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Patvirtintas Lietuvos 
* m** 

inetas 

I kur. Pagelbos nėra jokios. 

Tūkstančiai turės £titi. 

Iš Hunan telegramoje sako-

į 

(Draugui Telegrama). 

WASHINGT0N, vas. 4. — Vasario 2 d. Steigiamasis 
Lietuvos Seimas patvirtino Galvanausko suorganizuotą mi-
nisterių kabinetą. 

Kabinetan ineina: 
Pirmininkas — inžinierius Galvanauskas, bepartinis. 
Užsienių reikalų — profesorius Jurgutis, krikščionis 

demokratas. 
Krašto apsaugos — inžinierius majoras &Hžys, nepar

tinis. 
Vidaus reikalų — juristas Oleka, nepartinis. 
Finansų, prekybos ir pramonės — gamtininkas Dobke

vičius, nepartinis. c 
Žemės ūkio valst. turtų — agronomas Aleksa, nepar

tinis. 
Švietimo — prof. B. Jodakis, nepartinis. ; 
Teising*umo — juristas Karoblis, nepartinis. 
Susisiekimų — inžinierius P. Vileišis, nepartinis. 
Žydų reikalų — Dr. Soloveičikas, zioninkas. 
Gudų reikalų — vakuoja. 

Popežiaus Rinkimai 
Balsavimai Dar be Pasekmes 

« s 
^ — 

ROMA, vas. 4. Šiandie reivių, vienuolių, valdininkų, 
vargingai ir turtingai apsitai-
siusiu moterų. Visi be skirtu
mo buvo akis atkreipę j Siks-

ma: 
\ 

Mes matėme tūkstančius 

STREIKAS VOKIETIJOJE, 
BERLYNAS, vas. 6. — 

Streikai Vokietijoje plinta ki
ti paskui kitus. Paskui gele-

mirusių nuo bado. Daugelis žinkeliečius sustreikavo jau 
tūkstančių daugiau turės mir 
ti ateinantį mėnesį. 100 tūks
tančių žmonių reikalingi'kuo-
veikiausios pagelbos. Į du 

* 

kitu mėnesiu 500 tūkstančių 
žmonių bus reikalinga pagel-

•pirm pusiaudienio įvyko kar
dinolų konklavėje vienas bal
savimas, kurs tečiaus nedavė 
jokių pasekmių. 

Juosvi durnai pasirodė iš 
Siksto koplyčios kamino tuo-
jaus prieš vidudienį. Susirin
kusių žmonių minios tuojaus 
suprato, kad balsavimas neda
vė geistinų pasekmių. 

Kai-kurie laikraščiai paduo 
da žinių, apie balsavimo pa 
sėkmes. Bet jų tos žinios, su
prantama, iš piršto išlaužtos. 
Nes niekam nežinoma, kas 
konklavėje veikiasi. " 

ba." * 
Kitoje telegramoje sakoma, 

kad žmonės vietomis maitina
si žmogiena. Daugelis tėvų žn 
do, skandina arba nuodina sa^ 
vo vaikus, kad tuo būdu su
trumpinti jiems kentėjimus. 

Aršiau bus pavasarį. 

Bado komitetas darbuojasi 
tik tose vietose, kur gyvento
jai kenčia nuo bado, sukelto 
gamtos. Kiturgi žmonėms ne
duodama pagelba del permažo 
maisto ištekliaus. , 

Aršiausias laikas bus pava
sarį, kuomet' išseks visoks mai
stas ir visos maitinimosi prie
monės. \ 

•Laikotarpis nuo pavasario 
iki ryžių valymo bus tikrai 
despe ratinis. 

Komitetas sakosi badaujan
čius šelpti turįs apie 5 milio-
nus dolerių fondą. Tuotarpu 
yra reikalinga turėti nors tris 
kartus daugiau. 

telegrafistai ir kiti. 
Visi traukiniai sustabdyti. 

Berlynui ir kitiems dides
niems miestams grūmoja ba
das. 

Vyriausybės atstovai taria
si su streikininkų vadais. 

NENORI IŠLEISTI LENINO 
IŠ RUSIJOS. 

Sako, kitur jam yra pavojus. 

I 

pakeisti savo šiandieninę val
džios formą, šaukti steigiamą
jį rusų^reimą. 

Nes jei jie pakeistų valdžios 
formą, tuomet veikiai pasida
rytų Rusijoje ankšta Leni
nams, (Trotzky^ms ir kitiems 
darbo žmonių, ž i a u r i e m s 
skriaudikams. 

Palankus Anglijai. 

Bolševikų vaMžia šiandie 
palankiai atsineša į AngUją. 
Juk Anglijos premier^ inicia-. 
tyva ji pakviesta Genoa kon
ferencijom To nepadarė „nei 
Prancija nei įitos valstybės. 

Del to bolševikai iš Anglijos/ 
laukia sau dar daugiau para
mos ir pagelbos. 

Nežiūrint to, kai-kurie gud
resni Bolševikai su atsargumu 
atsineša į tuos visus nuoti-
kius. Nepasitiki kapitalisti
nėmis valstybėmis. 

Ypač jie tėmijasi į Ameri
kos žingsnius. Lukeriuoja, ką 
Amerika darys su Genoa kon-

LIETUVOS ŽYDAI AMERIKOJE ORGANIZUOJASI 

to koplyčią, ant kurios stogo 
riogso mažas -kaminėlis. Visi I D A U Q T J M A A I R I Ų p A l l a f 
laukė pasirodančių durnų. 
Šalimais aikštės stovėjo skai

tlinga kariuomenė: raitarija, 
šauliai ir karaliaus gvardija. 

Tuojaus po pusiaudienio iš 
kaminėlio pasirodė nei juosvi, 

MASKVA, vas. 5. — Aną 
dieną visų Rusijos sovietų 
centralis vykinamasis komite
tas turėjo susirinkimą. Išrink
ta penkiolika delegatų ėkono-
minėn Genoa konferencijon. 
Tan skaitliun ineina ir Leni
nas. Jis bus delegacijos pir
mininku. Taipat užsienių rei- ferencijos klausimu, 
kalų komisaras Chicherin. Šis 
delegacijoje bus Lenino padė
jėju. 

TeČiaus niekas tikrai negali 
sakyti, ar Leninas keliaus 
konferencijon. Lenines apsiė
mė. Bet jo pasekėjai yra 
priešingi-^iai jo kelionei. 

Bolševikų laikraštis Pravda 
kasdien skelbia daugybę skai
tytojų laiškų. Tais laiškais • 

ROMA, vas. 4 — Kuomet 
vakar rytą pasigirdo Vatika
ne skambąs varpas, šaukiąs 
kardinolus priimti Šv. Komu
niją pirm balsuosiant, akimir
koj susibėgo Šv. Petro bazi
likos aikštėn skaitlingiausios 
žmonių minios. 

Tenai buvo susirinkę vi
sokio luomo žmonių: valstie-

nei balsvi dumaį. Susiūbavo 

KINTI. 

Taip sako kardinolas Logue. 

ROMA, vas. 6. — Pirm kon-
klavės čia vienam angliškų 
laikraščių korespondentui teko 

minia. Pasigirdo tuojaus kai- j pasimatyti su Airijos primatu 
bų, kad popežius išrinktas. Ir kardinolu Logue vietos Airių 
kas toksai? Nagi kardinolas .kolegijoje. 
Bisleti. Minia nei juros neri
mavo 

Kiek palaukus per langą 

Airijos su Anglija taikos 
klausime kardinolas sakė, jog 
ta taika patenkinti 95 nuošim-

iš Vatikano ženklais praneš- čiai airių. 
ta, kad popežius neišrinktas. Kai-kurie žmonės didžiai ne-

Žmonės aprimo. Vieni ėmė patenkinti, kad jiems reikia 
skirstytis, kiti laukė sekan- reikšti ištikimybę k a r a l i u i . 

Municipaliai rinkimai. 

Maskvoje pereito mėnesio 
pabaigoje įvyko municipaliai 
rinkimai. Balsavimai buvo tie
siog dirbtuvėse. 

Miesto tarybom tarp kitų iš
rinkta ir du prancūzu jurinin
ku, kuriuodu yra kalėjime. Ju-
rinkiku yra Dabin\ ir Marti. 
Gen. Wrangelįo kampanijoje 

v (Draugui Telegrama). 
\ 

WASHINGTON, 11, 1 d. (Elta). — Sausio 31 d. New 
Yorke Waldorf Astoria viešbutyje buvo sušauktas Lietu-
\ ls ifdvI susirinkimas su tikslu įkurti Lietuvos žydų Ameri
koj* organizaciją. 

susirinkimas pripažino" reikalingu teikimu moralės ir 
materialės paramos Lietuvai sujungti visos Lietuvos žydus 
į vieną organizaciją, ir iš savo tarpo išrinkti laikiną komi
tetą, kuriam pavesta išdirbti organizacijos statutą ir jį 
patiekti kitam susirinkimui, kuris bus sušauktas apie va
sario mėn. 17 d. 

Susirinkime apsilankė pravažiuodamas į Pennsylvanią 
Lietuvos Atstovas V. Čarneckis, Atstovybės Sekretorius M. 
Vinikas ir Atstovybės Juriskonsultas B. Mastauskas. Da
lyvavo taip jame 1. e. Eįnansų, Prekybos ir Pramonės Mi
nisterijos įgaliotinio ^pareigas pildąs D-ras J. Bielskis. 

Iš Vilnijos-Kankinių 
: Žemeles: 

ŠVENČIONYS.."Ryto" dr-|sai pirštu nurodė: ty będziesz 
jos skyriaus pirmininkas gruo kandydatem do seimu, będ-

atsisakė bombarduoti 

PANAIKINO "CREZVI-
ČAIKĄ" 

čio balsavimo. 
Užgintos žinios, kad konk

lavėje vienoje dienoje turėtų 
bu t net keturi kardinolų bal

čių, aristokratų, kunigų, ka-' savimai vietoje dviejų 

Pavasaris dar labiau padidins 
nelaimę. 

PEKINAS, vasario 6. — 
Tarptautinis badaujančius šel
pti komitetas neapsakomai nu
stebo atidengus faktus apie 
tikrąją gyventojų padėtį Kini
joje. Po atliktų tyrinėjimų 
susekta, kad šiose provincijose 

MILIŪNUS KINŲ SMAUGIA BADAS 
15,500,000 KINŲ BADO PA- Honan 1,500,000 

VOJUS. i Shensi 1,000,000 

Dideli plotai užlieti. 

Svarbiausioji bado priežas
tis — tai Hwangho upės ir 
Whai upės baseino išsilėjimasf 
pereitą rudenį/ 

Potvinis buvo taip didelis, 
kad dar ir šiandie randasi po 
vandeniu milžiniški plotai. 

Iš Shantungo telegramoje 
sakoma, jog Hwangho upėje 

yra toksai badaujančių žmonių i 
skaitlius: 

Kiangsu 3,000,000 
Anhwei 3,000,000 
Shantung . . . . . . 2,800,000 
Hunan 1,500,000 

r Chekiang 1,200,000 
Hupeh 1,500,000 

varomi ir, turbūt, ištiks 
naujas potvinis. 

