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METAI-V0L. VII 

NAUJAS ŠVENTA XI-TASIS 
**. 

\ 

POPEžlUMI IŠRINKTAS KARDI
NOLAS RATU 

— — — — — — _ _ — _ 

Iki šiol Jis Buvo Milano 
Arkivyskupas 

» 

ROMA, vas. 7. — Kardi-į Pasibaigus tai ceremonijai, 
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* * * * 

* * * * 

# * * * 

nolas Achille Ratti, Milano 
Arkivyskupas, paskelbtas iš
rinktu popežium, kuris užims 
mirusio Benedikto XV vietą. 

Kardinolas Ratti pasirinko 
Plaus XI vardą. 

Dešimtys tūkstančių žmo
nių Šv. Petro bazilikos aikš-

v tėję vakar pirm pietų laukė 
Šventosios Kolegijos balsavi
mo pesekmių. 

Visų akys buvo atkreiptos 
į Siksto koplyčios kaminėli, 
iš kurio turėjo pasirodyti du
rnai pasibaigus balsavimui. 

B \ $ K \ 11:33 pirm pietų, kuo
met iš kaminėlio pasirodė bal
svi durnai, kurie reiškė pope-
žiaus išrinkimą. Pakilo neap
sakomas entuziazmas. 

* 
Priima išrinkimą. 

Kaip tik- konklavėje kardi
nolas Ratti gavo dvi trečdali 
reikiamų kardinolų balsų ir 
balsai patikrinti, tuomet kar- \ 
dinolas Vannutelli, Šventosios j 
Kolegijos dekanas, pakilo ir Į 
nuėjo prie išrinktojo pope- j 
žiaus. Kardinolui Vannutelli j 
draugavo kardinolas Logue ir 
Bisleti. S 

naujas popežius kardinolams 
suteikė pirmąjį-^savo apaštali
nį palaiminimą. 

Eina oficialėn rezidencijom. 

Iš Siksto koplyčios naujas 
popežius, kardinolų lydimas 
per sales Ducale ir Regia nu
ėjo į salę Clementina, šalimais 
kurios yra oficialiai popežiaus 
apartamentai. 

Visu tos procesijos laiku 
naujam popežiui reikšta pa
garba. 

Tuo metu kardinolas Bisle-
i 

ti su keliais kitais kardinolais 
v. 

nuėjo į vidurinį Šv. Petro ba
zilikos balkoną ir iš tenai lau
kiančioms minioms pranešė: 

• " Dideliam "jūsų džfefigsmui 
pranešu, kad popežius išrink
tas. J i s yra Pius X I . " 

Tais žodžiais patvirtinta pir 
moji žinia, kuri buvo patirta 
iš pasirodusių durnų, kuomet 
balsavimo kortelės buvo degi
namos. 

• 

Pirmasis palaiminimas. 
Tuotarpu popežius Pius XI, 

kiek palūkėjęs Clementine sa
lėje, kardinolų lydiinaa^išėjo 

* * * * 

• * * * 

* * * * 

* * * * 

* * • * 

VIENOS'BAISENYBĖS 
BOLŠEVISTINĖJ ŠALY. 

« • • • 
* * * * 

ŠVENTASIS TĖVAS PIUS 
XI, KAIPO KARDINOLAS 

Prisiartinus prie išrinktojo; šv. Petro bazilikos balkonam 
kardinolas Vannutelli lotiniš-
kai paklausė, ar išrinktasis 
pripažįsta rinkimus'ir ar su
tinka but Aukščiausiuoju Baž
nyčios Vyskupu. 

Išrinktasis popežius atsakė: 
'•Jei yra tokia Dievo valia, 

tad turiu klausyti." 
Po to an t visų kardinolų 

Tenai jis ištiesė abidvi ran
kas tiesiog ant siūbuojančių 
nei jura žmonių minių. Kelis 
kartus padarė kryžiaus ženk
lą. 
, Tai buvo pirmasis viešas 
Piaus XI pasirodymas. 

Pasirodžius popežiui balko-

WASHINGTON, vas. 7. -
Artimiausiomis dienomis sena-

ne, Šv. Petro aikštėje pakilo 
vietų nuleisti žemyn visi pur-! neaprašomas entuziazmas. 
puriniai baldakimai. Bet pa-1 Popežiui laiminant minios *. * , . , v T̂  Jv i_ tas gaus visą eilę sutarčių pa
liktas nenuleistas tik ant iš- puolė ant kelių. Del šauksmų: l ̂ j ? _ . ' * , _ « - J i *. t ^ l 
rinktojo popežiaus. Tai ženk- Lai gyvuoja popežius Pius XI, 
las, kad visi kardinolai reiškia11 daugiau nieko nebuvo girdima. 

RUSAI MIRŠTA NEI GAL 
VIJAI STEPUOSE. 

\ 

Miršta žmonės ieškodami 
maisto. 

Kultūros Vajus s s 

m *' --• - * -mm 
šventasis Tėvas tuojaus po išrinkimo iš balkono laimina 

Šv. Petro aikštėje jMUlJRnkusias minias. Šis vaizdas parodo, 
kaip miręs pop. Benediktas XV po išrinkimo 1914 metais 
laimino žmonių minias. \ 

AR SENATAS PATVIRTINS 
SUTARTIS. 

naujam išrinktam Bažnyčios 
galvai savo paklusnybę. 

(Paskui kardinolas Vannutel
li dar paklausė išrinktojo, ko
kį vardą pasiskiria. Išrinkta
sis atsakė — Piuso XI. 

s 
Popežius aprėdomas. 

Po trumpų formalumų nau
jas popežius nulydėtas į prieš
kambarį ties Siksto koplyčia i 12:00 greituoju traukiniu iš 

Šalimais aikštės nustatyta 
kariuomenė pradėjo saliutuo
ti. 

ROMA, vas. 7. — Naujas 
popežius Pius XI išrinktas 38 
balsais, nors išrinkimui butų 
užtekę 36 balsų. i 

Amerikos kardinolas O'Con-
nell čia atvyko tuojaus po 

ir tenai pačių kardinolų' ap
taisytas išanksto paruoštais 
popežiniais rūbais. 

Iš tenai jau kaipo popežius 
atlydėtas į Siksto koplyčią. 
Ten jis užėmė popežiaus sos
tą. 

, Popežiui atsisėdus sostan, 
visi kardinolai paeiliui jam a-

Neapolio. ^Atrado 
jau pasibaigusius. 

rinkimus 

Ilgus metus jis buvo Milane 
tidavė pirmutinę pagarbą — ^Ambroziaus knygyno ir archi-
pirmiausia bučiuodami 
kojas paskui ranką. 

jam 

Buvęs kardinolas Ratti — 
šiandie popežius Pius XI, gi
męs m. Desio, Italijoj, kovo 31, 
1&7 metais. Taigi, eina 65 
metus. 

sibaigus čia žinomai nusigink
lavimo konferencijai. 

