 

THOMAS HIGGIN8 
Atl ieku darb« gerai Ir pigiai. 

2283 W. 2 4 Street 
Telefonas Canal 610 

ŠTelefona 

'M 

j Dr. L L MAKARAS 
l i e t u v i s Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 109)80 S. Mlchigan Ave. 

Y a L 10—11 ryta; 1—4 po pietų, 
«»tn s ta »«.! vakarą. 

07 i 

JIIIIIIIIIII 
i S. 

LB 
Patar 

Sgiausia . 
Skt i , o 

L G. M. GLASER 
raktikuoja 10 meta i 
as 8149 So. Morgan St., 
I2nd St., Chicago, DL 

SPECIJALISTAS 
ką, Vyriškų Ir chroniškų 

VALANDOS: N u o 19 ryto; 
o pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
n i s nuo 10 lkl 1 po pietų.; 
releofnas Yards 887 
M*) f t# t#M»JWt#s) t4MN I 

•> 

MAURICE KAHN 
TOJ AS LR CHIRURGAS 
131 So. Ashland Ava. 

Tel. Yards 994 
OFISO VAL.: 

D v. ryto. 1 iki 3 Ir 7 iki 

kt imis Ir nedėUoj p o pietų 
Oakland 1294 

imillllill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l im 
Telefonas Von Burea 994 
1139 Independenoe Blvd. 

R. A. A. ROTH, 
Gydytojas rt Chirurgą* 

įlįstas Moteriškų, Vyriškų 
kų Ir visų chroniškų ugų 
DOS: 10—11 ryso S—s •* 
- 8 vak. Medėliomls 10—19 d 
164 So. HststoS S*., CJiiaaSf 
lefonas Drover 8881 
IltimiilIllHllHttllIlltflilIlIlMIM 
- . . •*• , • . ! T P 

. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Oakley Ave. Ir 24 Gatvės 
Valandos: N u o 2 iki 5 po 

asdlen, PanedėliJ ir Ketver 
irais. 
o Tel.: Canal 1713—241 
es. Tel .: Midway 5512 

w. RUTKAUSKAS"" 
ADVOKATAS . 
Ofisas Dldmiestyj : 

outh La Baile Btreet 
Kam baris 324 

elefonas Central 8390 

urtist 812 W. SSrd I i 
lefonas: Tardą 4881 

ETANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, JR. ) 

DVOKATAS 
bilas visuose te i smuose 

Miesto Ofisas: 
>earborn S t , Roo«n 1040 
Telefonas: Central 1774 

iraia: 3251 S. Halsted St. 
lefonas: Boulevard 551. 

I 
, P. WAiTCHES 

Lavvyer 
ETUVIS ADVOKATAS 
R. BĮ 1-127 N . Dearborn St. 
:el. Dearborn 9096 
is: 10736 S. Wabash Ave. 
id Tel. Pu lhnan 8377 

indolph 2898 

A. SL AK IS 
ADVOKATAS 

Ofisas vtduinlestyje 
O C I A T I O N B L D G . 
South La Salle Street 

Roora 1303 
os: 9 ryto iki 6 po pietų 
Tel. Hyde Park 8895 

•nas Ganai 5395 

IN G. MEZLAISKIS 
Jis Kontraktorius, ataty-
r senų namų taisytojas. 
I. Oakley Ave., Chicago 
Lrti 23 čio Place. 

* * * * * 
a s Boulevard 4139 

i. Masalsl 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, vesi 
tuvese, krikŠ-| 
tynose Ir kituo
se reikaluose! 
Kainos prieina-Į 
mos. 

Auburn Ave. Chicago 
t 42 4b d 4Z1 £± d 4 

i i i i i i i i i i i i i i iu 

. D. LACHAWICZ 
[ETUVLS GRABORIUS 
rnauja laidotuvėse k u o p i - i 
- Reikale meldžiu atsišaū*: 

m a n o d a . r h n ht ial tA n f am. i.! 

KULTURC 

Mahanoy Oi 
Naujus Metus 
noy City. I r t 
duoda vilties, 
ta i duos n a u j 
tautai . Įspūdis 
kymo begalo i 
žus, Energ ing 
Česnos vedamj 
nės suorgąnizi 
sipratę, širdin 
lietuviai, Lie 
parėmė taip, l 
sidžiaugti. 

Į prakalbas 
300 žmonių. Is 
rapijos ir mer 
padainavo dav 
liy. Praka lbų 
tempimu. P o 
vos Katal ikų 
sumetė $729.3] 

Gerb. Kun. 
$100.00. 

Kazys Žeigl 
pinigais) $61. 

Fel iksa s i r 
(Liet. boną i r 

Lietuvos bo 
Pe t ras Kub< 
Aleksas P r i 
Ignas Mocit 
Marijona N 
Jonas Vitka 
Po $11.00 ai 

kauskas, Mot. 
P o $10.00: I 

gis Alenskas, 
tis, Tam. Civii 

$5.50 A. A l 
Po $6.00 d a 

gonis, Vik. L 
Petruševičius. 