Temperatūra nupuolusi iki 
zero ir tas aplinkiniams upės 
gyventojams gelbsti kiek nors 
persikraustyti ant namų sto
gų ir laukti, kas įvyks toliau. 
Nes bėgti nuo potvinio nėra 

Kardinolas sako, kad tos išti
kimybės reiškimas nepriguli 
asmeniniai karaliuj, bet tik 
Britanijos imperijos galvai. O 
juk toje imperijoje yra Kana
da, Australija ir Pietų Apri-
ka. 

Didžiausias vargas, sakė kar 
dinolas, su Amerikos airiais. 
Tie nepaiso Airijos likimo. Jų 
visa kova atkreipta prieš B r i 
tanijos imperiją. 

Kardinolas sakėsi jis Suv. 
Valstijas aplankęs du kartu. 
Ir ten nematė religijinės ne-
pakenčiamybės. Kardinolas 
Amerikoje būdamas daug pa
lankumo turėjo nuo katalikų, 
taip nuo prafcestonų. 

Apie konklavę kardinolas 
atsisakė kalbėti. Sakė, kad a-
pie popežiaus rinkimų pasek
mes jis žino tiek, kiek ir pat
sai korespondentas. 

Kardinolas ,Logue> eina 82 
m. Kardinolu" jis paaukštin
tas pirm 30 metų popežiaus 
Leono XIII. 

komunistai nurod*or kad Lėni- !̂ ® 
nas pasiliktų Rusijoje. Neš 
užsieniuose jam yra pavojus. 

Delegatų vienybė. 

Bolševikų delegatai nutarė 
Genoa konferencijoje laikytis 
vienybės ir veikti kaipo vie-
nata, be-jokių kits kitam skir
tingų pažiūrų. 

Bolševikai kitų valstybių 
diplomatams nori nurodyti, 
kad jie yra pribrendę ir nusis
tatę visomis priemonėmis gin
ti savo valdžios formą taip, 
kaip šiandie ji gyvuoja. / 

Bolševikai kartais gali su
tikti su visokiais siųlomais WASHINGT01SL vas. 6. — 
kompromisais visuose kituose į Pranešta, kad šiandie pasi-
peikaluose. Bet nekuomet ne- baigs čia nusiginklavimo kon-
klansys, jei kas jiems sakytų I ferencija. 

džio 20 dieną gavo miesto ko
mendanto rašytą įsakymą, kad 
"Ry to" laikoma gimnazija iš
sikraustytų iš dekano namų ir 
užleistų vietą lenkams. Gimna
zijoje mokinasi 133 mokiniai. 
Tuose namuose buvo įsikūrusi 
lietuvių gimnazija sutinkant 
gen. Bęrbeckiui. Jam iš Šven
čionių išvažiavus, naujieji pa-

ziesz wielkim czlowiekiem.,] 

Kitiems, gyvenantiem ne Mar 
cinkonyse, liepė raštu pasira
šyti ką tai. Žmonės vėliau tik 
sužinojo, kame dalykas. Pa
matė, kad buvo tai kandidatų' 
sąrašai į seimą. Supratę da-
lyką užprotestavo visas 21 
Marcinkonių cirkularas prieš 
nelegalį viršininko pasielgimą. 

MASKVA, vas. 6. — Cent-
ralis sovietų komitetas -panai
kino žinomą bolševikų teroris
tinę organizaciją "črezvičai-
ką". Jos vietoje įsteigiama 
moderninė slapta policija. 

Chicagoje pavogta 7 auto
mobiliai paroje vasario 3—4 
dienomis. 

vydi barbarilkumų v i 1 n i e- Visi kaip žydai, taip ir lietu-
čiams. Be jokio teisėto pama- *Mii protestavo, kad kandici. 
to kišasi į svetimus namus, seiman nestato ir rinkti ne 
kad sutrukdžius lietuviam dar no. 
bą. Apjakėliai, matyt, neiš- y ̂  '"Vii. Garsas" 

BAIGIASI PASHINGTONO 
KONFERTNCIJA. 

• . ' — 

JAPONŲ KOVA UŽ AR
MIJĄ. 

j Jis atsieis ilgus, karštus parla-
Imente debatus. 

YO, vas. 6. — Kaip tik 
anądien atidaryta tJaponijos 
parlamento sesija, tuojaus ko-
kuminto partijos atstovai in-
davė rezoliuciją, kad šiandie
ninę japonų reguliarę armiją 
sumažinti perpus. 

Kokuminto partija yra sti
pri parlamente. JI stovi opo
zicijoje valdžiai. 

Prieš rezoliucija, supranta
ma, tuojaus pakilo militaristų 
partija ir kiti vyriausybės ša
lininkai atstovai. 

Kadangi militaristai taipat 
yra didžiai stiprus, tad kova 
už armijos sumažinimą bus il
ga: 

Kai-kurie militaristai pripa
žįsta, kad kokuminto partija 
pagaliau laimės. Tečiaus tas 

ArmŲa, matyt, bos sumažinto. L -f '; t a r i s t a i . n , ė « i n a i ™ 1 ^ ' 
kad Japonijai yra pavojus 
nuo Rusijos. Todėl mažinti 
armiją butų negudrus darbas. 

Karo ministeris Hanzo Ya-
mashi sako, kad Rusijai griu
vus buvo galima -Japonijai 
ginklavimąsi sumodifikuoti. 
Bet šiandie armiją mažinti 
perpus — nekuomet negalimas 
daiktas. 

Neužilgo ateis laikas, kuo
met (Transiberijos geležinkelis 
bus patvarkytas. Tuomet Ru
sija į rytinę Siberiją greitu 
laiku £alės pristatyti milioną 
kareivių. Ką gi tuomet į tai 
į s a k y s Japonija, turėdama 
neatatinkamą armiją! 

Kai-kurie japonai diploma
tai pramato, kad japonų mili
taristų partija su laiku turės 
griūti. Tai bus Washingtono 

moks žmoniškai elgtis, kol kas Į • v —— 
neiššluos jų iš krašto. Berne- KAREIVIAI VALO SALI-
džiodama naujokus, milicija GATVTUS. 
suėmė du lietuviu mokiniu. 

VIENNA, vas. 6.—čia snie-
KAZĖNAI. Kalėdų trečią jgą nuo šaligatvių valė namų 

dieną buvo pašvęsta nauja pa- džianitoriai. Miestas jiems už 
rapijos bažnyčia. Pamaldos tai mokėjo. Bet jie sustreika-
čia laikomos perpus lietuvis- vo. Namų samdytojai mėgino 
kai ir lenkiškai. Klebonauja ,valyti sniegą, versti nuo šali-
kun. Erčius. Bažnyčią pas- gatvių. Prieš juos pakilo džia-
ventė dekanas kun. Petranis. jnitoriai. 

Ant galo šaligatvius valy-
PALUŠĖ. Lenkų karo vai- įtį pristatyti vietos miliciantaiJ 

džia uždarė lietuvių mokyklą, (TJŽ tai jie gauna bonusus. Džia] 
Anot jos esąs čia frontas^ ir 'nitoriai bijosi kibti prie ka-" 
reikia leidimo iš kaž kokios reivių.- J 
naujos vyriausybės. Išvaikė j -__ 
40 mokinių. Mokyklos butas j 110 JAPONŲ ŽUVO. 
stovi tuščias. Mokytojavo Čia , 
Viškelytė. , TOKYO, vas 6. — Ties I-

toigawa geležinkelio stotimi 
MARICINKONYS, Trakų ap. [dalis kalvos ūžtelėjo ir užbė-

fRinkikų sąrašus Marcinkony- rė praeinantį traukinįf 110i| 
siute siuva. Dalina lenkų laik
raštį "Mūsų Balsą" lietuviš
kai surašytą. Žmonės pažiū
rėję sudrasko. Geriau butų, 

» 

kad į rankas šlamšto neimtm 
Girdėt, kad pats to laikraščio 
leidėjas keliauja agituoti — 

|Michael Redwick, 51 m., 
9743 Commercial ave., aną die 
ną nukrito trepais nuo antro-': 

mano, kad lietuviškai kunigas ^ j 0 auEsto ir mirė nuo susižei* 

japonų keliauninkų žuvo. 

MIRfi NUO SUŽEIDIMO. 
/ 

kalbės, tai jau žmonės nepa
žins. Jaunikaičiai gerai pa
darytų, kad jį nuvežtų iš kur 
atbėgo. i 

PLATINKITE "DRAUGĄ" laimėjimas brangiai atsieis, konferencijos pasekmė. 

MARCIKONYS. Trakų ap. 
Rinkikų sąrašus Marcikonyse 
se lenkų agitatoriai iš žandarų 
sudarytų gminų sąrašų^ sutai-
siė. Kaip norėjo, taip sąrašus 
darė. Pasižmonės kur-ne-kur 
apsilankė. Kandidatus Vil
niaus seiman Trakų Rajono 
viršininkas Marcinkonyse pat- Į Lenkrj 100 markių 

dimo. 
Trr 

P I N I G Ų K U R S A S . 

i Svetimų šalių pinigų verte, 
mainant nemažiau "25,000 doL 
vasario 4 d. buvo tokja pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.22 
Prancijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 markių 
(Lietuvos 100 auksinų 

7.55 
4.33 
.51 
.51 
.03 
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DRAUGĄ, * 
Ntiiifiimiiiiiiiiimimtiimiiiciiiiiitimni 
LIETUVIŲ w VTAIIKV DIENRAŠTIS 

DRAUGAS'* 
Eina kasdieną išskyros nedėldienias 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams • • • • • 
Pusei Metu S*-00 

Prenumeratas m o kasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašyme dienos 

ZrišTJSS 32* ££< nesiklausiama. Jas įsileidus 
ir seinas adresas. Pinigai geriausia 

tvarkė ne vien Europą, bet ir 
kitus sausžernius. 

Šiuo kartu Santarvės pusėn 
palinko jau ir Amerika. Lai
mėjo slaptoji diplomatija. Ta(J. 
turi laimėti i r autokratija. 
Didelių ir mažesnių tautų vi
siems rupimais klausimais jau 

siųsti iSperkant krasoje ar esprese 
"Money Order" arba Jdedant pini
gus i registruotą laišką. 

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

Te l Roosevelt 7791 
MtaiuiiniiuiiiitiitiiatNiMiiiiiifitiiitiiiii* 

TARPTAUTINIAI 
M Al. 

ĮSTATY 

Nusiginklavimo konferenci
joje Washingtone nutarta nuo
dugniai peržiūrėti tarptauti
nius karo įstatymus. Sakoma, 

. tie įstatymai kiek reikiant bu-

greičiaus butų išspręstas karo 
panaikinimo plausimas, negu 
nauji karui vesti įstatymai 
tveriami. 

PRIEŠ SVETIMŠALIUS. 
Suv. Valstijose gimę ir au

gę šovinistai pagaliau atran
da, kad ši šalis jau pilnai gali 
apsieiti be svetimšalių pagel-
bos. Nes jau turi pakaktiną 
skaičių gyventojų, taigi ir 
darbininkų. Kas svarbiausia 
turi jau pilnai ir turtų. 

