
II \ ««.. m m o u i H . I ( N » . 
/ i & rrs^yvrsrs^rrras'yirt irssrr^^ 

\ I 
W n i 

"DRAUOAS" 
Pnblished Daily Except Sundays 

One T e w $«00 
Slx Months $3.00 

AT WEWS-STAin>S %c A. OOPY. 
DRAUGAS PUBUSHING CO., I n c . 

2334 So. Oakley Ave.p Clvlcago, III. 
Tel. Roosevelt 7791 
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A.A.SESUOMARCIJON».| Susirgo Belgijos Kardinolas I TURKIJOS SULTANAS 
ŠAUKIASI ANGLIJOS. 
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SCRANTON. — Sausio 28 d, 
11:30 vai. ryto Gailestingųjų 
Seserų ligonbuty mirė Sesuo 
Marcijana — Kazimierietė. Į-
stojo Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolynan ruąp. 29 d., 1918 
m.; priėmė abitą kovo 4 d. 
1919 m, profesiją padarė ko
vo 28 d., 1921 m. 

» Mercier 
ITALIJA FORMALIAI PAGERBS MIRUSĮ POPEŽIŲ 
PARY2IUS, sausio 30. — 

Belgijos primatas, kardinolas 
Mercier, keliaudamas Romon 

Gimusi Kaunijoje, Pranciš- Į i n a u J° popefciaus rinkimus ke-' 
ka Stulytė prieš įstosiant vie-
nuolynan gyveno Chicagoje 
Dievo Apvaizdos parapijoje. 
Nelaimės ištikta — apdegė Ir 
ta buvo jos mirties priežastis.. 
Jaunutė. Galėjo ilgiaus Dievui 
ir žmonėms tarnauti, bet taip 
patiko Visagaliui. 

Ketvirtadieny 10 vai. bus 
pamaldos šv. Kazimiero Vie
nuolyne, Chicagoje, ir iš ten 
lydima i šv. Kazimiero ka
pines. 

A. A. duok, jai Viešpatie. 

PRANEŠIMAS APIE LIE
TUVIU INDĖLIUS RUSU 

BANKUOSE. 
WASHINGTON, 1 21 d. 

(Elta). — Ministerių Kabine
te nutarta derėtis su Rusų 
valdžia del indėlių grąžinimo 
en bloe, t. y. Lietuvos Vald
žia išreikalaus iš Rusų visus 
Lietuvos piliečių indėlius Ban
kuose ir šiaip atlyginimą už 
esantį Rusijoj arba Rusijon 
išvežtą Lietuvos piliečių tur
tą ir paskui tas atlyginimas 
bus grąžinamas Lietuvos pi
liečiams, padavusiems iki ba
landžio 1 dienos, 1922 m. pra
šymus. Tiems piliečiams, ku
rie iki tos dienos neįteiks Už
sienių Reikalų Ministerijos y-
patingam skyriui prašymų, 
teks patiems rūpintis išgavi
mu iš Rusijos savo turto. 

lionėje susirgo. Turėjo pert 
traukti kelionę Milane ir gulti 
lovon. 

Iš Romos praneša, kad kar
dinolas susirgo influenza. 

Milane kardinolas Mercier 
labai entuziastiniai sutiktas ir 
priimtas. Bet pasirodė jis taip 
nuvargęs, kad iš geležinkelio 
stoties buvo priverstas keliau
ti miestan ir atsilsėti. 
Kitoje depešoje iš Romos pra

nešta, kad kardinolų susirin
kimas (eonclave) rinkti naują 
popežių atidėtas 24 valando
mis toliau. Tai padaryta, sa
koma, duoti progos iš toliau 
kardinolams suspėti susirinki
mo pradžion. 

Susirinkimas originaliai bu-

laišką pasirodė ̂ neaiškus. Del- g£AA8£^tjiajaajM^^*AA&sSA*Aaa&j^ 
to sultanui dsragiau nieko ne
beliko, kaip tik kreiptis į An-

Jis pabūgęs turkų nacionalistų gliją. 

Sąkalbis prieš Kernai pašą. 

Kernai pašos personale po-
Konstantinopolis, sausio 30. 

—Mahmud Mukhtar paša, bu
vęs turkų sultano ambasado- j zicija neužvydėtina. Į M stip-
•rius Vokietijai, iškeliavo Lon-!rios partijos prieš jį kovoja, 

vo paskelbtas vasario 2 d. Bet ' ( j o n 8 n . \ v I Tos partijos stovi už sultaną. 
Ko jis ten iškeliavo, niekas ' p at į K e m * l pašą kaltina neiš-

Kultūros Vajus I 
- BRIDGEPORT $1,300. 

J 

jei 24 valandoms atidėtas, rei
škia, turėtų prasidėti vasario nežino. Tečiaus žinovams vis-1 tikimybe turkų tautai ir pa 
3 dieną. \ 'gį j 0 misija nėra jokia paslap-\fiam islamizmui. 

Dar kitoje telegramoje iš ^i s . v — j ^elto Angoroje , įsteigtas 
Romos pažymima, kad kuomet j Londonan jį išsiuntė patsai 'slaptas komitetas. To komite-
vasario 2 d. susirinks sesijon 'turkų sultanas svarbiais reika- ?to tikslas buvo suimti Kernai 
Italijos parlamentas, yra su-lais . Sultanas pramato aiškų *pašą ir jo šalininkus ir užda-

sau pavojų nuo turkų naciona- [ryti. Tas turėjo but įvykinta 
listų. Tad* reikalinga pagel-! sausio 1 dieną, 
ba. Sultanui gali pagelbėti I1 Tečiaus sąkalbis susektas ir 
įik Anglija. [vyriausi sąkalbininkai areš-

'tuoti. Prieš sąkalbininkus iŠ 
Pavofus aiškus. , k a r o f r o n t o b u v o p a t r a u k t a 

Galinas daiktas kad taip? Turkų nacionalistų v a d o Angoron kariuomenės divizija. 

įvyks. Nes kataUkų p a r U j a | M u s t a I * 0 K e m a l P*^ 8 a k t i" Keturių valandų kova. 
parlamente turi 110 narių (at-1™™» d a ™ d a uK b a i m ė s s u l 

manymas formaliai ne vien mi
rusį popežių Benediktą Pen
kioliktąjį pagerbti, bet ir po-
pežijos valdžią pripažinti. 

Tuomi klausimu visi didžiai 
interesuojasi. 

Žmonių svetainėje apie 250. 
Tečiaus aukota nuoširdžiai. 
Stambesnės aukos: 

Po $100: kun. kleb. M. Kru
šas, J. Budreckis. Antanina 
Beinoriutė $105. * 

' Po $50: A. Bledžiutė, 12 
metų mergaitė, D. slėnis, J. 
Pabijonas, P. Skirbys, J. Dim-

ša, Ant. Grišas, P. Goštautas 
«$52.50, T. AleHunas $5250; 
Magd. Duobiutė $52.50. 

Smulkesnę apyskaitą surin
ktų Chicagoje aukų paskelb- i 
siu vėliaus. 

Širdingiausią ačiū visiems 
aukotojams. 

KUN. BR. BUMŠAS, L. K. 
V. Centro Atstovas. 

stovų). Tie nariai balansuoja 
visą parlamento veikimą. Ir 
jie stovi už tai, idant miręs 
popežius butų pagerbtas, kai
po svet'mos valstybės valdo
vas. Tuo labiau, kad j i s už
sitarnavo tą pagerbimą. 

tanui ir 30 sostui. Sąkalbininkai savo pusėn 
Kemal paša jau pradeda at- /b*vo P l a u k ę Angoros garni-

virai darbuotis prieš sultaną, *oną. Divizija apsiautė gar-
kaskartas vis labiau siaurinda
mas jo autoritetą. 

Seniau sultanas tikėjosi ko-

nizoną ir sąkalbininkus. Ke
turias valandas sekė kova. 
Garnizonas pagaliau pasidavė 

NORIMA PANAIKINTI STREIKUS KASYKLOSE 
WASHINGTON, sausio 30. atsineša į darbininkus unijas, 

PROJEKTUOJAMAS NAU
JAS GELŽKELIS LIETUVOJ 

WASHINGTON,, 1. 18 d. 
(Tlta). — Susisiekimo Minis
terija yra išdirbusi ir įnešusi 
Ministerių Kabinetui naujo 
geležinkelio projektą. - Naujas 
geležinkelis jungs Vilniaus-
Kauno-Virbalio kelią su Va-
rėnos-Suvalkų keliu. Jis eis iš 
Kazlų Rudos stoties per Ma-
riampolę, Kalvariją iki Sešta-
kavo stoties. 

— Senato ciarbo reikalų komi 
teto pirmininkas, senatorius 
Kenyon, kurs patsai tyrinėjo 
keliamus anglekasių trukšmus 
Vakarinėj Virginijoj ir Ke*n-
tucky, paskelbdamas raportą 
paduoda sumanymą įsteigti fe 
deralį teismą tvarkyti anglių 
pramonę. Tam tikslui butų rei 
kalingas įstatymas. 

Anot senatoriaus, už trukš
mus vienur ir kitur ir už pri
vatinės savasties sunaikinimus 
yra kalti ne vien angUkasiai, 
bet ir kasyklų savininkai. Ir 
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trumpoj ateity abi pusi turės 
padaryti reikalingų nusileidi
mų, susitaikinti, dirbti behd-
rąjį darbą ir daugiau saugotis 
kruvinų susikirtimų. 

Vakarinės Virginijos kasyk
lų savininkai labai karingai 

frako senatorius. Savininkai 
tvirtina, kad jie nekuomet dar 
ban neimsią nei vieno darb 
ninko, kuris prigufėtų prie u 
nijos. 

Savo keliu, anglekasiai prie
šingai tvirtina. Jie sako, jog 
žut-but jie turį visus Vakari
nės Virginijos anglių kasyklų 
darbininkus suorganizuoti li
nijom 

Nes tos valstybės kasyklos 
negali atsiskirti nuo abelno-
sios darbininkų organizacijos 

kiu nors būdu nugalėti tą sa- ft» sąkalbininkai suimti. 
vo priešą. Sultanui liepianti.- Pavedus tvarką Angoroj, 

NKemal paša su jo šalininkais'Kemal paša tuojaus iškeliavo 
buvo pasmerktas miriop neva I karo frontan, iš kur kareiviai 
už sukilimus prieš sultaną. Pa- (skaitlingai qezertuo3a. 

fskui buvo ruošiamos kelios' Visgi Kemal pašos valdžia 
bausminės ekspedicijos. |P<> to- įvykio žymiai apkarpy-

„ Tečiaus kaip tos, taip ki-jta. Valdžią savo rankose lai
kos priemonės, prieš Kemal fk«> » « * * • ? • žmomų komi-
pašą atkreipiamos, nedavė jo-ftetas. Jam prnninmkauja Ke-
kios naudos. Kemal pašos au- m a l paša. 
toritetas auga, gi sultanovpuo-
la. „ # 

Nenoromis reikia šauktis 
Anglijos. Tuo tikslu Londo- [ 
nan pasiųstas reprezentantas 

Amerika Nedalyvaus Genoa 
Konferencijoje 

1 \ 

WASHINGTON, sausio 30.; duotų jai ranką, kad ištrauk-
Iš valdiškų sferų patirta,; ti iš ekonominių ir finansinių 

klampynių. \ f 

naudojami. 