Po $5.00: St 
kas, Mot. Gav< 

$2.00 davė : ! 
Po dolerį a 
Po prakalbų 

karėlis. Gražia 
zdinę komedija 
l y s ? " — priju< 
soties. Paskui 
karienė, buvo 
Yorko i r Bal 
esąs vienoj še 
nar iai mylisi 
vakarienę pra 
noy City vyči 
rįžimą toliau 
tuvių mokslui 
paramos kodi 
manoma, kad 
padarys kokį 
vietos reikai 
stodami pirmc 
nojaus lietuvi* 
žiai parodo es 
nės. 

Visiems, -ge: 
nui Česnai, v 
jams ir darbui 
širdį, už auk) 
pasiryžimą to 
ir širdingą tik 

Kun. 1 
Liet. Kat . C 

Amerikoje. 

Prie 

Eduardas K 
tų, gavęs nuo 
ndžių porą d 
ko jo Liet. Kat 
y— 10c. Brau 
atskirai tariu 
Linkiu j am t 
mokytu vyru 

Kun. B 

S VAJUS. 

y, Pa. — Per 
atlankiau Malia 
s atsi lankymas 
kad Nauji Me-
s vilties mūsų 
iš to apsilan-

įan paliko gra-
> klebono kun. 
parapija, žnio-

t>t̂  puikiai , sū
ri, ka ip visur 
uvos apsvietą 
sd negali nepa-

atsijankė apie 
at 2 choru, pa
kaičių sodalitės, 
j gražių daine-
klausėsi su į-

>rakalbų Lie tu-
Universitetui 

\ Oesna aukojo 

rs (liet. bona i r 
0. 

GIEDRININKŲ V, 

Detroit, Mich. -— 
sio š. m. Šv. Jurgi< 
je buvo "Giedr in in 
ras. Programag bu^ 
kalbėjo kun. klebo 
šis. Kun. Čižausk 
nmzikališką progr 
o ki t i mažais perst 

MULKINIMO PA! 

r iktė P a n g o r i a i 
)inigais) $56.00. 
įais po ftoO.OO: 
rtavičius, 
rackis, 
juna^, 
>vakienė, 
iškas ir N. N. 
ko j o : A n t Les-
Gavelis. 
r. Sabai tė , Ju r -
^aitiekus Jusa i -
sKas. 
ksandravičienė. 
ė: Kazim. Pan-
ibinskas, Juoz. 

isys Klapatautv 
nas, Pr . Sklera. 
i ikolas Batut is . 
ikojo daugybė, 
buvo vyčių va-
i r gyvai atvai-

lę **Kas nai
kino svečius iki 
buvo vyčių va-
svečių iš New 

imore. Jauč iau 
mynoje, kurios 
a rp savęs. Pe r 
calbose Maha-
i išreiškė pasi
dirbti kad lie-

b u t ę laimėta 
ilgiausia. Yra 
Mahanoy City 
2,000 dol. apš 
ims. Visuomet 
se eilėse Maha-
L ir dabar gra-
Lntįs gyvi uno-

<* 

b. kun. Kiebo-
^čiams, aukoto-
tojams už g?rą 
s gausias, už 
iau d i rb t i gilų 
iu ačiū. 
r. Bumša. 
jntro Atstovas 

•asas. 
i 

ubilius, 11 me-
mamos ant ke-
šimtukų, paau-
d. Universitetui 
riam mažiukui 

širdingą aciu. 
ipti dideliu ir 
tnusų tautoje. 
'. Bumša. 

W€stvi lk , UI. — 
tuvių kolonijoj, ta i 
t inka. Ypač įva in 
t a r p Trockio bernu 
zo pasekėjų. 

Sausio 16 d. S] 
111. suareštavo dvi 
vieną 15 metų, kiti 
darbiaujant tiepad 
Abidvi yra vietini 
pasekėjų dukterys, 
sėdi kalėjime. Sako 
tas at iduos jas į p 
irius. Mat jau ne 
tą už ta i policijos 

Kasžin a r policij 
sos namų užveižd 
tas mergaites išmo' 
jos tėvai, bambizo 
neišmokino. 

Ką gali norėti iš 
gaičių kuomet jų t( 
kmadienį eina į b 
arba mulkinyčią ir 

i 

bambizo mokinasi. 
Ką gali bambiza: 

kuomet pats nemol 
perseniausiai main 
ganė. Dabar mūsų 3 

mulkina žmones. 

LABD. SĄ GOS B 
BUOT*. 

Melrose Park , UI 
ringos Są-gos 9 ku 
ninkas štai kokį m< 
tą prisiuntė sausio 
ra. 

Ižde randasi $54.1 
vado neturime. Va 
m.: pirm. Jonas Žv 
A. J . Urbelis, P . O 
Izd. J . Damaševi 
Box 1028. 

Dr-jų adre: 

Šv. Jono Krikš ty 
ba 1922 m.: pirm. 1 
rast . P . Valuckas. 
valdyba: pirm. A. 
M. Martinkienė. 

Viso nar ių tu r i 
narių turėjo 4. Įsi 
bės nar ius dr- ja 
Krikštytojo, įmok. 
ja Šv. Onos pasiž« 

JIIHMIH 

cei 
Ką tik įsejo i 
"UŽ TEVI 

TP * v!-
l a i SIŲ i 
vienam 
Šiame v< 
vaičiy pfe 

WA R E S 
I 

U ž s a k y 
DRAUG 

a 

15 d. sau-
$ svetainė-
k ų " vaka
ro margas, 
uas Kemė-
as išpildė 
amo dalį, 
atymėliais . 
smytojas. 