Seniau šioj šaly svetimša
liai darbininkai buvo gerbia-sią pakeisti ir karo laikais 

kiekviena valstybė turės prie Imi Buvo laikai, kuomet jie 
jų taikintis. jbuvo geistini taip, kaip šian-

Tam tikslui bus sudaryta I die jie geistini kadir tokioj 
tarptautinė komisija. Tečiaus 
ton komisijon įeisią tik San
tarvės ir Amerikos atstovai. 
Kalbama, kaip tik pasibaigs 
šiandieninė Washingtone kon
ferencija, tuo jaus karo įstaty
mų klausimas bus aptariamas. 

Karo įstatymų reviziją su
manė buvęs Suv. Valstijų se
natorius Root. Tam tikslui jis 
pagamino tokią rezoliuciją: 

"Suv. Valstijos, Britanija, 
Prancija, Italija ir Japonija 
nutaria: 

" K a d jų paskirtoji komisija 

Australijoj. 
Mat, tais laikais čia buvo 

daug darbo, bet nebūta kam 
jo dirbti. Dar vystyklose buvo 
ūkis ir pramonė. Tečiau jau 
daugeliui čiagimių labai norė
josi praturtėti. 
Raumeningi juodrankiai sve

timšaliai paskui atėjo čia šiai 
šaliai pagelbon. J ie savo var
gais ir sunkiais darbais pakė
lė pramonę. Pačias Suv. Vals
tijas pastatė pirmaeilių vals
tybių tarpan. Daugeliui jie 
sukrovė milžiniškus turtus. 

susirinks artimiausiu laiku i r ' D e l t o S i a n d i e svetimšaliai 
darbininkai jau nereikalingi. 
Visi svetimšaliai turi arba na
tūrai izuotis ir suvirti ameriko
niškame katile arba eiti sau 
ten, iškur atėję. 

Už svetimšalių amerikonini-
mą šiandie tad vedama vieša 
propaganda. Visokios rųšies 
šovinistai tiesiog dugsta. Su-

aptars šiuos klausimus: 
" Ar šiandie turi galios 

tarptautinis kariavimo būdas 
i r dėsniai atatinka šio am
žiaus naujausioms karo prie
monėms ? 

" J e i ne — kokias atmainas 
tarptautiniuose karo įstaty
muose turi įvesti didžiosios 
valstybės ". 

Tą rezoliuciją šiandieninė 
konferencija priėmė. 

Kits čia nesistebės. Rengia
masi karan, nagrinėjami ka-
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Jis kalbėjo viename susirinki
me — pokyly. 

Suprantama, apie ką turi 
kalbėti toksai žmogus, jei ne 
apie ateiviją ir svetimšalius. 
J is sakė, kad ateiviai, pirm 
keliausiantAmerikon, Europos 
uostuose turėtų but patikrina
mi, ar jie sveiki, ar jie^tinka-
mi Amerikai. Netinkami ne
privalo keliauti. 

Anot jo, butų daug geriau, 
kad ateiviai čia visai nebūtų 
įleidžiami. Nes jie čia ne vien 
pelnosi, bet dar patiems Ame
rikos darbininkams kenkia 
uždarbiauti. 

Apie čia gyvenančius sve
timšalius j i s pasakė, kad tu
ri but deportuojami visi tie, 
kurie nenori but piliečiais. 

J o nuomone, čia svetimšaliai 
tik naudojasi visokiomis pri
vilegijomis, bet šaliai jokios 
naudos neduoda. 

Aišku, p. Wallis yra vienas 
iš tų, kurie apie svetimšalius 
daug neteisybės nusako. 

Nes čia svetimšaliai nepi-
liečiai kaipir visi kiti moka 
valdžiai reikalingus mokės 

VILNIUS IR LVOVAS. 
Varšavos imperialistai atra

do, kad jiems lygiai yra ar
timu ir mielu du miestu. Tai 
Vilnius ir Lvovas. Sako, jei 
Lenkija netektų nei (Vilniaus, 
nei Lvovo, tai respublika pa
liktų kaipir be rankų ir kojų. 
Negalėtų dirbti sau tinkamo 
darbo i r negalėtų vaikščioti 
be svetimos pagelbos. 

Del to už abudu tuodu mies
tu ir apylinkes lenkai impe
rialistai veda smarkią kovą. 
Abudu jie okupuoja. Vienur 
ir kitur jie smaugia gyvento
jus. Vilniuje lietuvius, gi 
Lvove rusinus. 

Vilnius su apylinkėmis jiems 
yra tečiau svarbesnis. Ne s Vil
niaus srity ponai lenkai turi 
daugybę dvarų. Gaila jiems 
tuos dvarus atiduoti Lietuvai 
arba patiems palikti Lietuvos 
piliečiais. To neleidžia jiems 
daryti poniškas " u n a r a s " . 

Lvove imperialistams norisi 
sulenkinti arba išnaikinti ru
sinus. Visą rytinę Galiciją jie 

POPIEŽIAUS BENEDIKTO 
XV ATMINIMUI. 

= B T 

Popiežiaus paminklas Kons-
•":•• tantinopolyje. " 

"Osservatore Romano" ap
rašė pi Benedikto XV pamink
lo atidengimo iškilmes Kons
tantinopolyje, kurios įvyko 
gruodžio 11 d. 1921 m. Pa
minklą dirbo profesorius 
Quattrinni ir pastatė kated
ros aikštėje. Ant paminklo 
matomas antrašas: Didžiąjan} 
Popiežiui — Tragiškoje pa
saulio valandoje —r Benedik
tui XV — Tautu geradariui — 

nori pavergti, 
čius ir eina kitas pilietines Į Kadangi ta kova nėra leng-
priedermes, nežiūrint to, kad 
patys kai-kur neteisingai var
žomi ir ujami. 

Je i paklaustume tų visų 
šovinistų, iš kurgi jie patys 
paeina, neturėtų ką atsakyti. 
Nes juk ne iš raudonodžių A-
merikos gyventojų. Bet iš to
kių pat svetimšalių, kuriems 
buvo lemta pirmiau gimti ir 
aukščiau atkeliauti Washin&-
tono tėvynėn. 
Tai kogi jie nori? Ar gal dar 

permažai jiems turtų sukrovė 
šios žemės svetimšaliai t 

•-

va, nes ji neteisinga, tai Var
šavos imperialistus apima des
peracija. Su Prancijos fran
kais jie per peilį skverbiasi 
užsienių spaudon ir varo pro-

— Padėkos — ženklan — Ry
tai — 1914 — 1918. To pa
minklo pastatymui gausiai au
kojo turkai, žydai, graikai, 
protestonai; aplamai visų luo
mų žmonės — nuo sultono iki 
Aigipto valdovo, nuo didžiojo 
Turkijos rabino iki gruzinų 
patriarko ir tai islamo sosti
nėje. 

Paminklas tapo pastatytas 
vien įvairių tautų aukomis 
be katalikų prisidėjimo ir tai 
mieste, kuriame iki šioliai ne
buvo nei vieno pamink
lo viešoje aikštėje, nes 
kaip žinome, Turkai 
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iškilmės užsibaigė popiežiaus 
himnu ir įvairiomis giesmėmis 
ir muzika buvo gražiai pa
puošta ir apšviesta. An t di
džiojo altoriaus tarp kaspinų 
ir girliandų buvo matomi po
piežystės ženklai j t iara (ka
rūna) ant raktų. 

Konstantinopoliaus laikraš
čiai su entuzijazmu aprašė tas 
iškilmes, pažymėdami istori
jos nuotikių svarbumą. 

Pr. M-kas. 

Iš MUSĮĮ CENTRO. 
Pareiškimas. 

Gartoer, Mass. . . 136,00 
Lewiston, Me. . . . . 150.00 
HerJrfmer, N. Y . , . . . . ' . . 128.50 
Lawrenee, ACass. . . » • . 
Mancbester, N. Y. 
Providence, R. L . . . 
New Philadelphia, Pa, 
Sugar Notch, Pa. . . . 
Coaidale, Pa , , , * , . . . 
Fores tCi ty , Pa. 
North Adams, a. 

Kad išvengus visokių nepei-
Be tautos ir tikybos skirtumo I matomų, bet galimų kilti ne-

pagandą. Sako, kad Vilnius ir stovylų ir figūrų viešose vie-

Žmonės kurie miršta Rusi
joje iš bado nėra atsakomingi 
ue nepakenčiamą Lenino des
potizmą kurs suvijo sau lizdą 
carų imperijoje. Nepaisant bol 
ševizmo bado ir maro šmėk
los, mūsų pareiga gelbėti Ru-

manomi visoki svetimšaliams Kijos baduolius, jeigu mes ga-
varžymai, kartais net perse
kiojimai. 

Ar šovinistams pavyks at
siekti tie jų tikslai, kol-kas 

riavimo budai ir visą tarptau- sunku pasakyti. Bet šiandie 
tinio karo aparatą gamina 
vien tik didžiulės valstybės. 
Taigi, jos padiktuos savo no
rus visam pasauliui. 

Iki šiol buvo žinoma, kad A-
merika nuošaliai stovėjo, kuo
met Santarvė autokratingai 

čia viskas galima. I r todėl 
svetimšaliai iškalnoN^uri lauk
ti kokių nors ypatingu, sau į 
vykių. 

Aną dieną Chicagoje lankė
si buvęs ateivių priėmimo El-
lis salos komisionierius Wallis. 

lime. Krjkščioniškasai gailes
tingumas yra dorybė kuri ne
žino politinio užtvaro; ji lie
pia mums ištiesti pagelbos ran 
ką varguoliams kurie šaukia
si mūsų Dievo vardan. 

Aukos Rusijos liaduoliams 
geriausia siųsti per Lietuvos 
Atstovybę Washingtone. 

1925 F . Str. N. W. į 
Washington, D. C. 

Lvovas ,tai senovės Lenkijos 
miestu. Jiedu būtinai reika
lingu^ Lenkijai. Be tųdviejų 
miestų Lenkija nebūtų nei 
didelė nei reikšminga. 

"Bet tai senos jų pasakos. 
Tas lenkų pasakas, galima sa
kyt, jau ir žvirbliai išmokę. 
Todėl už pinigu^ tos senos pa
sakos skelbiamos laikraščiuo
se. Kitaipgi jos nematytų dau
giau šviesos. 

Ta lenkų imperialistų kova 
baisiai neteisinga. I r todėl im
perialistai jaustųsi laiminges
ni, kad Lenkija paliktų be tų 
rankų ir kojų. Ne s jei laimė
tų, tai tų rankų mostagavimas 
ir kojų spardymas kartais vi
są pačią Lenkiją nuvarytų į 
kapus / I 

Bet imperialistai to nežiū
ri. Kas jiems Lenkijos ateitis. 
By tik šiandie užgrobus sve-

tose nestato. Todėl popie
žiaus paminklas pirmas tapo 
pastatytas visoje turkų valsti
joje, tuomi visi įdomauja. Už 
gerą širdį, už paguodos žodi, 
už moralę ir materiale pagel-
bą Rytai atidėkoja popiežiui 
gražiu paminklu kuris bu
siančioms tautų kartoms liu
dys, kad ir tenai moralė gal
va yra popiežius. 

