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1KETAI-V0L. VU. No. 20 

ČEKOSLOVAKIJA PRIPAŽINO LIETUVA- WASHINGT0N, sausio 25 ( H t a ) . — Čekoslovakijos 

vyriausybė pripažino Lietuvos respubliką "de jure." 

Šiandie Popežiaus Kūnas 
Laidojamas 

KUOMET PASIBAIGS WA-
SHtNGTONO KONFEREN

CIJA? 
ŠIMTAI TŪKSTANČIU ŽMONIŲ APLANKĖ 

B A Z I L I K Ą 
ROMA, sausio 25. — Oficia- vo laikomos. Tokios pat pa-

liai paskelbta, kad mirusio po-,maldos bus laikomos kasdien 
pežiaus Benedikto XV kūnasT per devynias dienas. 
šiandie bus padėtas Šv. Pet
ro bažnyčios kripton ir tenai 
paskirtoje vietoje užmūrytas. 
Tę/iau gedulingosios pamal
dos už mirusį popežių seks 
dar keletą dienų visose pasau
lio bažnyčiose. 

Benedikto XV kūnas ligi va
kar publikai buvo išstatytas 
Švenč. Sakramento koplyčioje 
už stambiųjų geležinių grotų, 
taip kad niekas negalėtų pri
eiti. Žmonės, praeidami pro 
šalį, galėjo aiškiai mirusį ma
tyti. 

Dešimtys tūkstančių žmonių. 

Vakar pro Švenč. Sakrame
nto koplyčią praėjo ir Bene
dikto XV pašarvotą kūną ma
tė, .jdešimtvs Rūkstančių žmo
nių. 

ROMA, sausio 26. — Šian-
die Vatikane yra reprezentuo
jamos 27 atskirios valstybės. 

Taipat ir kitose Romos ba
zilikose ir bažnyčiose kasdien 
seks pamaldos. 

Vasario 1 d. bus paskutinės 
Šv. Petro bazilikoj pamaldos 
susirinkus visiems Romoje e-
santiems kardinolams. Gi ant 

< <?r » 

rytojaus Sikstino koplyčioje j - • ^ g 
vyks kardinolų conclave, ty. ^ ' j r ^ k o n f e r e n c i j a 

prasidės susirinkimas rinkti p e r i l g a j ^ ^ 
nauj !} popežių. Popežius ren- yisgi t v i r t i n a m a ; k a d į d e . 

šimtį dienų konferencija turės 

V7ASHINGT0N, sausio 26. 
— Čia nusiginklavimo konfe
rencija perilgai užsitęsė. Pa-
cifiko ir karo laivynų " šven
tės^ klausimai jau senai iš
spręsti. Sutartis jau sustaty
ta ir visų keturių valstybių 
vyriausybių patvirtinta. 

Bet daugiausia vargo su Ja
ponija ir Kinija Shantungo ir 
kitų teritorijų klausimuose; J a 
ponai su kinais jokiu būdu ne
sutinka. Mėginta įvairių prie
monių abidvi pusi sutaikinti. 
Tečiaus iki šiolei vis dar ne- 'Jo kova su militarizmu bus 

27 VALSTYBĖS REPRE-
ZENTUOJAMOS 

VATIKANE. 

DAR APIE RUSIJOS CARO 
NUŽUDYMĄ. 

Paskelbti apie tai dokumentai. 

Tarpe jų yra ir Rusija. 
Kai-kurios didesnės valsty- Įpaikina tomis dienomis pas

kelbti čia dokumentai, užvar-

MASKVA,* sausio 25. — Jei 
iki šiolei butą kokių-nors abe
jonių apie Rusijos caro Nika-
lojaus ir jo šeimynos likimą, 
tai šiuo kartu tas abejones pa-

idinti -Paskutinės Paskutinio Tą p r o j e k t ą Anglijos pre- > s su Prancija sąjungon in-
Lietuva, Japonija, Kinija ir l C a r o D^nos." 

bės turi ambasadas. Mažės 
M»ės — pasiuntinybes. 

mieras kituomet indavė buvu
siam prėmierui Briand. Kuo-
met pastarasis rezignavo, pro-
jjektas naujam prėmierui Poin-

JAPONIJOJE PAKYLA A N - ! n a m i ™ gydytojas Boikin, w , ^ n e p a t i k o . Taigi, jį p e * 

Turkija neoficialiai reprezen-! A n o t t o skelbimo, caras, ca-
tuojamos Vatikane. j H e n ė > Ju 8 U n u s Aleksis ir vi-

!,8os keturios dukterys, taipat j • 

Prancija Stato Reikalavimus 
MATYT, ANGLIJA SU TUO NESUTIKS 

PARYŽIUS, sausio 26. — but atmainyta. Žodis ' " a g -
Prancijos premieras Poinca- resivumas" turi paliesti ne 
re pertaisė Anglijos premiero ,vien vokiečių briovimąsi pran-
'Lloyd George projektą abiejų cuzų teritorijon, bet ir į ne-
valstybių apsaugos sąjungos lutrales ir okupuojamas zonas. 
klausime. 4. Prancija nori, kad Ang-

TIMILITARIZMAS. 
*** <* ' 

atliktą, parlamente. 
i**3 

/šaudyti Jekaterinburge liepos 
!l6 d., 1918 m. 

Caro brolis Michail sušau
dytas Perme liepos pabaigoje. į 
Didieji kunigaikščiai .Sergiei, 

karnas slaptu balsavimu. 

Pasibaigus rinkimams. 

Popežiaus rinkimams Siks
tino koplyčia uždaroma ir vi
duje specialiai paruošiamos 
kardinolams vietos abiem ko
plyčios pasieniais. 

Kiekvienas kardinolas turi 
kresę sėdoti ir -priešais staliu-

baigtis. 

TOKYO, sausio 26. - A t i - ! K o n 8 t a n t i n i r k i t i " d * * 1 * * 
daryta Japonijos parlamento 
sesija, Tuotarpu tarpe šalies 

1 gyventojų smarkiai plinta'an-

BONUSAI REIŠKIA NAU
JAS TAKSAS. 

Tuotarpu taksų jau ir taip 
perdaug. 

i VV ASHINGTON, sausio 26. 
j ką su klauptuvu, *ur Mtų ga- _ g bonusais karo vetera-

Žmomų ėjimas eilėmis pra-L. a t s ; k l a v m t ; O U D O i m s a i s K a r o vetera-
*M™ 7 00 rvH ir bais-ėsi 8 00 ' nams, apie ką kongrese pakel-
Sioejo i .UU rytą ir Daigesi v.w ankstėliau ant kiekvie- *. • f J v. 
vakare. Kas kiekvieną minu-I * 1 C \ * , , M f n ! *** " ™ k l a u s i m a 8 > n e ž i m a 

no kardinolo išskleistas bakla-įfcas gajj į§0įti. 
Pinigyno sekretorius kon

greso būdų ir priemonių rasti 
komitetui pranešė, kad bonu-
sams bus reikalinga mažiau-

kimas. 
Kiekvienas kardinolas gali 

ta galėjo praeiti po 150 žmo
nių. 

Paskutinį kartą pamatyti 
i . . u • I but išrinktas popeziunu. bu-mirusį popezių suplaukė skai- > t f •,___._ 

tlingiausios įvairių luomų mi
nios. Bet dauguma italų val
stiečių, kaip vietinių, taip ir 
netolimų Romos apylinkių. 

Tuomi paskutinį kartą mi
rusiam atiduota pagarba. 

Vargdienių globėjas. 

si rinkimo ir balsavimo metu 
jie visi yra lygus. 

I r kuomet kuris kardinolas 
po slapto balsavimo apturi 

timilitaristinė kampanija. Gy
ventojai savo ' atstovų parla
mente reikalauja, idant jie bū
tinai sumažintų nuolatinę ar
miją iki gaįiraojo mažiausio 
laipsnio. Taipat reikalauja-
n * ų p u i ^ j l ?bęb.ajį valsty-
bės ginfcUviinasįp > 

Parlamente yra nemažai ir 
militarismo šalininkų ir pačių 
stambių militaristų. 

Todėl prasidėjus diskusi
joms apie armiją parlamente 
turės pakilti didžiai aštri ko
va. Iškalno nelengva pasaky
ti, kokias duos pasekmes ta sia 3 miliardų dolerių, 

Jei bonusai bus duodami [kova/ Tik spėjama, kad var-
t veteranams dalimis, tuomet V a i militaristai atlaikys ko-

dvi trečdali visų susirinkusių j per pirmuoju du metu bus rei- v o s lauke, 
balsų, tuomet visų kardinolų | kalinga apie 850 milionų do-
"baldakimai nuleidžiami žemyn, 
išėmus vieną, po kuriuomi y-

Benediktas XV buvo aukš- j ra išrinktasis, 
tos kilmės. Tečiaus jis visas f Tuomet visi kiti kardinolai 
savo gyvenimas pasižymėjo pakyla ir išrinktajam atiduo-
vargšų šelpimu ir globojimu, f da pagarbą galvų palenkimu. 

lerių. Tuos pinigus galima 
gauti tik spečialėmis taksomis. 

f Pinigyno sekretorius netiki, 
'kad tuomi klausimu butų gali- WASHINGTON, sausio 26. 
ma gauti kiek pagelbos iš pa Baltuose Namuose įvyko po-

NAUJA SUTARTIS SU 
VOKIETIJA. 

Alpajevske, už 60 mailių nuo 
Jekaterinburgo. 

Carienė buvus energinga. 

Tų raštų autorius medžiagą 
tam išleidimui surinko nuo pa
čių tų tragedijų aktorių. J is 
paduoda indomų caro šeimy
nos paskutinės valandos vaiz
dą. 

Nikelaį, rašo jis, neatkreipė 
nei mažiausios domos į visa 
tai, kas aplinkui veikėsi. Bet 
carienė buvus labai energinga 
ir vedusi tarybas su kunigaik
ščiu Dolgoruki ir kitais atvyk
stančiais į Jekaterinburgą. 
Tos tarybos palietė norą kaip 
nors pasiliuosuoti iš bolševikų 
nelaisvės. 

Uralo sovietas nuosava ini-
ciativa nusprendė nužudyti ca
rą ir jo šeinryną, kuomet pa
vasarį 1918 m. Uralo kazokai 
ir čeko-slovakai grūmojo pa
imti Jekaterinburgą. 

Keli socialistai revoliucionie 
riai, sovieto nariai, ragino bol
ševikus paskubėti su tuom nu

eitų ir Lenkijos apsauga. 
5. Nuolatinis lygiomis teisė

mis kooperavimas abiejų ša
lių generalių štabų. 

Kalbama, kad prem. Lloyd 
George sutiks su 1-uoju, 2-uo-
ju ir 5-uoju posmais. Bet su 
kitais tegu sau Prancija žino
si. 