Taigi, kad anglių kasyklo
se panaikinti nesutikimus ir c i o n a l i s i a v a d a i darbuojasi vi 
streikus, anot senatoriaus Ke 
nyon, reikia būtinai paimti 
kasyklas valdžios kontrolėm 

COX PAGALIAU PRABYLA. 

Žinoma, kritikuoja republiko-
X nus. 

DAYTON, O., sausio 28. — 
Anądien čia įvyko iškilmės pa-

ngos vietos vadovauti viso pa
saulio tautoms.''' 

) ; 

BEDARBIŲ RIAUŠĖS 
LONDONE. 

kad Suv. Valstijos kol-kas at
sisako dalyvauti ekonominėje 
Genoa konferencijoje. 

Čionai kalbama, kad Suv. 
Valstijų dalyvavimas toje kon 
ferencijoje priguli nuo pačios 
Europos pasielgimo. 

Suv. Valstijų vyriausybė 
pageidauja, kad Europa pir
miau nusiginkluotų, ty. suma
žintų iki minimumo savo ar
mijas, ir tik paskui šauktųsi 
Amerikos pagelbos. 

Tuomet Amerika aiškiai ma 
tytų, kad Europa tikrai rei-

Ir kolei taip nebus, taip il
gai Suv. Valstijos nieko ne
darys iš tų ekonominių Euro
pos vargų. 

Sakoma, toksai yra prezi
dento Hardingo nusistatymas. 

Nusiginklavimo konferenci
ja čionai baigiama. Gal jau 
šią savaitę ji visai pasibaigs. 

Konferencija žymai suma
žins didžiulių valstybių karo 
laivynus. Taipat Pacifike bus 
užtikrinta ramybė, nors Kini-

kalinga pagelbos ir todėl pa- ja iš to nieko nelaimės 

NAUJAS KRIZIS VOKIE 
TIJAI. 

LONDONAS, sausio 28. 
Vietos priemiesčiuose dažnai i, 

Repfcblikoninė tendencija. į ) a s i t a i k o bedarbįų demonstra- f 
}?.. _ . T* ., . fro kontribuciją, v cia nėra pi-

Bet aršiausia už viską sul-^im, kurios visuomet pasibai-Į 

BERLYNAS^, sausio 30. — 
įVokietiją paliečia naujas kri-
zis. Ateina laikas mokėti ka-

C tanui ir ip šalininkams baimė, [gia riaušėmis ir policijos jsi-
kad šiandie Anatolijoje, kur 

ir darbininkai neturi but iš- Įvaldovauja Kemal' paša, pra
deda platintis republikoninė 
tendencija. 

Tas reiškia, kad turkų na 

•maišymu. / 
Poplar priemiesčio valdyba 

pagaliau neapsikentusi padidi
no pašelpą bedarbiams ir jų 

nigų. Šiuo kartu gal dar bus 

Sai panaikinti sultanatą ir pa 
eią Turkiją pakeisti respub- įba. 
lika. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
BAŽNYČIŲ APVOGIMAS. 

sukrapštyta. 31 mflionas auk
sinių markiu. Bet paskui ne
žinia kas bus. 
* Kancleris Wirth aną dieną 

į i e i m ^ o ^ ta i P rkad ^ * » ^ b ^ * ^ ^ ! ? : l W f : -pasislėpė, 
tenai bedarbiai daugiau gau
na pinigų, negu tie, kurie dir-

Apvogė Šartitoų bažnytėlę 
naktį gruodžio 23 d. Vagis 
buvo pasislėpęs iš vakaro už 
»vargonų, paskui pasiėmęs dė
žutę su aukų jfenigais ir atsi
kabinęs duris, kurios buvo 
kabliu užkabinamos iš vidaus, 

šė vyriausybės pienus apie 
naujus į mokesčius. Nurodė, 

•kad reikalingi pinigai turi but 

S-PKuomet pasklydo žinių, k a d j s a u t i n o r s P r i s i e i t 1 Ju 0 8 v a n l 

» « , . , ..-. ; . ; V ^ J v . - , - į imt i . 

PASIRODĖ KARŽYGIS. 

UETUVOJE GAMINS SA
VUS VAGONUS. 

Buvęs jurininkas G e o r g e 
minėti A n d r e w Jacksoną. |rland, 23 m., pirm trijų metu. 
Tarp kitų kalbėjo ir James apsivedė. Kiek palaukus jo 
Cox, buvęs 1920 metais kandi- jauna pati su kūdikiu jį pa-
datas į Suv. Valstijų preziden- mefcė ir nuvyko gyventi i pas 

jtus iš demokratų partijos. 'savo motiną. \,\ 
Cox pažymėjo, kad iki šio- Teisman paduota byla per

siskirti. 
Užvakar tas "karžygis" nu

ėjo į uošvienės namus su tik
slu nužudyti savo 17 mėnesių 

[kūdikį. Atrado namie ir savo 

L iiei demokratų partijos politi
ka neatsimainė. (Ta politika 
ir šiandie stipri, taip kaip ji 

j buvo padėta prieš rinkimus 
WASHINGTON, 1. 18 d. [platformoje. 

(Elta). — Kauno siaurųjų ge- | Toliaus Cox aštriai kritika- jpačią. 

Poplar priemiesty bedarbiai | 

tuose sukeltos demonstracijos. 

NUŽUDĖ BANKOS KA-
SIERIŲ. 

Sultano patarėjai jam pata
ria imtis priemonių. Iki šio-
!lei sultano valdžia yra autp-
tratinga. Todėl jam sakoma, 
kad jis Turkijoje paskelbtų 
konstitucijinę monarchiją. Rei 
škia, paskelbti gyventojams 
manifestą, atsižadant įvairių Į PITTSBURGH, Pa., sausio 
'senovės autokratingų savo ĮeP]fe& — Priemiesty Crafton pen-
sių. %Nes kiek palaukus g a l i a i plėšikai užpuolė First Na-
pasirodyti, jog tas jau dar-|tional banką, nužudė kasierių 
bas pervėlus. 

šelpiami, tuojaus kituose mies- Į B e mokesčių, kurios turės fcug. Klebonas gavo širdies a 

7+ 

ležinkelių dirbtuvės jau turijvo republikonų partiją, kuri 
paruošę tam tikrą skyrių ga- 'šiandie turi savo rankose ša-
minimui naujų vagonų siaune 
šiems geležinkeliams. 

Besikalbant Hand išsitrau-
. i 

Norėta teisintis. 
Sultano didysis veziras (pre 

mieras) parašė laišką Kemal 
'pašai. Mėginfa pateisinti sul
tanas kodėl jis liepęs kituomet 
miriop pasmerkti Kemal pa
šą ir kitus nacionalistų vadus. 

but padidintos ligi 200 nuos., 
turtingieji vokiečiai turės dar 
duoti paskolos vyriausybei. 
Kitaip nieko neišeis. 

Tą pačią; nakt| tapo ap
vogta Karmėlavos bažnyčia ir 
gi. Vagys išnešė iš zakristi
jos monstranciją, kupką, keli-

taką ir susirgo. Per Kalėdas 
pamaldų nebuvo. 

ATSISAKO PRISIDĖTI 
PRIE BOLŠEVIKŲ. 

PRAGA, sausio 30. — Če-
ir paėmė 15,000 dolerių > pini- koslovakijos amatninkų unijų 

LENKAI PUOLA. 

gaiš ir SOfiOO dolerių laisvės 
bondsais. 

kė revolverį ir ėme taikinti Į į i Didysis veziras laiške sakjė, 
lies valdžios styrą. Kritikavo miegantį lovoje kūdikį. Mo-
republikonus už jų naminę ir 
užsienių politiką. 

LISBONA, sausio 30. — Va- į Gi kalbėdamas apie prezi- [čion, suvarė \tris kulipkas ir 
sario pradžioje susirinkus par dento sušauktą nusiginklavimo paisai pasidarė galą 

* _ J •_ i ._;_ 1 J : J _ • T 

NAUJ^ UŽMOKESNĮ NUS
TATYS. 

Prie namų statymo darbi
ninkai Chicagoje senai nesu-

jog tas buvo daroma tik del f or I! 
tinka su nustatyta jiems teisė-

tina staiga apkniaubė kūdikį. »mos, kad apsaugoti Konstan- Tuo tarpu teisėjas pranešė, 
Beprotis tuomet jon, savo pa-

x 
_ x - _ * 5 f i _ i : . J . _ i i 

tinopolį nuo visatinos okupuo-
įtės. SakOy tas buvo padaryta 
įrodyti Santarvei, kad sulta-

jo Landis užmokesniu. 

- - i . i . : . 

kad jis kontraktorių prašo
mas veikiai nustatys naują 
darbininkams užmokesnį. Ma-

J J _ . 

kongrese dauguma balsų at
mesta bolševike pakvietimas 
prisidėti prie Maskvos trečio
jo internacionalo. x^t 

DIDELI SNIEGO PUSTY
MAI. 

Valkininkų-Varėnos rajone 
lenkų kariuomenė neteisėtai 
perėjo demarkacijos liniją ir 
užėmė neteisėtai porą kaimų. 
'Mūsų kariuomenė prisilaiky
dama taisyklių nėjo su jais 
kautis neutralėn zonon; ir da
bar ten tebesėdi plėšrus len
kai 

P I N I G Ų K U R S A S . 

WASHINGTON, sausio 30. 
į—Aną dieną per valstijas a-
bidvi Carolina, Virginią ir 
Columbia distriktą praūžė di
delė vėsula su sniegu. Daug 
nuostolių padaryta. Sniego už-
Dustvti ereležinkflliai. 

Svetimų Šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
,sausio 28 d. buvo tokia pagal 
Merchant8 Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.22 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.33 
T T . 1 . 
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"DRAUGAS" 
«a«m kasdieną Išskyrus aedėldienius 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams • $6.00 
Pusei Metų $S.0d 
Prenumera tos mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai-
myti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geiiausla 
siųsti išperkant krasoje a r esprese 
"Money Order" a rba įdedant pini-
gus į registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. C0. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
MIIIIIIIKIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIK 

PRANCŪZŲ PAŽIŪROS. 
Prancūzai nesutinka savo 

pažiūromis su amerikiečiais 
karo skolų ir skaitlingos ar
mijos klausime. 

Suv. Valstijų senatorius 
McCormick mėgino prancū
zus įtikinti, kad tokioje Pran-
cijoje šiandie vargą, palaiko 
skaitlingos armijos užlaiky-

- mas. Panaikink skaitlinga ar
miją, tuojaus sumažės vargai, 
sako senatorius. I r tuomet 
Praneija ima galės atmokėti 
kiek-nors skolos Suv. Valsti
joms. 