Iškilmėse dalyvavo Turkų 
valdovo sosto įpėdinis, Abdul 
ATedjid Effendi su palydovais, 
sultono aukštieji valdininkai, 
senato atstovai, įvairių tautų 
diplomatai, kariuomenės vir
šininkai, katalikų įstaigų 
vedėjai, ir ' Rytų ne katalikų 
tikėjimo atstovai ir t. t. Po
piežiaus delegatas monsgr. Do-
lei, rimtais žodžiais padėkojo 
Rytų tautoms už pagerbimą 
Sv. Tėvo ir popiežiaus vardan 

susupratimų, nuo šio laiko sa
le skelbiamos kultūros vajaus 
surinktos sumos skelbsime 
taipgi sumą, kuri jau prisiųs
ta Tautos Fondo iždan. 

120.(M 
105.46 
102.00 
. 97.50 

78.75 
66.00 
57.70 

. W.00 
Brighton, Mass. . . . . . . . 56 25 
Hazelton, Pa. 54.00 
Frackvilie, Pa • • 50.00 
St. Clair, iPa . . . .* 45.00 
Ellsworth, Pa 42.21 
Camden, N. J 40.00 
Brundford, Conn. . . / . . . . 2L50 
Chicago, 39 Sus-mo kp. 12.00 
Herrin, W., Sus-mo kp. . . 5.75 

galima, taipogi nekurie as
mens aukodami Bonais pris
kaitė visus nenunokusius ku
ponus į aukaujamąją suma, 

Todėl, kad nesusiklaidinus 
su šiuo skelbiame šalę skyrių 
surinktosios sumos, taipgi kiek 
ir iš kur yra gauta aukų T. 
Fondo iždan. 
' Prie pirmiau paskelbtųjų 
reikia pridėti sekančias ko
lonijas : 
Worcester, Mass. . . $2,500.00 
Roehester, N. Y 2,200.00 
Binghamton, N. Y. . . 426.00 
Herkimer, N. Y 302.00 

Viso $11,386.77 
Ir 2,000 auksinų. 

Federacija i r T. F . Valdyba 
kartu su aukų rinkėjais vi-

Kadangi buvo ateiti lom^ | s i e m s a n k o t oja i i i s taria Širdin-
kur pasižadėjęs asmuo dides
nę auką, nepadavė savo antra
šo, taip kad iškolektuoti ne- Gterb. Kun, P- Garmus Kul-

* • i i • i i i * 

timus plotus ir pasinaudojus užtikrino kad kaip pirmiau?, 
pavergtųjų (žmonių prakaitu, taip ir toliaus Apaštališkas so-

Neduok Dieve lenkams lai- stas visoms tautoms rodys te
meti Vilniaus sritį. Tuomet te- visko rūpesčio ir meilės jaus 
nai ponai grąžintų Valstie
čiams baudžiavą. 

mus. 
Katedros bažnyčia, kurioje 

Viso $5,428.00 
Pirmiau paskelbta 30,071-39 

Labų $35,499.39 
Iki 23 d. sausio T. Fondo 

iždan gauta kultūros vajaus 
aukų iš šių kolonijų: 
Montello, Mass $2,070.40 
So. Boston, Mass 1,768.03 
Athol, Mass 979.62 
New Britain, Conn. . ; 750.00 
Mahanoy, City, Pa. . . 729.31 
Scranton, Pa 728.46 
Baltimore, Md. . . . . . . 699.27 
Norvvood, Mass 446.46 
"VVaterbury, Conn. 
Philą., Rich., Pa. 
Westfield, Mass. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Bridgeville, Pa. . 
Du Bois, Pa 193.00 
Brooklyn, N. Y. . . . . . . 165.35 
Middleboro, Mass 155.40 

v 

300.00 
269.81 
242.00 
230.00 
194.00 

turos vajaus reikalais kalbės 
sekančiose kolonijose: 

Tasario 6 d. Bronx, N, Y. 
Vasario 7 d. Yonkers, N. Y. 
Vasario 9 d. Portchester, N. 

Y! 
Gerb. kun. B. Bumšas lan

kosi po Chicago ir apylinkę. 
Vas. 7 d. — Rockford, UI. 
Vas. 12 d. — Chicago, UI. 

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

EI. 
i Vas. 14 d. — Spring Valley, 

Vas. 15 d. — Oglesby, 111. 
V a i 17 d. — Springfield, 

I1L 
Vas. 19 d. -r- E . St. Louis, 

111. vakare. 
Vas. 19 d. — St. Louis, Mo. 

po pietų. 
Vas. 20 d. — Westville, 111. 

A. L. E. K. Federacijos 
Sekretorijatas. 

h 
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BRANGUS LAIŠKAS 

—» 

Sovietų Rusijos apdrausti 
laiškai begalo brangus. Už vie
ną tokį laišką ateiųstą Ame
rikon vakar, prieš karą butų 
reikėję užmokėti daugiaus ne
gu tūkstantį dolerių. ^Tis turė
jo 500 pašto ženklų vertės 2,-
000 rublių. Pašto ženklai bu
vo sujungti metaliniu siūlu. 
Gi mums siunčiant laišką Ru
sijon kainuoja 15 centų. 

Audringas mūsų gyvenimas. Siekiant 
viršūnių ir besilenkiant prie šaknų kiek
viena -politinio, socialio, šeimyninio gyve
nimo grandis čerška. Valstybės keičia sa
vo valdymosi formą, luomai kaunasi, šei
mynos įra. Malža turime tvermingumo 
pavyzdžių. Tokiame pasaulio chaose, be
lieka vien atsiminti pastovumo simbolius 
— tuos ženklus kurie po kieta savo pluta 
talpina tikruosius vienybės ir meilės ry
šius. Ve auksinis vestuvių žiedas. Kada 
jį kunigas jaunai porelei užmovė — neži
nau. Ar sumegztieji moterystės ryšiai 
netruko — nežinau. Žinau tiek, kad tas 

•žiedas turėjo saugoti jų tarpe ištikimybę, 
stiprini i šeimyninį židinį. Kokia žiedo 
prasmė ir istorija — teesie mums žinoma. 

Žiedas, aplamai, yra ištikimybės emble
ma (ženklas). Jisai, šis ratelis visuomet 
buvo nešiojamas netik kaipo papuošalas, 
bet ypat ingar kaipo sutarties ar pasiža-
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dėjimo liudyjimas. Šis mažas žibąs rate
lis, tobulai apskritus yra ryšio grandis mi
lijonus žmonių sumezgęs. Karaliai, v a i ) darytą angą akmenyje, kuri buvo skaito-dovai vartojo ir vartoja žiedo antspaudą 

kaipo galybės simbolį (ženklą). Galima 
spėti kad šia prasmė žiedą pirmiausiai 
variojo. Vieton autografo arba parašo, 
žiedo antspaudas sakydavo kad raštas y-
ra teisėtas. Sis paprotys Rytų šalyse dar 
ir dabar užsilikęs! Persijoje iki šiai die
nai laiškai neturi rašančio parašo. Tą 
asmens ypatybę pažymi žiedo antspaudas. 
Ir tart antspaudas daug pasekmių neša! 
Ne kartą ji pelnė viešpatiją, ne kartą per 
antspaudą žuvo viešpatija. 

Žiedas Ištikimybės Ženklas. 

Žiedas visuomet buvo galybės simbolis 
ir dabar ta prasme jis vartojamas, fcet 
žiedas taipat yra nešiojamas kaipo išti
kimybės ženklas, kaipo pasižadėjimo Tiu-
dyjimas. 

Šitą žiedo reikšmę žmonės paprastai 
imą. J i yra jiems artimesnė ir supranta
mesnė. Gal but kad meilės ryšys dažniau
siai uždeda žiedą ant piršto. Žiedas vi
suose amižiuose ir visose tautose yra su
tarties ženklas. Beabejo šita prasme jį pra 
dėjo vartoti kaipo ištikimybės ženklą, 
kuomet darė sutartis ir tas sutartis pat
virtino suneriant rankas per gamtos pa-

ma šventa anga. Vėliaus civilizaciai au

gant ir norint ištikimybės ženklą prieš 
akis turėti, pradėjo dirbdinti mažesnius 
žiedus, ligi galop priėjo prie mažo, tobu
lo gražaus žiedo dabar vartojamo. 

I r kaip tobulai žiedas vaizdena ištiki
mybę! Jo begalinis apvalumas primena 
amžinybę. Žmonijos istorijoje anksti ran
dame žiede šitą prasmę. Tą reikšmę skai
tome pas Hindus, Persus, Aigiptiečius. 
Pradėjus vartoti žiedą kaipo ištikimybės 
ženklą, mažo žingsnio bereikėjo iki žmo
nija paskyrė jį kaipo ištikimybės ženklą 
moterystėje. Todėl ir istorijoje sunku ras
ti laiką kuriame vestuvių žiedas nebuvo 
vartojamas. Jo apvalumas primena jų am
žiną meilės ryšį. Žiedas neturilnei pradžios 
nei pabaigos. Jo dalys tobulai susilieja, 
jokios spragelės neapykantai, kerštui, vy-
lingumui nėra. Pakol aukso žemėje nesu
rado, žmonės vartojo geležies žiedus. Ge
ležis — kieta, tvirta primena jiems iš
tvermę ir padarytos sutarties amžinybę. 
Bet suradę auksą ir jį išdirbę pradėjo 
kalti auksinius žiedus. Nors i r kitokių 
naugę (metalą) žiedams vartoja, auksas 
daugiausiai yra vartojamas. Už geležį min 
kštesnis vienok ilgiau nešiojasi ir savo 
gražiu spindėjimu primena mums netik 
turtą, bet ir išmintį. Kaip auksas yra 

brangiausias tarp metalų, taip išmintis 
žmonėse yra dovana, brangi ypatybė ir 
labai pageidaujama. 

Pasižadėjimo žiedas paprastai papuoš
tas brangiais akmenimis. Papuošimai reiš
kia dorybės kurios turi puošti meile su
rištų gyvenimą. Vestuyių žiedas prastas 
aukso ratelis. Bet koks brangus ir malo
nus tam kuris liuosa valia, uždėjo tą žie
dą ant savo piršto! 

Vestuvių žiedas labai vertinamas. J«s 
nešiojančiam primena savo iškilmingą 
pasižadėjimą. Vestuyių žiedas nors ir 
brangiausios kainos, bet ypatingai, Verti
namas dėlei savo gilios reikšmės. 

Nešiojant jį ant piršto ir pažvelgus i jį 
atsimeni prižadus. Kitiems irgi dhodi 
liudijimą kad esi ištikimas padarytiems 
pasižadėjimams. Neištikimybė arba pri
žadų neištesėsimas nepakenčia ištikimy
bės iženklo ir numeta nuo saVęs nors ir 
brangiausias butų. Jo gili ir šventa reikš
mė neleidžia veidmainiui nešioti žiedo. 
Kas jį gavo kaipo ištikimybės ženklą, tas 
jį i r nešioja su pagarba ir meile visę gy
venimą. Ne „vienas savo pasižadėjimams'iš
tikimas nusinešė ir karstan tą brangųjį 
ištikimybes ženklą. 