Ne Anglija, bet Prancija 
reikalinga tos apsaugos sąjun
gos. Kad tuotarpu Prancija 
drįsta statyti nuosavus reika
lavimus. Argi tai nestebėti-

jna. Jei išalkusiam duodama 

taisė ir pasiuntė Londonan. »* 
Štai koki premiero Poinca-

're nauji posmai: 
1. Sąjunga turėtų but ne-

apribuotam laikui vietoje de
šimties metų. ? * 

2. Prancija taipat ir Angli
jai žada ruoti reikalingą pagel 
bą, jei prieš Angliją pakiltų 
bent kokia agresija. duona, tai jis ją atmeta ir rei-

3. "Vokietijos agres^vimo" kalauja kepsnių. Taip elgiasi 
prieš Prancija definicija turi j Prancija. 

Palaiminimas. 

skolintų Europai miliardų. "litinė vakarienė. Prezidentas\žudymu. 
Todėl ypatingą prie jo pri

sirišimą turėjo darbininkai ir 
valstiečiai. Todėl Romos dar- j Rinkimai pabaigti. Praside- pavojinga. Nes šiandie poka-
bininkai didžiausiais būriais ė-į'da apeigos. Išrinktas p o p e - 4

r i n e s taksos jau ir taip dide 
jo Šv. Petro bazilikon pasku- žius, Jydimas kardinolų, eina į 

I Tuotarpu ant visuomenės su republikonais senatoriais 
užkrauti speciales taksas yra sutaręs padaryti naują sutar

tį su Vokietija. Pasiremiant 

tinį kartą pamatyti savo glo
bėją, kovotoją už pasaulio ra
mybe, krikščionybės ramybę. 

Rinkimai. 

Pirmosios iškilmingo š i o s 
gedulingosios š v. M i š i o s 
Šv. Petro bazilikoje vakar bu

lės. Naujos taksos pakenktų 
priešakinį bazilikos balkoną atgaivinti reikalus ir pramo-
priešais didelę aikštę, kur» n c # 

visas laikas žmonių minios nei 
PADĖKOTA PREZIDENTUI 

IS VATIKANO. 
juros siūbuoja. 
' Ant balkono iškabinama po
pežiaus vėliava. Iš ten nau
j a s popežius pirmu kartu lai- r WASHINGTON, sausio 26. 
miną minias ir visą pasaulį. 

74 ALKOHOLIO AUKOS 
NEW YORKE, 

|Yorko dalis) per devynias dier 

[nas suskaitvta 74 žmonės, už-
I sinuodiję namie dirbamais 
svaigalais. Tarpe jų 11 mo-

iteni. 

tąja sutartimi butų įsteigta 
bendra komisija ir jai butų pa
vesta ištirti abiejų valstybių 
nuostolius karo laikais. Pasek-
'mėje turi sekti atlyginimai. 

Nužudyti nakčia. 

Tą baisų darbą apsiėmė at
likti darbininkas Jerntakov. 
J is su trimis kitais pagelbinin-
kais 10 valandą vakare nuvy
ko į namus, kuriuose buvo lai
komas caras su šeimyna. Te
nai jis visai šeimynai liepė 

INDIJOJE PADĖTIS LABAI; s u e i t i r u s i n 

RIMTA.-

— Mirus popežiui Benediktui 
XV, prez. Hardingas per val
stybės sekretorių Hughes pa
siuntė Vatikanan kondolenei- ^Anglijos . Indijoj padėtis yra 
ją kardinolo Gasparri vardu, (labai rimta. Kaip indėnai, 

Kardinolas Gasparrį tad a t - - t a i p magometanai į anglus pik 

Caras, carienė, visi jų vai
kai ir gydytojas Boikin susta-

BOMBAY; Indija, saus. 26. M P r i e s i e n o s - P e r « k a i t y t a s 

- V i e š į s čia-Anglijos lordas i 0 i e m s s o v i e t o nusprendimas. 
Northcliffe praneša, jog visoj *:ir t u o Jaus visi sušaudyti. 

Pirmą valandą po pusiau-

sakė prezidentui Hardingui. j t a i atsineša. Reikia laukti di-
NBW YORK, sausio 26. -į j u j m i g t u Bellevue ligoninių Dėkoja jam už išreikštą są- dėlių nuotikių. 

Aną dieną čia vienoje policijos jdirektorius O'Hanlon tvirtina/- jausmą mirus popežiui. Kar-
nuovadoje pranešta, kad Bro- • ka(j N e w Yorke su "moon- |dinolas atsakyme pažymi, kad 
oklyno prieplaukoje atrasta be * s h i n e " baisenybės veikiasi. ['Benediktas XV buvo didis lab 
sąmonės 4 vyrai ir 1 moteriš
kė, užsinuodiję namie gamina
mu alkoholiu (moonshine). 

Policija visus paėmė ligoni
nėn. Visiems grūmoja apia-

MIEGAMOJI EPIDEMIJA 
RUSIJOJE. 

daringų darbų ir pasaulio ra
mybės popežius. 

SMAUGIA PRAEIVĮ. 

iCHICAGO. — Šiandie nepas
tovus oras; gali but sniego; 

RYGA, sausio 26. — Iš Ma
skvos praneša, kad tenai ir 

kimas arba kitos kokios ne- į kitur platinasi kažkokia mie- ' truputį šilčiau. Vakar žemiau 
pagydoįamos ligos. gamoj i epidemija. J i pakilusi ; sia temperatūra buvo 9 laips 
"Pačiame Manhattane (New iš bado. įniai. 

Vienas plėšikas užpuolė gat 
vėje praeinantį TValterį Stan-
ge, 1017 Montana g a t 

^Kuomet žmogus iškėlė ran
kas, plėšikas jam aplink kak
lą apsuko virvagalį ir pagrū
mojo pasmaugti, jei tas nera
miai užsilaikysiąs. 

nakčio tų. visų aukų lavonai 
paimti artimąjin miškan ir su
deginti. 

Caro paskutiniai žodžiai bū

viams. Tai labai svarbu, nes 
per tą miestą prieš karą ir da
bar pervažiuoja daug lietuvių. 

T ? : " T a . p tad jau mes dau- S u g i t a r t a g u « H o l a n d . A m e r i . 

SOCIALISTAI NIEKO KLAI. i TAURAGĖ. Apskrities val-
PĖDOJ NBOELBSTA. fdyba išleido šio turinio plaka-

tą: 
KLAIPĖDA. Klaipėdos ka- P" i e t i . Vt^™* s a v o W o 89-

ro invalidų tarpe eina didžiau- «as puses ir mokėk jas atitai-
sia propaganda prieš Klaipė- syti: Ar žinai, kad: 
do s prisidėjimą prie Lietuvos, i t 1921 m. apskritis turėjo 
Mat jie bijo, kad susidėjus su j78 smukles. 2. Mokyklų buvo 
Lietuva jie nustosią dabar gau 72. 3. Smuklėms suplaukė iš 
namo socialio aprūpinimo. Lie apskrities 9,401 auksmų. 4. 
tuvos socialdemokratų kelionė [Mokykloms, išleista 894,000 
Klaipėdon, rodos mažai ką į I auksinų. 5. Tuo būdu tavo 
juos paveikė. Gal socialistai! apskritis buvo daugiau, kaip 
liaudininkai juo s įtikintų, ge- ^ š i m t s karh, gailesnė. 6. Tu 
rians del jų ateities. Butų i d < ^ i n e savo vaikams užtren-
gal ir laikas, kad socialistai!k e i ™W^ d u r i s - 7- G a l ė J ° 
liaudininkai ir kitų partijų at-i ^ v o apskritis bent 10 kartų 
stovai atvvktų į Klaipėdą ir J Augiau mokyklų turėti. 8. 
užmegstų tiesioginius ryšius I Gerdamas degtinę atsimink, 
ypač su visomis politinėmis 1 k a d bogini savo vaikų ateiti, 

. . y]o iuk toj ateity guli tavo lai-
grupemis. ! J

r t «L " . / 6 

fmė. 9. Neleisk savo turto ir 
LIETUVIAMS K E U A U J A N - [ s v e i k a t 0 S v ėJ a i s> s k i n k k e l i a į 

šviesą. 10. Reikalauk, kad val-TIEMS PER OLANDIJĄ 
PAGELBA. 

sčius steigtų daugiau mokyklų 
ir nesrgailėk joms triųso ir 
skatiko. 

HAAGA. Olandų sost. Haa- Kalbamas plakatas iškabin-
goj įkurtoji Lieetuvos Pasiun- ta visose apskrities įstaigose, 
tinybė teikia vizas ir kitokia mokyklose, smuklėse ir t. p. 

paramą grįžtantiems per Rot- TAURAGĖ. Pastebėta, kad 
terdamą (apskritai per Olan-1 pastaruoju laiku mėginama 
diją) iš Amerikos, Argentinos, I kontrabanda gabenti mėsą į 
Anglijos ir kitų šalių lietu- (Vokietiją. Sienos sargyba, to-

giau niekur kitur nebusime 
siuntinėjami.' 

sutiko pranešinėti pasiunti-
Žmogus, suprantama, tylė- r

nybei apie grįžtančius lietu-
jo. Leido iškratyti kišenius. 
Piktadaris pelnė vos vieną do-
lierį, su kuriuomi ir nudūmė. 

Chicagoje pavogta 11 auto 
mobilių paroje sausio 24—25 d. Ininkų išnaudojimo ir tt. 

kios kontrabandos jau apsčiai 
suėmė. 

P I N I G Ų KURSAS. 
can Line" ir kitais didžiųjų] Svetimų šalių pinigų vertė, 
laivų linijų savininkais, kurie mainant nemažiau 25,000 dol. 

vius ir tuo būdu bus mūsų at
stovo kiek tai galima grįžtan
tiems lietuviams, suteikiama 
reikalingos pagelbos, kad ap
saugojus nuo visokių šmugel-

sausio 25 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.22 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.33 
Vokietijos 100 markių .50 
Lietuvos 100 auksinų .50 
Lenkų 100 markių .03 

INCORRECTLY DATED 1 
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LAISVOJI TRIBŪNA. 
1 KOMUNISTAI APGAVIKAI. 

(Kiekvienas laisvai tetaria savo naomonę. ir ui ją atsakomybę 1 

Tai daugiaus negu ap, 
— jie iš badaujančių 
žmonių atėmė paskutin 
kotą jiems duonos kas 

Mes esame girdėję 
bai * senai, kad bolševil 
žulikai , kad bolševik 
žmonių parazitai kur k 
sesni nei kapitalistai, b 
aš taip ir daugelis nenc 
tam tikėti. Ir štai, o i 
Didžiausias apsivylimas 
vikai daugiaus negu žu] 
jie žmogžudžiai? 