Prancūzai didžiai neapken
čia, jei kas jiems šiandie pri
simena apie jų skaitlingą ar
miją ir skolas. Tokiame atsi
tikime jie netenka lygsvaros 
ir pasirengę pulti į akis. 

Del to Paryžiaus laikraščiai 

toriaus MeCormicko progra-
J U - mm • » 

mą pirmiau reikia pritaikinti 
prie Vokietijos. Kuomet vo
kiečiai perorganizuos savo fi
nansus, kuomet atsimainys jos 
gyventojų padėtis ir atsineši-
mas į prancūzus, tuomet ir 
Praneija galės sumažinti savo 
išlaidas militariniams reika
lams ' \ \ 

Laikrašty "Journal des De 
ba tes" St. Luzanne rašo: 

"Suv. Valstijų tauta Pran-
cijai paskolino 3,057,000,000 
dol. karo laikais. Tas karas 
buvo bendras Suv. Valstijų ir 
mūsų. Paskolinti pinigai tar
navo bendram tikslui. Tie pi
nigai net nepaimti is Suv. 
Valstijų ribų. Pavartoti ap
mokant Suv. Valstijoms už 
maistą, medvilnę ir kt. daik
tus. Tečiau Praneija niekuo
met nesakė, kad tos skolos 
neatmokės. Tečiaus Praneija 
stato vieną sąlygą: J i tuomet 
atmokės, kuomet pati atgaus 
skolas nuo savo skolininkų. 
Pakol Vokietija ir Busija ne
atmokės skolų Prancijai, pfttoP 
Praneija neatmokės Ameri
ka i " . 

Tokios nuomonės prancūzų 
politikai. Ta jų nuomonė y-
ra Prane i jos vyriausybės nuo
monė. 

Todėl Dėdei Šamui su tomis 
skolomis nėra reikalo rūpin
tis. Skolų atmokėjimas pri
klauso nuo prancūzų malonės. 
Ir už tai nei dėkui. 

jos frankas užsieniuose yra 
brangus. Bet to negalima pa
daryti. Kuone visai sustojo im 
portas ir eksportas. 

Šveicarijon maisto ir prekių 
įvežimas pačios vyriausybės 
uždraustas, nes tas veikiai ga
lėtų sunaikinti šveicarų ukę ir 
pramonę. 

Išvežimas gi jokių būdu nev 
galimas. Nes svetur Šveicari
jos prekės labai brangios. 

Jei Šveicarijos sienos įveži
mui butų atidarytos, gyvento
jai viską nepaprastai pigiai 
gautų. Bet tuomet pačioje 
Šveicarijaje sustotų pramonė 
ir pasibaigtų žmonių uždar-
biavimai. 

Kituomet Šveicarija daug 
pelnydavo nuo suvažiuojan
čių iš viso pasaulio turistų ie
škančių sensacijų ir norinčių 
pamatyti jos nepaprastą gam
tos grožę. Tuomet turėdavo 
gražaus pelno geležinkeliai, 
puošnių viešbučių savininkai. 

Šiandie taip nėra. Turistai 
nesilanko. Geležinkeliai duoda 
didelius nuostolius. 

Dėlto vyriausybė turėjo pa
branginti važinėjimą geležinke 
liais ir tramvajais. Tarifas pa 
didintas. Traukinių skaičius 
sumažintas. 

Ant geležinkelių, dirbtuvė
se ir visokiose įstaigose su
mažintas tarnautojų ir darbi- rys, išskyrus vienas per kurias 
ninku skaičius. Atsirado dau-; įeinama į konklavės salę, jau 

VYRIAUSIO BAŽNYČIOS VADO RIHKIMAI 

KOMLAYES PASLAPTYS 
IŠKILMINGI POSĖDŽIAI PAŠALINIAMS 
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(Tęsinys.) 
Konklavė gali įvykti kiek

viename mieste; faktai rodo 
kad pop. rinkimai įvykdavo 
ir ne Romoje. Bet nuo to lai
ko kuomet pop. pastoviai ap
sigyveno Vatikane, labai nuo
seklu kad ten ir įvyktų pop. 
rinkimai. Seniaus, norint su
talpinti visus kardinolus į po
sėdžiavimo salę, pastatydavo 
jiems ten pat kambarėlius (ce
les) 12 pėdų ilgio ir 9 pėdų 
pločio. Tų celių lentos visuo
met būdavo Vatikane laikomos 
ir atėjus rinkimų metams pa
naudotos. 
- Galima spręsti kad tokia 
sistema buvo nepatogi. Dėlto 
renkant Leoną XIII , 1878 m. 
ir Pijų X 1903 m. panaudojo 
dideles Vatikano sales paga
mindami mažus kiekvienam 
kardinolui kambarėlius. 

Popiežiui mirus, neankš-
čiaus kaip po dešimties dienų, 
konklavė prasideda. Visos du-

gybė bedarbių. Dirbą negali 
pragyventi su gaunamais už
darbiais. Tad dažnai vienur-

šiandie nesigaili visokių epi
tetų ir priekaištų Amerikai, p a ž v a i g o s s k o l u klausime bu 
kuomet jos piliečiai iškelia 
viešumon teisybę. J ie gina 
savo armiją ir beveik užsigi
na skolų. Nes sako, jei Pran 
cijos skolininkai nemoka 
Prancijai skolų, tai Praneija 
negali mokėti savo kredito
riams. 

Pavyz^Miui, Jacąues Bain-

Reikia spėti, kad prancūzų k i t t i r keliami streikai už di-

vo reikalingos Suv. Valstijų 
vyriausybei. Tas pažiūras iš
gavo senatorius MeCormiek. 

LAIŠKAS Iš ŠVEICARIJOS, 

dėsnį užmokesnį. 
Tai kokia Šveicarijos padė

tis. O juk tos šalies pinigų 
vertė nenupuolusi. 

Bmhulas. 
.. . 

»The American Leglon turi 
apie 1,000,000 užsimokėjusių 

Šveicarijos pinigai iki šiolei n a r i u i r a I * e a n t r a t i e k P a s i~ 
išlaiko savo prieškarinę vertę. * • * $ * * Ši organizacija tu 

ville laikrašty "Liberte , ! r*. Bet pakilusi brangenybė 
šo: spaudžia gyventojus. 1914 me-

" J e i teisybė, kad mūsų kre-. tais vienam žmogui Šveicari-
ditoriai turi teisės gilintis į joje buvo galima pragyventi 
mūsų finansinius reikalus, tai už 3 arba 4 frankus. Šiandie 
argi Praneija negali kontro-: tam pačiam tikslui vos uzten-
liuoti savo skolininkės Vokie^ j ka 12 arba 15 frankų. 
tijos? Europos atstatymas tu-! Iš užsienių Šveicarija galė-
ri prasidėti k i ro sunaikinto-1 tų parsitraukti labai pigiai 
mis teritorijomis. Taigi sena-'maisto ir kitokių daiktų, nes 

ri apie 10,000 skyrių. Prie 
jos priklauso tarnavusieji 
Suv. Vals. kariumenėj. ' 

buvo užmurintos. Popiežiaus 
rųmų maršalka iškilmingai už-
rakiua išorines duris, palikda
mas, vos vienas nerakintas 
taip vadinamos salės "Sala 
Regia". Savo ražu, Kamerlin-
gas užrakina visas duris iš vi
daus ir lydimas prelatų, na
miškių, kurie neša žibintuvus, 
pereina visas konklavės sales, 
sužiūri visus kampus, kad sve
timo žmogaus nebūtų. Konkla
vės dalyviai pradėję posė
džiauti yra belaisviai. 

Kiekvienas kardinolas savo 
tarnybai turi sekretorių ir tar
ną Pridėkime dar kitus pre
latus kurie konklavei einant 
kitoms pareigoms skiriami 

vienas vai

ką, langius, plombininkas, ku
rie reikalui esant dirba saVo 
amatą. 

Pijaus X rinkimams, buvo 
365 asmens uždaryti Vatikane 

Užmurintų valgis. — Ar ga
lima išduoti posėdžių paslaptį? 

Kokiu būdu valgydinami 
konklavės dalyviai! Seniaus 
valgiai buvo rengiami mieste. 
Kiekvieną dieną, apie pietus, 
kardinolų namiškiai veždavo 
iš rūmų patiektus valgius. 
Procesija tų vežimų — resto
ranų su valgiais, Romos gy
ventojams buvo viena iš ne
paprastų įdomybių. Valgiai, 
sudėti į pintinę ar į skardinę 
dėtžę, užtiesti žydria skepeta, 
buvo nešami prie rinkimų rū
mų "bokš to ," per kurį įkel
davo valgius konklavės vidun. 
Sargybos prelatas darydavo 
rūpestingą kratą. Sužiūrėdavo 
valgiu*, ar kartais nėra pas
lėpto kokio nors rašto. 
Tečiaus, kratos nepaisant, sa-

Gale 1919 m. Naujoj Ze
landijoj Vadžia turėjo 2,9D6 
mylias geležinkelių; keliaunin- j du gydytojai 
kų vežė 11,725,045, prekių stininkas, keturi barzda-
5,613,739 tonų. Įeigų davė 
$24,277,177, išlaidų pasidarė 
tik $14,787,079. 

skueiai, virėja?, dailidė, 
šaltgeležls, mūrininkas, kiek
vienas turi savo pagelbinin-

pranešimus ar įspėjimus, ku
riuos įmaišydavo į pyragus 
(keksus), ar kitus valgius. 

1878 ir 1903 m. buvo įtaisy
tos virtuvės konklavės kamba
riuose. Va pietų " m e n u " pas
kutinės konklavės: zupė, ro
maniškas šutinys, virta jau
tiena, kepta višta, salotos, vai
siai ir suris. 

$ors dabar nėra konklavės 
" b o k š t o " per kurį įkeliami 
valgiai, tečiaus jis vartojamas 
persiuntimui laiškų. Supranta
ma, kiekvienas laiškas cen
zūruojamas. Ta s *' bokštas, ' ' 
šiandien, tėra vienintelis susi
siekimo ^kelias su pasauliu. 

Visgi, išinptinais atsitiki
mais, didžiosios durys "Sala 
Regia" gali būti atidaromos 
Kamerlingo ir rūmų maršal
kos rupesniu. Pirmiausiai 
kuomet kardinolas vyksta į 

popiežiaus rinkimus iš tolimo 
krašto ir pasivėlavo į konkla-
vę, taipat sunkiai susirgus ar 
mirus konklavės dalyviui. 
Vasarą,, 1623 m. penkiasdešimt 
šeši kardinolai didžiausio kar
ščio laiku buvo susirinkę kon-
klavėn. Dvyliktą jų posėdžia
vimo diena, dvylika kardino
lų susirgo " m a l a r i a " . . Trys 
prašė išeiti iš "kalė j imo". 

1903 m. rugp. m. atmurino 
duris, nes užmiršo prieš kon-
klavę įnešti "sedia gestato-
r i a " nešamą sostą į kurį atsi
sėda naujai išrinktas popie
žius. Jos taipat buvo atidary
tos, nes sunkiai susirgęs Ispa
nijos kardinolas Herrera, pra
šė įleisti savo nuodėmklausį. 