Vestuvių žiedas nešiojamas ant kairės 
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rankas bevardžio (ketvirto) piršto. Įdomu 
kodėl žiedas nešiojama ant kairės rankos 
bevardžio piršto? Aiškinama tuomi, kad 
kairioji ranka arčiaus širdies ir kad gys
lelė iš ketvirto tos rankos piršto teka 
tiesiog į širdį. Nor s meilė ir šiaip gali sau 
aiškinti šitą žmonijos paprotį, žinome te
čiaus, kad kairioji ranka parinkta delto 
kad ji mažiau vartojama kai dešinė ir 
ketvirtas pirštas mažiau pakliava \ .kalią 
dirbant ką nors. Delto saugiau nešioti žie
dą ant šito piršto. 

Tą pasižadėjimo ir_ ištikimybės ženkfą 
nežioja Vyresnieji Bažnyčios Atstovai, į-
vairios vienuolių šeimos. Aišku kad ne 
del papuošalo jie nešioja žiedą, het venk
im savo dvasinių jungtuvių m paskirta 
jiems bažnyčia, diecezija, pasirinko luo
mo pareigomis. Ta* žiedas jiems primena 
kad Viešpats nuo jų pareikalaus kaipo 
vaisiaus ištikimybės jo tarnybai. Žiedas 
liudija taipat prieš angelus ir žmones jų 
prižadus. 

Žinoma, vestuvių žiedas reikalauja išvi
dinio pemikellitm), nes tik teitos faksas 
guli liaogti surišti ištikimybės ir |«stovu-
mo ryšiais su padarytais kitam pasižadė
jimai*. 

i • Narei**. 
"S 
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| 0R. A, K. RUTKAUSKAI 
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

4442 Soath Western Avenue 
Telefonas Lafayette 414* 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 poj 
>ietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
iais tiktai po pietų 2 iki 5 vai. 

iTiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiii 

^ T * ' ' •• 1 2 2 
DRAUGAS 

— <& 

DR, 6. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St., 
cieė 82-nd St., 

SPECU AUSTAS 
cnieago, m.;: 

^Offtoe TeL Blvd. 7*5N» te 
Pranešimas 

f D . M . T . STRIKOl/IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą i 

4601 SOUTH ASHLAND A VE. 
A L : 10:80 Iki 12; S:30 iki 5 lr*o 
6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 

Nam.: 2814 W. 43 St. * 
Tel. Lafayettc 263 {• 

s W * W r S o ^ * * e 1 ^ ¥ ¥ ¥ O T 8 ? : 

T e L B l v d . 7 * 4 2 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIET t V LS DENTUrTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENUBJ 
ARTI 47-tos Gatvės. 

įvalandoa: nuo 9 ryto iki 9 rak.] 
JSeredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

U 

i 
^Moteriškų, Vyriškų ir chroniškų į: 

ligų. 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

ki 3 po pietų,, nuo 5 iki 7 vak.jjĮ 
edėliomis nuo 14 iki 2 po pietų.-j! 

Telefonas Yards 487 

M M 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHTRCBGAS 

4881 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 894 

OFISO VAL.: 
S iki 10 v. ryto. 1 iki s ir 7 iki 
9 v. 
TeL Naktimis Ir nedėlloj po pietų 

Oakland 1284 
— «•* 

Zrs&'zrzž 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

[Gydau Be Vaistą tr Be OperaoiJ 
1878? S. Michigan ave. 
Nuo 8 iki 12 vai. ryte. 

118 W. 45 Str. Chlcago 
(Prie Western Avenue) 

Nuo 2 iki 7 vakare. 

DR, S. NAIKELiS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
8262 South Hal&teri Street 

Ant viršau* Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuc 
I—4 po pietų; nuo 7—9 vak 

Nedaliomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

= 

[ DR. CHARLES SEGAl 3 
I 

I 
DUovų, Moterų hr Vyrų Llgn 

•Vai . : ryte nuo 10—12; nuo 2—5g 
Epo pietų; nuo 7—8:88 vakarevg 

lede'tomis: 10 Iki 1. 
Telefonas Deenel 2880a 

| Perkėlė savo ofisą po numeriu i 
1 4 7 2 8 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECUALISTAS 

DR. M. STAPULI0N1S 
NAPRAPATH 

I GYDAU RE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8847 Emerald Avenne 

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

781 W. 18-th Gatvė 
Nuo 2 lkl 8 vanare. 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO, ILLLNOIS 
Telefonas Yards 5082 

Valandos: — 8 iki 11 18 ryto:ĮĮ| 
B po plotų lkl 8 vak. Nedėllo-

val. vakar*. > 

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

TeL Ganai 8118 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas:— 8811 W. 8Srd Str. 

Tel. Prospect 8468. 
g i . » i « . » > > 

I Į . ! • • • • ! • • • • • • • » P 

TeL Ganai 267, Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS | 
Lietuvis Gydytoje* Ir 

Ohimrgai 
1821 South Halsted Street 

IValandos: 10 iki 12 ryta; 1 iki4 
po pietų: 4 lkl 9 vakare 

i DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, 

Telefonas Von Duren '284 
Res. 1138 Indericiulence Blvd."" 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų Ir visų chroniškų ligų. 

VALANDOS: 18—11 ryto 2—3 po 
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str., Chlcago 
Telefonas Drover 8883 

-s) 1^3>%®'S^'®^-^8^tV8>8^8y88<'@^%®^/3^ 
S9C sr 

* se* 

DR. R. C. CUPLER 
* 

CHIRURGAS 
Kamp. Oakley Ave. tr 84 Gatvės 

Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 8 po 
pietų kasdien, Panedėltj Ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso TeL: Ganai 1718—141 
Res. TeL: Midway 5512 

S V. W. RUTKAUSKAS | 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmlestyj: 

20 South La fiaJle Mreet 
Kambarls 884 

Telefonas Central 4898 

VatamOfl. 812 W. SSrd t t • i 
Telefonas: Yards 4481 S 

ANTANAS A. OLIS 
(OLSZEWSKI, JR.) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuase teismuose 

Miesto Ofisas: 
7 8. Dearborn S t , Room 1040 

Telefonas: Centrai 1774 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard B5S. 

- » 
f J. P. WAITCHIS 

Lawyer 
LJETUVTS ADVOKATAS 

Dlen.: R. 611.127 N. Dearborn St 
Tel . D e a r b o r n 6006 

V a k a r a i s : 107SS 6 . V\ a b a s h A v e . 
Roseland Tel. Pullman 8877 

5EE 

Tel. Randolph 2898 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

O f i s a s v l r i u m i e s t y l e 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

l t South La Salle Street 
Roora 1303 

Į Valandos: 9 ryto lkl 6 po pietų 
tNamų Tel. Hyde Park 8395 

PARAP. SUS. - GERAI SPTO 
VI. — ALGAS NUSI-

MAŽINO. 

STEBĖTINAS CICERIEČIŲ 
DUOSNUMAS. — PRA

KALBOS. 

Cicero, IU. — Sausio 30 d. 
Šv. Antano par. svet. įvyko 
Kultūros Vajaus reikalu pra
kalbos. Jau apie 7 vai. v. sve
tainė buvo pilna žmonių, o 
kiek vėliau tai prisikimšusi. 
Apie 8 vai. įėjo-gerb. kun. Br. 
Bumšas, Kat. Veikimo Centro 
atstovas, lydimas gerb. kle
bono H. J. Vaičiūno. Šv. An
tano par. benas užgrojo mar
ža, žmonės atsistojo.; \ 

Vakarą atidarė vedėjas A. 
Valančius. 6v. Grigaliaus cho
ras padainavo Lietuvos himną 
ir keletą liet. dainelių. Gerb. 
kleb. Vaičiūnas paaiškino pra
kalbų tikslą. P-nia Lauraitie-
nė padainavo solo "Kur bėga 
Šešupė". Pianu akompanavo 
p. Lauraitis. Šv. Antano mok. 
mokinės padeklamavo, padai
navo ir įteikė gėljų bukietą 
gerb. kun. Bumšai. 

Kun. Bumšos prakalbos už
sitęsė net iki dvylikos. Ir ne-
įkirėjo. Visi domi^į klausė. 
Kad ir per naktį butij kalbė
jęs ir tai nebūtų nubodę klau
syti. Juk visi ižino kun. Bum
šos iškalbą, Net ir bolševikai 
pagyrė jį kaipo kalbėtoją, bet 
jiem nepatiko tas kam jis iš
pasakojo teisybę apie jų "ro-

Aukų Kultūros reikalams su
rinko netoli $4,000. Cicierie-
čiai yra pasirįžę davaryti iki 
$4,000. 

Po prakalbų žmonės išsis
kirstė su maloniais įspūdžiais, 
džiaugdamies kad su aukomis, 
prisidėjo prie savo tėvynės 
kultūros, apšvietos pakėlimo, 
jai laisvę užtikrinę. 

- 2 -

Telefonas Ganai 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorias, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 
. Arti 23 čio Place. 

u m m m u m m m , , 

?lefonas Boulevard 4138 

i • 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Olrfnirgas 
Ofilaas 10880 S. BUclilgan Ave. 
VaL 18—18 ryte: 2—i po pietų, 

8:38—8:88 vaL vakare. 
ReskSenclJa: 18888 Ferry Ave. 

Tel. Pullman 842 Ir PulL 249 
m* • • • • » • • • • • • • • • » • • • • • » » » » g 

A. MJ 
Graborius 

Patarnauju lai-? 
dotuvese, ves-< 
tuvese, krikš
tynose Ir kituo
se reikaluose 
Kainos prieina
mos. 

507 Auburn Ave. Ohicago.] 

IIHIIUSMIUIMfmUfllUNNIIIIIIIItlIsslIlIlI 
I S. D. LACHAWICZ 

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-

Siausla. Reikale meldžiu atslšau-a 

Sti, o mano darbu busite užga-s 
ėstatl. 

- 8 1 4 W. SSrd PI. Chtcago, 
= Telefonas Ganai 8188 

fikoux City, Iowa. — Kaip 
kiekvienais metais, sausio pa
baigoje, įvykdavo parapijos 
metiniai susirinkimai ir būda
vo išduodamos atskaitos kaip 
įeigų taip ir išeigų, taip ir 
šiemet sausio 29 d. tuo jaus po 
sumos įvyko parap. metinis 
susirinkimas. 

Susirinkimą atidarė par. 
pirm. moksleivis J. Zabulionis, 
klebonas atkalbėjo maldą. 
Par. raštininkas J. Adamonis 
perskaitė protokolą, kurį visi 
vienbalsiai priėmė. Paskui bu
vo išduota atskaita kaip įeigų 
taip ir išeigų. Pasirodė, kad 
parapija yra gerame stovy, 
viska§ labai gerai vedama ir 
skolos mažinama. Parapijos 
skolos dabar yra tik $15,000, 
bet parapijos nuosavybė sie
kia iki $65,000, už ką parapi-
jonąi labai dėkingi klebonui ir 
komitetui už gerą darbavimo
si. 