SĖKMĖS. 

Kaipo lie-
visko atsi-
mybių y r a 
Į i r bambi-

pringfielde, 
mergaites, 

į 16 m., už-
Įoriu būdu. 
ų bambizo 
Dabar jos 

, kad mies-
ataisos na-
pirmą kar-
suimtos. 

a ir patai-
los pajėgs 
kinti to ko 

pasekėjai, 

jaunų mer-
jvai kas se-
ambiznyčia 

tenai nuo 

s mokinti , 
ca. Dar ne-
iose mulus 
kolonijoj i r 

Pelėda. 

K P . DAR-

, — Labda-
iopos rašti-
*tinį rapor-
20 d. 1922 

(X). Dvasios 
ldyba 1922 
irblis, rast. 
. Box 1244, 
čia, P . O. 

sai. 

tojo valdy
ki. Kindelis, 

Šv. Onos 
Junčienė, 

79. Garbės 
tojo į gar-
Šv. Jono 

$78.00. D ^ 
įdėjo įstoti 

į garbes narius. 
Čia reikia pažymėti, 

kuopa- netur i nei p a r 
nei d v a s . v a d . , o vienoJ 
i r neparankiose aplinJ 
sugeba gyvai darbuotis 
rybės srity. Ta i pavyzd 
toms kolonijoms neturi] 
parapijos nei klebono. 

Gerb. melroseparkieči 
jų dr-joms. 

J. Šliogeris, 
Garbės narių 

(Nuo mūsų koresp. .Liet 

Blaivybės skyrius 

Teli iai . Gruodžio 4 d 
ry tas " B l a i v y b ė s ' ' kx 
šios kuopos susirinkimi 
t a r t a Telšiuose turė t I 
kų Blaivybės skyrių. I) 
jo ginčų del priėmimo 
vieni sako, kad reikįa 
nėti ir tuos, kurie k a r 
nodaug išgeria (blaivini 

Į kad pra t in t i nuo g ė n n 
gi, kad priiminėti tik 
nentus — visai negeri 
Net vienas valdybos 
norėjo dėlto vien atsi 
kad kar ta is prie progoj 
kiek nekiek išgerti. Be 
rinkimas prašė jį pal ikt 
boję. 

Telegramų lenta. 

Dabar Telšiuose į 
tam t ikra " Eltos tele« 
lenta. Telegramos kasd 
veik eina iš Eltos į Tel 
svarbiausiomis žiniomis 
svarbiausi įvykiai liau<5 
ra greit žinomi — iš 
išskaitomi. 

BIZNIERIAI GARSIN 
" D R A U G E " 

PAVOJUS PRAŠi 
LtNAMAi 

Visi kurie tu
rite šalti, ko
sulį, skaudama 
gerkle, tonails 
pradėkite var
toti tyrą far-
mų medų kuris susideda 
tik iš žydinčių žolelių 
rytas malu bitelių. 

Medaus kaina 5 svarų 
rūkas $1.50 su prista 
Kreipkitės sekančių adr< 

STRYGAS & M I L I 
4342 S. Maplewood 
Chicago, I1L 2-ros Iv 

įos Mylėtoji 
D O M E I . 

iš spaudos trijų veiksmų d r a m 
r N E M A L O N U K E N T Ė T I 

Kaina 10 centų. 
iienų veikalas. Jj skaitant ne
ašaros per skruostus ritasi, 
sikale parodo lietuvių ir lietu-
įsišventimaj, ir lenkų žiaurumą. 
I Č I A M A N O J Ė Z A U " ? 
)rama. Kaina 10 centų. 
m u s d u o k i t e : 
AS PUBLISHING C0MPANY, 
kley Ave., Chicago, 0 

kad 9 
apijos, 
i ftors 
kybėse 
labda-
is ki-
icioms 

ams ir 

L IETUVIŠKI KRUTAM11 
V E I K S L A I GENAVAIT] 

GYVENIMAS. 

tvark. 

Nauji kru tami paveikslą 
Lietuvos, Eygos i r Sovietų 
sijos. Ghidrus Kvai lys 2-jų 
tų komedija Lietuvių p a r 
National darže. Leninas 
Trotskio armija Maskvoja. 
l igowskis Vilniuje. Bus r<: 
mi sekančiose kolonijose: 

Sausio 22—23 E. St. Lo 
Mo. 

Sausio 24—25 parap . s 
Westville, UI., rodis. 

Liet. Teatro Bendrovė 
Vedėjas A. Lukšis. 

avoje). 

i. 

pada-
iriamo-
is. Su-
Katali-
'aug ė-
narių; 

priimi-
tais po 
inkus), 
10, kiti 

absti-
ančius. 

narys 
sakyti, 
5 tenka 
;t susi-
valdy-

PamSjrlnklV ^aujo. 

taisyta 
ramų^' 
ien be
sius su 
. Dėlto 
| V * • 

[ziai y-
lentos 

KITIS 

I-

i v i e n 

pada-

vied-
timų. 
»ų: 
.ER 
Ave. 
įbos 

3? 