Ambasadoriai prie Apašta
liško Sosto gali aplankyti kar
dinolus kuomet jie nori; bet 
jie neįeina į konklavės rūmus. 
"Sa la Regia duryse palieka
ma anga " g r o t o s " per kurias 
jie kalbasi su kardinolu. Tuo
met trys kiti kardinolai klau-
Isosi jų kalbos. Kuomet popie
žiai turėjo ir pasaulinę val-

čia Amerikoje, auklėjo lieti*-
viuose demokratijos ir sava
rankumo dvasią, ir gaivino 
brolių dvasią Lietuvoje. Lais
vės vėjaliui papūtus, Ameri
kiečių, draugijos nešė Lietu
vai visokią pagelbą, kad tik 
galėtų vergijos pančių nusi
kratyti. Lietuvos laisvės ir ap-
švietos reikalus mūsų draugi
jos visada rėmė konuožirdžiau 
šiai ir galima drąsiai pasaky
ti, kad Lietuvai gyvybę ir lais
vę užtikrino niekas kitas, kaip 
Amerikiečių draugijos. Tais 
savo darbais mūsų draugijos 
įrašė savo vardus istorijon ne
išdildomomis raidėmis. 

Tik reikia tas aukso raides 
— draugijų darbus — surinkti 
į vieną vietą ir pastatyti mūsų 
draugijoms amžiną paminklą, 
kurs ir mūsų ainiams primin
tų, ką Amerikos lietuvių drau
gijos yra nuveikusios Tėvynės 
Lietuvos labui. 

Yra sumanyta išleisti neto
limoje ateityje knygą, kurioje 
butų surašyti visi mūsų drau
gijų geri darbai Lietuvos la-

<* 

m. Mgr. de Ęocheehouart, 
Prancijos ambasadorius buvo 
lydimas 600 karosų — puikių 
karietų. 1765 m. d' Auteberre 
tokios vizitos iškilmėms išlei-

koma, kad kardinolai gaudavo] do 75,000 frankų. 1829 m. Cha-

džią, tokios vizitos buvo labai, bni. Toje knygoje tilps taip-
iškilmingai atliekamos. 1758 P a * draugijų fotografijos. 

Kiekviena draugija, skyrius ar 
kuopa, prisidėjusi prie to 
darbo — surinkimo žinių — 
gaus po vieną egzemplorių tos 
knygos už dyką. 

Visų mūsų organizacijų, 
kaip centralinių, ta ip ir vie
tinių valdybų, nuoširdžiai pra
šome į pagelbą tam svaitoiam 
darbui. Lai tasai paminklas 
Amerikiečiams išeis tikrai 
garbus ir pilnai užbaigtas. 

Organizacijų sekretoriai ne
trukus gaus iš Misijos tam 
tikrų laiškų su visais reika
lingais nurodymais. Kol kas, 
dar primenam visoms draugi
joms, jog dabar dar varomas 
Laisvės paskolos užbaigimo 
vajus. 

Lietuvos Finansų Misija 
Paskolos Skyrius Amer. 

370 Seventh Avenue, 
New York, N. Y. 

teaubriand, tuometinis pran
cūzų ambasadorius prie Ap. 
Sosto lygiai iškilmingu būdu 
lankė Prancijos kardinolą, 

(Bus daugiau) 

į AMERIKOS LIETUVIU 
DRAUGIJAS. 

riaanstĮ Misijos Atsisaulamas. 

Lietuvos Finansų Misija 
šiuomi atsišaukia į visas lie
tuvių draugijas Amerikoje, 
prašydama pasidarbuoti labai 
svarbiu tautos reikalu. 

Visiems yra žinoma, kad 
Amerikiečių lietuvių organiza
cijos nuveikė milžinišką darbą 
Lietuvos atgaivinimui. Kada 
Lietuvą dar caras valdė ir 
kada ,savo spaudos neturėjo
me, Amerikiečių draugijos kū
rė lietuviškos šviesos židinius 

• i • • » » i • • ' ' • • - • —— • » • 

Indianos valstijos Daughters 
of Isabella organizacija užlai
kys naują įstaigą Šv. Elzbietos 
namus našlaičiams neturin
tiems trijų metų. Toji įstaiga 
yra Indfanapolyj, Ind. 

r LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITU
CIJOS PROJEKTAS) 

j 

] 

24 §. 
Konstitucija nevaržo piliečių teisių, ku

rios Konstitucijoje nepaminėtos, bet yra 
išvada iš Konstitucijos. 

III . Seimas. 

25 §. 
Seimą sudaro šalies atstovai. 

26 §. 
Atstovai yra renkami visuotiniu, lygiu, 

tiesioginiu ir slaptu balsavimu, saugoj ant 
proporcingąja rinkimų sistema. 

Seimo rinkimų tvarką nustato atskiras 
įstatymas. Rinktinų Seimo narių skaičių 
nustato įstatymas. 

27 §. 
Rinkti ir būti renkami į Seimą; turi tei

sės visi pilnateisiai Lietuvos piliečiai, vy
riai ir moters, turį nemažiau kaip 20 me
tų amžaus. 

28 §. 
Seimas renkamas trejiems (3) metams. 
Seimo narių įgaliojimų laikas praside

da, paskelbus rinkimų rezultatus. 
Seimas susirenka ne vėliau kaip po 30 

dienų pasibaigus rinkimams. 
Naujieji Seimo rinkimai turi įvykti ne 

vėliau kaip po 30 dienų atstovavimo ter
minui pasibaigus.. 

Naujus rinkimus skelbia Seimo Pirmi
ninkas.-
Kada valst. veda karą arba kada daugiau 

nė pusėje jos yra įvesta karo padėtis, 
Seimo Pirmininkas tam tikru aktu gali 
pratęsti laiką, kuriam atstovai yra išrink
ti. Tokį Seimo Pirmininko aktą Seimas 
tvirtina. 

y 

H. 

! 

/ 

•) Šis konstitucijos projektas yra St. 
Seime Konstitucijos Komisijos apsvarsty
tas ir bus patiektas St- Seimo plenumui 
svarstyti; spausdinamajame projekte nė
ra paliestas tautinių mažumų teisių klau
simas, kur s komisijos baigiamas spręsti. 

v 29 §. 
Seimas Mdžia įstatymus. Įstatymai 

įteisėja nuo paskelbimo dienos. Paskelbi
mo tvarką nustato įstatymas. 

30 §. 
Seimas kontroliuoja visus Vyriausybės 

darbus, duodamas jai paklausimų ir in
terpeliacijų ir skirdamas revizijas. 

31 §. 
Seimas tvirtina Valstybės biudžetą. 

32 §. 
Seimas ratifikuoja Valstybės sutartis. 
Seimo tvirtinimo yra reikalingos šios 

sutartys: a) taikos sutartys, b) Valstybės 
teritorijos įgijimo, išsižadėjimo ar perlei
dimo sutartys; c) prekybos sutartys su 
kitomis valstybėmis, č) vidaus ir užsienio 
paskolos, d) sutartys, kurios esamuosius 
įstatymus visai arba dalinai naikina ar 
pakeičia, e) sutartys, iš kurių kyla prie
volių Iietuvos piliečiams, f) sutartys, ku-

-
Ss 

riomis sudaromos tiesioginės arba netie
sioginės monopolinės teisės, arba nusavi
nimo teisės. 

Popierinių pinigų leidimas yra lygus 
vidaus paskolai. 

33 §. 
Seimo kompetencijoj yra pradėti ar 

baigti karą. 
Karo veiksmai gali būti pradedami be 

Seimo tuo atveju, kai priešininko šalis y-
ra paskelbusi karą, arba kai priešininkai 
yra peržengę Lietuvos Valstybės sieną, 
karo neskelbę. / 

34 §. 
Kilus karui, ginkluotam sukilimui ar 

kitokiems pavojingiems neramumams vals
tybėje, Ministerių Tarybai pasinlius, Res
publikos prezidentas gali visoje Valstybė
je arba tam tikrose jos dalyse paskelbti 
karo arba kitą kurią nepaprastą padėtį, 
laikinai sustabdyti Konstitucijos garanti
jas ir imtis priemonių vartojant ir gin
kluotą pajėgą pavojui atremti ar pašalin
ti. Karo arba kitą kokią nepaprastą padėtį 
paskelbus Seimo Pirmininkas privalo ne
vėliau kaip po 3 dienų sušaukti Seimo 
posėdį. 

Seimas sprendžia karo arba kurios ne
paprastos padėties paskelbimą, pritarda
mas arba nepritardamas jam. Seimui ne
pritarus karo arba kita kuri nepaprastoji 
padėtis privalo būti tuojau nuimta. 

35 §. 
Seimo posėdžiai šaukiami Seimo nusis

tatymu. 

/ 

Bet Seimo Pirmininkas privalo sušauk
ti Seimą, jei to reikalauja Ministerių Ta
ryba, arba bent % dalis Seimo narių. A 

36 §. 
Seimas priima savo statutą, kuris skel

biamas kaipo įstatymas. 
37 §. 

Seimo posėdžiai yra teisėti dalyvaujant 
1-3 daliai visų Seimo narių. 

38 §. 
Seimo posėdžiai yra vieši. Išimtinais 

atsitikimais, Seimui nutarus, Seimo posė
džiai gali eiti uždaromis durimis. 

39 §. i 
Visus klausimus Seimas sprendžia eida-

mas savo statutu, išskiriant tuos, kuriems 
• * * • • spręsti Konstitucija nustato tam tikrą 

tvarką. 

Seime nariai vadovaujas4ik savo sąžine 
ir neprivalo būti jokių mandatų varžomi. 

41 §. . 
Seimo narys del savo kalbų pareigas 

einant negali būti teismo baudžiamas, te 
čiau už asmens įžeidimą gali būti traukia
mas atsakomybėn paprastąja tvarka. 

42 §. 

po 48 valandų pranešama Seimo prezidiu-
mi, kuris praneša apie tai Seimui arti
miausiame posėdy. Seimas gali suimtąjį 
Seimo narį paleisti. 

43 §. 
Seimo nariai turi teisės dykai važinėti vi

sais Lietuvos gelžkejiais. 
Seimo nario atlyginimą didumą nusta

to įstatymas. 

IV. Valstybės Vyriausybė. 

44 §. 
Valstybės Vyriausybę sudaro: 
Respublikos Prezidentas ir Ministerių 

Taryba. 

Respublikos Prezidentą renka Seimas. 
Respublikos Prezidentas renkamas slaptu 
balsavimu absoliutine Seimo narių balsų 
dauguma. 

Išrinktas Respublikos Prezidentas pri
siekia arba iškilmingai pasižada saugoti 

konstituciją. • 
' ' 46 §. 
Valstybės Prezidentu gali būti išrinktas 

kiekvienas Lietuvo s pilietis, turįs teisės 
būti renkamas į Seimą ir turįs nemažiau 

Seimo nario asmuo neliečiamas. Seimo kaip 35 metus amžiaus. 
narį suimti, kratą pas jį daryti, jo kores
pondenciją atidaryti galima tiktai Seimui 
sutikus, išskyrus atsitikimus kad Seimo 
narys yra sugautas nusikaltimo vietoje, 
arba " i n flagranti". 