Juk tais tūkstančiai 
rių, kuriuos amerikiee 
aukojo Rusijos badi 
šelpti butų buvę galimi 
bėti tūkstančius Pavolj 
daujančių žmonių nuo i 
jeigu jų bolševikiškas ] 
of Soviet Bussia kom 
pasiuntęs Rusijon, t. y. 
tojęs tam tikslui kuri 
buvo aukoti. Bet ne, ti( 
pasivogė baduolių pini 
juos leidžia komunistin 
pagandai Amerikoje — 
uimui tamsių žmonių. T 
pu kaip Rusijoje m 
žmonių kenčia badą, 
nuo bado ir ligų epedeu 
merikiečiai " drangai'' 
nigus suvartoja "gilinir 
munizmo"! 

Ar-gi tam mes aukoje 
vo sunkiai uždirbtus dc 
Aš kaipo aukotojas ir 
su kitais aukojusiai 
Friends of Soviet Russi 
tetą Rusijos baduoliam 
kins amerikiečių bo 
darbus smerkiame ir vie 
reiškiame, kad jie yra 
kitas kaip tarptautinis 

Visiems yra žinoma kad šel
pimui Rusijos badaujančių 
žmonių amerikiečiai bolševikai 
yra įsteigę komitetą aukoms 
rinkti — Friends of Soviet 
Russia, 

Amerikiečiai užjausdami ba-
daujantiems žmonėms gausiai 
aukojo Rusijos baduoliams 
šelpti. Aukavau ir aš. Bet štai 
pasikalbėjime su lietuvių ko-
munistų " veikė jais'' paaiškė
jo, kad tos aukos eina ne Ru
sijos baduolių šelpimui, bet 
komunistų agitacijai Ameriko
je. 

Lietuvių komunistų agitato
rius K. O., besikalbant man, 
pasakė, kad Friends of Soviet 
Russia komitetas turi formali 
įgaliojimą iš Rusijos sovietų 
valdžios visas piningines au
kas surinktas Amerikoje Ru
sijos baduoliams šelpti, suvar
toti vietos komunistų propa-
randai. Todėl Friends of So 
[viet Russia kom. surinktus 
pinigus nesiunčiąs Rusijon, bet 
suvartojus čia pat Amerikoje 
komunizmo platinimui. 

Jis man pasakė, kad Friends 
of Soviet Russia komitetas 
duoda pinigų agitacijai ir lie
tuviams bolševikams —"Lai-
jsvės" įr "Vilnies" pasekė
jams iš surinkti] aukų Rusijos 
baduoliams šelpti. Iš Friends 
of Soviet Russia komiteto lie
tuviai bolševikai gauną tiek 
pinigų, kiek jie surenka aukų 
Rusijos baduoliams šelpti. 

Beto Friends of Soviet Rus
sia komitetas, mokąs agitato
riams agituojantiems, kad 
žmonės dėtų aukų per juos 

kių bolševikų agentų k 
G. tvirtinimai yra gryn 
melas. 

J. L 

ditai. jeigu jie greitu la 
Rusijos baduoliams, po 5 0 - ^ ^ ^ n e i r o d y s , 
60 dolerių į savaitę ir dar ko-' 

į mišeną. 
Tai išgirdęs aš nustebau. 

P Juk mes dėjome aukas Rusi-
1 jos baduoliams, bet ne komu- J 
inizmo platinimui Amerikoje? 
j Juk tie bolševikiški agitato

riai kaip Mizara. Bimba, 6a-
I siunas ir Ko, kurie mitinguose 

krokodiliaus ašaras liejo šauk
lį darni aukoti Rusijos baduo

liams gelbėti, kurie sakėsi esą 
darbininkų tikrais prieteliais. 
k o m u n i s t a i s , t i e žmonės y r a 
apgavikai, tie žmonės yra pa
samdyti už pinigus mulkinti 
darbininkus, jų kruvinu pra
kaitu uždirbtus skatikus čiulp
ti! 

Tai apgavikų kompanija f 

VISUOMENĖ NERIU 
Jau kelios dienos ka 

me gavę J. Lino st 
"Komunistai apgaviką 
eiaus neskubėjome jo d 
kraštin. 

J. Linas aukojęs 
b a d u o l i a m s p e r " S o \ 

Rusijos Draugų" fondj 
juto skaudžiai prigauti 
nuostabu kad jis per 
svaido į savo ir plačios 
m^nės išnaudotojus — t 
kų fondo steigėjus. 

i 
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IŠ VERGIJOS I LAISVĘ, f 

(Pabaiga.) 
Ir Bakeris, nieko nelaukdamas, stropiai 

stvėrėsi darbo, nežiūrėdamas savo išba-
dėjimo ir tiek užsidirbo pinigų, kad galėjo 
nusipirkt geriausius pietus visame savo 
gyvenime. Kaip jis dabar buvo linksmas, 
kad galėjo nugalėt vakarykščią .savo pa
gundą! 

Jo uolumas patiko kapitonui. "Ar ne-
pasiliktum čia keletą dienų padėt iškraut 
laivus?" kreipėsi j i s į Bakerį. 

Sis pasiūlymas buvo priimtas su dėkin
gumu, nes vaikas tikėjosi tuo būdu užsi
dirbt sau pakankamai pinigų likusiai aš
tuonių — dešimtų myliu kelionei ligi 
Gamtonui. 

Kad išlaidos butų mažesnės, jis nakčia 
vėl eidavo gult į tą budelę; tik jis visuo
met būdavo taip alkanas, kad jam sunku 1 

beliko jam 
tiesų didel 
sius. 

Dabar ti 
do mokyk 
nušvito, ke 
kyklos tro 
puikiausi ] 
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kiek tai ja 
švariau at] 
vis viena i 
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mirties, 
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PIRMASIS LIETUVOS GAI 
LESTINGUJŲ SESERŲ 

SUVAŽIAVIMAS. 

(Pabaiga). 

Suskilo. 

Galų gale suvažiavimas su 
skilo į dvi dali, būtent į Kris 
tutienės vedamąją ir į profesi 
nę. Pastarosios pagrindas gry 
nai darbininkų profesinės są 
jungos. Tačiau nežiūrint be 
galimai įtemto agitavimo dau 
guma gailestingųjų seserų ; 
1' profesinę'' sąjunga šalta 
žiuri. Todėl drąsiai galima ti 
keti, kad ir palengva įsikurs 
Lietuvos Gailestingųjų Seserį 
Sąjunga, kuri atatiks sav( 
vardui ne kokia nors "profe 
sinė , , kurių praėjusiais me 
tais Lietuvoje buvo privisę. 

Reikia pabrėžti, kad Gai 
lestingųjų Seserų Sąjunga Lie 
tuvoje labai pageidaujama 
Tos Sąjungos kūrimui karšta 
pritaria Steig. Seimas, Valdžit 
ir plačioji visuomenė. 

Darbo daug. 
ulijonai i šiandiena pažvelgus į Lietu 

miršta v o g miestų liaudį ryškiai ma 
mijų, a-
' JU Pi-
mui ko

tai jos tris rųšis: pirmoji rų-
šis krauna sau milijonus, kas 
diena puotas kelia ir skęsti 
šampano bangose, tai Lietu 

ome sa- j Vos įvairus šmugelninkai, ma 
kleriai ir t. t ; antroji rųšis— 
tai Valdžios menkai aprūpinti 
valdininkėliai, kurie brangen^ 
bės prislėgti pusbadžiai mis
dami aimanuodami velka kas 
dieninį savo gyvenimo jungą 

kaip E. 
liausiąs 

j i n a s . 

olerius ? 
drauge 

as per 
ia komi 
is, šito-
>lševikų 
ešai pa-
ne kas Kuomet šiandien vis daž 

ai ban- niaus kalbama arpie bolševike 
uku do j fondo pinigų aikvojimą n< 
kad to- Rusijos baduoliams bet komu 

nistinei propagandai Ameriko 
je; beto kuomet laikraščia 
kelia vis naujesnių faktij 
"Sov. Rus. Dr." fondo nenau 
dai, užleidžiame J. Linui vie-

nSTAi *o s " L ^ ^ 0 ^ Tribūnoje". 
Nespręsdami iš kalno apie 

"įvykusį faktą", nes privalu 
išgirsti ir antrosios — kalti
namosios pusės žodis, tuomi 
pat laukte laukiame bolševike 
"Sovietinės Rusijos Draugų* 
fondo komiteto pasiaiškinimo 

MUSTJ v i s u o m e n ė s n e g a l i m a 

užmigdyti, kuomet toki gan
dai, faktai yra keliami aikš
tėn. Ligi šiol nei vienas bolše
vikų organas nėra tuo klausi
mu prabilęs. Visuomenė ne
rimsta. Laukiame. 

aip esa-
traipsnį 
:ai, te-
iėti lai-

rusams 
vietinės* 

lą pasi-
as. Ne-
rkunais 
3 visuo-
bolševi-

s, galų gale, pasiekė Gamptoną, 
a kišenėj vos tik du doleriu; iš-
lė pinigų krūvą pradėt eit mok-

* 

tik Bakeris Washingtonas išvy-
dos trobesį ir veidas jo taip 
ad jis tik nepuolė ant kelių. Mo-
>besys atrodė jam gražiau negu 
rūmai. Bet vėl nauja bėda t — 
išvaizda toli gražu nebuvo kaip 
lių. Jo vienintelio aptaiso buvo 
ni skivytai. Nors jis visa darė, 
am buvo galima, kad bent kiek 
įrodžius, bet jam nevyko. Ir jis 
turėjo dabar pasirodyt mokyto-
a biauria išvaizda, taip apdris-
pasakys mokytojai! 

ėjo, mane išvarys", galvojo jis 
lęs, kada jau stovėjo prieš susi-
profesorius. Jau jis iš mokytojų 
>, kad darė į juos blogą įspūdį, 
kalbėjo... 
i prabilo viena iš mokytojų: 
i v n l v f s l i / l / i i i e o l o n f o i - n a c l r u l n n 

Ti 
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Jo 
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i Lietu 
trečioji rųšis — sunkaus var
go ir skurdo prislėgtoji bėd 
nuomenė. čia rasi ištisus rajo
nus kur šeimynose randasi 
nuo penkių iki dvylikos vai
kų, o iš tų vaikų nuo trijų iki 
devynių ligonių, daugiau tu-
berkulozninkų. Ligoninėse išti
sus mėnesius nebūna naujiems 
ligoniams vietos. Beto, ne visi 
išgalėtų į ligonines, guldyti li
gotus savo vaikus, kuomet pa
tys vos gali prasimaitinti. 
Reikia suprasti kokia sunki y-
ra padėtis nelaimės ištiktosios 
jaunosios mūsų kartos. Tiesa 
yra pristeigta ambulatorijų 
bet jos labai maža ką gelbsti, 
kadangi nėra tinkamai įtaisy
tos. 