Vyriausybė induos senatui 
tas sutartis patvirtinti. Tai
gi, klausimas, kaip elgsis se
natas šiame atsitikime. 

Senate, kiek žinoma, susida
riusi opozicija prieš sutarčių 
ratifikavimą. Ta opozicija ne 
mato ką bloga pačiose sutar
tyse. Bet visas blogumas yra 
tame, kad vyriausybė nesi
klaususi senato daro visokias 
sutartis. Sako, tas priešinga 
šalies konstitucijai. 

Tokiais tai tikslais susida
riusi opozicija. 

KOMPOZITORIUS NAU
JALIS AMERIKOJE, 

Iš Brooklyno pranešta, kad 
tenai sausio 30 d., iš Lietuvos 
atvyko žinomas muzikos mo
kytojas ir kompozitorius Juo
zas Naujalis. J is lankys visas 
didesnes Lietuvių kolionijas 
Amerikoje. 

ITFA, Volgos apskritis, vas, 
7. — Kuomet pavasarį sutirps 
sniegas, Rusijos stepai (dideli 
lygumų plotai) bus nukloti 
vienais žuvusių badu žmonių, 
vyrų,/moterių ir vaikų, gro
bais. "-^ 

Žuvo Stepuose jau milionai. 
Bet dar kiti milionai turės žu-

r 
ti. Nes žmonės neturi maisto. 

} Tuščia namuose ir aplink na-
nms. Dėlto jie leidžiasi ne
skaitlingais būreliais per ne
apmatomus stepus. Išsisklai
do į visus šonus. Beieškoda
mi maisto nuvargsta, atsisėda 
ant sniego pasilsėti ir daugiau 
jau nebepasikelia. Tenai mir
šta. 

Kur neisi tais stepais, visur 
užtiksi žmonių lavonus. 

Išilgai geležinkelių daugybė 
žmdfSiC miršta. Šių lavonai 
surenkami į vagonus, vežami į 
paskirtas vietas ir verčiami 
kruvosna. 

Visi lavpnai sušalę kaulan. 
Visi pliki. Nes nuo jų nuplė
šiami visi drabužiai — skar
malai. Jie reikalingi gyvie
siems. 

Nuo Permės ir Jekaterin
burgo ligi Kaspijos juros ba
das siaučia visuose tuose plo
tuose. Kasdien miršta tūks
tančiai rusų, kazokų, kalmukį, 
kirgizų ir totorių. Nėra jiems 
pagelbos. 

Iš Amerikos siunčiami kor-
nai badaujantiems nieko negel
bės. Jau pervėlu išgelbėti mi-
lionus. 

WAUKEGAN, 111. 
KENOSHA, WIS. . . 
RACINE, WIS 
M1LWAUKEE. W1S. 
SHEBOYGAN, WIS. 

. . . . $410.23 
. . . . 333.80 
. . . . 175.40 
. . . . 202.75 
. . . . 286.15 
KUN. BUMŠA. 

Pramatomas Vokietijos Vai-
džiai Pavojus 

BERLYNAS BAISIOSE STREIKO ŽNYPLĖSE 
l 

BERLYNAS, vas. 7. — V a - | Miestiniai darbininkai labai 
sario 5 dieną Berlyną palietė; nepatenkinti valdžia. Tenai 
didelės pusnys su šalčiu. Gy
ventojai neturi vandens. Im
tasi visų galimų priemonių at
šildyti sušalusius hydrantus, 
kad gauti vandens. Suieško
ti senovės apleisti šuliniai. 

Dei geležinkeliečių streiko 
miestas neturi vandens, gazo, 
elektros ir gatvekarįų. Kė jpa-
našaus čia nekuomet dar ne
buvo. 

jie butų streikavę, jei ne mi
licija. Pastaroji kadangi ga
li jų streiką sustabdyti. Gal 
ji kartais užimti streikininkų 
vietas. , 

Del to miestiniai darbinin
kai kursto miliciją pakelti 
streiką už didesnę užmokesnį. 

- .h 
Savo keliu, vyriausybė atsi

sako taikintis' su geležinkelie
čiais. Tas reiškia, kad visus 
didžiuosius Vokietijos miestus 
palies šaltis, badas ir ligos. 
Sustos visokia pramonė. 

Geležinė ranka. 

AMERIKONAI LĖKTUVAIS 
APLEIDŽIA BERLTN4 

vų viršininku. Paskui Vati
kano knygyno viršininką. 

Pasibaigus karui pasiųstas 
Varšavon nuncijumi. Lankėsi 
jis ir Kaune. Reiškia, Šven
tasis Tėvas Pius XI yr% ap
lankęs ir Lietuvą. 

Kardinolu jis buvo paaukš
tintas birželio 16, 1921 mefais. 

PASAULIS BUS GERES
NIS - PREZIDENTAS 

HARDING, 
WASHINGTON, vas. 7. — 

Vakar pasibaigė čia žinoma 
nusiginklavimo konferencija * pigi nikelio duona/ kuomet 

PANAIKINTA 44 DARBO 
VALANDOS. x 

WASHINGTON, vas. 7. — 
Iš Australijos pranešta, kad 
tenaitinė vyriausybė atmetė 
darbo organizacijų reikalavi
mą 44 darbo valandų savaitė
je-

Australijos vyriausybė pa
reiškė, kad trumpos darbo va
landos pažeidžia šalies pramo
nę. 

NIKELIS DUONA. 

KANSAS ClįTY, Mo., vas. 
7. — Šiam miestui grąžinta 

po plejiarės delegatų sesijos, 
kurion atvyko prez. Hardin-
gas ir į delegatus kalbėjo. 

Prezidentas kalbėdamas pa
žymėjo, kad po tos konferen
cijos pasauliu busiąs geresnis. 

Padarytas sutartis pasirašė 
delegatai: Suv. Valstijų, Bel
gijos. Anglijos, Prancijos, Ita
lijos, Japonijos, Olandijos, Ki
nijos ir Portugalijos. 

Nafsiger Baking Co. pranešė, 
kad 10c. duonos kepaliuką su
mažina iki 56. (nikelis) ir 15c. 
ligi 10c. 

Kaipgi su CMcagof 

LONDONAS, vas. 7. — Cha 
uri-jChauri, Indijoj, skaitlin
gas būrys indęnų užpuolė ir 
išklojo visą anglų policijos o-
fkierų štabą. 

-

Vokietijos susisiekimo virši
ninku yra gen. Groener. Pa
liaubų laikais vakarų fronte 
jis buvo užėmęs gen. Luden-
dorffo vietą. 

Gen. • Groener, kaipo minis-
teris, yra artimuose ryšiuose 
su prezidentu Ebertu. J is sto
vi už tai, kad prieš Geležinke
liečius ir kitus streikininkus 
pavartojus geležinę valdžios 
ranką. Jo patarimu vyriausy
bė atsisako stoti kompromisan 
su streikininkais. 