Apie Seimo nario suėmimą ir suėmimo 
pamatą tokiu atsitikimu ne vėliau kaip 

Tasai pats asmuo negali būti renka
mas Respublikos Prezidentu daugiau kaip 
dviem trimečiam iš eilės. 

47 §. 
Respublikos Prezidentas renkamas tre

jiems metams. 
(Bus daugiau) 

\ 
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iiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniniiiiiiuin 

i 
tfice Tek Blvd. 7820 jc 

Praneš imas 

D . N. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Perkė lė savo ofisą t 

4401 SOUTH ASIELAirD AVK. 
TAI*: 10:30 la i 12: 8:30 lkl 5 lrįč 
6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. £ 

Kam. : 2914 W. 43 St. M 
Tel. Lafayette 26S g 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. VezeJis 
LIETUVIS DENTTSTAS 

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

iValandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
redomis nuo 4 iki 9 vakare. 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

Gyrtan B e Vaistu ir B e Operacijos 
10787 S. Mlchtgan ave . 
N u o 8 iki 12 vai. ryte. 

418 W. 45 Str. Chlcago 
( P r i e Western Avenue ) 

N u o 2 iki 7 vakare. 
I M > Q & 3 S i € & ® < E X i a c r a 8 > € r a & « š 

DR. S. NAIKELIS 
LTETUVfS 

GYDYTOJAS fr CHIRURGAS 
Ofisas ir vyven imo vieta: 
8252 South Halsted Street 

Aut \ i r šaus Unlver. State Bank 
IValandds: nuo 10—12 ryte: nuo 

po pietų; nuo 7—9 vak 
Nedėl iomis nuo 10—2 
TelefonAS Yards 2544 

DR. CHARLES SEGAL 3 
[Perkėlė savo ofisą po n u m e r i u i 
į472» SO. A S H L A N D A V E N U E į 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

[Vai.: ryte nuo 10—12: nuo 2 — 5 | 
pietų; nuo 7—8:30 v a k a r e . | 

Klė'iomis: 10 Iki 1> 
Telefonas D r e i e l 1880 

S 
s 

DR. M. STAPUU0N1S 
NAPRAPATH 

I GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Va landos : 
8847 Emera ld Avenue 

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

721 W. 18-th Gatvė 
N u o I lkl 8 vakare. 

* DR. G. M. GLASER 
Pralrtfntmja 80 sa< 

Ofisas 8140 So. Morgan S t , 
Kertė 8*nd BL, Chlcago, 

SPECIJALISTAS 
^ M o t e s t f k * VyrtSkų fcf 

| un 
&OFISO VALANDOS: N u o l t ryto 
ijhkl S po pietų, nuo 5 lkl 7 rak. 
^Nedėl iomis nuo 10 lkl 1 p o p i e t ų 

Teleofnas Yards 687 

mm 

= 

DR. MAURtCE KAHN 
GYDYTOJAS »LR CHIRURGAS 

4681 So. Ash land Ave. 
Tel . Yards 004 

OFISO VAL.: 
8 iki l t v. ryto. 1 iki S ir 7 iki 
9 v. 
Tel. N a k t i n i s ir nedėUoj po pietų 

Oakland 1204 

IŠ L. L. PASKOLOS DAR- [ bės ir už auklėjimą, priaugau-
BU0TES. ičio žiedo nemažai pagarbos 

priklauso vietiniam vargonbv 

ss 
4iiiiiiiiiiiiiimiiiiiii!iiiiiiiiiiiiuniiimi» 

1180 Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Gydytojas ri 

Specijallstas Moteri lkų. Vyriskq 
Vaikų Ir vteų eteoadahų Ogų 

VALANDOS: 10—11 ryto •—41 0* 
Dietų, I—41 vak. Nedėl iomis 1 0 — 1 1 6 
tflSM 8804 So. Halsted 8t., ChlsaĮr 

Telefonas Brovė* 0608 
.ItNtltHffnttlHfffMItMHIINMIffttttmilIS 

rr-s-

DR. R. C. GUPLER 
CHIRURGAS 

K a m p . Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki S po 

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel . : Canal 1718—241 
Res . Tel . : Midway 5512 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

« 
4 
4 
1 
I 

Ofisas Didmiesty j : 
29 South U Salle Streot 

Kambaris 824 
Telefonas Central SS90 

VoJoLTniB, 812 W. 33rd •* 
Telefonas: Yards 4681 

Dr. M. Stupnickij 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLLNOI8 
Telefonas Yards 5082 

Valandos 
5 1 
aus 

. * — 8 iki 11 11 ryto; į 
po pietų lkl 8 vak. Nedėl io-

S E 
n u o i lkl vai. vakare. 

I 

t ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEVYSKI, J R . ) 

A D V O K A T A S 
Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t , Room 104( 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 8251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 553. 

g — — » » » » » • 

1 
DR. A. L. YUŠKA 

1900 S. Halsted Str., 
TeL Canal 2118 

Valandos: 11 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. 63rd Str. 

Tel. Pruspect 2488. 

H — f 

TeL Ganai 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
. 1821 South Hals ted Street 

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

Tel. Boulevard 2160/' 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

;3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, ILL. 

liT*o^oTrrb^o^rro^o^¥»o^o^: 
į. " . • , " IFB 

Dr. L L M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 
Ofisas 10000 S. MicbJgan Ave. 
VaL 10—12 ryte: 2—4 po pietų, 

8:30—8:88 VaL vakare. 
Residencija: 10588 Perry Ave . 

Tel. Pu l lman 842 tr P u l t 149 

J. P. WA1TCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
n . : B . 511-117 N. Dearborn 8 1 

Tel. Dearborn 8098 
Vakarais : 10786 S. Wabash Ave. 
Roscland Tel . Pu l lman 6877 

" I JI 

Tel. Randolph 2898 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

16 South La Salle Street 
R o o m 130 S 

Valandos: 9 ryto lkl 5 po pietų 
^ N a m ų TeL Hyde Park 3395 

9S8S 

Telefonas Ganai 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Gene ralis Kon trakt orius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Cnicago 

Arti 23 čio Plaoe. 

Cicero, UI. — Ačiū cicerie-
čių tautiškam susipratimui ir 
L. L. Paskolos stoties veiklu
mui. Cieeros kolonijai paskir
ta kvota tapo išpirkta su ne
mažu kaupu. Sulyg Finansų 
Misijos parėdimo 2-ro vajaus 
Cieeros kolonijai buvo paskir
ta kvota $5,000.00 dol. Peržiu
rėjus^ iždininko rekordus pa
sirodė, kad iki sausio 17 d. 
š. m. L. L*. Paskolos bonų yra 
išpirkta ir pilnai už juos už
mokėta už $6,550.00 dol. Pri
mokėta (nuošimtis) už prino
kusius kup. $80.47. Prie S. V. 
bonų primokėta $7.25. Užsira 
šiušių ant išmokėjimo už $250. 
00 dol. 

Atsisakusių baigti mokėti 
yra įmo*kėta $45.00. 

Viso $6,682.72. 
Visi pinigai surinkti už L. 

L. Paskolos bonus, yra pasių
sti centran išskyrus $40.00 dol. 
kuriuos įmokėjo 17 d. 
sausio. Sausio 17 d. stotis su
rengė vakarą su prakalbomis 
ir pamarginimn tikslu išda
linti bonus kurio dar buvo už
silikę. Šiame vakare, laiko per
traukos, buvo renkamos aukos 
padengimui stoties lėšų ku
rios pasidarė laike Paskolų* 
vajaus dar iš praeitų 1920 m. 
Aukų surinkta $14.15. Už au
kas stotis taria širdingą ačiū 
visiems aukotojams. Su tomis 
aukomis nors dalis stoties lė-

* šų bus padengta. Taipgi šir
dingą ačiū Šv. Grigaliaus cho
rui už pagražinimą vakaro su 
skambančiomis dainomis ir 
gerb. seserims Kazimierietėms 
už jų triūsą prirengiant mer
gaites taipat prie to vakaro 
pagražinimo. 

Paskoįos stotis užbaigus pa
sekmingai Cieeros kolonijai Šį 
2-rą paskolos vajų taria širdin
gą ačiū, vardu mūsų brangios 
Lietuvos, visiems kurie ją pa-
rėmėt su savo sunkiai'uždirb
tu centu. Užtai bus jums dė
kinga visa lietuvių tauta! Bet 
ar Lietuva bus dėkinga tiems, 
kurie ją nerėmė jos sunkiau
sioje atgimimo valandoje? Ne
tik kad nerėmė bet visokiais 
budais stengiasi Lietuvai pa
kenkti, trukdydami Paskolos 
eigą ir visaip ją niekindami. 
Tuo savo nedoru darbu pasi
žymėjo mūsų "Markso pase
kėjai" ir kitokio plauko mū
sų tautos išgamos. 

L. L. P. Sinties Valdyba. 

Boulevard 4189 

A. MasalsI 
Graborius 

Patarnauju lai-] 
dotuvėee, vesM 
tuvese, krlks-j 
tynose Ir kitu©-] 
se reikaluc 
Kainos prieii 
m o s 

kui A. Šlapeliui, kun. Marti-
šiunui, Ben. Stankui ir ki
tiems. . i 

Dar-gi žodis kitas kaslink 
Vyč ių kuopos. L. V. kuopos 
merginos turi suorganizavu
sios gavo atletikos kliubą. 
Pagirt inas tai žingsnis. Ar 
Gary l ietuvaitės nebus tik pir
mos pradėjusios tokį prakilnų 
darbą. At let ika stiprina svei
katą, o kas g i yra brangesnio 
u1'' ją? Gražus tai pavyzdys 
ir kitų kolonijų merginoms 
pasekti. Pirmininke to kliubo 
yra p-le S. Gedvilaitė. Prie 
jos stovi dar p-lės K. Tamo-
lionaitė, Bitiunaitė ir kitos, 
kurioms gamta nepasigailėjo 
suteikti ir gabumų ir noro 
veikti. Tokiu būdu gal ima ti
kėtis gražių vais ių i š jų dar
bo. 

15 d. sausio jos įrengė pasi
l inksminimą, suėjimą (Card 
Par ty ) . Buvo atsilankę kele
tas moksleivių ir iš Valparai-
so, Ind. Linksmai pažaidę į-
vairius žaidimus, (kurių Gary 
jaunimui netrūksta) ir pavai
šinus lengvais bet gardžiais 
užkandžiais išsiskirstė. 

Ateinančiame vasario mėne
syj jos rengiasi prie bazaro. 
Didžiausia svarba yra tame, 
kad kiekviena mergina turės 
pasirodyti su savo rankų dar
bu. Pažymėtinas užmanymas. 