Lietuvos Gailestingųjų Se
serų Sąjunga tarp kitų savo 
uždavinių turi tikslą eiti į pa
galbą sergantiems vaikams 
steigiant ligoninių, sanatorijų, 
ambulatorijų ir t. t. 'Cik deja, i >] 
giliai apgailėjus ir sugraudinta 
širdimi reikia konstatuoti, kad 
tarp Lietuvos gailestingųjų 
seserų labai mažas būrelis ran
dasi seserų, kurioms ši aukš
toji įdėja rupi, o dar blogiau, 
jog randasi asmenų, kurie už-
sidavę šį darbą suardyti. Ta
čiau yra tikra viltis, kad ir 
mažam būreliui dirbant bus 
nugalėtos visog sunkenybės, o 
Lietuvos Gailestingųjų Seserų 
Sąjunga pražys visu pilnumu 
savo žiedo. 

f v 

K. S. Krsts. 
* -

Kaunas, gruodžio Hiėn. 22 d. 

KULTŪROS VAJUS 
CHICAGOJE. 
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rap. (North Sidėje). rėj< 
Sausio 27 d. Sv. Jurgio pa-

rap. (Bridgeporte). 
Sausio 28 d. N. P. Šv. F. Ma

rijos par. (Brighton Parke). 
Sausio 29 d. Aušros Vartų 

parap. (West Sidėje). 
Sausio 30 d. §v. Antano pa

rap. (Cicero, UI.). 
Vasario 12 d. Šv. Kryžiaus 

parap. (Town of Lake). 
Visose tose kolonijose pra

kalbos įvyks vakarais 7:30. 
Federacijos Chicagos Apskr. 

Sekreteriatas, 
4031 So. Rockwell St., pn< 

Chicago, Illinois. sku 
Tel. Lafayette 4184. leid 
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rbut niekada panašus paliepimas n( 
priimtas su didesniu džiaugsmu. BŽ 
jautėsi esąs išgelbėtas. Jisai šlav< 

;, švarino, grąžino'— ligi suolai i 
3 nebuvo balti, net l igi grindys ne? 
>jo kaip veidrodis. 
'okį uodų darbininke mes neturim pe 
" kalbėjo mokytojai vienas kitan 
Bakenui buvo ^pavesta eit durų sai 
ireigos ir leista dalyvąut pamokos^ 
iiaugsmas buvo nepaprastas, nors pa 
s, kurios jam teko eit, nebuvo per 
lengvos. Jis turėjo dirbt be atvan 

štisą dieną ir vakare, tai vietoje sai 
ai vietoje mokinio.j 

neturtas jį labai varginoj ilgą laiks 
turėjo tik vienas aukles (štrumpes) 
s jis vakare vis išsiskalbdavo, kai 
vėl švariomis apsiavus. Pirmą kart; 
gyvenime gavo jis dabar lovą si 

ais baltiniais, taip pat servetes i 
esę, ko jis pirma visiškai neturedav< 
sa tai veikė saviškai į jo vaidentu 
ramtotone buvo dauar neturtinim vai 

tUGAa 
MM 

BENEDIKTO XV GYVENI 
(Pabaiga) 

Kilnus idealai. 

.ik mirus šventajam Tėvui 
aediktui XV paaiški, kokių 
buvo aukštų idealų žmo-

! ir kokius jis turėjo prakil-
3 sumanymus. 
Plikęs popiežiumi Benedik-

XV žymiausią laiko dalį 
ventė visuotinos taikos dar-
• 

Fa taika arba ramybė turė-
but tampriai supinta su 
istau8 mokslu. Visog kitos 
kščioniškos religijos sekė-
turėjo ankštai susirišti su 

ruoju Kristaus mokslu, ku-
saugotojas yra Romos Vy-

ipas, Šv. Petro Apaštalo 1-
!inis. 

Svarbus siekimai. 

7uo tiksiu Benediktas XV 
•bavosi, kad visas valsty-
i suartinus su Apaštališkuo-
Sostu, sumezgant diploma
tus ryšius su Vatikanu. 
[*as siekimas buvo labai 
įkus ir kai-kam nepapras-
. Nes Apaštališkam Sostui 
ant prie to teko padaryti 
-kurių drausmės nusileidi-

)el to, turbūt, nei vienas 
ogus visame pasauly taip 
ig neįdomavo buvusiąją 
kos konferencija Paryžių-
kai kad Benediktas XV. 

Tautų Sąjunga 

uomet Benediktas XV prieš 
; taikos konferenciją Pary-
je pas save audįencijon pri-
ė buvusį S. Valstijų prezi-1 paskell 
i tą Wilsoną, tuomet kalbė- dikta 
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torių 1 
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kurio i 
piežiau 
jam tą 
ir idea 
tus su 
kęs, ks 
sai neį: 
nijos g 

Tai 

i apie Tautų Sąjungą. Ta 
junga turėjo but pasaulio 

neatėjo 
viešai 

kos ašis. Išpradžių ji galėjo jektus. 
;, kaip šiandie ją matome, 
dealė, su stambiais truku-
is. Bet laikui bėgant ji tu-
j tobulintis. 
>elto tik šiandie mes gali-
suprasti, kodėl buvęs pre-

entas Wilsonas tą Tautų 
iungą taip stipriai palaikė 
visuomet karštai skatino 
J. Valstijas prie jos prisi-
i. 
lunku pasakyti, ar jis taip 
ssi remdamasis Benedikto 
' idealiu įkvėpimu, bet taip 
t a t rodo . 

Pasaulio miestas. 
*aikos konferencijos Pary-
je laikais Benediktas XV 
miė pas save Amerikos 
lptorių Anderseną, kuriam 
o išaiškinti savo pagamin-

t inkam 
Europa 
nuo ba 

Tečif 
rus, vii 
sai sku 

Tas ; 
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giausias. Kad bent kiek užsid 
drapanoms ir batams, jisai turė< 
atostogų tarnaut, arba šiaip sts 
bo. 

Kada po daugelia metų jauu 
ingtonas išmoko viską, ką tik 
suteikt jam toji mokykla, apl 
Gamptoną su puikiausiu išeito n 
dymu. Bet "Jim tCrow" (kiek^ 
ro pajuokos vardas) buvo tu 
labiau, negu šiandien, visur nek 
Greitieji traukiniai, puikus vieši 
storanai ir tt. buvo jiems uždra 
kytas jaunikaitis, apie kurį, d 
žymėtinų gabumų, jau visur pn 
bėt, vis dar turėjo but tarnu 
jeigu norėjo ten gaut valgį. Įr 
palengvo jisai prasiskynė sau k< 
savo tautos mokytojas ir auklėte 
mokyklos namai, kame jam rei 
buotis, buvo labai suklypę ir ki 
gu, nors laike Jietaus mokytoji 
kiniai turėdavo pasiimti skėčius, 
to jie nebojo, o laikui bėgant 
pakankamai lėšų steigt didele* 

10 BRUOŽAI. 
iaulio miestui pienus, 
šaulio miestas turėjo 
>s žmonijos centras. Tu-
įt tolesnis Tautų Są-
praplėtimas. 
>torius Andersen iš-

popežiui savo pienų 
tomą ir išaiškino visą 

iu reikšmę. Pasaulio 
•turėjo but visų am-

ronijos centras, kaip 
urėjo normaliai vysty-
rios žmonių idėjos, y-
įkščionybės ir katali-
idėja, kuri yra galin-
žmonijos civilizacijos 

i« 

visa domiai išklausęs 
itas XV tarė: 
nsta kuovaizdžiausiai 
rodei, kaip natūraliai 
Sąjunga iškyla iš istori-
onijos vystymosi. Aš 
usi su prezidentu Wil-
et taip šviesiai ir taip 
nesupratau Sąjungos 
Šitame klausime mano 
nilnai sutinka su tams-
ais". 
ta patogesnių laikų. 

diktas XV už tai skulp-
kudersoną apdovanojo 

aukso medaliu, ant 
rienos pusės buvo po-
s paveikslas. Įteikė 
medalį ujs jo garbingus. 
lius projektus, sujung-
pasaulio taika, pareiš-
id skulptorius nei pat-
sivaizdina, kokiai žmo-
;erovei jis darbuojasi, 
visa iki šiolei nebuvo 
>ta viešai. Matyt, Bene-
XV aiškiai matė, kad 
dar tinkamas laikas 

skelbti apie tuos pro-
Jiems reikėjo laukti 

esnės progos, kuomet 
, daugiau pasigydys 
isių karo žaizdų, 
tus Benediktui XV mi
sa dabar paskelbė pat-
lptorius Andersen. 
pat Andersen padirbdi-
edikto XV biustą. Po-
pozavo skulptoriui. 

Nebuvo puikus. 
>torius Andersen apie 
ito XV asmenybę sako, 
i buvo didis diploma-
t giliai apsigalvojęs ir 
t s a r g n s s a v o įžygiuose. 

l ęs iš aukštos giminės, 
privatiniame pasikal-
elgėsi kaip paprastas 

. Benediktas XV nie-
nepraeidavo pro šalį 

10 tarnų, neužkalbjnęs 
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mokyklas. Ir Bakerio 
išaugo tikras mokyk 

Jame yra dabar pra 
nazijų negrų berniuk 
mokytojų seminarijų 
prekybos mokyklų, 
universitetui panašių 
kurias lanko tukstanč 

Bakeris Waskingt< 
laimingas šeimos tėvą 
pilietis, kuris nenui 
kaip savo juodųjų bro 
naudai. Jis dabar tap 
lininkas ir savo tau 
Jungtinių Valsčių pre 
tą negrą ir sodino & 
kaipo savo draugą. B 
nusižeminęs, dėkingas 
lonei, kuri jį iš nelair 
universito rektorium. 

Iš vokiečių ka 
Adolf ] 

Lietuvių kalbom 
. . . . . . 
. . . . . . 

KATALIKŲ DIEHRAITIS 

RAUOAS" 
ea* flskjrras nedeMienius 
J M E R A T O S KAINA: 

M.00 
į * **00 
ratos mokasi iškalno. L*i-
ii nuo užsiraSymo dienos 
uju Metų. Norint permai-
į, visada reikia prisiųsti 
įdresas. Pinigai gei iausia 
•kant krasoje ar exprese 
rder" arba Įdedant pini-
istruotą laišką. 
JGAS" PUBL.CO. 
Oakley Ave., Chicago. 
, Roosevelt 7791 
iiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiiuuiiiiiK 
^ ^ ^ ^ ^ - - - — - • • — -

prastai didelę atmintį 
:aip apie didžiausius, 

mažiausius dalykus. 

g-dienių globėjas. 

kras XV ne vien bu-
matas, bet vienas iš 
gausių žmonių. Nors 
ikštos kilmės, bet vi-
imą buvo pavargėlių 
r dideliu liaudies prie 
gyvenimo knygon į-

^suskaitomi labdarin-
lestingi darbai, 
likais Benediktas XV 
kentėjusius nuo karo.' 
pinosi nelaisvių liki-

m 

«< 

netu Benediktas XV 
vieną dieną lietu-

iiomet po visą pasau-
renkamos nukentėju-
karo Lietuvai ir pla-
t išgarsintas mūsų tė-
rdas. 
aisiais laikais jis at-
visą pasaulį gelbėti 

čią rusų tautą. Ir 
savo privatinio iždo 

[rausią auką. 

adėtas darbas. 

nos pranešta, kad 
oje, kuomet popežius 
pradėjo rašyti laišką 
Arkivyskupui. Tame 
irėjo but išdėstytos 
iko Sosto pažiūros į 
rekonstrukciją. Laiš-
jo but pasiųstas Ar-
mi prieš pat konfe-

jau sirgdamas pa-
vieną įžangą. Įžango-
a džiaugsmą, kad e-
i konferencija įvyksta 
niame mieste, įspėja 

viršininkus, kad jie 
Į savo atsakomybę 
aulį ir Dievą-

rKTTE IR PLATINKITE 
KATALIKŲ VTENIN-

:ERIKOJE DIENRAŠTĮ 
»', KURIO KAINA, TIK 
LM METUI, PO VISA 

PASAULĮ. 