Po atskaitai buvo renkama 
nauja valdyba. Beveik visa 
valdyba pasiliko ta pati, iš
skyrus iždininką. Senosios 
valdybos jokiu būdu nesutiko 
paliuosuoti, būtent, pirm. J. Za 
bulionis, pagelb. J. Strazdas, 
rast. J. Adamonis, kurs labai 
prašė kad paliuosuotų ir jo 
vieton išrinktų kitą, nes jis 
jau šešis metus parapijai iš
tarnavo, bet parapijonai ne-
paliuosavo ir priprašė dar ant 
ilgiaus pasilikti raštininku. 
Ant galo p. J. Adamonis suti
ko pasilikti. Už tai visi išreiš 
kė jam širdingą aciu. Iždin. 
atsisakiusio p. J. Grigaliūno, 
vieton išrinko V. Andriun.n. 
Senajam iždininkui už (gerą 
darbavimosi per du metu del 
parapijos, kaip klebonas taip 
ir parapijonai ištarė širdingą 
ačiū. Raštininko pagelbininku 
irgi tas pats A. Jodelis pasi
liko. Taip ir kolektoriai kaip 
bažnyčioj t a ip ir po namus, 
pasiliko visi tie patys, ir visi 
prisižadėjo darbuotis išvieno 
per visus metus del parapijos 
labo. 

Susitvarkius išnaujo su val
dyba pirininkas įnešė suma
nymą kaip sumažinus šiems 
metams išeigos, nes pramato-
mos mažesnės įeigos dėlto i 
kad darbininkams algas jau 
nukapojo, o dabar dar ir strei
kas, ir nėra žinios ar jį laimės 
Taigi gerb. vargonininkas p.« 
S. Simonavičius nuleido $20 
dol. ant mėnesio algos. Pirma 
gaudavo $100 į mėnesį, dabai 
sutiko už $80 ir visas tas pa
čias priedermes atlikti, už ką 
p. S. Simonavičiui visi para
pijonai labai dėkingi. Jis daug 
del parapijos darbuojasi ir 
dar tokią dalį algos sumažino. 
Taipgi ir klebonas iš savo pu-)<Nu<> " ^ k w e s P - Lietuvoj): 

sės pasižadėjo kiek jis galės Švėkšna (Tauragės apskr.) 
tiek sumažins savo algos. Švėkšnos valsęiaus valdyba 

Paskui pirm. paprašius kle- pasirodė esanti griežta prieši-
bono atkalbėti maldą ir uždą- ninkė girtuoklybės. Jau vos 
rrus susirinkimą visi parapijo išrinkta šią vasarą tuoj ali
nai skirstėsi patenkinti ir link- j dėjo įvairiomis bausmėmis 
snu, kad jų suaukoti centai 
neina ant nieko, bet yra gerai 
sunaudojami. Parapijonas. 

LIETUVIŠKI KEUTAMI PA
VEIKSLAI GENAVAITĖS 

GYVENIMAS. 

Smuklininkas, padavęs pasku
tinį stiklą (nes girtuoklis bu
vo jau girtas) ir moka tokią 
pat bausmę. 

Gruodžio mėn. 1021 m. Vals
čiaus valdyba gavo iŠ apskri
ties švietimo komisijos (?) ra
štą, kuriuo kviečiama kiek ga
lint platinti blaivybę, naikinti 
girtuokliavimą. Valsčiaus val
dybą savo posėdy nutarė pra
šyt valdžios, kad visa* Švėkš
noje esančias smukles uždaryti 
ir jau savo prašymą valdžiai 
pasiuntė. Ar bus šis prašymas i 
išklausytas, nežinia Tečiau 
čionykščiai mato degtinės svai 
galų kenksmingumą ir stoja į 
kovą. 

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

Vasario 7—8 Cleveland, O-
hio Šv. Jurgįo parap. svet. 

Vasario „ 9 — Akron, Ohio 
Parap. svet. 

Vasario 11 — Canton, Ohio 
Parap. Svet. 

Vasario 12 — Youngstown, 
Ohio Parap. Svet. 

l iet. Teatro Bendrovė 
Vedėjas A. Lukšis. 

VISU — SVARBIAUSIA 
ŽINIA. 

Ar nori matyti ko neesi matęs? 
1752 metų Lietuvos pininga ir da
bartini taipgi ir kitų karalisčių 
piningai bus rodomi mano kostu-
mieriams nuo vasario 3 iki 19-tai. 
Taipgi norių priminti kad užlai
kau didžiausia krautuvė ant brid-
goporto k. t. apynius, salyklą, žie
minius rugius Bohejnian extract, 
praškas gradosninkus, karkojamas 
mašinas. Visa grocerne, f rūktų, 
saldainių ir kitų prie valgio rei
kalingų dalykų. 

Taigi neužmirškite kad savo ko-
stumieriams parodysiu daug įdo
mių dalykų dykai, taip-gi atsaky-. 
sių ant jūsų visų klausymų nes 
esų ką tik gryžęs iš Lietuvos. 
Krautuvė bus atdara nedėliomis 
per diena. 

J O N A S P . LEGEIKA 
3352 So. Halsted Str. 

Chicago, 111. 
Telefonas Blvd. 4372 

(Apgr.) 
! • " ' ! ' " V 
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IŠLEISTUVĖS. — PLIAUe 
KALAS 

WESTVILLE, ILL. - Sau 
sio 22 d. moterys surengė la
bai gražią išleistuvių vakarie
nę A. Stanšauskui. 

Vas. 2 d. šia koloniją ap
leido varg. A. Stanšauskas. 
Važiuoja į Naują Angliją. Lai 
mingos jam kelionės. 

Čionai atsiranda ir vyrų 
su ilgais liežuviais. Vienas bu
vo parapijos komitetu. Su: 
laiku panorėjo parapiją val
dyti ir kunigą kritikuoti. Už 
tai tapo prašalintas iš komite-
tystės. Dabar ir pliauškia viso 
kius niekus. Kad bent susi
prastų ir nedarytų, sau gėdos 
su tokiomis kalbomis. 

Onytė. 

Aš ONA TlMULIENĖ iš ^ 
Šiaulių, Šimšė* primiestia, su 
dviem vaikais ieškau savo vyro 
Juozo Tamulio, 42 met. amž., iš
ėjusio į A menka prieš 9 metus. 

Prašau jo draugų ar pažįsta
mų, kas% j į žino, man atrašyti tikrą 
jo antrašą. Esu labia vargingame 
padėjime ir kas man atrašys bu
siu neapsakomai dėkingą*' * 

Ona Tamtdienė 
Šiauliai, Šimšės primiestis 

lAthuania. 
• D ! •' 

maršalų. 

P A R D A V I M U I B U Č E R N E ir G R O -
sernė visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit ant vie
tos. 

2722 W. 47th St. 
Lafayette 5864 
rr*WoWro^ro^i*o^^ 

mm 

Šiandie Pinigfj Kursas 
Siundant Lietuvon par mis: 
54 centai ui 100 Auks. 

185 Auk. už viena Doleri 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
Dislrict Bank 

State Bank—Clearing Housę 
Bank. 

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

^R^a. TeL Cicero 8658 
Ofiso TeL Cicero 48 

DR. J. SHINGLMAN 
1885 So. 48 Oourt 

N. E. Cor. 49 Court ir 18 8tr. 
Į ant viršaus vaJstyni&o*. 

ANCHOR- DOhALDSON 
DIDŽIAIS!, MOPERHIsKIAL'SI PA-
• ŠAULY LATVAI, tAIJNLS APSI-

ČJIMAS SU KELIAIVIAIS. 
Ten yra vietinis agentas JU»Ų ta teste 

ar netoli 1O. 
Į. Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą 
Russia ir visas Baltiko Valst. 

tiesiai į Hamburgu, 
SAXONIA . Kovo 7 
Cabln $130.00 111 Kl. $108.56 

Taksų $5.00 
Per CHERBOURG SOUTHAMPTON 

LIV^RPOOL and <SLASOOW 
SATURITJLA (t§ Portlando)' Vas. 16 
ALHANIA (Cabin tiktai) . . Vas. 18 
ALGERIA . , Vasario 25 
SCYTHIA 'K Vasario 25 
Per Anglie ar Hamburge i Danzig 

8106.50 
Per Liepojų $110.00 

Tax $5.00 

=r 

Pamėgink i V * *•« ujo. 

es 
Su niragUtraotu valabaienklia SŪT. Vsl i t 

I'*U»ita Biar*. 

Xaajame mėlyname pakelyje. 
Visos tvirton, gemalas užmušan

čios ypatybes Siame vaiste idetos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvepalo. 

Balsei yra mosi paveikiantis 
pleiskanų pafialintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau-
siaiypatai, 

• 
Apti^kose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atekoskite 
75*., tad 
atsiubime 
per paštą 
tissieg iš 
l&bara-
torijos. 

Batinai 
refkalan* 
kitę 
Šitokie 
pakelia. 
Žiūrėkite, 
tad butą 
HfKlEO 
Tafts-
bažeBklis. 

^Telefonas Yards 1188 

STANLEY P.j 
MAŽEIKA 

GRABORIUS TR} 
Balsamuotojas 

Turtų automo
bilius visekiemsij 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Anbnrn 
Ave. Chicago. 

FABI0NA5 ir MICKIbVtU. Ved. 
G e r i a u s i a siunun»ar< pinigų, 

vakorti ašportai ir 
N O T A i n i i š >s 

Keal i:-st«t«». Paskolos, 
IiiKiiriiiai ir i . t . 

809 W, 35'h St. arti S. Halsted st. 
Tel Boulevard €11 

Valandos, s iki 6 ic^s.ii^na. 
v i U ' a ' s ; Utar.. Ke< Ir Sub « 9 va 'a- ; 

Ned : iki 3 po pietų. 

u y/fit-v.<->>-v>-">t-w"rrtnctf•>f->f-t!~ie-ti—iC")r')r f! 

f PRANEŠIMAS 

DR. G. K. CHERRYS 
DENTLSTAS IR RADIOGRAFASl 

2201 W. 22nd Str., katnp. Lcavitt] 
' Phone Canal 8222^ 

i 

'£ fsteigė savo ofise pilnai apru-j 
į p i n t a X — spindulių laboratoriją, 
•įTraukiama X —spindulių paveik
usiai suradimui jvairlų dantų, gal
avos ir žandų ligrų. 

——: 

PRANEŠU VISIEMS. 
Mes parduodame GERA TYRĄ 

MEDU- Kaip tik šalčiams užėjus ga
vome daug- užsakymų, kad nespėjome 
nei išvežioti, priversti buvome dau
giau užsisakyti. CMcagiečiams ku
riems dar nepristatėme, tai diena 
po dienai pristatysime. Taipgi ir tt-
toliaus duokite užsakymus per 300 
\rayltų aplink Ofaicasra pristatome už 
$1.50, 5 svarų viedruka/, imant 4 
viedrukus ant sykio. 

GERAS, TYRAS MEDUS. 

Strygas & Miller, 
4842 S. Maple\vood Ave., Chicago 

2-ros lubos. 
= a r 

BAEGENAS! B AR GENAS! 
Garadžius amt pardavimo. 
Nepraleiskite geros progos, parsi

duoda su namu arba vien biznis, 
kaip kas nori. South Sidėj ant di
delio trafic-bulvaro kur tūkstančiai 
mašinų važiuoja kasdiena. 