A a 

Šiame susirinkime reikėjo 
net antrą kartą aptarti kokio 
ten Philadelphijos Sąryšio at
sišaukimą prašantį aukų iš-
liuosavįmui iŠ kalėjimo Su-
šinsko. Pereitame sus-me ne
išsiaiškinus dalykams gerai, 
buvo sumesta $10.00 tam rei
kalui. Ši kartą išnaujo tas da
lykas pakelta. Kadangi kata
likai turi savo Centrą, A. L. 
R. K. Federaciją, o tie pbįja-
delpii iečiai neatsišaukia per 
tą katalikų centrą, tai eita 
prie atmetimo to atsišaukimo. 
Bet ant galo išėjo prie to, kad 
paliko sekančiam sus-mui ap
tarti. 

Atstovais į A. L. B. K. Fe
deracijos vietinį skyrių išrin
ko F. Vaičiūną ir Kast. Gu-
raucką. Į naujų sumanymų ko
misiją išrinko K. Petroką, V. 
Markuzą ir Guraueką. Jie rū
pinsis ir paėmimu naujos sver 
tainės šokiams ir daržo pa
vasario piknikui. 

Kiti reikalai paaiškėjo ne
blogiausioj padėty. Tuo ir sus-
mas užsibaigė. / 

Vargo žiedelis. 

ANCHC^- DONALDSON 
DIDŽIAUSI, M O D E R N I Š K I * l SI PA

SAULY LAIVAI, ŠAUNUS APSI
ĖJIMAS SU KELIATVIAIS. 

Ten yra viet inis agentas- Jūsų mieste 
ar netoli Jo. 

1 Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą 
Russia ir visas Baltiko Valst. 

tiesiai į Hamburgą 
SAXONIA Kovo 7 
Cabia $180.80 III Kl. $103.50 

Taksu 85.00 
Per C H E R B O U B G SOUTHAMPTON 

LIVERPOOL aad GLASGOW 
SATURNIA ( i š Port lando) Vas . 16 
ALBANIA (Cabta tiktai) . . Vas. 18 
ASSYRIA (IŠ Boston) . . Vasario 4 
AQUITANXA Vasario 7 
Per A n g l i s a r Hamburgą i Dauzig 

$100.50 
Per Liepoja $110.00 

Tax 85.00 
• I I I U l l l • • • I I . .1 I . Į . U I . ' I H - T I I I Į i. 

Šiandie P i i i p Kursas 
Siunčiant U e t a v o n per v w 

56 centai ui 100 Aula. 
— arba — 

180 Auks. u i vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pr is tatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Mannfacturing 
Dislrict Bank 

State Bank—Cleasrlng House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.06 

= = 

L I E T U V I Š K I K R U T A M I PA
V E I K S L A I G E N A V A I T Ė S 

GYVENIMAS. 

Nauji krųtami paveikslai iš 

— 

ĮVAIRI DARBUOTĖ. 

JAUNIMAS. — JO DARBUO 
TĖ. 

Gary, Ind. — Neapsiriksiu 
pasakęs, kad Gary lietuviai 
gali didžiuotis savo jaunimu. 

Jausimas. 

Detroit, Mich. — Su pra
džia Naujų Metų vėl prasi
deda ta begalo įvairi ir svarbi 
darbuotė, kaip parapijos, drau 
gijų, bendrovių bei organizaci
jų. Detroito katalikų visuo
menė, rodos, yra labai puiku 
ir prisiminti, kad veltui ne
praleidžia kas svarbu, nau
dinga suryg gyvenimo} sąlygų 
reikalavimo. 
Jaunimas, vyčiai savo susirin 

kimuose netik savo' reikalais 
rūpinasi, bet taipat kaip sta
tymu daugiaus įvairių veika
lų ir kitų pramogų. 4 d. sausio 
tarp kitų reikalų nepamiršo ir 
parapijos. Nutarė trumpiau
sioj ateity surengti šokius 
parapijos labui, Šv. Jurgio 
mokyklos svetainėj. Tas duo
da puikų pavyzdį, jog išgali 
netik savimi rūpintis bet dar 
ir kitais. Aptariant toliaus 
savo reikalus sumanymas bu
vo paduotas del 29 d. sausio 
vakaro išrinkti darbininkus. 
Tą dieną statė veikalą "Jono 
širdis.'' Ir stebėtina jog tam 
vakarui darbininkai išrinkti 
didžiumoj m ergaitės. Jau 
kiek laiko ta,s visai buvo iš-

tų komedija, Lietuvių paroda 
National darže, Leninas ir 
Trotskio armija Maskvoje, Že
ligovskis Vilniuje. Bus rodo
mi sekančiose kolonijose: 

liet. Teatro Bendrovė 
Vedėjas A. Lukšis. 

Sausio 30—31 Detroit, Mich. 
&v. Jurgio parap. 

Vasario 2, Detroit, Mich 6v. 
Antano parap. 

Vasario 3, Dearborn, Mich. 
&v. Juozapo Parap. 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar es i nervaotas, kenti galvos 

skaudėjimą* ar ta/nlstos akjs 
ašaroja, raides sngibėga kuo
met skaitai, pailsta akis be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
sutelks tamisial geriausią pa
tarnavimą. 

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

Kambarys 14-15-10-17 
V-irštKf PLATT^S Antteftoe 
Tėmykite mane parašą. 

Valandos*- Nuo 10 ryto iki 9 
ra. Nedėl iomis nuo 0 ryto iki 

l t dien. 

3K = s 
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Lietuvos, Rygos ir Sovietų Bu yr KAM KENTĖTI ? 
siif»<3 f l n r t r t t a K v n i V v s 2 - m VČ& ^ U u m a t i z m o , neuralgijos ir raumenį 

S> ' I gėlimai greitai nustoja, jeigu patrmi su 

$ PAIM-EXPELLER * 
Vaiibaienklla uireg. S. V. Pat. Oflic. 

-Ziurek, kad gautum tikraji-garsuji pei 
daugiau kaip 50 metų. 

Relkalaufc, kgu turkiu Ikaro (AųcUor. 
T s t f b t ž e t k f Į ' 

IV»«. TeL Cicero 8850 
Ofiso Tel. Cicero 4«( 

DR. J, SHIN6LMAN 
1835 So. 48 Oourt 

f N. B. Cor. #9 Court tr U 8tr-
ant viršaus valstynlčios. 

" " ' • " • ' ' ** * T " 

Telefonas Yards 1188 # 

S T A N L E Y P.J 
MAŽEIKA j \ 

GRABORTUS YSL. \ 
BalsamuotDjas : 

Tūrių automo-3 
bilius visokie 
reikalams. Kaiaa 
prieinamos. 

3319 Auburn 
A r e . CSiicago.= 

į»»^^-^i3ir»s-įw;iHHW^^ 

FABiCJvAS :; M1CMEVICZ, V e l 

1*4 r iai iHia 

K« .«) I l a i . I \ i - * < ' • 

809 ^ . d^h St , arti S HVs?*ii S*. 
»el bo. l t * - . . . J 

• , . r Kr-, .r ' u b . ;5ri » i 

atss 
IEŠKOMA savo sunaus Igno 

Mežutavičiaus, gyvenusio Lisben-
polyje, vėliaus išvažiavusio į Le-
wistoną. Kas apie jį žino, nuošir
džiai prašome pranešti. 

Adresas: 
Ona Mezutavičienėy 

Šiaulių miesto, Šimšes g. 
fSavi namai. Lithuania. 

/$/&e/&'&'®/$/aja/l%eye4|f 
V A L E N T I N E DRESMAKLNO 

COLLEGES 
2407 W. Madlspn, 1850 N. WeUs,J 

8985 8. Halsted Streets 
187 Mokyklos Suv. Valstijose. 

» Moko Siuvimo, Patternų krr-
įplmo, Pes lgning bizniui tr na-< 
'mama. Vietos duodama dykai. 
[Diplomai. Mokslas lengvais at-
įmokėjlmais. Klesoe dienomis ir J 
•vakarais. Reikalaukit knygelės. 1 

* T e L Seeley 1848 

f SARA PATEK, pirm 

Tel. Lafayette 4228 

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

M. YUŠKA 
3228 W. 88-th Street 

Pamėginkit* -<guj< 

Nes yra ir su kuo. Jaunos jė-
gos, bet stiprios. Energijos\™s i š m a d o s - P a r o d o > k a d 

ir pasišventimo prakilniems l S U g r l ž ? d i d 6 B n i s . s u s i ' P r a t i m a s ' 
darbams matyt nestokoja. 

Stipriausia- jaunimo draugi
ja yra Lietuvos Vyčių vieti-

S3307 Auburn Ave, C h i c a g ^ l Į n ė kuopa. 
Nors ją sudaro vyrai kurių 

= a r 
JlllUllUUUUUI4UUIHt1IIIIIllllllllIHIMII1 

• S. D,LACHAWia 
LIETUVIS GRABORTUS 

9 Patarnauja la idotuvėse kuopi-
Žgiausia. Reikale meldžiu a taisau-j 
Skt l , o mano darbu busi te užga-j 
snėdint i . 

12814 W . 28rd PL Chlcago, 

didesnė dalis yra ateiviai, o 
[merginos čia gimusios, bet 
j skirtumo, jų tarpe suvis nema-
tytis . Visų matyt tos pačios 
idėjos ir mintys. Už palaiky
mą, tokios ^pagirtinos vieny- kartą. 

e& 
SmT$3aaglmmvK4u vmialm\mVUm&wr. Vaisa 

Pattut* Btam. 
Naujame mglynaroe pakelyje. 

* Visos tvirtos,, gemalus aaatasan-
cios ypatybes Siame vaiste idetos, 
s a priemaiša priimniai švelnaus 
tvgpalo. 

Raffles yra xaoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisyto jas, koris 

patiks kad 
u* gačniau 
siaiypatai. 

• 
Aptiokose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pašte 
tiesiog is 
labara-
torijos. 

• 
B a l i n a i 
reikalau
k i t 
šitokio 
pakel io . 
Žiūrėkite , 
k a d botų 
INKARO 
Tafe-
btženkl i s . 

įRICHTFR&COlJ 
ji .. 

1 
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Ant pardavimo grocerne ifi prie
žasties kad savininkas turi 2 biznius. 
Atsišaukite 

Ant Grigaliūnas, 
1505 So. 4» Court 

Cicero, Dl . 

jtpMHMHMI tt B 'I rfn I"IIii* jtt CttttB B'MI 
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sutartinumate, vienybė darbe. 
Valio, brangus jaunime, jūsų 
prakilniuose darbuose. 

S. L. K. K. A. Kuopa. 
S, L. B . K. A. 171 kuopa 

laikė mėnesinį susirinkimų 
sausk) 8 d {Nemalonu buvo, 
k a d P a š t i n i n k a i n e p r i b u V O l a i - ' Turiu kambarj ant randos, šv iesus , ! Prie namo reikalinga. 

grasus, ant 2-»u lubų; pageidaujama, Nepraleiskite s los progos kam rel-
kad* butų 2 merginos arba vedusi po
ra: Atsišaukite. 
2720 W> 47 Str. • 

(Hsnali Fairt ie ld Ave . ) 

.• > {< 

PARSIDUODA PIGIAI. 
Grocerne ir saldainių krautuve, ap
gyventa visokių tautų. Priežastį pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite 

3302 W. 38-th P lace 
Cnicago, Rl. 

«*• 

P R A N E Š I M A S 

DR. G. K. CHERRYS JI, 

''S 
I DENTISTAS I R RADIOGRAF 
| 2 2 0 1 W. 22nd Str., kamp. Leavl 
-% P h o n e Canal 6222 
M. . 