Nežiūrint to, ministerių ka
binetas kasdien laiko posėd
žius ir tariasi; kas pradėti. 

Vyriausybė turi teknikalę 
organizaciją. Ši miestams vis 
dar pristato šiek-tiek maisto 
ir kuro. Su kai-kuriais trau
kiniais pravažiuoja. 

Tečiaus to neužtenka. 
Šiandie Berlyne, pav., pie

no negalima gauti nei už pini-
gus ; 

B'avarijos rokomotivų inži
nieriai sustreikavo. Pagaliau 
išėjo streikan ir Mecklenburgo 
geležinkeliečiai. Iš tenai vi
sa šalis gauna didesnę dalį 
maisto. 

Miestiniai grūmoja. 

Berlvna miestiniai darbinin-
kai nerimauja. Jie mato vy
riausybės krizį, tad nori jį dar 
daugiau padidinti. Nori pa
kelti streiką iš simpatijos ge
ležinkeliečiams. 

BERLYNAS, vas. 6. — Pa
kilo geležinkeliečių streikas 
Vokietijoje. Čia daugelis a-
merikonų pabūgo ir galvatrūk
čiais samdo lėktuvus, kokius 
tik galima gauti, ir skrinda 
į artimiausius uostus. Už tai 
užmoka- didelius pinigus. 

Automobiliais, butų gjgiau. 
Negalima ^važiuoti. Daug snie
go. Keliai užpustyti. 

VISO ŽUVO 98. 

vVASHINGTON, vas. 7. -
Galutinai paskelbta, kad čia" 
andai įgriuvus teatro stogai 
žuvo viso 98 žmonės. 

KRAUTUVININKŲ ŠUVA* 
ŽIAVIMAS. 

Artimiausiomis die n o m i s 
Chicagoje įvyks krautuvinin-
ninkų (retail stores savinin
kų) suvažiavimas. (Tai bus pir--
mas jų įsteigtos sąjungos su
sirinkimas. Iš 29 valstijų de-* 
legatai dalyvaus. 

O R A S | 
CHICAGO. — Šiandie gra

žus oras; šalčiau. Vidutiniai 
šiaur-vakarų vėjas. 

P I N I G Ų KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
vasario 6 d. būva tokia pagal 
Merohants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterk>J3varui 4.32 
Prancijos 100 frankų 8.40 
Italijos 100 lirų 4.70 
Vokietijos 100. markių .50į 
Lietuvos 100 auksinų .50, 
Lenkų 100 markių .03 

\ 
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gali duoti apsaugos net Kini
jai ir dar bendrai su kitomis 
valstybėmis stovi už " atvirų 
durų" principą. 

' 'Atvirų durų" principas 
laikui bėgant suskaldys Kini
jos valstybę į daugelį atskiriu 
dalių. Jau prie to Kiniją veda 
dabartinis kultūringų valsty
bių išnaudojimas. 

Todėl Kinijos padėtis ap
verktina, nes neturi užtektinai 
jėgų pasipriešinti visiems ku
rie ją čiulpia. 

DRAUCA» 
1 I , r 

Antradienis, Vasario ?, 19 
=5E SC =e v n 

POPIEŽIAUS B E U U -
KIANT. 

KINIJOS PADĖTIS. 
TTolimųjų Rytų klausimas, 

žymia dalimi — Kinijos klau
simas. Kuomet Rytų klausimu 
Washingtonan buvo šaukiama 
konferencija, pradžiugo Kini
ja. Ir jai sužibo skaistesnė vil
tis. Juo labiau, kad ton konfe-

-rencijon dalyvauti buvo pa
kviesti ir kinai. Amerikos vy
riausybė, kuri šaukė konferen
ciją, žadėjo Kinijos valstybės 
neliečiamybę saugoti. 

Konferencijos pradžioje vis
kas gerai vyko. Prancijos de
legacija pirmutinė paskelbė, 
kad prancūzai sutinką atsisa
kyti visokių koncesijų Kinijo
je, jei tą pat padarysianti An
glija ir Japonija. 

Buvo plačiai kalbama, kad 
Japonija atsisakysianti viso
kių priekabių prie Kinijos ir 
apleisianti tos šalies užimtus 
plotus. 

Dabar AVashingtone ta kon
ferencija baigiasi. Keturios 
valstybės padarė sutartį Toli
mųjų Rytų klausimu. Ret Ki
nijos klausimas neišspręstas. 
Atrodo, Kinija ir toliaus pa
siliks kaip buvus visų kitų vai 
stybių išnaudojama. 

Kinijos neliečiamybės klau
simą spręsti daugiausia truk-
do Japonija. Ši jokiu būdu 
nenori atsisakyti nuo tos ša
lies išnaudojimo. 

Kad taip, tai pagaliau pa
keltas sumanvmas ir toliau 
Kinijoje laikyti "atviras du
ris" . Toms "atviroms du
r ims" saugoti turėtų paskirti 
tarptautinę komisiją. 

*' Atvirų durų'' principas 
reiškia senobinę Kinijos vergi
ją ir išnaudojimą. 

IŠ BOLŠEVIKU "ROJAUS" 
Su bolševistiniu rojumi Ru

sijoje kuo tolyn, tuo vis blo
gyn 

Dideliuose Rusijos plotuose 
siaučia badas. Apie 30 milionų 
gyventojų jis paliečia. Iš tų 
19 milionų tikrai badauja. Gi 
15-ai milionų žmonių gresia 
bado šmėkla. 

Tarptautinės badaujančiai 
Rusijai gelbėti komisijos pir
mininkas, Dr. Nansen, sako, 
kaip tuos visus milionus bu
tų galima išgelbėti, jei ne bol
ševikai. 

Sako, bolševikų valdžia ne
duoda reikalingo skaičiaus ge
ležinkelių vagonų vežti į bado 
apimtus plotus maisto. Be 
pristatomo maisto keliolika 
milionų rusų turės žūti. 

Bolševikų valdžia neparupi-
na darbininkų bado apimtiems 
plotams kurie laidotų mirusių 
žmonių lavonus. Tų žmonių 
lavonų visur suverstos didelės 
krūvos. Šiandie jie sušalę. Bet 
atėjus pavasariui tų lavonų 
dvokimas pragaišins visą Ru
siją. 

Su nepakastais lavonais y-
ra dar kitas pavojus. Išalkę 
žmonės kai-kurie juos pradeda 
vartoti maistui. Tokiu būdu 
Rusijoje labai lengvai galės 
prasiplatinti kanibalizmas 
(žmogiena maitinimasis). 