••i ne 
a 
99 

L 

Bū vifgištnoin vaisbaienkllaSur. V«] 
r-aUatu Bbm. 

Nanjame mčlynnme pakelyje. 
Viaoe tvirtos, gemalus užmuSa 

Mos ypatybei l i ū n e vaiste idgt< 
8u priemaiša priimniai Svelna 
kvfpalo. 

Baffles yra iaoai paveikiam 
pleiskanų pašalintojas — begalini 
pulkai plauku sutaisytojas, kai 

patiks k 
ir gačnia 
eiaaypat 

• 
Aptiokoi 
parsiduo 
po 65c. ai 
atsiuskit 
76c., tad 
atsiusimi 
perpasti 
tiesiog U 
labara-
torijos. 

Būt inai 
re ikalai 
kito 
HtokU 
pakali*. 
Žiarekii 
kadbul i 
nrcAB< 
rals-
baženkli 

Skausmus ir ge*Iimus nuti 

PAIN-EXPELL1 
Vaiabaienklis uireg. 8. V. Pat Ofia* 

D R A U G A S R E I K A L 

« £ 3 A t A s ^ S S J l A f & 8 J 8 A * A a a S ! m Tel. Boulevard 21 

DR. A. J. KARALIŲ 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, 1 

KONVULSIJOS IR P AM 
MAS DAŽNAI ATSITIN 

NUO SKILVIO K I R M I ! 
Riemo, raugsėjimas, kom 

jos, nuomaris, beprotystės m 
žvairumas ir kiti negerumai 
sidaro nuo atsirandimo kin 
skilvyje! Visa tai pranyksta 
šalinus lauk tuos kirminus. 

Ir kitokie svarbus neger 
buvo nuo jųjų atsiradimo i 
kalinės žarnų dalies. 

Dauguma i 
rų vyrų ir i 
yra gydomi 
visai kitokiu 
kuomet ištik 
visa priežastį 
ra jų skilvis. 

• g • met neturi a 
m į to, iirdi gria 
1 / jauti ikausmi 
I f duruose, skai 
* ~ atrenuoae sil 

ma akyse mirguliavimą tai \ 
lai kad kas norą yra negera 
jusu skilvių, kad skilviniai 
minai tenais ponavoja. Pas 
kus tuoj aus galima patemyti 
nenori valgyti, miegoti ^iems 
kiai galva skauda, jie^ieturi 
žaisti su kitais vaikais. Laxta 
ra sutaisytas kad pana 
skilvines krimeles iš jūsų s 
mos ir yra daugumos žm 
vartojama su gerais rezulfc 
Pilnas būdas gydymo La 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. 
gu jautiesi nesveiku tai tuc 
pradėk gydytis nes gali išsiy 
ti kunvulsijoB ir kokios kito 
gos? Laxtan yra parduod 
Dro. Lameco Lab., Forbes 
Moultrie, Pittsburgh, Penna. 

a*^u&taAaas4ttAfi£iUA«ASJ 
REIKALINGAS lietuvys bi 

m o j a n t i s atsakančiai savo dar 
kalbantis angliškai. 

Atsišaukite greitu laiku šiuo 
rašu: 

1314 So. 49-th Ct., 
Cicero, IU. 

ĖS 

ii iš 
L BU 

ak 
rodą 

ir 
. Ze-
odo-

R«a. TeL Cicero seU6 
Olieo TeL Ctceso 49 

DR. J. SHINGLMAN 
Praneša vlalema kad po Sau-

isio 1. 1922 perkelia reeldenclja 
\ [po numeriu x^ 

1825 Bo. 49 Cburt 
Ofisas bus toj pačioj vietoj 

Į kaip ir dabar. 
i | N. E . Cor. 49 Court Ir 13 Str. 
£ ant viršaus valstyničios. 

=«= = 

> 
alrt. 

*n-
bos, 
aus 

itis 
įiai 
iris 
kad 
an
tai, 

oda 
irba 
te 
d 
ra 

I 

i 
1 . 

Ma, 

:o 
Iii. 

ildo 

ER 

Tele fonas Yards 1198 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORITS m,i 
Balsamuotojas 

Turii^ automo-! 
bilius visokiems^ 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Auburn 

IŠPARDAVIMAS 
Pmt — Prekės 

Vyrų ir jaun^ vaikynų Siutai ir O-
verkotal 120 - - 121 ir 180. Dabar 
po $10. $12.50 ir $16. Kiti siutai Ir 
overkotai iki $46. Mee turime pilna 
stocica vyrų, jaunų vaikinų ir vaikų 
Siutų, O' Kotų. Mackinaws, Rain-
eoats ri kelnių kurias parduodame ui 
puse buvusios kainos Turime kuferių 
Ir volizų. Gausi už pilnos verčios. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Neda
liomis iki 6 vakare. • 

Įsteigta 1909 

S. GORDON 
1415 S. Halsted Street 

s^^rowr5TrcTiTt f t fm*3r& 

V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEGES 

^2407 W. Madison, 1860 N. WeUs, | 
620S S. Halsted Streete 

197 Mokyklos Sov. Talstljoa*. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-

>pimo, Designing bizniui ir na-
Įmama. Vietos duodama dykai, 
į Diplomai. Mokslas lengvais at- j 
(mokėjimais. Klesos dienomis ir< 
^vakarais. Reikalaukit knygeles. 
|TeL S e e l e j 1949 