^ _ * 
| į į s te igė savo ofise pilnai apru-
^pintą X — spindulių laboratorija^ 
^Traukiama X —spindul ių paveik-; 
^s la i suradimui {vairių dantų, gal-
f vo6 ir žandų ligų. &%&&^^ 

Tel. Boulevard 727 

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

Išdirbame geriausią pieną, e 
smetoną, sviestą ir sūrius. Už- S 
sakymus pristatome į groeer-g 
nes ir namus. Duodame "ice-
boxes" if ledus. Kainoa piges
nės negu kitų kompanijų. 

ST. DAUGĖLA 
SAVININKAS 

3251 So. Emerald Ave 
3rSe-»-roTro'§ 

T 

g DR. A. E. MILLER 

ANT PARDAVIMO GROCERNE 
I R B U Č E R N E geroj vietoj . Atsišau
kite pas savininką. 

4758 S. Loomis Street 
Chlcago, 111. 

b ^ e ^ e ^ ^ ^ e T ^ ^ e ^ ¥ o ^ ^ ^ ¥ r b ^ ^ 

— " T 

yyyy^ryrrtFT-t'-T1 ?:jr:irr. .L:I?I: r r. l7S^3mWS 
PARDAVIMUI 4 KAMBARIU ra

kandai gerame stovtje, parduosiu pi
giai, pardavimo priežastis, pati pa
bėgo su kitų vyrų, parduosiu visus 
kartu arba po viena. 

J . Staugait is 
638 So. 92-nd PL Cnicago, DL 

I I M» ' 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ofisas 4884 So. AstUnad Ave. 
Vai. » — • p o pietų T—8 vakare 
Res . Ofisas 1818 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po p l e t Ned. 12—2 

Ofisas Tel. Blvd. 2854 
Res. Tel. Sutarimai Ir 

šaukimai Lafayette 1106 
r5*eTo-

ku, net reikėjo eiti ieškoti. Ir 
tai tas taip atsitiko ne pirmų 

i JL 

PARSIDUODA. 
Iš priežasties žmoąes mirties parsi

duoda visi namo rakandai — furni-
tures (parlor ir dining room setai 2 
pečiai Žieminis ir gazinis; lova, iee-
bex, vįctorola, kamoda, šepute in
dams) žodžiu sakant viskas kas tik 

per diena name. Atsišaukite 
V. BARTUSEVIČIUS 

188)0 W. 84- tb Place 

^%^-a^8^^8/8^^^^##8/8/a/f>a>gif>e>%% 
A N T PARDAVIMO restau-

ranas lietuvių apgyventoj vie
toj Boselande. 

10822 Michigan Are . 

A N T P A R D A V I M O saHunas 
geroj vietoj . Atsišaukite 

1709 K. Faulina 
(M. K.) 

ANT PARDAVIMO parlor setas, 
library stalas, kamoda tr valku ve
žimėlis. Atsišaukite 5010 W. 28 Place 
Cicero, 111. 

(2 floor — H a w t k e r n e suk.) 

/ 

http://bo.lt*-


) DRAUGAS 
Pirmadienis, Sausio 30, 1922 

&*W%&WQ&V®&WQ<Q<*W9&&įi VAIDINS "SUGRITTVCS 
GYVENIMAS". 

PLĖŠIKAS NUŽUDĖ 
KUNIGĄ. 

^ezinomas plėšikas nužudė 
Šv. Florencijos lenkų para
pijos Chicagoje kleboną,, kun. 

muzikos kurinių. Jo skam
binamas "Allegro Appas-
sionato", suvedė publi
ka, su nesenai mirusiu kom-
poz. Saint — Saens dvasia. 
Aiškumas, tvarka, proporcijų 
ritmika, elegencija, gracija, be Florianą Chodniewicz, 65 m 

Piktadaris aną naktį įsik- sišypšanti grožė siūbavo iš po 
raustė klebonijos rųsin, tur- nuostabios piršta technikos — 
but, vyno vogti. Jį tenai ūžti- pianisto Pociaus, 
ko klebonas. Pašovė kleboną P-nia M. Janušauskienė, sa-
ir patsai išdūmė. 

Pašautas kunigas mirė ligo-
ninėje. 

2 ŽUVO, 2 SUŽEISTA. 
\ 

/ Pereitą šeštadienį Chicago
je nelaimėse*su automobiliais 
2 žmogų užmušta ir 2 kitu su
žeista. 

Chicagoje pavogta 11 auto
mobilių paroje sausio 27—28 
dienomis. 

MIKO PETRAUSKO 
> KONCERTAS. 

Sausio 25 d. Bohemian sa
lėje, 8 vai. vak. įvyko mūsų 
įžymiausio kompoz. p. Miko 
Petrausko koncertas, dalyvau
jant Chlcagos lietuvių artistu 
stipriausioms pajėgoms. 

Koncertą atidaro patsaį 
kompozitorius — dainininkas. 
"Laimingas, didus!" — kla
siškas kompoz. kurinys duoda 
publikai atjausti jo harmonin
gos sielos aidus. Bet kadangi 
kompoz. buvo sergąs, baigda
mas dainą pasiaiškino kad jau 
15 metų kaip tiek daug buvo 
sirgęs ir vakar tik kėlęs iš 
lovos. Tečiaus priduria, kad 
nepaisant nušalimo, p. M. Pet
rauskas pildysiąs programą. 
Savo pasižadėjimą ištesėjot Y-
patingai publika plojo jo liau
dies dainelėms. 

Tai tikras Lietuvos Botrel. 
Ilgiausių jam metų t Teskamba 
jo daina ir težadin mūsų tau
tinės dainos meilę išeivių tar
pe! 
P-nia O. Pocienė, visiems ge

rai žinomas sopranas, kaip vi
suomet savo "skambiu sidabro 
balseliu, .žavėjo publiką, 

Kompoz. ir pianistas p. A. 
Pocius Beethoyeno "muzikos 
konservatorijos direktorius, 
atliko keletą sunkių klasinės 

vo nepaprastai plačiu ir skar
džiu sopranu sukėlė didžiau
sio entuziazmo publikoje. Ne 
žodžiais, bet jautęia, muzikale 
solistės dvasia dainavo mūsų 
širdin. 

P-nia V. Bručienė sudainavo 
dvi arijas. Betai tenka girdėti 
jos balsą koncertuose, bet ji 
tikrai puošia mūsų dainą savo 
laisvai ir lengvai virpančiu, 
lanksčiu balseliu. 

P-lė Br. Nausėdaitė — pia
nistė, bene pirmą kart pasiro
dė viešame koncerte. Sveiki
name muzikos kregždelę. Jos 
"Valse de Juliette" lemia jai 
gražią pianistės karjerą. 

Tik sakytume, reikia dau-
giaus civilės drąsos scenoje. 
Nepaisant tečiaus išorinio ku
klumo, jaučiama, kad pirš
tams virbant pianistės siela 
kūrenas. Geriausios kloties! 

Koncertas baigtas 15 iriin. 
prieš vienuoliktą. Publikos sa
lėje buvo ankštai prigrūsta. 
Teko matyti svečių net iš 
Chic. apielinkių. Reiškia kom
poz. M. Petrausko rengiamie
ji koncertai tenkina mūsų pu
bliką. 

Daug kas žiūrėdamas pro-
gramon įdomavo kodėl nema
tyti mūsų visuomenės senai į-
vertintų muzikų ir daininin
kų: pp. Sabonių, p. Rakaus
kaitės ir p. Stogio. Tuomet vi
sas Chic. lietuvių artistinių jė
gų žiedas butų reprezentuoja
mas. 

Esame linkę manyti kad jie 
buvo kviečiami dalyvauti, tik 
matomai aplinkybės neleido. 

Muzikos amatorius. 

BRIGHTON PARKAS. L. 
Vyčių 35ta ktfopa smarkiai 
rengiasi prie veikalo " Sug
riuvęs gyvenimas", kurį vai
dins vasario 5 d., 1922 m., 
School Hali svet. Šita kuopa 
jau yra pasižymėjusi su vei
kalų vaidinimu, kad juos la
bai gerai atvaidina^ Atminti
na, " Sibiro žvaigždė," "De-
senzano mergelė,*' "Žiemos 
ledai,'' ir kiti. Dabar mano ir 
taip, o gal ir geriau pasirody
ti, nes yra parinkti geri vai
dintojai. 

Kas norėtumėt iškalno įsigy
ti tikietus, galite gauti šiose 
vietose: (West Side) "Drau
go" redakcijoje; (18thv gatvė*) 
A. Dargis, 726 W. 18-th str.: 
(Bridgeport) pas p. Baltutį 
33-čia Auburn ave. kampas; 
(Lith. Sales Corp.) 3313 So. 
Halsted str.: (Town of Lake) 
p. Baltutį 4600 So. Wood str.; 
(fcrighton Park) E. Statkie
nė 4434 So. Fairfield ave. 

Malonėkite visi atsilankyti, 
kaip "jauni, taip ir seni, nes 
įgysite malonių įspūdžių. 

E. 8. 

Dr. Kasputis nežinojo kur e-
sąs. Vietoj minėti Teatr. Kliu
bą "Lietuvą" jis minėjo Dai
lės Rėmėjų Kliubą. Rodos Dr. 
Kaspučiui reikėjo žinoti kliubo 
vardą, nes daugelis pirmesnių 
kalbėtojų buvo teisingai Kliu
bo vardą ištarę. 

Dr. Kasrputis išbarė kliubą 
už nieko neveikimą, nerengimą 
vakarų, teatrų ir t. t. Sakė, 

Van Buren gat 7 vai. vak. [Chicagoj gyvenąs 15 metų, bet 

nartonis. 
Iš raportu pasirodė, kad 

skyrius gerai stovi. Tarp kitų 
svarstymų buvo perskaitytas 
laiškas iš C. L. C. 0. B. Ko
miteto kviečiant skyrių prisi
dėti prie iškilmių apvaikščio
jant Lietuvos Nepriklausomy
bės dieną 16 d. vas. 1922 m., 
Ashland -Blvd". Auditoriume. 
prie Ashland Boulevard ir 

LABDARYBĖS VAKARAS. 

Laiškas tapo vienbalsiai pri
imtas ir nutarta visiems tą 
dieną dalyvauti tos mūsų tau
tos šventės paminėjimui. 

Toliaus, nutarė rengti pra
kalbas Lietuvos kultūros rei
kalams. Jos įvyko 28 d. š. m. 
parap. svet. 

Rinko valdybą šiems me
tams. Pirm. išrinko J. Petrai
tį, pirm. pag. J. Valskj, rast. 
B. Nenartonf, ižd. J. K. En-
čerį. 