Pasirodo, kad bolševikų 

Kardinolai susirinkę konka-
vėn, renka 265-tąjį iš eilės šv. 
Petro įpėdinį. Katalikiškasai 

Taip vadinamos naujosios 
(moderninės) klaidos — ra
cionalizmas, materializmas, li
beralizmas, n^odernizmas — 
kyla, kaip kiekviena klaida iš 
to pat puikybės ir aistros šal
tinio ir veda savo šalininkus 
prie tų pat pagedusių kūno pa-

pasaulis meldžiasi ir prašo ,. , . , v. , . zZ .. , _ , . , . . i Imkimų kovojančių su dvasia Visagalio kad rinkimai ata 
tiktų tinkamiausią asmenį. La 
Maus negu kuomet nors Baž
nyčia reikalinga didelio po
piežiaus, didelio savo tikėjimu 
ir mokslu, šventumu, išminties 
ir tvirtybės dvą/ia, 

Kai-kuriais atžvilgiais, vi
dujis Bažnyčios gyvenimas 
vystėsi gan palankiomis ap
linkybėmis. Apaštališkojo So
sto autoritetas, • sustiprintas 
ryškiais Vatikano santarybos 
aptarimais, turėjo savo neabe
jotinos įsravos daugiaus negu 
į du šimtu milijonų katalikų. 
Skaitlingas kleras — dvasiški-
ja, tikėjimo ir doros gaivinto-

Delto mūsų laikų dvasiai ir 
įpročiams vadovauja išgverusi 
sąžinė, ištižęs protas. Moterys
tės ryšių susilpnėjimas, klai
dingas auklėjimo krypsnis, 
pigus kompromisas (susiderė-
jimas) su klaida ir pagedimu, 
nesąžininga, išrokavimo veda
ma politika viešai ir priva
čiai, nervingas gaudymas nau
jų idėjų, palinkimas pripažin
ti ir priimti blogą dalyką už 
gerą, kurio negalime ar neno
rime išvengti, vigą tai karak-
terizuoja (piešia) mūsų visuo
menės liguistą veidą. 

Tokioms apystovoms esant 
mes laukiame naujai renkamo 

ja vadovaujant vyskupams, Į popiežiaus. Sunki našta teks 
ankštai su savo Galva — Ro- j ^ k i l n o t i # ] > e l t o r e i k i a l i n . 
mos Vyskupu susirišus, be di- k ė t i k a d n a u j a i ^ ^ ^ 8 
dėlių kliūčių ėjo savo pasiun- Bažnyčios kunigaikštis butų 

./ 

valdžia, kurios priešaky stovi tais pasirodo antipopiežius 
Leninas, visai nesirūpina nai
kinti badą Rusijoje.Nenori net 
pagelbėti badaujantiems. Lau
kia, kad svetimos šalys duotų 
pagelbą. Gi Leninas su savo 

tinybėg pareigas. 
Atskalų — sliizmų if klaidų 

— herezijų dvasia rodos užge
so. O vienok negalima ramiai 
ilsėtis ir tikėjimo1 sargybos 
apleisti. Kaip visuomet, blo
gybės Dvasia šiaušiasi prieš 
Dievo veikalą: jos veikimas 
labiaus vylingas ir slaptas, gal 
labiaus pavojingas negu kuo
met nors. 

Gyvo tikėjimo ir religinės 
akcijos laikais, dvasios6 ir kū
no revoliucija reiškėsi atvirai, 
konkrečia ir staigia forma.At-
nietama ta ar kita tikėjimo 
tiesa 
aiški herezija, kaip simonija 
(pinigo kaina perkama bažny
tinė tarnyba) arba dvasininkų 
nesusivaldymas, kunigija pa
kyla prieš savo vyskupą, ku
nigai ir vyskupai vieno krašto 
sutrauko vienybės ryšius su 
Ap. Sostu ir patraukia paskui 
save tikinčiųjų minias. Kar-

ankšto proto, gilaus tikėjimo 
ir tvirtos apaštalo dvasios vy
ras. Reikia taipat linkėti kad 
jis sužadintų visoje Bažnyčio
je tiesos ir doros gynėjus, ku
rie be jokių nuolaidų ir dery
bų vestų griežtą kovą 
su pataikavimo ir prie aplin
kybių taikinimosi dvasia. 

"G I E D R A . " 

palydovais tik komunizmo Ii- rijoje atsitikimai nesikartoja. 
kimu rūpinasi. 

Amerika skelbiasi kad ji Vis daros blogiau ir baisiau 
stovi už visų valstybių terito- bolševikų "rojuje". 
rijų nepalieeiamybę ir nepri- nia, kada ateis galas toms 
klausomybę. Pasirodo, kad tai visoms baisenybėms, 
•ik teorija. Nes praktikoje ne- • • • 

Branginkime ir remkime mūsų 
moksleivius. 

Pradedant Naujuosius Mo-
(dogma), išpažįstama tus, pasirodė nauju vardu lie

tuvių katalikų moksleivių or
ganas "Giedra". 

"Giedra" savo idėjomis ir 
kryptimi nesiskiria nuo ligi 
1922 m. organo "Moksleivio". 
Labai tečiaus vykusiai musų 
moksleiviai pakeitė savo var
dą per paskutinį Seimą. 
"Moksleivis" yra bendrinis 
vardas, neskiriąs jų nuo kiek
vieno moksleivio, tuotarpu 
"Giedra" ir giedrininkai yra 
tikrinis vardas, aiškiai vaiz
duojąs jų krikščionišką pasau
lėžvalgą, duodąs pažinti jų 
jaunos sielos karakterį. / 

Prieš mane guli du pirmuo
ju šių metų "Giedros" nu
meriu. , 
Pirmame "Giedros" num. jos 

redaktorius A. M. Linkus 
straipsny "Musų Kei ia i" pra-

(neteisėtai išrinktas) ir veda 
kovą su teisėtai išrinktu po
piežių. 

Galime dėkoti Visagaliui 
kad tie reti Bažnyčios isto-

Lai grįžta Kristaus avijon se-
niaus nuklydę ir šiandien be-

Ir neži- klaidžioją! Bet negalime da
ryti išvados kad musų dienų 
Bažnyčia neturi vidaus gyve
nimo sielvartų. ' 

žymi giedrininkų organiz. tik 
sius: 

"Tikyba, tautybė, moks-
• las, dora, draugiška meilė ir 

skleidimas apšvietos.... dar
bais bei pavyzdžiais išnešio
ti tas idėjas, tuos vaisius po 
visus lietuvių namus išeivi
joje, kad kiekvieno lietuvio 
širdyje prigytų ir nuolat 
augtų supratimas — mylė
ti, gerbti, dirbti ir gyventi 
Dievui ir tautai... 
Šie keli jų ideologijos bruo

žai, griežtas įsitikinimas ir 
pasiaukojimas savo_ obalsiams, 
rodo musų moksleivijos svei
ką dvasią, energiją ir pasirį-
žimą kovoje už savo idealus. 