3 Washingtono dėka 
i)ų miestas, 
adinių mokyklų, gim-
kams ir mergaitėms, 
j , įvairių amatų ir 
teknikos įstaigų ir 

L aukštųjų mokykla, 
šiai negrų. . 
tonas yra šiandien 
as ir visų gerbiamas 
lilstamai darbuojasi 
olių, taip ir žmonijos 
>o taip garsus moks-
įtos vyras, kad net 
ezidentas atlankė ši-
lale savęs prie stalo 
Jet jis visuomet esti 
s didelei Dievo ma-
mingo vergo padarė 

albos Uetuvino A. R. 

Hoffmann 

laisvai vertė A. R. 

1 

» ! ' 

r 

n 

• ! 

? I 
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IDR. A. K. RUTKAUSKAS! 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 Soutn Wcster Avenue 

5 i i j DR. 6. M. 6LASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St., 
Telefonas Lafayette 4146 į ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

= Yalandoa: » - l l nrtaia, 1-1 p«« 8PECIJALISTA8 
Spietų tr 7-» vakarai* NedėldieS g M o t c r t f c a i YjrkUkų to 
Snlala tiktai »o pietų 1 tkl S T g * m

 Uį[Ęį 

ilIlIlIlUllllilllillilHlilllilHlfniliiUUllllll IOFISO VALANDOS: NUO I* rytoj 
f iki 3 po pietų, nuo B Iki 7 vak. g 

• 1 
J 

ffNedėllomis nuo 10 iki J po piet*.* 
B * * Į * t A f i 8 g J M ^ y < t 4 Q > W f Telcofnas Yards M7 
SOfflce TeL Blvd. 7820 

Pranešimas 

D . N . T. STRIKOHSH 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ferkele savo ofisą | 

4601 SOUTH ASHLAND AVE. 
AL.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 Irįo 
6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. jg 

Nam.: 2914 W. 43 St. £ 
Tel. Lafayette 263 g 

t * - l - • ' ' • • ' • — - L! !iJ . U J - . B 

*oT>̂ ¥¥¥̂ "8̂  ¥¥¥tf53 ¥¥¥1 *•• ! 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. VezeUs 
LIK!UVIS DENTISTTAS 

4T12 SO. ASHLAND A VENŲ E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

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

•»—•• -T, TT ! , T W ' > *^* *>«* *» ' * 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

[Gydaa Be Vaistu ir Be OperaclJ 
10787 S. Michigan ave. 
Nuo 8 iki 12 vai. ryte. 

1418 W. 45 Str. Chleago. 
(Prie Westena Avcuoc) 

Nuo 2 iki 7 vakare. 

D8. S. NAIKEUS 
LI ET L" VIS 

GYDYTOJAS ir CniRCRGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
8252 South HafcUcd Street 

Ant viršaus l'niver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
}—4 po pietų; nuo T—9 vak 

Nedėllorais nuo 19—2 
Telefonas Yards 2544 

BR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4681 So. Ashland Ave, 
Tel. Yards 994 

OFISO VAI*: 
8 iki 10 v. ryto. 1 Iki 3 Ir 7 iki 
9 v. 
Tel. Naktimis ir nedėlioj po pietų 

Oaklaud 1294 

uiifiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiiiiiiM 
Telefonas Votį Bturen 99)6 

ttea, 1139 Indeyendence Blvd. 

DR. A. A. R0TH, 
ttitaas Gydytoja* rt Chirurgą.* 
fepccijalistaa Mofc riškų, Vyrioką 

Vaikų tr ristą cnrouiik« ligų 
VALANDOS: to—II ryta 9—s p* 

pietų, 7—8 vak. Hedėltomt* 10—116 
\Hb*m 3854 So. HalfteA St., Cblmr 

Telefoną* Drove» 9693 
*H>«»iilUllllllllllltltilmillllHlMIIIIIIIIfll 

—i. J 

WAUKEGANIEČIAI TĖMY-
KIT. 

Waukegan, 1U. — Norime 
pranešti tamstoms, gerb. Wau-
kegano lietuviai, kad įvyks 
didžiausios prakalbos Lietu
vių Svetainėj 7 vai. vakare, 
sausio 31, 1922. Kalbės sve
čias, iš Lietuvos atvažiavęs 
gerb. kun. Br. Bumšas ir kiti 
garsus kalbėtojai. Taigi visi 
yra kviečiami atsilankyti ir 
išgirsti daug naujų dalykų a-
pie Lietuvą^ mokslą ir Lietu
vos apšvietę,. Visi ateikit. 

T. F. 25 sk. rast. 

lietuviai katalikai, tai jų sve
tainė butų buvus apituštė. Gė
da tokiems lietuviams katali
kams, kurie lankosi į "Troc
kio M anūkų surengtus vaka
rus ir skaito jų pakraipos 
"gazietas" bei knygas! 

Noragas. 

I 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
tVal.: ryte nuo 10—12: nuo 2—5 g 
[po ple*ų: nuo 7—8:39 vakare, g 

redėMomis: 10 iki 1. 
Telefonas D n i d 2880 g 

DR. M. STAPULION1S 
NAPRAPATH 

[GYDAU B E GYDUOLIŲ H* BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avenuc 

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

781 W. 18-th Gatvė 
Nuo 2 Iki 8 vaicare. 

OR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

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

pietų kasdien, Panedėlij Ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 171$—241 
Res. Tel.: Hiduay U 1 2 

į i \ l W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Dkhniestyj: 

?9 8onth La SaUe Street 
Kambaris 324 

Telefonas Central 6 3 90 

Vakarai* 815 W. Wrd 81 
Telefonas: Yards 4481 

I 
S 
s 

I ANTANAS A. OLIS 
(OI .SZETVSKI . J R . ) 

I ADVOKATAS 
* Veda bilas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
«7 S. Dearborn St.. Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

• - r * '. . \vJPC 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street į 

CHICAGO, ILL1JIOI8 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 U ryto: 
5 po pietų iki I vak. Nedėlio-
mia nuo 6 Iki S vaL vakar*. 

I ^ H Į ^ . , * - l ,||—— ~ W * T J , 

*g£a*A 

"» 

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

TeL Ganai 2112 
Valandos: l t ryto iki 3 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. C3rd Str. 

Tel. Prospect 346«. 

9 
TeL Canal 267, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORiS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 Sonth Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 lki4 
Pt> pietų; t iki t vakare 

tfto 
Tel. Boulevard 2160,? 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

J3303 S. Morgan Str. 
CHTCAGO, I L L ^ 

oi 

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

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
l>ten.: R. (11-127 N. Dcarbom St. 

Tel. Dearborn 6098 
| Vakarais: 10738 S. Wabash Ave. 
1 Roscland Tel. Pnllman 8877 

Oe> m mm • • • • • > n < H 

JAUNAMEČIŲ VYČIŲ VA
KARAS. — "KOSULIŲ 

CHORAS." 

Springfield, IU. — Sausio 15 
d. Šv. Vincento parap. svetai
nėje įvyko jaunuolių vakarėlis 
su įvairiu programų po vad. 
muziko A. Aleksio.Pirmiausiai 
choras, susidedantis iš šimto 
suvirs narių, sutartinai padai-

Inavo šešias dainas ir Ameri-
I kos, Lietuvos ir Vyčių himnus. 

Dialogus "Sulyg nebusi ge
resnė", "Stebėtinai greit" 
"Dabar suprantu", "Busime 
protingi" ir Tylėk, nes tuo-
jaus suminsiu" gerai atliko 
Mankiutė, Burčikiutė, Kaspa
ras, Čapskis, Šuntaitė, Stans-
lovaitė, Petreikis, Bakunas, 
Mareiulioniutė, Mikalauskaitė, 
Stanslovukė ir Šikšniutė. 

Skambino pianu Marčiulio
niutė, Burduliutė, Kazacio-
niutė, Burčikiutė ir Mankiutė. 
Deklamavo, be viršpaminėtų, 

Šinikiutė, Rūdaitė ir Alonaitė. 
Prakalbėlę pasakė skyriaus 
pirm. Mareiulicnių Marytė. 

Žmonių buvo pilnutė sve
tainė. Pelno liko šimtas dvi
dešimts penki dol., kuris pas
kirtas išmokėjimui naujo pia
no. Po šiauniai išpildytam pro-
gramui, linksmai žaista iki 
vėlumos. 

3 T 

A. A. S L A K I S 
Tel. Randolph 2S98 

ADVOKATAS 
Ofisas vtdumiestyje 

A S S O C I A T I O N B L D G . 
18 South La SaUe Street 

Roora 1308 
| Valandos: 9 ryto iki 5 po piety 

o N a m ų Tel. Hyde Park 8398 

i Telefonas Canal 5395 

. MEZLAISKIS 
Generali* Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 

12338 S. Oakley Ave., Chicago 
j Arti 23 čio Place. 

Dr. L L M A K A R A S 
. Lktuvts Gydytojas iv Chirurgas 

Ofisas 10800 a MJcbJgan Ave* 
VaL 10—i j ryte; j — i p© piety, 

«:20—8:3t vai. vakare. 
R e a W encl ja : 10588 Perry Ave. 

TeL P u u m a n J 4 J j , P u U , 349 

ATelefonas Boulevard 4188 

A. Nasalskis| 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves
tuvėse, krlkš-J 
tyriose ir kituo
se retkaluosej 
Kainos prieina-j 
mos. 

$3307 Auburn Ave. Chicago. 

Ir bolševikai. 

Tame pačiame vakare Spring 
fieldo bolševikai (čia vadina 
juos "Kosulių, choras^) irgi 
surengė kokį tai " koncertą", 
kuriame, buk tai dalyvavo bu
vęs šios kolonijos "vargamis-
tra" Džiovas Budvaitis alias 
Tonis Kvedaras ir dar kaž« ko
kia laisvoji solistė iš Chicago, 
111. Jeigu** į šį komunistų va
karą butų *' nenuslampinę'' 
keli žiopliai bei šiaudadušiai 

CHORAS AUGA. — JUO 
DŽIAUGIASI. 