SARA PATEK. pirm. 
t 9 * t 4 

.B 

160 

IS 
ILL. 
ycTo'* 

f l d l 
JKA 
NŲ 
vulsi-
larda 
i pa-
*minų 
, pra-

rumai 
užpa-

mote-
vaikų 

nuo 
ligų 

krųjį, 
tis y-

Kuo 
ipeti-
aužia, 
& vi-
lusms 
lpnu-
ženk 
ai su 

kir 
vai 

i, jif 
i tau-
noro 

an y-
suknti 
sytte* 
aoniu 
Atais. 
axtan 
. Jei-
lojaus 
Tysty-
08 11-
lamai 
a at 

t a a i t 
•učeris 
rbą ir 

3 ant-

UBJCNAS Ir MICKIEVICi. V*-d. 
Ger ia i i s in siunti man pinig 

laivakortės, pašportai i: 
S O I \ | f I I I S \ > 

ltem\ Ksl it#», •';•.» k o l o s , 
l i i s i i r i i i . u ir i . t . 

809 W. 3b:h St , arti S. Halstad St. 
F « | Boufctrard S t l 

Vakarą-- . Utar . . h c t . i. Sur> iki V va 
N e i ; , netq 

8««t*«*«*«i****«=»>K<*3: 
PRANEŠIMAS 

1 DR. G. K. CHERRYS j 
S DENTTSTAS I R R A D I O G R A F A S S 
£ 2 2 0 1 W. 22nd Str., kamp. Leavi t t^ 

Phone Canal 62221 

f̂c Įsteigė savo ofise pilnai apru-!j 
^fhnta X — spindulių laboratoriją.^ 
•^Traukiama X —-spindulių paveik
us ia i suradimui įvairių dantų, gal
a v o s ir žandų ligų. 

Tel. Boulevard 727 

Emerald Dairy Lietuviška 
P I E N I N Y Č I A 

Išdirbame geriausią piec 
smetoną, sviestą ir sūrius. Už
sakymus #pristatome į grocer-J 
nes ir namus. Duodame "ice- j 
boxes" ir ledus. Kainos piges-j 
nės negu kitų kompanijų. 

ST. DAUGĖLA 
SAVININKAS g 

3251 So. Emerald Ave ' 
r a Y S ^ ^ T a ^ ^ T i T C T r o T a T r C ^ r 

5C& 

DR, A, E. MILLER 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 4964 So. AsiUasui Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1919 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po p i e t Ned. 12—1 

Ofisas Tel. Blvd- 2054 
Res. Tel. Sutarimai Ir Naktiniai 

•į> • šaukimai Lafayette 1106 
»aTT5rS^«Tr5^^1^T8?r3*5 

m. 
s: 

SB 

^ W — 

ANT PARDAVIMO Singer lopų ma-j 
ftina (pateh ing mašina) labai gerai] 
siuva ir nebrangi. Dar gal ima gauti] 
kitokių šaučlskų dalykų: bara, lenU«| 
nas. Galite atsišaukti šiuo adresu: 

8 . Vtrkntis 
219 W. 97 Str. Chicago, IflLj 

file:///msas
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Pįrmadietii^ Sausio 33, . 1922 

M g J J g A a M g S M M ^ S S S M S S S I M S ^ ^ ir kun. N. Pakalniui į 

Chicagos Žinios o 

^tUS*! 

"DRAUGO" BENDROVĖS SUSIRINKIMAS. 
• 

g o " Bendrovės šėrininku susirinkimas, SėriinAnkai privalo at

sinešti su savim pasiųstus jiems laiškus, arba šėrus. Draugijų 

"Draugo*' šėrMnMų atstovai turi turėti savo valdybos įgalio

jimą. 
Prašome nesivėlinti, kad nereikėtų sėdėti iki vidurnakčiui. 

"DRAUGO" B-VĖS DIREKTORIAI. 

C H I C A G O J E , 

mjoje. 
Šios misijos west Pullmanie-

eiams pasiliks ilgai — ilgai 
Sausio 26 d. 1922 m. 7:30 vai. vakare Aušros Vartų para- [atmintyje, nes be aukų, daug 

pi jos svetainėje 2323 W. 23-rd PL Chicago, Dl. įvyks "Drau- į brangių dovanų tapo įtaisy
ta *Šv. Petro ir Povilo bažny
čiai, kaipo misijų atminimui. 
Jonas ir Barb. Jankauskiai į-
taisė puikia cimboriją už 
$252.50, Kaz. Kukėnas, Kaz. 
ir Petronėlė Kiaupai stovylą 
šv. Kazimiero už 193 dol., 
Juoz. ir Mag. Žilevičiai stovy
lą šv. Antano už 173 dol., A-
leks. ir Agota Juciai stovylą 
šv. Gabrieliaus už 158 dol., 
Vlad. ir Anelė Pere(}niai mi
sijų kryžių už 80 dol. Minėtos 
dovanos yra puikiausios, ko
kias buvo galima gauti. 

t a i kė misijų du asneniu 
apturėjo sveikatą: V. Mičiu-
lis turėjo per ilgų laikų skau
damų kojų, paskutinėje dieno
je misijų, po Šv. Komunijos 
išėjęs i | bažnyčios laukan, pa
sijuto esųs sveiku. K. Jonelie-
nė per 10 metų sirgo vidurių 
liga; gydytojai jos nepagelbėjo 
nors kaipo turtinga moteriš
kė, prie daugelio kreipėsi. Lai 
ke šv. Misijų per 3 dienas kar
šiai meldėsi ir visiškai išgijo. 
Jos suaugę vaikai ir ji pati 
stebisi iš savo sveikatos. 