Pelno į metus atneša suvirs 
f24,«O0^ao. Atsišaukite tuojaus po 
šiuo adresu: 

EDV. BAKSEVienrS, girtuokliaujančius ir pardavi-į, 
notojus svaiginančių gėrin^.^Ol So. Halsted Str., Chica*o 
m . - • . j . . 1 Valandos; nuo 9:00 iki 12:00 pietų. 
T a i p OUVO n u t a r t a k a d p n s i - Telefonas: Boulevard 8^76 
gėrusį suimti ir jis turi pirmą 5 

KAIP JUSĮĮ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akįs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamifitai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. A.shlaml Ave., Chicago 
kertė 18-toe gatvės; 8 lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Virani PLATT'S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
va. Nedėliomis nuo 8 ryto lkl 
12 dlen. 

"•"I f T I — — 
= 1 .!• t1 t\ 

Anglija turi dvyliką field- kartą'mokėti 100 auks. amtra 
syk suimtas 200 auks. ir t. Ii 

" ( W ' • '• • • 
i ' n i ' ' 
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BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E " 

VARGONINKAS galintis vesti cho
rą paieško vietas prie Liet. R. K. 
parap. Reikale gerbąmų klebonų mel
džiu kreiptis į 

"DRAUGO" ADMINISTRACIJA 
2X34 So. Oakley Avcnuc 

v Csicago, I1L 
(S. R.) 

PLATTNKTrE "DRAUG4" 

DR, A. E, MILLER 
GYDYTOJAS *r CHIRURGAS 

Ofisas 4054 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7.—% vakare 
Res. Ofisas 1915 W. 47-41* Mr. 
V a i . 11 iltį 1 p o p ie t . N e d . 1 2 — S 

Ofisas vTel. Blvd. 2084 
Res. Tol. Sutarimai Ir NattinJaM 

Šaukimai Lafayette 1104 

— _ _ . , , . > - r f 

VALENTINE DRESMAKLNO 
COLLEGES 

;S4«7 W. MadLsoti, 18M N. Wi 
•205 6. Halsted Streets 

187 Mokyklos Suv. Valstijos* 
Moko Siuvimo, Patternų adr-< 

spimo, Desig-ning bizniui Ir naj 
Arnams. Vietos duodama d] 
^Diplomai. Mokslas lengvais at-
^mokėjimais. Klesos dienomis 
^vakarais. Reikalaukit knygele 
įTeL Seeley 1643 

PATEK. SARA 

Tel. Lafayette' 422S 

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

M. YU8KA 
8228 W. 88-th Street 

Darbininko Draugas 

PAIN-EXPELL 
VakbaienkUi u*wg. B. V. Pat O&M. 

Garsus per dangina kaip 
60 metą. 

Tesayk (kare (Aneker) Vaisi 

PARDAVIMUI KORNETAS M 
NET) bevelk kaip naujas pasids 
tas augšto Ir lemo tono. Pardu« 
visai pigiai, matyti galima bile k 
laiku. Kam reikalinga atsišaukite 
adresų: 

T. J. VARACLNSKAS 
688 W. ag 438. CMcagD, 

1-moe labos Iš užpakalio. 

file:///jais


DRAUGAS Pirmadienis 
* s 

1922 
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OAL JAU ĮVYKS TAIKA, ir poliemonas krito negyvas. 

Dabar areštuota trys inta-
gryžti riami žmogžudžiai, važiavę 

automobiliu. Sakoma, vienas 
iš jų prisipažinęs prie šovimo 
į policmoną. Sakosi buvęs 

knygas. Senoji valdyba buk 
tam labai priešinosi. 

Gal daugiau žinių suteiks 
šėrininkai. 'Ą K. 

Nutarta visiems 
darban. 

Pranešta, kad namų staty
mo darbininkų nesutikimai 
<€hicagoje pagaliau pasibaigę. 
Building Trade €ouncil turė
jo susirinkimą, kuriame vien
balsiai priimta rezoliucija', 
kad visos amatninkų unijos 
turi gryžti darban ir pripa
žinti teisėjo Landiso užmokes-
nių nustatymą. 

Rezoliucijoje pažymėta, kad 
unistai darbininkai nesitiki, i-
dant kontraktoriai veikiai pa 
šalintų kontraktuotus neunis-
tus. Tečiaus amatninkaL to
liau pasitikės visuomene, su 

Į kurios pagelba neunistai bus 
pakeisti unistais. 

»Del to unistai darbininkai 
darbuosis taip, kad įgyti pa
čios visuomenės pasitikėjimą. 

Pagaliau rezoliucijoje parei-
_kšta, kad kuomet darbininkai 
dabar pakils darban, tai jie 
nestreikuos, nepertrauks dar
bų, bet uoliai dirbs, kaip il
gai veiks teisėjo Landiso už-
mokesnių nustatymas. 
Building Trade Council daug 

tokių nutarimų ir rezoliucijų 
darė. Tečiaus tos visos rezo
liucijos beliko tik ant pope-
ros. Patys darbininkai nepil
dė savo viršaičiu, nutarimų. 

girtas. 
Areštuoti: 

Jgnatz Potz, 1838 So. Throop 
gat. Jis šovęs į policmoną iŠ 
automobiliaus. 

Jobn Bartolef_1912 So. Loo-
mis st. Jis valdė automobilių. 

Michael Radich, 3278 Ar
cher ave. Šis sakosi miegojęs 
automobiliuje ir negirdėjęs šo 
vimo. 

KUN. BUMŠOS PRAKAL
BOS. — PROGRAMA. 

PAŠAUTAS POLICMONAS 
IR PLĖŠIKAS. 

Šeštadienio rytą vienas plė-
jšikas užpuolė jubilierinę krau 
tuvę, 4717 Sheridan road. 

Išėjusį su grobiu plėšiką ė-
mė vytis keli policmonai. Pa
šautas plėšikas ir vienas po
liemonas, patrolinis seržantas 
Kane. 

NE ATSTOVĄ BET 
REDAKTORIŲ. 

Pasikalbėjus" su laisvama
niais jpatyriau, kad jie ant 
Lietuvos Atstovybės labai pyk 
sta, kam ji arba mažai, arba 
nieko nerašo į laikraščius.Mat, 

ri, kad Lietuvos Atstovas 
jiems laikraščius redaguotų. 

laisvamaniai turbūt nebežino 
Tad ir šiuomi kartu visuome-1 ką rašyti į savo šlamštus. No-
nė į tai žiuri su nepasitikėji
mu. 

Ir tik tuomet reikš pasiti
kėjimą ir džiaugsmą, kuomet 
amatninkų unijos sutikmiai 
pakils darban. Kuomet jos 
dirbs, mieste atsiras daugiau 
gyvenamųjų namų. Tuomet 
turės nupulti samdos. 

O gal jau ir įvyks taika. 

SUIMTI TRYS INTARIAMI 
ŽMOGŽUDŽIAI. 

Sausio 13, arti Beach, 111., 
poliemonas William Peterson 
su motoriniu dviračiu vijosi 
vieškeliu greitai važiuojantį 
intariamą automobilių. 

Kuomet pasivijo, iš automo
biliaus staiga pasigirdo šūvis 

IŠ MILDOS B-VĖS SUS. 

BRIDGEPORTAS. — 29 
sausio, Mildos svetainėje įvy
ko Mildos svetainės šėrininltų 
metinis susirinkimas. Šėrinin-
kų buvo pilna svetainė. Bet 
šėrininkai buvo labai nervuo-
ti ir pakėlė didžiausį trukšmą. 
Labjausiai nepasitikėjo buvu
siai valdybai ir išduotomis at
skaitomis. Tik vėliaus, atėjite 
Ilijošiui ir ujimus vadovau
jančią rolę šiekx tiek aprimo. 

Šiaip taip išrnko naujai vai 
dybą ir direktorius. Paskui 
išrinko komisiją peržiūrėti 

West Side. — Sausio 29 d. 
Aušros Vartų parap. svetainė
je įvyko kun. Br. Bumšps pra
kalbos. Žmonių prisirinko pil
na svetainė. 

Prieš pradėsiant prakalbą, 
pirmiausiai p. Radzevičius ga
na puikiai padainavo solo, pi
anu pritariant p-niai Sabonie-
nei. Toliaus, dainavo pagarsė
jęs dainininkas, vietinis var
gonininkas p. K. Sabonis. A-
pie p. Sabonį nėra ką rašyti, 
nes jau visi gerai žino, kad 
jam sykį išėjus ant estrados, 
publika neduoda jam ramy
bės, šaukia ir šaukia dainuoti. 
Nes ištikrųįų, jojo stiprus, 
malonus balsas žavėte žavėja 
publiką. 

Paskui p-nia Sabonienė, pa
sižymėjusi smuikininkė, pa
grojo smuiką. P-nia Sabonienė 
taip užintrigavo publiką, kad' 
delnų plojimu ją verste vertė 
vėl smuikuoti. 

Paskui kalbėjo gerb. kun. 
Bumšas. Jis labai iškalbingai 
ir puikiai nupiešė, kaip tvė
rėsi ir organizavosi pirmoji 
kariuomenė ir kitokių dalykų 
papasakojo. • 

T*o pn.kall.ij buvo rinkimas 
aukų Katalikų Universitetui. 
Truko ne ką daugiau kaip 
šimtinės iki $3,000.00. 

Po aukų rinkimui, išėjo dai
nuoti p. K. Sabonis. Jo dai
navimas vėl žavėjo publiką. 
Sugryžęs, p. Sabonis sako, jei
gu kas aukos dolerį Ka t Uni
versitetui, tai padainuosiu. I i 
publikos pasigirdo balsai "Aš 
aukoju $5.00, kitas, aš $10.00, 
tik dainuok ,\ / 

Tas pats buvo ir su p-nia 
Sabonienė. Jai išėjus groti pu
blika delnų plojimu kviečia, 
vėl groti. Bet j i^akė M jeigu 
pribaigsite iki $3,000.00 tai 
grosiu". Kaip matai tuo jaus 
buvo išpildyta kvota. 

Taigi, tariame širdingą a-
čiu pp. Saboniams už gražų 
pasidarbavimą aukų rinkime. 

Žvalgaitis. 

vas. pagerbimui garbės na
rių. L. Vyčių kp. apsiėmė pa
statyti trumpą veikalą ir cho
ras padainuos. Nekal. Pras. P. 
Šv. draugija u/žkvietė kp. kad 
jų vakaro 19 d. vasario pro
gramą išpildytų. Darbo daug. 
Dar daugiau energijos į veiki
mą įdėkime. 

Vytis. 

PADĖKOS ŽODIS. 

/ 

NAUJA LIETUVIŲ VALGY
KLA. 

;iHIIIIIIII!ll!lll]llll!llllllllllllllllllllllll!lllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHIIinilUH2 

LIETUVIU ATYDAI! i 
4 = 

Siunčiu i 

TOWN OP LAKE. — Lie-
) 

tuviai s atidarė valgyklą ant 
47-tos g-vės ties Ashland ave. 
num. 1628 W. 47th st. J i yra 
gražiai išpuošta, su.valgiu ge
rai patarnauja. Pirmiau šios 
apylinkės lietuviai" turėdavo 
eiti pas svetimtaučius valgy-
ti.Dabar bus galima nueiti pas 
savo tautietį. Linkime lietu
viams pasisekimo. 