Detroit, Mich. — linksma 
yra kad Detroitas vienu daly
ku labai žymiai pakilo dabar
tiniam laike. Tai savo gražiu 
choru. 

Dabar nesenai pradėjo grįž-
tį seni nariai ir įsirašyti nau
ji, ir tokiu būdu pasidarė 
skaitlingas ir pilnas puikių 
balsų. 

Galima pasidžiaugti, kad 
oradėjo atbusti nors iš trum
po miego, bet pradėjo tikrai 
suprasti choro svarbų. 

Šiam chorui teko nekartą 
pasirodyt su dainomis tarp 
svetimtaučių ir nebuvo jokios 
gėdos, kad net ir svetimtau
čiai gėrėjosi. 

Taipat kuomet užgieda baž
nyčioje ,tai rodos prašalina vi
sų žmonių sunkenybes ir rū
pesčius, kurie vargino. 

Daug priklauso nuo choris
tų, bet dar daugiau nuo ve-
dėjo,kuris sugeba muzikos dva 
sią įkvėpti choristams-ėms. 
Detroitas kaip lik tą ir turi, 
būtent kun. J. Čižauską, kuris 
dar nesenai čiar-dar atvyko ir 
paėmė chorą įį savo rankas, 
bet jau labai daug energijos 
pridėjo ir daug daugiau ža
da. 1 

. Anelė B-tė. 

C H I C A G O J E . 
LABD. SĄJ. VAKARAS. -
PROGRAMA. — SVEČIAS. 

DIPLOMAI. 

Iš Wėšt SMe. — Sausio 22 
d. Aušros Vartų parap. svetai
nėje, įvyko Sąjungos Labda
ringosios Sąjungos vakarienė 
su įvairiu programų. ' 

Pirmiausiai, vakaro vedėjas 
p. B. Sekleckis paprašė gerb. 
klebono kun.' F„ Kudirkos at
kalbėti maldą. Po maldai pra
dėjome vakarieniauti. Vaka
rienė, karp paprastai Westsi-
diečių pagaminta, buvo labai 
skani. Taigi garbė p-nioms: 
Gasparkienei ir B. Šiaulienei 

I M I 

už vakarienės pagaminimą. 
Vakarieniaujant prasidėjo 

programas. Pirmiausiai kalbė
jo vietinis klebonas gerb. kun. 
F. Kudirka. Jis gražiai nupa
sakojo apie Labd. Są-gos rei
kalus. Po prakaibų, p-nia Gas-
parkienė prisegė gėles Labda
ringosios Są-gos garbės na
riams. 

Po tam buvo pajų valgy
mas. Reiškia, kas, turėdamas 
rankas surištas, pirmiau suval
gys pajų, tas laimės dovaną. 
Iš to buvo labai daug juokų. 
Dovaną laimėjo p. Žibąs. 

Toliaus merginos ir moterys 
kabino segutes ant virvės. Iš 
merginų dovaną laimėjo p-lė 
K. Norvilaitė. IŠ moterų ^p-nia 
Lasaitienė. 

Paskui Aušros Vartų mo
kyklos mokinė p-lė Gasparkiu-
tė padeklamavo labai jausmin
gas eiles "Našlaitė". Po dek-
lemacijos dainavo Panevėžio 
choras. Po to dainavo Dziukių 
duetas — p-nia E. Labanaus
kienė ir p^nia Virbickienė. Jos 
gana puikiai padainavo, kad 
buvo publikos priverstos vėl 
padainuoti. Po dainų p. V. 
Radzys pagrojo -ant smuikos. 
Paskui sekė dar kitokių žai
dimų. 

Reikia paminėti, kad į tą 
vakarą buvo atsilankęs ką tik 
iš Lietuvos atvažiavęs svečias 
gerb. kun. B. Bumša. Jis gra
žiai ir iškalbingai prakalbėjo 
į susirinkusius ir pasveikino 
juos vardu trijų milionų mū
sų brolių katalikų gyvenančių 
ana/pus vandenyno. 

Ant galo buvo atvaidinta 
labai juokinga komedija "Lai
svamanių vestuvės". Šį vei
kalą atvaidino šie asmenys: 
p-nia Butkienė, p. J. Laba
nauskas, p-lės: Kodešiutė, V. 
Daujotaitė, Bubiniutė ir V. 
Vaboliutė. Reikia pastebėti, 
kad šis veikalas labai gerai 
nusisekė. Visi gerai lošė, bet 
p-nia Butkienė tai tikrai ar
tistiškai. Ji labai naturališkai 
kalbėjo ir gestus nudavė. Ji 
vaidino vyro rolę, ir atliko kuo 
geriausiai. 

Paskui Labd. Są-gos garbės 
nariams buvo įteikti diplo
mai. Diplomus gavo šie: Labd. 
Są-gos 7-tos kuopos, U. Polo-
kaitė, R. Vaičiulienė, A. Moro-
zaitė, P. Mažeika, J. Kudulie-
nė, J. Krotkus, J. Saunoras, 
A. Krotkaitė, Kunigų Marijo
nų Kongregacija, Aušros Var
tų Vyrų ir Moterų Dr-tė, adv. 

Į J. Brenza, ir M. Liepnickienė.' 
Vakaras davė gryno pelno 

$70.85c. i 
Ųz pasidarbavimą šiame va

kare reikia ižtarti širdingą 
ačių šeimininkėms' p-niai 
Šiaulienei ir p-niai Gaspar
kienei; taipgi pp. Antanui Lin
kui, J. Čekičiui, M. Česnavi-
čiui, B. Sekleckiui ir p-lei 
Kairiutei. 

Panemunietis. 
. J _ L l J L '-SS rsm rrrr. 

Dr. 0 . VAITUSH, a D. 
ŪKTU VIS AKIŲ 8F1CCIAT.I8TAH 

Palengvina vit>ų aklų 
tempimą kaa yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, arai sa
lio, aptemimo, ner-
votuma, skaudančius 

Ir uialdegnsfus karščiu akly kreivos akya 
teaterakto, nemleRio, netikras akis (ndedam 
Darama egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti matantiems pagelbsta. Ser-
rėkite saro regėjimo tr valkus einančios 
mokyklon. Valandos: nuo IX iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 IU 1 vaL po pietų. 

155S W. 47 St. ir Ashland A v. 
Telef* Draver 6«M. 

tam/mtm m 

rssz 

Juiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiumiitif 
S. D. LACHAWKZ 
METtJVTS GRABORIU8 

a Patarnauja laidotuvės* kuopi* 
Sffianaia. Reikale meldžiu ataitau-
Skti, o mano darbu bu&ite užga
n ė d i n t i . 
£2314 W. 2Sad FL Cbic**o, 
5 2£jefo«as Camil f l t t 
flMIHIMIflIlMsffltMUtHflIlfittflMtl 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

P*K*L QU38N K0NS8R1TN4 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mosi) krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiauBią kain%, kur kitur taip ntgaual. 

lfaiinėlių laižkam§ drukuoti it ofiso darbams yra naujau-
lioi mados. Užlaikom visokiu* laikrodžius, žiedui, Sliubi-
aius ir deimantinius; gramafonas lietuviškais rekordai* ir 
koncertiniu geriausių, armonikų rusišku ir prūsišku iSdir-
bysdiu. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiu* ii 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DR0VER 7309 

VALENTINE DRESMAKING % 
COLLEGES 

2407 W. Madlson, 18*0 H. WeUs, 
•305 S. Halsted Streeta 

137 Mokyklos Snv. Valstijoee. 
Moko Siuvimo, Patternų kir 

pimo, Designing bizniui ir na-
. narna. Vietos duodama dykai 

J Į i hplomai. Mokalaa lengvais at-
i i.uokėjlmais. Klesos dienomis ir 
i Kakarais. Reikalaukit knygelės. 
f i'el. Seeley 1643 
,» SARA PATEK, pirm 
H ^ « ^ * « ^ ^ « * # * % & ^ * * ^ a y * * « * ^ c ^ 

KAS NORITE BIZNIO? 
Parsiduoda ",ice-cream," saldainių, 

cigaretų ir fruktų krautuve, geroj 
vietoj parduosime pigiai tik (1,400. 

Parsiduoda naujas medinis namas, 
krautuve su 4 kambariais pagyveni
mui ir garadžius, lietuvių apgyventoj 
vietoj $4,200 įmokėk ?2,200. Savinin
kas priims mortgage. 

Parsiduoda bučerne ir grocerne su 
namu ant 2 pagyvenimų, pigiai, ge
roj lietuvių apgyventoj vietoj geras 
biznis. 

- " ^ 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
56 centai ui 100 Auks. 

— arba — 
180 Auks. ui vieną Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Centrai Manufactiiring 
District Bank 

State Bank—Clearirlg House 
Bank. 

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

!9S^t^9^^a«^^^^«'9^^aAey**^HHIa 
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TeL Cicero 3656 
Ofiso TeL Cicero 4*< \ 

DR. J, SHINGLMAN f 
Praneša visiems kad po Sau

sio 1, 1922 perkelia residencija 
po numeriu 

1823 So. 49 Oourt 
Ofisas bos toj pačioj vietoj 

kaip ir dabar. 
N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str. 

ant virflaus valstyničios. 

Ant pardavimo geras muro namas 
su 2 pagyvenimais, viskas naujas 
mados. Randa 190, kaina S 10,000. 

Talp-gi parduodame, ir mainome 
farmas. Jeigu nori pirkti ar mai
nyti farma tai neužmirškit kad mes 
didžiausi farmų , biznieriai Chicagoj. 
Jei turi namą. ir nor,' jį mainyti ant 
farmos ateik pas mus, o mes patar-
nausim geriausia. 

Talpos-gl parduodame Laivakortes 
ant geriausių linijų * Uetuvą ir iŠ 
Lietuvos. Siunčiam pinigus į Lie- , Afi 
tuva ir visas dalys pasaulio pagal 
ž e m i a u s i a d i e n o s k u r s ą . U ž piningais 
garantuojame. 

Coofc County Realty Co. 
Ant. Bružas ir Alez Waičiulis 
3S03 Auburn Ave. Chicago UI. 

PRAŠALINK 
SKAUSMU 

S U T E R P E N T I N U , 
Terpentinas prašalina skausmą 

TUOJ AL'S! Jis įsisčda į skaudama 
vieta ir taip kaip ranka atima. 

šis naujas Tarpo išradimas yra 
taip sutaisytas kad tuojau* skaus
mą prašalina. Nedegina, nepuslėją — 
netaukuotas tr neantirda! Prašalina 
šalti pagelbsti skaudamai gerklėj ko-
sului, tonsilitis, ruraatizmul. lumba
go, pleurisy, katarui ir neuralgijiai. 
Prašalina galvas skaudėjimą, pagelb
sti nuo imsi deginimų ir išsisukimų. 