Jų organas "Giedra' ' atmu
ša pilnutinį jų sielos paveiks
lą. Čia jiė įpranta lavinti sa
vo Uteratiniu8 gabumus, čia 
jie semia dvasiai lakumo, pro
tą miklina, valią gražiais pa
vyzdžiais grūdina. Visos mok
sleivio gyvenimo sritys judina 
męs: i poezija, beletristika, 
gamtos mokslai, matematika, 
savęs auklėjimas, religinių 
principų gilinimas ir kitų 
mokslų straipsnelių daugiaus 
ar mažiaus nuodugnių — jų 
organas "Giedra" apsčiai 
duoda. 

Reikia sveikinti musų moks
leivius taip gražius kelius pa
sirinkusius ir taip vykusiai sa
vo tikslo besiekiančius. Jų or-

išsirašyti "Giedrą", remti ją 
' raštais ir medžiaginiai Tuo 
jau būdu mes paremsime savo 
moksleivių pastangas, padėsi
me jų skurdžiam gyvenimui. 
Neužsimirskime buvę mokslei
viais? "j 
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L. VYČIŲ CHIGAGOS APS. 
CHORO VAKARIENĖ. 

>U J , r* ' • ; • • • • • • ' 

ganąs "Giedra" kiekvienam 
malonu paskaityti. Jaunam 
moksleiviui jis duoda daug 
protinio ir dorinio maisto, 
supaižindina su lietuvių kalba, 
įkvepia tėvynės meilės, senes
nį moksleivį ragina rašyti, at
silyginti už panaudotą turtą, 
tobulinti jo turinį savo raštais, 
o net ir jau ne moksleiviui ma
lonu paimti "Giedra" į ran
kas. J i paveiksluota, gražiai 
išleista, primena jau, deja, at
gyventus laimingiausius moks
leivio — studento metus. Bu
vęs moksleivis skaitydamas 
"Giedrą" pasijunta 20 metų 
jaunesnis ir užsidegęs jų jau
nos ,dvasios entuziazmu, turi 
daugiaus tvermingumo ir jė
gos eiti savo dažnai kietas ir 
nedėkingas pareigas. 

"Giedra" taipat tinka ir 
šiaip jau liaudžiai — plates
nei visuomenei. Jos moksliški 
straipsneliai prieinamai para
šyti, nekalbant apie gražio
sios literatūros straipsnius, 
eilės, galima daug ko pasimo
kinti. 

Musų tad pirmoji pareiga 

P. SAURIO IKURTOV4S. 
L. Vyčių Chic. Aps. Choras 

vasario 7 d. Bridgeporte — 
parap. svetainėje, surengė iš
kilmingą vakarienę savo nau
jam choro vedėjui p. Sauriui. 

Apie 8 v. vak. salė pilna 
gražaus, rinktinio Chicagos 
kolonijų jaunimo — V^čių. 
Prieš vakarienę jaunimas pa
šoko, pažaidė rr 9 vai maršą 
grojant poromis susėdo prie 
stalų papuoštų gėlėmis, nus
tatytų pyragais ir vaisiais ku
rių ragavo prie skanios ir kar
štos kavos. Jaunimo ir svečių 
bent į 200 susirinko. 
Vakarienė — paprastas, kas

dieninis įprotys. Kas vakarie
nės nevalgo? Bet ši vakarienė 
-turėjo savo gilios reikšmės. 
Pirmiausiai šia proga pagerb
ta naujas L. Vyčių vedėjas p. 
Sauris, antra ji sumezgė anks
tesnius ryšius tarp musų jau
nuolių ir platesnės visuomenės 
— inteligentijos. 

Vakarienės programą, sun
kiai susirgus pirm. B. Jakai
čiui, veda komisijos narfs N. 
Kulys. Jis savo prakalboje pa
žymi dvejopą ankščiaus pa
reikštą vakarienės tikslą, kvie 
čia remti L. Vyčių Aps. Chorą. 
Tik reikią daugiaus susiklau-
simo, lies musų visuomenei 
netrūksta pajėgų: turime ka
talikiškosios inteligentijos ku
ri gali mus remti finansiniai ir 
moraliai, turime jaunimo kurs 
turi progos lavinti dainos ta
lentus. 

Prie skanios vakarienės bu
vo prakalbų ir dainų. Kaip Ši 
vakarienė parodė, Vyčiai turi 
gyvos paramos ir simpatijos 
musų plačioje visuomenėje. Ne 
nuostabu. Mes senai esame į-
vertinę jų kilnų darbą visuo
menėje, gailės ir meno srityje. 
Tad ir šį vakarą jų tarpe ga
lėjai matyti ir dvasiškių ir j -
žymiausių muzikų, solistų — 
čių, visuomenės darbuotojų. 

Klausėmės kalbant artimiau 
sių jaunimo prietelių — Vy
čių Org. dv. vado kun. kleb. 
Ign. Albavičiaus, kun, N. Pa-

kalnio, kun, J . Skripkaus Ir 
*' Draugo'' redaktoriaus. 

Klausėmės dainuojant musų 
dainos žvaigidžių ir jatfaesnių 
pajėgų: p-nios Janušauskie
nės, p. Sabonio, p. Bal
sio, p-lės Sulčiutės, p, J . Bo-
manausko, p-les Volteraitės. 

Ir daina ir kalba sveikino 
ir linkėjo naujam Vyčių Cho
ro vedėjui geriausios kloties 
ir choristams tvermingumo 
vaidinant musų visuomenėje 
menininkų rolę, auklėjant tau
tinės dainos ir tėvynės mei
lę. 

-Choro vedėjas p. Sauris at
sidėkodamas visiems įkurtu
vių vakaro dalyviams, pasi
žadėjo lavinti Vyčių Chorą ir 
pastatyti jį ton aukštumon, 
kurs mušu, visuomenei suteik
tų estetinio 'pasigėrėjimo, lie
tuvių dainos dvasią skiepintų 
išeivių sielon. Galop dėkoda-
ma« Vyžių organizacijai, kuri 
pakvietė jį į savo choro vedė
jus, pasižadėjo patenkinti jų 
norus. 

Mes pilniausiai esame įsiti
kinę, kad Vyčių, chorui turint 
taip gabų muzikos žinovą, 
greitu laiku turėsime progos 
pasidžiaugti jo išdavomis. 

Baigta vakarienė Vyčių ir 
Lietuvos himnu pritariant pia
nui. 

Vyčių draugas. 

' 

KULTŪROS VAJUS 
; 
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L SESERS IR BROLIO LAIŠKAI, 

Chicago, 111., Spalio 7, 1921. 
Mielasis Broleli, 
I Didžiai nudžiugau gavus tavo taip se
niai laukiamą laišką. Ačiū už jį širdin
gai. Dabar tikrai galiu įsivaizdinti ta
ve Lietuvoje. Ligi gavau tavo pirmąjį 
laišką vis abejojau kad laimingai pasie
kei tėvynę. Man rodos galėjai jau žinoti 
kad tavo atidėliojimas man daug nesma
gumų buvo padaręs. 