Alfonsas. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. — 
Dr-ja Šv. Jono Evangelisto taria 
širdingą ačiū North Sidės vaidin
tojams —artistams už atvaidini
mą gražaus veikalo saus. 22 d. š 
m. Atsilankusi publika buvo pilnai^ 
patenkinta. 

Taipat ttciu p. St. Šimuliui už 
pataisymą scenerijos. Ačiū mer
ginoms, pp. Benaitėm ir kitoms 
už patarnavimą svetainėj. 

Vakaras puikiai pasisekė. I r 
našlaičiai nebuvo pamiršti. Butų 
gerai kad ir kitos draugijos reng
damos vakarus nepamirštų naš
laičių. Senasis pirm. 

3 kp. rengia prakalbas . Laike šokius vasario 19 d. š. m. School 
prakalbų bus dalinami diplo- Hali svetainėje, prie 48-tos ir Ho-
mai visiemg pilnai užsimokė- nore gatvių. Pradžia 7 vai. vak. 
jusiems garbės nar iams i r Visuomenė kviečiama, ypač jau-
taipgi draugijoms. ^ 

Kviečiame visus į šias pra
kalbas, be skirtumo pažiųru 
bei ko kito. Kom, 

L. VYČIŲ CHIC. APSK. SUS. 

nimas turės gerą progą linksmai 
Jaiką praleisti prie puikios orkes-
tros. ^Nepamirškite dienos. 

Omega. r 

PRANEŠIMAS 
ĮDOMIOS PRAKALBOS. 

Lietuvos Vyčių Chicagos Ap
skričio susirinkimas įvyks nedė
lioję, vasario 12 d., š. m., Dievo 
Apveizdos par. svet., (18-tos ir 
Union gatvių), 2.:30 vai. po pie
tų. x > 

Visų kuopų atstovai prašomi 
skaitlingai atsilankyti, nes yra 

labai daug dalykų apsvarstymui. 
Albina C. Alaburdaitė, rast. 

Cicero, UI. — Šį pirmadienį 
vas. d d. 7:30 vakare Šv. An
tano par. svet. Labd. Są-gos 

= r -LfiCE 

i i 

NAUJIENA. 

LIETUVON 
ir visas dalys pasaulio, greitai ir teisingai, tie
siog per Lietuvos UTrio Banką, kuri turi savo 
skyrius ir įgaliotinius visoj Lietuvoj. Pinigai 
yra išmokami į trumpiausį laiką per pačta, 
arba bankos skyrius ir kantorus, be jokio ati
traukimo. 

I 
Parduodu laivakortes ant visų laiviniu lini-

jų į Lietuva ir iš Lietuvos. 
Parūpinu pašportus ir visus kitus reikalin

gus dokumentus del važiojančių į Lietuva. 

Bri^irton Parkas. — L. Vy
čių 36 kuopa 26 d. š. m. turė
jo trumpą susirinkimą. Jame 
kuopon įstojo trys naujos na
rės: P. Kelpšaitė, Ona Bud-
vidaitė ir P . Laurinkaitė. 

Vakaro (vas. 5 jd.) rengimo 
komisija raportavo, kad vis
kas jau prirengta, del pasta
tymo veikalo "Sugriuvęs Gy
venimas". 

Atsilankė atstovai iš Labd. 
Sąjungos 8 kuopos, Poška ir 
Petraitis. Jie paaiškino reika
lingumą prigulėti prie Labd. 

_ _ , o TT _ Sąjungos. Užkvietė L. V* 36 
S 4549 South Hermitage Avenue Ohicago. UI. = i « L u ^ T X.A 
* s ^ = kp. išbaidyti programą Labd. 

Inšiuruojų nuo ugnies namus, storus, forni-
čius geriausiose kompanijose. Taipgi pigiau
siai inšiuruojų storu langus. 

Užlaikau krautuvė knygų, maldaknygių di
delių šaltinių, Balsas Balandėlis, Mažas Auk
so Altorius, Aniolas Sargas, Vainikėlis. 

JOHN P. BUDGINAS 

Draugo" knygyne galima 
gauti tik ką išleistą " Darbi-1 
ninku Tribūnos" knygutę 
vardu "Komunistai ir Jų Uo
dega Socialistai". 

Šioje knygutėje puikiai, 
reiškiai yra nušviesta, kas 
per vieni yra tie ponai komu-"' 
nistai ir jų uodegos socialis 
tai. Ši knygutė yra labai į 
domi. Kaina 10c. 

VYČIŲ VEIKLUMAS. 

• = v . , Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 
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GAVCT PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTA PER "DRAUGĄ" SIE ASMENIS: 

Minatienė Grasilda (Braddock, Pa.). 
Petrauskas Jurgis.-

' , Petkus Ladislovas. 
Meškauskas Justinas. 
Lupeika Stanislovas. * 
Zakarevičius Pranas. , 

\ Maciejauskas Pranas. 
' ** Andrišiunas Jonas. 

Gęležaitė Anielė. 
Baleienė Julijona. 
Birgiola Pranas. 
Gaidaitė Ona. 
Saltanavičius Alcx (E. Chicago, Ind.). 
Markevičius Petras. 
Armalavičius Antanas. 
Jovaišas Ęranislovas. 
Oriška Adomas (Donorą, Pa.). 
Lukošiunaitė Juzefą. 
Lievulienė Ona (Shady Side, Ohio). 
Ignatavičius Motiejus. 

. Naumavičia Jonas. 
Baltaduonis A. 
Dęksnis Antanas. 

. Peldžius Jonas. 
Beiga Mykolas. 
Adomonis Kastantas. 
Gusčiukė Salomea (Amsterdam, N. Y.). 
Gasparaitė Elzbieta. 

— Narbutą Jonas. 
Kaupas Jonas. 
Pretikaitė Petronėlė. 
Kelpšas Pranciškus 
Cibulskis Stasys 
Petraitis Jonas. 
Ulinskienė Ona. 
Jurevičius Juozapas. 

# Petkienė Teklė, 
i Nowogrodzka Xawera. 

Šedys Antanas. 
Kačinskas Andriejus. 
Mažietis Pranciškus. 
Jurevičius Mykolas. 
Norkus Kastantas. 
Kinčinas John. 
Linkevičienė Antanina. 
Katkus Kazimieras. 
Švažaitė Anna* 
Česnavičius Jurgis. 
Laurinaitis Pranciškus. s 

/ Katauskis Augustas. 
Martinkonis Stanislovas. 
Evašauskas M. A. (Sheboygan, Wis.). 
Sruoginis Jacentas (Cicero, UI.) 

_ Blažiutė Gertrūda. . 
Juškanaitienė Uršulė (Cicero, 111.)*. 
Kišonąitė Kazimiera. 
Griška Adomas (Donorą, Pa.). 
Zupkienė pna. 
Bonus Joseph (Joliet, 111.). 
Poška Jonas. 
Ignatavičius Konradas. 
Kubilius Adomas (Fort Bayard, N. Mex.) 
Bagdonas Petras (E. St. Louis, UI.). 
Kastrickis P. (Donorą, Pa.). % 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. OaMey Ave. * Tel. Roosevelt 7791 

BRIDGEPORTAS. — Su&ivie-
nijinias Lietuvišku Draugysčių 
Bridgeporte rengia teatrą kovos 
12- d. šv,. Jurgip par. svet. Prašo
me visudmenės paramos. 

K. Vicas, narys. K 

TOWN OF LAKE. — Šv. Kry
žiaus parapijos choras po globa 
Šv. Cecilijos rengia labai puiku 
pasilinksminimą — vakarėlį — 

NORTH SIDE. — Mot. Są-gos 
4-ta kp. rengia vakarą vasario 
12, 1922 Šv. Mykolo par. svet. Vai 
dins veikalus "Kuprotas oželis" 
ir "Vargšas Tadas". 

Kviečiame visas Mot. Są-gos 
kp. ir aplamai publiką atsilan
kyti į šį vakarą, o užtikrinam kad 
nesigaįįėsite. O. R. P. 

a a 
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= Padarysime 500 namų linksmais § 

f Ateik j rnijs dirbtuvės brenčių f 

$34 
Nupirks didelį Pho-
nographą 1922 mo
delio, kuris grajina 
visokio išdirbinio re-
kdrdus, su raštišku 
Gvarantavįmu ant 10 
metų. Sių phonogra-
phų reguliarė kaina 
nuo $125 iki $200 

KAINAVO 
$125 

DABAR 
$34 

Tik 500 PhanograplMi su tokia kaina 
• ' = 1 uri TIII Jrusu pas*rtnk*me & 

B | f l -Į |yĮadatų, taipgi dafana 
3 Į to M phonogropho. Atei* 

25 rekordų, 500 plieno 
daftmanto adata su kiekvienn 

Ateikite pas mus ir mes 

KAlflAVO $150 S 
DABAR $48 | 

K = 

VELTUI f 

v ^ 

į 

- \ 

5 parodysime gražiausiu phoooeraplra. Kiekvienas phonographaa yra S 
S peržiūrėtas mušu mechaniku, 15 metų patyrimo ATEIK TAIP r 
5 GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKja«0L MES PAIiAI- = 
= RYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM. = 
= VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI U4 MIESTO. PAr š 
S SIUSIME G O. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU = 
= MOKĖSI PINIGUS. E 

MAIN SALESROOM FACTORY BRANCH | 
1020 So. Halsted St. Cihicago, Rl Arti Tailor Str. = 

Atdara kasdiena nno 9 ild 9. Ned. iki 4 vai. po pietų. E 
^MiiiiiitiiiiiHiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiM •iiiiiiiiiniiiiiuiuiiiir.iittr 
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cenos Mylėtojų 
DOMEI ' . . 

Ką tik išėjo iš spaudos trijų veiksmų d r a m a 
"UŽ TĖVYNĘ MALONU KĘJfTBTI" 

Kaina 10 centų. 
' Tai šiy dieny veikalas. Jį skaitant ne

vienam ašaros per skruostus ritasi. 
Šiame veikale parodo lietuvi^ ir lietu
vaičiu pasišventimą, ir lenkų žiaurumą. 

" A R E S I Č I A M A N O J Ė Z A U " ? 
Drama. Kaina 10 centų. 

LIAUDĖS TEATRAS — "NERVAI". " 
3-JŲ veiksmų komedija. Dalyvauja 8 
asmenys. 84 pusi. Tai labai juokingas 
ir geras veikalas. Kaina 4 0 c Sis vei
kalas yra tik ką atėjęs iš Lietuvos. _ 

MILDA MEILĖS DIEVE. Mytologijos Pasaka. 
Parašė fetras Vaičiunas/i»šime daly
vauja 4 moterys ir 7 vyrai. Apart to, 
dalyvauja Deivės, Jaunimas ir Žmonės. 
Viskas dedasi Senų Senovėje, Baltijos 
pajūryje. Pusi. 67 \ 35c. 

MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa 
joje du teatrališki veikalai: ŽODŽIAI ir 
ATBALSIAI, 3-jų veiksmų drama. Ir 

~ SIELOS YIKPĖJIMAS, 3-jų atidengi
mų vaizdelis. Kaina 50c. 
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U ž s a k y m u o s d u o k i t e : 

DRAUGAS ?UBUSHWG C0MPANY, 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, DL 
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