Turpo taip sutaisytas kad jis greit 
suteikia pagelba, nes išsitrinus juo f-
siėda gerai j skaudama vieta. 

Nekentek!. Prašalink skausmą TUO-
JAUS su Turpo-Turpentine Aintment 
turi savyje gydančias gyduoles Men-
thol ir Camphor. Pasiklausk bi kurio 
vaistininko apie Turpo — 30c. r &0c. 
dėžutė. 

The Glessner Comr>any 
Findlay, Oslo. 

^ Telefonas Yards 1138 

STANLEY P. 
MA2BIKA 

GRABORIUS 
Balsamuotojas 

Tūrių automo
bilius visokiems^ 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicagoj 

m*$*%^y&f^*i^^ 
S S T—Z 

I Š P A R D A V I M A S 
Pust — Prekės 

Vyrų ir jaunvf vaikynų Siutai ir O-
verkotai $20 - • $25 ir $30. Dabar 
po $10. $12.60 ir $18. Kiti siutai Ir 
overkotal iki $45. Mes turime pilna 
stocka vyrų, iaunų vaikinų ir vaiką 
Siutų, O' Kotų, Mackinaw8, Rain-
coats ri kelnių kurias pa,rduodame ui 
puse buvusios kainos Turime k ui erių 
ir volizų. Gausi už pilnos verčios. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Neda
liomis tki « vakare. 

' 
Įsteigta 1902 

S. OORDON 
1415 S. Halsted Street 

J . •• • ' 1 II Į l. M 

FABI0NAS ir MiCKIEVIC. / i. 
(it !'ij»nsia stuntimas p 

lai n s-.nes, pašportai 'i 
v - ; • t • , i . \ & s 

i . . * 

I n s i i r i i i a i i r i . ' 
80d ^ *b* St, -J n s H. i -.tt J : i. 

3ES " • 

ANT PARDAVIMO PIGIAI. 
Mūrinis 2 augščių namas statytas 

ant 3 lotų su 6 flatals 2 Storais, sa-
liunas 1 susirinkimams svetainė ir 
šokiams svetainė Atsišaukite: 

5033 — 3040 W. 29-th Place 
Cicero, ni . 

(Hawthorne sub.) 
.. 1 ! . _ 

ANT PARDAVIMO restau-
ranas lietuvių apgyventoj vie
toj Roselande. 

10O22 MldugBii Are. 

ANT PARDAVIMO parlor seta§, 
library stalas, kamoda ir vaiku ve
žimėlis. Atsišaukite 5040 W. 29 Place 
Cicero, 111, 

(2 floor — Hawthorne sub.) 

- r a*« 
5KAITYKITE IR PLAT1N-
TE LIETUVTV DIENRAŠTI 

" D R A U G Ą " 

PRANEŠIMAS 

į DR. C. K. CHERRYS 
Ę DENTI8TA8 IR RADIOGRATAS^ 
12201 W. 22nd Str., kamp. Leavittj 

* 
* 
# 

Fhone Canal 6222: : 
i I Ę Įsteigė savo ofise pilnai apru-! : 

į p i n t a X — spindulių laboratorija.; Į 
^Traukiama X —spindulių paveik
usiai suradimui jvairių dantų, gal
a v o s ir žandų ligų. 

i i 

Tel. Boulevard 727 g 

P I E N I N Y Č I A ] 
Išdirbame geriausią pieną, f5 

smetoną, sviestą ir sūrius. Už
sakymus pristatome į groeer-

Emerald Dairy Lietuviška 

nes ir namus. Duodame <fioe-
boxes" ir ledus. Kainos piges-S 
nės negu kitų kompanijų. 

ST. DAUGĖLA f 
SAVININKAS I 

3251 So. Emerald Ave 

DR. A. E. MILLER I 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas MS4 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare o 
Res. Ofisas 1915 W. 47-tb Str. Į 
Vai. 11 iki 1 po Fiet Ned. 12—2 • 

Ofisas Tel. Blvd. 2084 
Res. Tel. Sutarimai ir Na***iai S 

šaukimai Lafayette 110f 

file:///vJPC
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DRAUGĄS 

— J -— - ' i n Į . i 

tfrt&adteii*, Sausio- 25, 
n in m> K 

CHICAGOJE 
"DRAUGO" BENDROVĖS SUSIRINKIMAS. 

Bridgeportas. — 22 d. sau
sio vakare, plėšikai užpuolė 
ir apiplėšė p. Liepos valgyk
lą, kurį randasi prie 32-ros 
i r Halsted gat. 

<i<iji<HlJ<>iW<i<i<iiiiii<Kii>tfiii<iiiiiiiiiiiii<i 

Sausio 26 d. 1922 m. 7:30 vai. vakare Aušros Vartų para
pijos svetainėje 2323 W. 23-rd PI. Chicago, IU. įvyks "Drau
g o " Bendrovės šėrininkų susirinkimas, ^riininkai privalo at
sinešti su savim pasiųstus jiems laiškus, arba šėrus. Draugijų 
" D r a u g o " šėrininkių atstovai turi turėti savo valdybos įgalio
jimą. 

Prašome nesivėlinti, kad nereikėtų sėdėti iki vidurnakčiui. 

"DRAUGO" B-VĖS DIREKTORIAI. 

Bridgeportas. — 21 d. sausio 
smarkiai susirgo p. B. Nausė
da, iš priežasties kituomet ne
vykusiai padarytos operacijos 
ant tonsilų. 

A. Girgžda. 

PUBLIKA IŠPILDYS PRO 
GRAMĄ. 

PAMALDOS UŽ ŠVEN 
TĄJĮ TĖVĄ. 

ŠIANDIE NORTH SIDĖJ. 

; J o A. Mal. Chicagos xYrki-
vysk. parėdymu, visose arki
vyskupijos bažnyčiose kasdien 
laikomos vienerios šv. Mišios 
už mirusį popežių Benedikta 
XV. Gedulingosios šv. Mišios 
bus laikomos iki ateinančio 
antradienio. Gi antradienį 
visose bažnyčiose bus šv. Mi
šios del naujo popežiaus rin
kimų. Be to, pridėtinės pa
maldos visose bažnyčiose bus 
visu popežiaus rinkimų laiku. 

Be to, ateinančio sekmadie
nio visos ankstybosios šv. Mi
šios visose bažnyčiose bus lai
komos už mirusį popežių. 

Kuomet bus išrinktas nau
jas popežius, tai tą dieną va
kare visose bažnyčiose ir kop
lyčiose įvyks dėkonės pamal
dos. Bus giedama " T e Deum," 

Šį vakarą, sausio 16* d., gerb. 
kun. Br. Bumšas kalbės Šv. 
Mykolo par. svet, 7:30 vai. va
kare. Sako, kad kun. Bum
šas nuostabių dalykų pasako
ja. Rep. 

POLICIJA IEŠKO BOMBI-
NINKŲ. 

Ties Pasquale Massino val
gomų daiktų krautuve, 926 
West Polk gat., pamesta bom
ba. Bomba plyšdama suardė 
visą krautuvės priešakį. 

Ant antrojo aukšto miego
jo patsai Massino su savo šei
myna. Išėmus persigandimą 
šeimynai nieko bloga neįvyko. 

Policija ieško nedorėlių boni 
bininkų. Jų tikslas buvo su
griauti 'namus ir griuvėsiuose 
palaidoti Messiną su jo šei-

Dievo Apveizdos Par. — Vi
siems yra įdomu pamatyti ar 
išgirsti ką nors naujo, o ypae 
dailėje. Daug visokių teatrų 
ir koncertų surengia ir visuo
met visur stengiasi ką nors 
naujesnio parodyti, nes publi
ka daugiausiai eina ten kur 
galės išgirsti ar pamatyti ką 
nepaprasto, ar veikalą ar dai-
nų. 

Štai sausio 29 d. 7 vai. vak. 
Dievo Apveizdos par. svetai
nė Liet. Vyčių 4 kuopa ren
gia vakarą su naujausios ma
dos programų. Nieko nebus 
veikiama scenoje. Visą pro
gramą pildys publika. Daly
vauti galės, kas tik norės ir 
bus daug visokių laimėjimų. 
Įžanga pigi. Tas. 

kalbamas rožančius ir ant ga- i nfivna. 
lo palaiminimas Švenč. Sak
ramentu. 

SKERDYKLŲ STREIKININ 
KAI BALSUOJA. 

Chicagos skerdyklų strei
kuoją darbininkai unijos sek
retoriaus Lane parėdymu šian 
die balsuoja klausiniu, ar str<ii 
kas turi but toliau tęsiamas, 
ar darbininkai turi gryžti dar
ban diktuojamomis skerdyk
lų kompanijų sąlygomis. 

Darbo departamento pas
tangomis keletą kartų norėta 
darbininkus suvesti krūvon su 
kompanijomis, kad pasitarti a-
pie užmokesnį ir darbo sąly
gas. Tečiaus kompanijos apie 
tai nenori nei klausyti. Kom
panijos atsisako pripažinti u-
niją ir patį streiką. 

Balsavimas šiandie įvyksta 
i r kituose miestuose, kur Chi
cagos kompanijos turi savo į-
staigas ir kur unistai strei
kuoja. 

Balsavimo pasekmės gali 
but tokios ir kitokios. Iškal-
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no negalima spręsti. 
Bet jei butų nubalsuota per

traukti streiką, tuomet pakil
tų naujas vargas. Nes kompa
nijos praneša, kad jos streiko 
laiku gavusios užtektinai dar
bininkų ir daugumai streiki
ninkų skerdyklose nesą darbų. 

Paaiškėjo, kad Messino yra 
gavęs grūmojančių laiškų. 
Nuo jo reikalauta 4,000 dol. 
Tečiau krautuvininkas iš tų 
laiškų nieko nedarė. I r todėl 
piktadariai išpildė savo grū
mojimus. 

GYVENTOJAMS SUMAŽIN-
TOS IŠLAIDOS. 

Cliicago miesto tarybos ko
miteto papiginti gyvenimą pir
mininkas Poole skelbia, jog 
komiteto pasidarbavimu Chi
cagos gyventojams per metus 
sutaupyta apie 36,000,000 dol. 

Bako, jei ne komitetas, tai 
tie milionai butų tekę profi-
terininkams. 

KALTINAMAS ŠERIFAS. 

Už pabėgimą iš Chicagos 
kalėjimo žmogžudžio Thomas 
G'Connor Chicagos prasižen
gimų tyrinėti komisija kalti
na ne vien apsileidusią kalėji
mo valdybą, bet ir patį apskri
ties šerifą. 

Sako, šerifas kaltas už tai, 
kad jis kalėjime nepalaikė 
reikalingos drausmės. 

IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS 

APSISAUGOKITE NUO 
WESTSAIDIEČIŲ. 