Parašiai rodos labai ilgą laišką, bet 
į mano klausimus neatsakiai. Parašyk 
man apie viską. Parašyk apie žmones Lie
tuvoje. Su kuom susiėjai, kokios dvasios 
tavo nauji draugai? Kiek jie yra išsila
vinę? Ką daro inteligentai? Ko, daugiau
siai trūksta Lietuvoje? Kokią nuomonę 
Lietuvoje turi apie lietuvius Amerikoje'? 

Turiu dabar ir aš tau ką išmėtinėti. Vi-
ne vyriškai pasielgei ašarodamas trau-

įy. Jei aš tau panašų atsitikimą papa

sakočiau prikaišiotum kad esu silpnos 
dvasios. Da pridėtum kad tokios dvasios 
žmonės ne ką gali nuveikti. Sakytum, kad 
savo skausmus paslėpk į giliausią širdies 
kampelį. Kodėl vyrai atsisveikinę pasiro
do tokį drąsus, o atsiskyrę nuo mylimų
jų rauda kaip maži vaikai. 

Kaip žinai, apsigyvenau Chicagoje, toj 
pačioj vietoj kur pernai gyvenau. Apie tas 
aplinkybes tad nėra man reikalo rašyti 
nes jau turbūt apie jas viską aprašiau ir 
išpasakojau. Su manim kaip buvo nutar
ta, Teresė atvažiavo Chicagon. Jau moki
nasi Šv. Kazimiero Akademijoje. J i pra
dėjo High School kursus. Piano taipgi 
toliaus lavinasi. Pradėjo ir dainavimo mo
kytis. Kažin kaip bus su jos to dainavi
mu? Labai myli fnuziką, kur kas daugiau 
kai kitus mokslo dalykus. Man smagiau 
kai sesutė čia. Jaučiuos taip toli nuO sa
vųjų ir turiu nors vieną sesutę su kuria 
dažnai tenka/pasimatyti. Akademijoje tik
rai man malonu apsilankyti. Gaila kad 
tavęs čia nėra. Galėtumėm visi trys daug 
linksmų valandų praleisti. Sesučių Kaži-
mieriečių dvasia man patinka, manę pa
traukia. Jauti jų malonumą, bet pasauli

nės dvasios pas jas nėra. Man gaila kad 
jos neturi universiteto kad ir aš galėčiau 
po jų globa mokytis ir gyventi. Pradedu 
manyti apie įstojimą vienuolynan, ką ma
nai apie tai? Teresytė patenkinta, tik ži
noma su mokslu turi nemaža vargo- Kar
tais ir nusimena, bet atvažiavus šiek tiek 
numalšinu. • Vakar aplankant Akademiją, 
koplytėlėje valandėlę pasimeldžiau už mo
tinėlės vėlę, tėvelio sveikatą, tavo ir sesu
tės gerovę. 

Rašydamas man, parašyk apie moterų 
padėtį Lietuvoje. Ar tuštybė pavergia ir 
Lietuvos mergeles? Prie ko jos labiausiai 
krypsta? Ar yra daug einančių aukštes
nius mokslus? Aną dieną kalbėjau su K. 
A. apie tai ir jisai man sakė kad nuosta
bu kaip moterys imasi mokslo Lietuvoje. 
Minėjo jisai man kelis vardus, tų moterų 
daug pasidarbavusių Lietuvos labui, bet 
neatmenu dabar. 

Jau vėl aš paskendus moksluose. Čia 
įdedu sąrašą tų dalykų kurių dabar mo-
kinuosi. Ar ne daug objektų? Bijojau kad 
įsiilgimas tavęs kliudys mokintis, bet jau 
įsigilinau. Visvien dažnai pasiilgstu. «Jei 
gausi naujų, gerų knygų, prašau Broliuk, 

i 
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Gerb. Kun. P. Garmus Kul
tūros vajaus reikalais kalbės 
sekančiose kolonijose: 

Vasario 7 d. Yonkers, N. T. 
Vasario 9 d. Portchester, N. 

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, 

111. 
Vas. 14 d. — Spring Valley, 

BL 
Vas. 15 d. — Oglesby, BL 
Vas. 17 d. — Springfield, 

111. 
Vas. 19 d. — E. St. Louis, 

111. vakare. 
Vas. 19 d. — St- JU>uis, Mo. 

po pietų, N 
Vas. 20 d. — Westville, ffl. 
Vas. 21 — Chicago Heights, 

UI. 
Vas. 22 d. — Harvey, UI. 

A. L. R. K. Federacijos 
Sekretarijatas. 

••» 

man pasiųsti. Ačiū už paminėjimą manęs 
su rūtele, kurią gavusi iš Lietuvos darže
lio branginu ir užkišau už paveikslo. 

Šiuo kart baigsiu. — Su pasiilgimu lau
kiu tavo laiško, tik pasiskubink plačiai vis 
ką aprašydamas. 

Tave mylinti sesuo K. 

• 

Kaunas 
Sausio 5 d. 1922 m. 

Baltoji gulbele, 
Ačiū tau už laišką. Ačiū širdingai. Spau 

džiu jį prie krutinės, nes jis iš toli at
plaukęs mylimos seselės rašytas. Dovanok 
man kad taip ilgai neatsakiau. Mat, pir
mieji tėvynėje rūpesniai, naujos pareigos 
ir žmonės, vilkino mano atsakymą. 

Ką tik po antrojo Katalikų Kongreso 
Kaune. Teko pamatyti visą Lietuvos gre-
tinėlę. Aktyviai dalyvavau kongrese. Bu
vo ko pasiklausyti, turėjau progos susi
pažinti su lietuviais iš visų kraštų, pasi
žmonėti, Medžiagos visą vežimą galėčiau 
prikrauti ir jį šiuo laiškeliu tau pasiųsti. 
Bet visi mano norai dyla, kuomet tu sfia-
tai man visą eilę klausimų ir teiraujies 

apie musų žmones. 
Išsižadu savo projekto; stengsiuos atsa

kyti į tavo paliestus klausimus. Tečiatis 
eidamas tiesioginiai prie dalykų, negaliu 
tylomis praeiti pro man skaudamą tavo 
laiške vietą. 

Rašai: "visai ne vyriškai pasielgei a-
šarodamas traukiny kodėl vyrai atsi
sveikinę pasirodo toki drąsus, gi atsisky
rę nuo mylimųjų rauda kaip maži vai
kai.' f 

Sesute, turiu prisipažinti, šiuo pasaky
mu tu taip įžeidei vyro garbę, kad aš nors 
ir brolis, šaukčiau tave dvikovon, jei tu 
nebūtumei silpnas, vyro užuvėjos reikalau
jąs tvarinys. 