Reporteris. 

PRANEŠIMAI, 
L. L. PASK. APS. SUS. 

PAMALDOS UŽ MIRUSI 
POPEŽIĮĮ. 

nį detektivas ieškomų susekė 
saliune, 901 So. Desplaines 
gat. Newman pirmasis pradė
jo šaudyti į detektivą. J in su
varė keletu kulipkų. Tečiau 
detektivas turėjo dar tiek sti
prumo, kad tuomi pačiu atsi
mokėjo bėgančiam piktada
riui. 

Chicagos Šventojo Vardo 
katedroje ui mirusį popežių 
gedulingosios pamaldos įvyks j Už keletos minutų detekti-
ateinantį penktadienį. Prasi- ! v a 9 k r i t o i r m i r ė - U ž P ° r o s 

dės 1000 ryta j blokų krito pašautas Newman 
šiaip visų parapijų bažny- i r t a i P a t m i r ė 

čiose pamaldos bus parengtos 
pagal nuožiūros pačių klebo
nų. Taigi, galės įvykti bile 
dienų. 

MŪSŲ BIZNIERIAI. 

KEARNEY REZIGNAVO; 
PASKELBTAS STREIKAS. 

uz-

Iš Chicago Building Trade 
Council rezignavo prezidentas 
Kearney. Penktadienio vakarų 
mitinge Councilo delegatai 
prezidentu išrinko Curran, 
plumbuotojų unijos "busine-
s s " agentų. Pastarasis tuo-
jaus paskelbė streikų prie na
mų statymo Chicagoje„ 

Pranešta, kad sutiko strei
kuoti 28 atskirios unijos. 

Reiškia, pakelta kova pilie
čių komitetui, kuris darbuo
jasi įvykinti teisėjo 
pripažintų darbininkams 
mokesnį. Bet kadangi kai-ku-
rios unijos nesutiko, tai vie
toje jų piliečių komitetas sta
tė darban neunistus darbiniu* 
kus. 

Building Trade Council pre
zidentas Kearney du kartu 
mėgino skelbti abelnų strei
kų visų darbininkų unijų. A-
budu kartu nepavyko. Pasiro
dė, Kearney netekęs autorite
to. Tad jis rezignavo ir tuo-
jaus jo vieton išrinktas kitas 
ir paskelbtas streikas. 

Oficialiai streikas atkreip
tas prieš panaudojimų neunis-
tų darbininkų, kurie ilgas lai
kas dirbo su unistais. Taigi 
norima nusikratvti unistus 

w 

darbininkus ir podraug kovoti 
už senųjų užmokesnį. 

Sustabdyta Chicagoje visa 
eilė didelių statymų. 

BRIDGEPORTAS. Nauja-
sai statomas p. Juciaus dide
lis biznio namas žada būti už
baigtas už kokio mėnesio lai
ko. A. Girgžda. 

PAGERBS CHORO VEDĖJĄ. 

L. Vyčių Chicagos Apskri
tis ir Choras rengiasi prie ne* 
paprasto didelio vakaro, bū
tent, pagerbimui — priėmi
mui naujo chor-vedžio. Gr 

DAILĖS MYLĖTOJAMS. 

West Sidšs lietuviai muzi
kai kalba apie atidarymų 

Landiso t^es t Sidėje konservatorijos 
bei muzikos mokyklos. 

A. Girgžda. 

MOTERYS DARBUOJASI. 

West Side. — Moterų Sa-
^os 55 kuopa laikė susirinki
mų sausio 8 d., Aušros Var
tų par. svet. Susirinkiman at
silankė p-lė M. Brenzaitė. J i 
davė daug naudingų patari
mų. 

Prisirašė naujų narių. Nu
tarė surengti vakariene vas. 
19 d. 

Ši Mot. Sųj. kuopa nors jau
na, bet puikiai veikia. Jos 
narės yra labai danfcsčios. Pa
rapijos bazare darnu ir auko
mis neatsiliko nuo kitų drau
gijų. J i užtai auga ir- bujoja. 

Putino uogelė. 

BENO IR ORKESTROS 
VAKARAS. 

Cicero, 111. — Sausio 15 d. 
par. svet. Šv. Antano par. Be
nas i r Orkestrą surengė labai 
puikių programa, paminėjimui 
dviejų metų nuo beno ir orkes-
tros susiorganizavimo šioj ko
lonijoj. 