Daug ko tikimės iš naujos 
valdybos ir linkime jai kuoge-
riausio •pasisekimo darbuotėje. 

B. P. Balsas. 

T. KL. "LIETUVA" 6EIMY 
' NIŠKAS VAKARĖLIS. 

A. t A. 
ONA BAGDONIENĖ 

(Fabi j anaviėaitė) 
40 m. amžiaus mirė 28 d. 
sausio apie 9 vaL ryto, po 
ilgos 5 metų ligos. Paėjo 
iš Kantaučių parap. Tel
šių apskr. Paliko dide
liam nuliūdime vyrą A-
leksandrą ir dukteris: Sta 
nislavą 15 metų ir Ona 8 
metų. Velionė pašarvota 
po num. 2313 Kroli St. 
{tarpe Robey ir Hoyne 
ave.) 

Palaidojimas bus sere-
doje 1 d. vasario 9 vai. ry
to iš Aušros Vartų bažny
čios į Šv. Kazim. kapines. 

Visi giminės ir pažįsta
mi yra kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse. , 
Nuliūdę vyras ir dukterįs. 

TIK NAKTIMIS. 

CICEBO, ILL. — Čionai 
yra žmonių panašių šikšnos-
parniams,. Aną naktį visas 
šios kolonijos tvoras nukaišio
jo plakatais. Mat tik nakties 
tamsoje tedrįsta žmonių savo 
abazan meškerioti. 

Diogenes. 

North Side. — 22 d. sausio 
vietinė Labdaringos Sąj. 6 
kuopa surengė vakarą. Žmo
nių nemažai j jį atsilankė. Ma
nau ir pelno turės nemažai. 

Reikia pažymėti, kad čionai-

Town of Lake. — Sausio 21 
d. J. Elijošiaus svet. Teatra
liškas Kliubas "-Lietuva" tu-

w 

frėjo savo metinį šeiminišką 
vakarėlį. Siame vakarėly be 
kliubo .narių buvo keletas ir 
svečių. 

S. Anusauskas, kliubo narys, 
su savo bendradarbiais (visi 
nuo 16 iki 19 m. vaikinai) gro
jo lietuviškus ir amerikoniš-tinė Labd. Sąj. kuopa turi ne-

mažai V«iklių narių. Ypač dau l'kus"gokius. B u v 0 i r lietuviškų 
guv ia i darbuojasi šie: Ant. j t a u t i § k ų ^ . ^ K a j p p u i k i j 

Nausėda, Juoz. Berkelis, Myk. 
Andruškevičius ir jo žmona 
Emilija, Barb. Naujokienė, O. 
Jasinskienė, Jonas Kaitulis, 
Vikt. Daugirdienė, Ona Kava-
lauskienė ir Juoz. Daugirdas 
bei daug kitų. Galima saky
ti, jų uolių pasidarbavimu pe
reitais metais ši kuOpa centrui 
davė $1,950.96. Reiškia per
viršijo net daug didesnių pa
rapijų kuopas. Tai garbė pa-
rapijai, o didžiausia garbė dar
buotojams, rėmėjams ir auko
tojams. 

Vietinis. 

matyti tokius jaunus vaiki
nus ^taip gražiai grojant, net 
stebėtis reikia. Čia nuopelnas 
gerų tėvų ir jų pačių pasi
šventimas. 

/ Vakarienė. 

PED. SKYR. DARBUOTO. 

Brighton Parkas. — Sausio 
22 d. š. m., N. Pr. Šv. P. M. 
parapijos svet. įvyko A. L. R. 
K. Federacijos 19-to skyriaus 
metinis sus-mas, kurį vedė'J. 
Poška, o raštininkavo B. Ne-

Apie 12:30 v, nakties prasi
dėjo vakarienė. Vakarienė bu
vo labai puiki. Taip gerai na
mie gamintų valgių mažai te
ko kur matyti. Nors šeiminin
kės jaunos mergaitės bet su
gebėjo taip puikią vakariene 
pagaminti. Paprastai žmonės. ^ 

vakarėlis užsibaigė. 
sako, kad čia augusios mergai
tės nei kiek nenusimano na
mų ruošos darbo, bet čia jos 
pasirodė neblogiaus galinčios 
už senai prityrusias šeimi
ninkes. 

neesąs girdėjęs, kad kliubas 
butų ką veikęs dailės srity. 

Tarp kliubo narių buvo. ga
lima patėmyti tuo nepasiten-
kimą, bet visgi ramiai užsi
laikė. Taipgi nepamiršta pa
girti "Birutę" ir patarė kuo-
dikčiausiai ją remti. 

Dar pranešė naujieną, kad 
iš rytynių valstijų atvažiuoja 
p. Raškauskas su misijomis 
Kiek drūtas agituoja tas "mi
sijas" remti. Dar ir daugiaus 
visokių niekų prikalbėjo, bet 
kad jis pasisakė, kad jam gal
voj negerai daros, tai aš tą 
visą neėmiau domėn. 

Sekantį kalbėti perstatė 
daug lietuviams "pasidarba
vusį", "didvyrį" p. A. Jur
kų. Šis ir pradėjo spyčiu ang
liškai. Antrame stalo gale 
pasigirdo balsa^: kalbėk lietu
viškai, nemoki angliškai. 

i 

Pabaigus p. Jurkui angliš
kai kalbėti, kalbėjo vienas iš 
kliubo narių G. Kl. Jis kriti
kuoja Dr. Kaspučio kalbą. Sa
kė, kad Dr. Kasputis pasigy-
rėjjad tarp Chicagos lietuvių 
veikiąs per 15 metų ir nieko 
negirdėjęs apie T. Kl. "Lietu
vą", kuris buk miegojęs. Kal
bėtojas trumpai paaiškino 
kiek kliubas veikė, ir pridūrė 
kad kliubas nemiegojo, bet gal 
Dr. Kasputis miegojo, kad ne
pastebėjo kliubo darbuotės. 

Taipgi kliuvo ir p. Jurkui 
už anglišką kalbą. Sakė, kad 
svetainėj yra vien lietuviai, 
tai nebuvo reikalo angliškai 
kalbėti. Kalbėtojui užbaigus 
kalbą visi pradėjo delnomis 
ploti už teisingus patėmijimus. 

Pabaigus vakarienę ir kal
bas, vieni rengėsi namo, jau
nieji dar pažaidė ir taip links-

Prakalbos. 
Kiek užkandus vakarienės, 

prasidėjo prakalbelės. Be kliu-

>t ! : 
bo narių dar perstatė kalbėti 

PLATINKITE "DRAUGĄ." ir svetį Dr. Kasputį. Matyt 

Ubagas. 

P R A N E Š I M A S . 

BRIDGEPORTO — Draugijų 
ir Kliubų Susivienijimas laikys 
susirinkimą antradieny, sausio 31 
d. Mildos svet. ant antrų lubų. 
Valdybos ir atstovai susirinkite 8 
v. v. Turime daug reikalų ap
svarstyti. 

J. % Dimša, liut. rast. 

Kaip Nusiųsti Auksinus į Lietuvą? 
Reikia parašyti: 

oo 

—vardas, pavardė ir pilnas adresas A-
merikoje. 

m siunčia p in igus - ^ ' • "* i r pilnas adresas Lie" 

C/3 

Kas siunčia pinigus 
Ka 

Ypatingai reikia aiškiai rašyti pavardės ir kaimų vardus. 

K i t> k c i u n r i a t t > ~ ~ Galima atsiu-sti kiek norite d o l e r i ų , ° 
A V 1 !£ IV. o l U l I L l a l v m e g pranešime kiek už juos ims auksi
nų, arba siųsdami pinigus parašykit kiek norite, auksinų, o mes pranešime kiek da 
reikės damokėti, o j&gu kas atliks, taiJums sugrąžinsime. 

AUKSINUS SIUNČIAME MES PATĮS IR MES UŽ JUOS ATISAKOME. 
JUMS NEREIKIA SIŲSTI Į LIETUVĄ JOKIOS KVITOS NEI ČEKIO. * 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius, 
2334 S. Oakley Ave., Chicago, UI. 

c/a 

C/a 

S 

m 

Skaitykite ir Platinkite 
ŠIUOS LAIKRAŠČIUS: 

U R A U G f / 
' * Draugas" eina kasdien. 
"Draugas" paduoda daug naujausių žinių. 
"Draugo" kaina visame pasaulyje tik $600. 

• .Adresas: 
" D R A U G A S " , PUBL. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

• "DARBININM" 
L D. S Ą J U N G O S O R G A N Ą 

"Darbininkas" eina tris kartus į savaitę. 
v Kaina metams $4.50 

Užrubežy metams $5.50 
Adresas: 

" D A R B I N I N K A S " 
366 Broadway, Boston 27, Mass. 

"TĖVYNĖS B A L S f 
Eina du kartu į savSitę. 

Kaina. — Tjžrubežy, Wilkes-Barres 
ir apielinkėse metams $5.00 
Kitose valstijose $4.00 
Adresas: -* 

<< T 4 V Y N Ė S B A L S A S " 
55 West Market Street Wilkes-Barre, Pa. 

"G A R S į" 
A. L. R. K. S - M O O R G A N Ą 

Eina kartų į savaitę. Jame galima rasti daug žinių 
apie įsirašymą į įvairius susivienijimo sky
rius. . 
Kairfa metams (Amerikoje) . . $2.00 
Kaina metams (užrubežy) $3.00 
Adresas: 

" G A R S A S " 
222 South 9-th Street Brookryn, N. Y. 

"L AIV 
Eina kartą į savaitę. Jame rašoma vien apie tikėjimo ir 

doros dalykus. 
Kaina metams -,-.. $1.50 
Kaina užrubežy metams $2.00 
Adresas: 

" L A I V A S " s 

\ 

2334 So. Oakley Ave. Ohicago, M. 

" V Y T I " * 
L I E T U V O S V Y Č I Ų O R G A N Ą 

Eina du kartu į mėnesį. 
Kaina metams $3.50 
Adresas: v 

" V Y T I S " 
4736 So. Wood Str., Chicago, UI. 

__—_,—, 

' "MOTERĮ) D I R V f 
A. L R. K. M 0 T. S A—G OS O R G A N Ą 
Eina kartą į mėnesį. 

Karina metams (Amerikoje) ....'$2.50 
Kaina metams (Užsienyje) $3.00 
Adresas: 

' . 'MOTERŲ D I R V A " 
917 W. 33rd Str. Ohicago, m. 

"MEIL I " 
Eina kartą į mėnesį. Įvairaus turinio žurna&s su sky

riumi vaikams. 
Kaina metams /$1.80 
Kaina Užrubežy <... $2.00 • 
Adresas: 

"MEILĖ" 
301 State Str. Du Bois. Penna 

"G IE D R 
KATALIKIŠKOS MOKSLEIVIJOS ORGANĄ 

Eina kartą į mėnesį. 
Kaina metams $2.00 
Vienas numeris „ 20o 
Adresas: 

"GIEDRA" 
55 W. Market Str. Wilkes Barre, Pa. 

f 