Paskaitęs tavo laišką ai vis$ j a turinį 
užmiršau i r tik šie tavo žodžiai man, kaip 
pašautam liutuį, įstrigo ir kelias savaites 
mane kankino. "Ne vyriškai pasielgei,... 
rauda kaip maži vaikai , ,.... 

Turiu čia pridurti, kad ir ši priežastis 
neleido man skubiai atsakyti į tavo laišką, 
tiesiog kartais rįždavau visiškai tau .ne
rašyti. 

(Byt bus tąsa) 

* 

. 
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DR. A. K. RUTKAUSKAI 
S GYDYTOJAS iv CHTRUROAS 

444J South Western A v e a u e 

S Teloiuua* Lafayette 4144 
Valandos: » - i i rytais, 1-8 p©| 

S p i e t ų ir 7-1 vakaraip. Ned#ldie-j 
g n i a i s tiktai po plotų 2 iki J vai. 
n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in imi f i i i i i i i i i 

( 

5=JH 
DRAUGAS / 

J o t fioe T e l Blvd. 7824* jc 
FTsnržimss 

| D . H. T.JTJĮtIKOL'IS 
GYDYTOJĄ* I B CHIRURGAS 

Perkalė savo ofisą } 
4601 SOUTH A f H L A N D AVBL 

7AL.: 16:86 iki 12: 3:30 iki I l r g 
6:30 Iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. j° 

N a m . : 2 t l 4 W. 43 St. » 
Tel. I>afayette 268 

r ¥ r 8 ^ T M r * ¥ o ^ r 5 ¥ ¥ ¥ W ^ » W S ^ 5 5 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

|Valandos: nuo t ryto iki t vak.] 
redomls nuo 4 iki 9 vakare. | 

DR. P. SIMAITIS 
N A P R A P A T H 

^Gydau B e Vais to Ir B e Operacijt 
107S7 8. Mlchlgan ave. 
N u o 8 iki 12 vai. ryte. 

LrS W. 46 Str. Chicago. 
( F r l e Western ATenuo) 

N u o 2 iki 7 vakare. 

= 

DR. S, NAIKELIS 
LIETUVIS 

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

u viršaus Univer. State Bank 
balandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

po pietų; nuo 7—9 vak. 
Nedėl lomis nuo 1 0 — t 
Telefonas Yards 2544 

j DR, CHARLES SEGAL 
{ P e r k ė l ė t»vo ofisą po numeriu! 
j 4728 SO. ASHLAMD A V E N U E 1 

• SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyru L i g * 

s i . : ryte nuo 10—12; nuo 2—5 f 
*> pietų: nuo 7—8:80 v a k a r e . | 
JedėMomia: 10 Iki 1. 

Telefonas Drezol 2 8 8 0 * 

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH 

| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8847 Emerald Avenue 

| • iki 11 ryte ir 8 iki 10 vakare 
Tele fonas Boulevard 9397 

781 W. 18-tb Gatvė 
N u o f iki 8 vakare. 

OR. G, M. GLASER 
Prakukuoja 80 metai 

ė Ofisas 8140 &o. Morgan S t , 
įKertė 82-nd St., . Chica*o, Rl 

SPECIJALISTAS 
^Moterišku, Vyriškų ir chroniškų j i 

Ofiso Valandos: Nuo 10 rytos i 
iki 3 po pietų* nųo 5 iki 7 vak.j 

jjNedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų., Į 
Telefonas Yards 887 

« V I I 1 I IT".. » • TT^^^^ĮTĮT ?rr~x 
* » 1 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS m CWUIURGA8 

64*1 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 994 

OFISO V A L : 
8 iki i i v. ryto, 1 iki 9 ir T iki 
9 T. 
Tel. Nakt imis ir nedėlloj po pietų 

Oakland 1294 
' 

* » m į^^lr^ 
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Telefonas Von Buren 294 ^ ^ 
Res . 1189 Indeitendence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
Speeijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Š*tr„ Chicago 
Telefonas Drover 9693 

46V6v6>4>«*«*fv4>*6>8>6>*6>6y*#6>«#fy6j« 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Ramp. Oakley Ave. ir 2 4 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o S iki 8 po 

pietų kasdien. Panedėllj ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso TeL: Ganai 1718—241 
Res . Tel . : Midway 6511 

«— — — — — 

! V. W. RUTKAUSKAS S 
! ADVOKATAS ] 

Ofisaą Didmiesty j : 

89 8<mth įsa Salia Str** 
Kam baris 824 

Telefonas Central 8299 
(HMMMMMt 

J VfJcarais, 812 W. SSrd St | 
Telefonas: Yards 4981 

Dr. M. Stupnicki; 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLOfOIS 
Telefonas Yards' 5089 

Valandos: — 9 iki 11 1S ryto: * 
po pietų iki 9 vak. Nedėl io

mis nno I Iki 9 vai. vaki 
r i y ^ . - HjaiL*ti.iajjas 

1 p ^ i — ^ ^ ^ p . ^ . I— M 

a i t a o s ) ! 

DR.A.L.YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

TeL Canal 9118 
Valandos: 16 ryte iki 8 v a k a r ą 
Gyvenimas: — 1011 W. 68rd Str. 

Tel. Prospect 8488. 

! • « • W » W 9 • ^ ^ • ^ » — i 
-arg 

TeL Canal 167. Vak. Ganai 2118 

DR. P. L ZALATORIS 
Ustnvis Gydytojas Ir 

Ohimrgas 
1811 South Halsted Street 

Valandos! 19 iki 12 ryte: 1 iki4 
po p ie tų; I iki 9 vakare 

ANTANAS A. 0L1S 
(OLSZEWSKI, J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto •Ofisas: 
S. Dearborn S t . R o o m 1040 

Telefonas: Central 1774 

• mm • ! > • • • • jsf p j ir 7 • * , - . ! • • • • • » • • — 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
a • • p -i x Į miiiisi mmĘmmmm m m • • • •> • ''"-g "tSal lf""E'ĮH»f » • • • • • • i « n aę m »g 

P A M I N ^ LIETUVOS NE-
PRIKL. ŠVENTC. 

Vakarais: 3161 8. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 853. 

J. P. WAITCHES 
Lavvycr 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-117 N . Dearborn St. 

Tel. Dearborn 8098 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave , 
Roscland Tel. Pul lman 6377 

AT»1. Randolph 2898 

A A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 South La Salle Street 
R o o m 1908 

Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų 
Namų Tel. Hyde P a r k 8895 

Philadelphia, Pa. — Sausio 
29 d. įvyko krikščionių demo
kratų susirinkimas tautos 
šventės vas. 16 d. apvaikščio
simo reijtale. 

Sus-mą atidarė pirm. A. Už-
emeokas. Nutarė iškilmingai 
paminėti Lietuvos Nepriklau
somybės keturių metų sukak
tuves. Rengimo komisijon į-
ėjo: gerb. klebonas. J. J. Kau^ 
lakis, gerb. kun. J. J, Čepu-
kaitis, A. Užemeckis, J. Pranc-
kunas ir K. Digža. 