Vakaro vedėju buvo p. Ruo
šas. Gerb. kun. H. J . Vaičiū
nui, beno ir orl^štros pirmi-

Chicagos ir apielinkės L. L. 
Paskolos Apskritys laikys me
tinį susirinkimų, sausio 29 d. 
1922 m. 2 vai. po pietų, Sv. 
Jurgio par. svet. (ant Ėridge-
porto). Visi teiksitės neatbūti
nai susirinkti, nes bu s renka
ma nauja valdyba šiems 1922 
metams. 

Kviečia, 
J. A. Mickeliuaias, pirm., 
E. Statkienė, rast. 

einant svetainėn orkestrą, va
dovaujant L. Krekščiunui, už
grojo maršų priėmimui gerb. 
šviečiu. Toliaus orkestrą už
grojo girtuoklio marša. Pasi
kėlė uždanga. Ant estrados 
sėdi girtuoklis žmogus ant 
bačkos, kaip karalius ant sos
to. Girtuoklio monologų, la
bui juokingų, pasakė muzikan
tas J . Brazauskas. 

Toliaus kalbėjo gerb. kun. 
N. Pakalnis. J is aiškino delko 
mums lietuviams yra reika
lingi lietuvių kalbos literatū
ros knygynai, kaip tai cice-
riečiai turi Šv. Kazimiero vie
šų knygynų. Gerb. kalbėtojas 
ir daugiau gerų pamokinimų 
suteikė klausytojams. 

Taipgi kalbėjo ir didžiai 
gerb. klebonas kun. H. J . Vai
čiūnas. J is kvietė labiausiai 
jaunimų prie gerų knygų skai
tymo ir prie veikimo. Paskui 
padarė rinkliavų Šv. Kazimie- ^ t į m į 
ro knygyno naudai. Aukojo: 
kun. H. J . Vaičiūnas $2.00; 
po $1.00: kun. N. N., mnz. Z. "ŽEMAITIJOS" L. V. KOMI 
Noreika ir Leo Lelek. Su smul T E T 0 susirinkimas įvyks pirma

dieny, sausib 23 d., 8 vai. vak. 
Mark Wbite Sq. svetainėje. Visi 

ŠV. KAZIMIERE AKAD. Rė
mėjų 1-mas skyrius laikys susi
rinkimą antradienyj, sausio 24 d., 
7:30 vai. vakare, Šv. Kryžiaus pa-
rap. svet. 

Pageidaujama, kad narės kuos-
kaitlingiausiai atsilankytų, nes bus 
renkama nauja valdyba. Taipgi 
narės nepamirškite su metine mo-

M. Mikštaitė, rast. 

kiomis aukomis viso surinkta 
$12.40. Taip ir užsibaigė pro
grama. 

Paskui orkestrai grojant, 
jaunimas linksminos iki vėlu
mos. 

Ten buvęs. 

Komiteto nariai paskirtu laiku ma 
lonėkite susirinkti. 

L. Apolis, rast. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Te mykite! 
Knygos iš Lietuvos. 

LIAUDIES TEATRAS — NERVAI — 3-jų veiksmų 
komedija. Dalyvauja 8 asmenys. 84 pusi , didelis 
foratas. Vertė J / S . Kaina 40c. 

GYVENIMO AKORDAI. — Parašė Vaidiliutė. Puslapių" 
163. Gražus pasiskaitymai. Graži išvaizda 50c. 

BOTANIKOS VADOVĖLIS. — Verte Vilkaitis. Joje 
aprašyti vijoki augalai. Paduota 136 paveikslė
liai. Puslapių 63. Labai naudinga knyga 50c. 

GERŲ I R BLOGTJ RASTTJ S K A I T Y M A S . — Parašėį 
Dr. A. Maliauskisr 82 puslap. J i nurodo kaip pa
sekmingai naudotis spauda 15c. 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI. — Parašė/ Pr. Žadeikis. 
I dalis 164 pusi. su keliais paveikslais. Joje ap
rašyti Jvairųs atsitikimai karo laiku Lietuvoje nuo 
1914 m. iki 1916 m. Kaina . . • • 60c. 

VEIDRODĖLIS. — Esmaitis. Jame telpa priešinių rin
kinėlis paišybos pradžiai. Kas nori išmokti piešti 
įvairius daiktus, teįsigįjų šių knygų kaina 70c. 

VARGELIŲ ŽIEDAS. Eilų rinkinys. Surinko R. Ži-
buntas. Knyga 52 pusi \ . 25c. 

TIKĖJIMO KLAUSIMAI. Parašė kun. J . Gerutis. 
Tas labai svarbi knygą, kiekvienam reikėtų jų įsigyti. 
230 pusi ,' 75c. 

ODESĖJA. Homero veikalai. Tai labai gražios eilės is t 
senovės graikų gyvenimo. Vertė D-ras J . Balys. 292 
pusi , $1.50 

DUONELAIČIO RAŠTAI. Mokykloms parinko ir pa
aiškino M. Biržiška. Pirmoji dalis: ištraukos ir priedai. 
Antroji dalis: Duonelaičio gyvenmas raštai ir kalbos pa
aiškinimai. 202 pusi. Kaina ** ;'• \ :-. $1.00 

DRAUGAS PUBJJSHING COMPANY, 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, UI. 

mmmmmmmmmmmmmmmm 

ŽUVO DETEKTIVAS IR 
PLĖŠIKAS. 