West Side. — Šios koloni
jos žmonės tė*myja kaip kitos 

v Iš Oklahoma City praneša, • , , .. . -. , . 
,, . . kolonijos pasirodo su aukomis 

kad pereitą pirmadieny teis
mas nubaudė penkis skerdyk
lų streikininkus, kurie daly
vavo nužudyme juodojo strei
klaužio. 

Visi penki, 3 balti ir 2 juo
du, nubausti kalėjimu iki gy
vos galvos. 
APIPLfcfcTA JUBILERINĖ 

KRAUTUVĖ. 

Kultūros Vajaus reikale ir tik 
šnibždasi tarp savęs ir ren
giasi kaip pralenkus kadir 
didžiausias ir duosniausias ko
lonijas su aukomis. Dėlto ki
tos kolonijos apsisaugokite. 

Nutėmyjęs. 

RENGIASI. 

Bridgeportas. — L. Vyčių 
16 kp. rūpestingai rengiasi 

Trys plėšikai užpuolė jubi- prie savo vakaro 29 d. sausio 
lerinę krautuvę, 2159 West š. m. kur L. Vyčių 14 kp. at-
Madison gat. Išnešė 4,000 dol. vaidins "Gražiąją Magelio-
vertėg visokių daiktų. ną". 

Roselandas. — 9-ta d. sau
sio, š. m., įvyko Lie t Vyčių 
8 kuopos metinis susirinkimas 
Visų Šventų par. svetainėj, 
10806 So. Wabash A ve. 

Senajai valdybai išdavus ra
portą pasirodė, kad ji nema
žai pasidarbavo pereitais kie
tais, už fcą mūsų kuopa išretš-
kia jai Širdingą ačiū. 

Toliaus, vietą užėmė naujoji 
valdyba kuri susideda iš šių 
asmenų: Pirm. Ona Susniutė, 
vice-pirm. Nik. Stankus, n u t 
įašt. Kaz. Bogdanaitė, fin. 
rast. Juozas Puodžiūnas, ižd. 
Jurgis Mockus, iždo glob. T. 
Karašauskis ir J . Ramanaus-
kis, režisierius Br. Liutkevi
čius, maršalka P. Mikolaitis, 
korespondentai J . Pivarunas ir 
T. KaraSauskis. Naujai' valdy
bai linkima kuogeriausių pa
sekmių darbuotis ant naudos 
tautai ir Bažnyčiai ir del ge
rovės savo organizacijos. 

Ir beabėjo vietinė kuopa ne
apsiriko išrinkdama į valdybą 
tokius asmenis, Nes visi jau 
pirmiaus buvo veiklus nariai, 
o ypač daug yra nuveikusios 
p-lės, kaip Ona Susniutė, taip 
ir Kaz. Bogdaniutė; taigi bū
damos valdyboje, dar daugiaus 
pasidarbuos. L. Vyčių 8 kuopa 
rengia puikų vakarą Kaz. 
Strumilo svetainėje 26 d. va
sario, 1922 m., paskutiniame 
sekmadieny prieš gavėnę su 
puikiu programų. Užtat mel
džiame visų neužmiršti atsilan 
kyti i r paremti naujus veikė
jus. • 

Raštininkės antrašas: Kaz. 
Bogdaniutė, 10600 So. State 
Str., Roseland, 111., Phone 
Pullman 6489. < 

Korespondentas. 

LIET. VYČIŲ 4-TOS KUOPOS 
susirinkimas įvyks ketvirtadieny
je, sausio 26 d. š. m., Dievo Ap
veizdos par. svetainėje. 8 vai. va
kare. Visi nariai prašomi atsilan
kyti. 

Valdybos susirinkimas įvyks 
7:30. Visi prašomi ant laiko pri
būti. 

Albina C. Alaburdaitė, rast. 

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

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

BALTIC STATES BANK 
Kapitalas ir Surplusas $270,000.00 

DEPOZITUS PRIIMAME IR PER PAŠTĄ. Mokame 4% 
priskaitomus kas mėnuo. RAŠYKITE: 

BALTIC STATES BARK 
294 Eighth Ave., New York, N. Y. 

(Telefonas — WATKINS: 2142) 

• 

". 
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GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

Sasnauskaitė Anielė 
Srupša Aleksandras 
Vitkauskas Pranas 
Grybas A. (Sheboygan, Wis.) 
Žalimienė Veronika ' 
Kilkius Kazimieras 
Sutkienė Marijona 
Petrauskas Jurgis 
Marcinkevičius Jurgis 
Serbentienė Ona 
Paulikonis Simonas 
Pulikaite Uršule 
Jonikas Juozas 
Žeimienė V. 
Petraitis Jonas 
Petrošius Jonas 
Kunickis Antanas 
(jfrigas Martinas 
Blankus Juozapa s 

Jtasčiukas Jonas 
Valančius Juozas 
ifedavich O. (Racine, Wi*.) 
fiaunoras St. (Gary, Ind.) 
Šamoška Jurgis (E. St. Louis, 111.) 
Naujalis Jonas 
Narvilas Juozapas 
Kutkauska s J . 
Kryževičius Ignacas 
Rumševičius Pranas 
Nugaras Stanislovas 
Bartkus Antanas 
Zaura Tadeušas 
Narbutą Jonas 
Gibu&is Vincentas 
Davidonis A. 

i 
Urbutienė Marijona 
Blankus Juozapas 
Juzėnas Jurgis 
Gestautas Pranciškus 
Tylius Pranciškus (Kenosha, Wis.) 
Širiunas Juozas (St. Charles, 111.) 
Kinis Adomas 
Kuprijanow Frank (Goodman, Wis.) 
Auksakaitės A. ir B. 
Kastrickis P. (Daunora, Pa.) 
Kižauskas Bronislavas 
Kudulienė Juzefą 
Conces Frank (Lima, Ohio) 
Levickas Antanas 
Vaškunas Pranciškus 
kregždienė Natalija 
Baltrukonis Vincentas 
Kairaitė Agota 

* Vasiliauskienė Tekle 
Simonaitis Ignacas (Cicero, 111.) 
Budris C. 
Vitkus Adolfas, (Lima, Ohio) 
Čepulis, J . J . (Bourbonnais, UI.) 
Vasiliauskas Albinas 
Šv. Kazimiero Seserįs Chicagoje 
Minatienė Grasildo (Braddock, Pa.) 
Ignatavičius Konradas 
Martin Jonas 
Bartkus Juozapas 
Vaičiekauskienė Ona 
Petrėnas Paul p . (Rockford, UI.) 
Lukauskis Antanas (Cicero, IM.) 
Balčiūnas Jonas 
Sudintas Juozapas (Cicero, 111.) 
Zaulevičius Vladislovas (Riverside, UI.) 

y-"<Joberienė Teofilė 
Juzėnas Jurgis 

Linksmybių ir Dovanų 

V A K A R A S i 
Rengia 

LIETUVOS VYČIU 4-TA KUOPA 

Sausio 29,1922 
Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėj Union ir 18 Gatvių 

Pradžia 6:S0 vai. vakare 

PROGRAMAS PILDOMAS ATSILANKIUSIV*V 

1. Puikus Lietuviški ir Amerikoniški šokiai. 
2. Orandžių šoklus. — Mergaitės vės vaikinus šokti ir visos gaus 

po orantj. 
3. Serpentinų Šokis. 
4. Šokių Kontestas — Dvi dovanos už Kukietkos geriausi šokimą. 
Kviečiama iš visų kuopų po dvi pori dalyvauti konteste, taipgi ga

lima bus ir atsilankiusiems ne vymčias dalyvauti užsiregistruojant. 
5. Kuri kuopa atsilankys skaitlingiausiu buriu gaus dovana. 
6. Dovanos duodamos vyrams augftčiausiam ir masiausiam mer

gaitėms: storiausiai ir ploniausiai. 
7. Konfetti ir bus visiems gėlių pasipušimui, įvairių saldainių, vi

sokių gardžių gėrimų, ir daugybė jvairumų, kurių negalima aprašyti. 
Kviečiamos vyčių kuopos, ir visi be skirtumo. Jžanga labai pigi 

tam vakarui, iškalno 25 centai prie durių 85c. 

L. VYČIŲ 4 KUOPA. 
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I Northsidiečiai Neužmirškime! 
s = 
~ Kokias prakalbas šį vakarą, Sausio 26, 1922 turėsime 5 

savo svetainėje. 

Kalbės Kun. Br. Bumša | 
SVEČIAS IŠ LIETUVOS. | 

Parodykime savo pagarbą mokslui skaitlingai atsilan
kydami į šias prakalbas, kurios įvyks parapijos svetai
nėje 1644 Wabansia Ave. Pradžia 7:30 vai. vak. 

ĮŽANGA DYKAI. Rengimo Komitetas | 
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RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay. Neverk NY U 

JSSSei LIETU Vk , 
PER. HAMDURGĄ,^!^^^ 
/ ARBALTEPOJą > 

, h y VAŽIUOKIT VISI PARAUKIU IR 
r^i/7 TIESIU KELIU 
" " ^ j * / Lietuviai važiuojant į Piliavą apicnkia 
C~f/ Lenkų juostą (karidorių) 

^ j j Visa Trečia Klesa Padalinta \ Kambarius 
Ant 2-jų. 4-rių. 6-šių ir 8-nių Lovų 

"LITUANIA" Išplauks Vasario 1, 1922 
POLONIA . Vasario 22 1922 

Trečios Klasos Kainos | : 
HAMBURGĄ $108.50 — PILIAVA $100.50 

!? LIEPOJU $110.00. 
Dėlei laivakor. ir žinių kreipk, prie savo agen. 

Zeka s Steponas (Peoria, UI.) 
Žalemas Kazimieras 
Vyšniauskas Jurgis (Springfield, UI.) 
Urban Juozapas (Kankakee, 111.) 

2334 So. Oakley Ave. TeL Roosevelt 7791 
Atdaras kasdieną, išskyrus Šventadienius iki 8 v. v. 

ANT PARDAVtM6 saliunas 
geroj vietoj. Atsišaukite 

1709 N. Paulina 
(M. K.) 

PAIE&KAU JONO RAGAIŠIO 
rodos gryvena VVestville, 111. ir pri
klauso prie bažnytinio choro. Jis pats 

ANT PARDAVIMO QROCER>?E 
IR BUCERNE greroj vietoj. Atsišau
kite pas savininką, 

4758 S. Loomis Street 
Chicago, m . 

ĮDAVIMUI 4 KAMBARIŲ ra
kandai gerame stovtje, parduosiu pi- 4 
griat, pardavimo priežastis, pati pa-

arba kas apie j | žinote praneškite . bė*"° * u k l t u vyrų, parduosiu visus 
Šiuo adresu: įkartu arba po viena. 

Stasys Raila 
70 Watklns Terrace Rochester, N. V. 

J. Staugaitis 
0S8 So. 02-nd PI, Cnicago, IU. 
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