MISIJOS. 

Pagarsėjęs Chicagoje jauna^ 
] l&šikas Eddie Newman per-
niai areštuotas už keletos ban 
kų apiplėšimų. Kadangi Chi-
ragoje piktadariams lengva 
pasiliuosuoti po paranka, tad 
profesionalis parankininka s jį 
paliuosavo. 

Pereitų gruodį Newman bu
vo šaukiamas teisman. Tečiaus 
neatsiliepė. Reiškia, pradėjo 
slapstytis. jkėjus visas misijų išlaidas, 

Jį surasti ir suimti pavesta .pampi j ai paliko apie 1000 dol. 
detektivui Paldina- Penktadie-1 nežiūrint bedarbės šioje kolo-

I 

West Pullman, III. Tėvas Al
fonsas Marija gruodžio mėne
syje aplankė West Pullmanų 
su šv. Misijomis, kurios tę
sėsi per 8 dienas. P e r visų 
Misijų laikų ant kiekvienų pa-

I maldų žmonių buvo pilna baž
nyčia. Pats misijonierius ste
bėjosi iš žmonių maldingumo 
ir lankymosi prie Šv. Sakra
mentų. ' 

Per penkias dienas maždaug 
visa parapija kasdienų ėjo 
prie Šv. Komunijos. Savo au
komis taipat \vest pulmanie-
čiai stebino visus, nes, atmo-

KAIP JUSU AKIS 
—' * 

Ar e*i nervuotas, kenti galvos 
skaudėjimą, ar tamietos ak)s 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip. tuo jaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
sutelks tamistai geriausia pa
tarnavimą. 

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

Kambarys 14-15-10-17 
Vil ia i PLATFS AptJettos 
Tėmykite mano parašą.. 

Valandos: Nuo 10 ryto iki t 
va. Nedėliomis nuo 9 ryto. iki 
11 dien. 

K A S G E R I A U 

\ 

A R 

AUKSINAI? 
Nevienas laužo sau galvų, kaip čia geriau butų siųsti pinigai } 

Lietuvų ir kaip pačiam važiuojant geriau jie nusivežti su savim — 
AR AUKSINAIS, AR DOLERIAIS. 

Žinant, kad vokiečių markė pakils, gerai butų dabar prisipirkti 
daug markių, nes jos yra pigios. 

Bet žinant, kad markė da labjau kris žemyn, tai tuomet beabėjo 
butų geriau doleriais siųsti pinigai į Lietuvų ir pačiam važiuojant vež
tis dolerais, nes tai yra pinigai pastovus, jų vertė nemažės. s 

KAIP GI ISTIKRŲJŲ BUS SU VOKIEČIŲ I L G A I S ? 

Turbūt nieks to nežino tikrai. Apie tai galima tiktai SPĖLIOTI. 

\ • Todėl daugelis lietuvių dabar gabena pinigus į Lietuvų doleriais, 
o kiti vėl pasirenka dvejopą būdą: padalina savo pinigus į dvi dali 
ir vienų dalį persiunčia auksinais, o antrų dalį doleriais. > 

« 

Jie taip sau galvoja: jeigu pralaimėsiu sn auksinais tai bent lai
mėsiu su doleriais. 

DIDŽIAUSI, MODERNIŠKIAUSI PA
SAULY UATVAI, ŠAUNUS AJPSI--

Ten 
ĖJIMAS SU KJEUCATV1AIS. 
yra viet vietinis agentas Jusu mieste 

ar netoli jo. 
Į Lietuvų, Lenkiją, Ukrainą ir 
visa3 Baltiko Valstijas tiesiai 

} Hamburgą 
SAXONIA Kovo 7 
Cabin f 130.00 U I Kl. $103.50 

Taksų $6.00 
Per CHERBOURG SOUTHAMPTON 

LTVERPOOL and GLASGOW 
SATURNIA (iš PorUando) Vas. 16 
ALBANIA (Cabin tiktai) . . Vas. 18 
ASSYRIA (13 Boston) . . Vasario 4 
AQUITANIA Vasario 7 
Per AngUa ar. Hamburgą i Danzig 

$100.50 
Per Liepoją $110.00 

Tai $5.00 

: • : « • • • • » » » • • • • • » » • • • • • » % 

PER ' 'DRAUGĄ'' GALIMĄ SIŲSTI PINIGAI KAIP NORINT — AUKSINAIS IR DO
LERIAIS IR LIETUVOJE UKIG BANKAS IŠMOKA KAIP KAS NORI ARBA DOLE-
RAIS ARBA AUKSINAIS. 

DRAUGO PINIGŲ SltfNTIMO SKYRIUJE GALIMA TAIP-PAT NUSIPIRKTI DRAF-
TŲ DEL VOKIŠKŲ MARKIŲ IR TUOS DRAPTUS IŠSIMAINYTI VAŽIUOJANT Į LIK 
TUVĄ, BERLYNE ARBA KAUNE. 

Draugo Pinigu Siuntimo Skyrius 
2334 S. Oakley Ave., Chicago, III. 

Telefonas: Roosevelt 7791 
jHsHsHt^^sfc^^ 
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