įrengs dideles prakalbas su 
programa. Kalbės miesto ma
joras J. L. Moore, miesto com-
missioner B. Woodruff, kun. 
P. Caseiukas ir daug kitų žy
mių kalbėtojų. Dainuos Šv. 
Kazimiero cheras, po vadovys
tė p. P. Vyčiaus. Bus solo, de
klamacijų ir kitokių pamargi-
nimų. Išneš rezoliuciją pra
šančių Suv. Vals. pripažinti 
Lietuvos valstybę. 

Sus-mas išreiškė pageidavi
mų, kad kiekvienas lietuvys, 
kurs tik gali toje savo tautos 
šventėje, vas. 16 d. švęstų ir 
krautuvės nors per pusę die
nos butų uždarytos. 

Tų dienų bus pardavinėjama 
Liet. Pask. bonai% 

Broliai ir sesutės: — kurs 
tik jaučiasi esąs lietuviu, 
kurio gįslose teka lietuviškas 
kraujas, kiekvienas prisidėki
me prie tos nms tautos bran
gios šventės ap vaikščiojimo. 
Išreikškim džiaugsmą, kad 
mūsų.tėvynė yra laisva, Pa
rodykime, kad mes brangina
me tų taip nelengvai iškovo
tų laisvę. Lai gyvuoja laisva, 
krikščioniška Lietuva. 

J. P. 

PRAKALBOS. — AUKOS 
KAiT. UNTVERSITŲI. 

• • * • # 

Detroiį Mich. — Sausio 2Q 
d. atsilankius gerb. kun. Br. 
Bumšai, įvyko prakalbos lie
tuvių Šv. Jurgio pobažnytinė-
je svetainėje. Nors žmonių pra 
kalbose mažai buvo, nes daug 
yra nedirbančių jau antri me
tai, vienok atsirado gerų tė
vynainių, kurie aukojo žy
mias aukas: 

Kun. M. Kcmėšis (L. L. P. 
bonaj $100.00 

Pr. Dmkteinis (L. L. P. boną) 
..' $100.00 

Vincus Kazlauskas 
Petr. Markevičius 
Vikt. Čepulonienė 
Jonas ir Ona Paikai 
Eleonora Šimkiutė 
K. ir A. Abišalai 
Adomas Meškauskas 
J. Jankūnas . . . . . . . 
Jonas Statkevieius .. 
Urs. Motuzaitė 10.00 

Po $5 doi.: A. Gustaiti*, K. 
Tvarkunas, M. Baikaūskienė, V. 
Ramanauskas, J. Kemėšis, J. Ba
niulis, Kun. J. Cižauskas. 

Smulkių aukų $8 dol. 20c. 
Aukos surinktos Lietuvos Kul* 

turos reikalams per F. Vaičiūną, 
($62.50c.): 

Po $č: Pr.Drukteinis, V. Kaz-

3°^8W&lJMtąA&t£tS^^ 

Kada ir Kaip 
Privalot Penėti 
Sa?o K A į ? 

• • • « « 

• » • • • • 

• » » » • • 
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$50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
52.50 
45.00 
50.00 
30.00 
10.00 

L 

PavaJgydykite savo kūdikį ne vien tik laiku, 
bet ir saugiai. Jeigu jūs negalite žindyti, 
neabejokite apie mūs 

EAGLE BRAND 
(.CCN2SNSED MILK) 

Y r a labai lengvai sutaisomas. V i s k a s ką j ū s turite 
padaryti, tai paimti tara tikrą mierą "Eagle 
flrand" ir jis yra jau gatavas valgydinimui jftsų 
kūdikio. 

Iškirpkite ir prisių skite litų 
pagaiBiaiotą i tforden Compa-

Ne>y \ o r k ir gaus i te dykai 
uvių kalboj pilnus patari

mus ir nurodymus, kaip Jį var
toti, ta ipgi ir puikią kūdikių 

SS 

:$t-v*?r5Trm^^Trr$^ 

duoti paskutinio patarnavimo. 
Griežiant 10 pul. orkestrai ir 
preky einant kun. kan. Tu
mui ir vietos klebonui, velio
nė buvo nulydėta į kapus. Ka
puose buvo daug prakalbų, 
kuriose buvo stengiamasi į-
vertinti velionės darbai. 

Bendrai ,imant, nors mi
nioms dalyvaujant, visgi įs-
pudys neperdidžiaiįsias. Rodos 
vis ko tai truko ir gana prie 
krikščioniško palaidojimo. Nes 
atiduodant paskutinį patarna-

lauskas, A. Vyčiulis, Z. Kundro- v 5 m ą ) v i s o j e m m į 0 j e nesimatė 
tas. 

laidotuvės rašytojos Žemaitės. 
Šapelis. 
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B-VĖS REIKALAIS PRA
KALBOS. — PROGRAMA. 

•' ^ P • • » I | | i j i SIIUIIĮ' =rr 
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8 A 
ei. Boulevard i 160 į wt Tel. Bouievara *xo 

1 DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, ELL.jt 

= = •sjs^BFsHr^sr- • ,'. J • 

S Dr. L L MAKARAS. 
Lietuvis Gydytoja* ir Cfclrurgas 
Ofisas 10800 S. 8flr>88?80 Ave . 
VaL 18—18 ryta; t—i P<> P 1 * * 

8:88—8:88 vai. vakare. 
ResislOMalai S#M* F 8 f f 7 AVO. 

T«L PuUman 848 \r PulI. 848 
i ^ • • • • • • • • • • » » * ^ 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, Btaty-
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 

Arti 23 fiio Place. 

T n K T į Į ^ Į • l » • • •> 

telefonas Boulevard 4138 

A. Masalskis! 
9 Patarnauju lal-J 

dotuvėse, vaf-
tuvese, krik8-j 
tynose ir kltuo-
•d reikaluose* 
Kainos prieina-
m o a 

)7 Aubura Ave. Ohioago.l 
"•»*» v •' •• w • • • e v s f " 

3 3 • • • 
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S. D. LACHAWICZ § 
LIETUVIS GRABORITJS E 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 
S s i a u s l a Reikale meldžiu a t s l i a u - s 
Skt i , o mano darbu busite n i c a - 3 
Inėd iaU. n 
3 2 8 1 4 W. I t r d PL ClOeago, m J S 

Telefonas Canal 8188 = 
n i i i i r t i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i : i i i i i . . . t i f . f m | „ u , B 

Rockford, Cl. — Sausio 29 
d. 1923 m- Unity svet. Liet. 
Prekybos B-vės sk. surengė 
prakalbas. Kalbėtojas buvo p. 
V. M. Stulpinas iš Chieagos. 
Jis plačiai išdėstė Lietuvos 
ekonominę padėtį pirm karo ir 
dabarty. Nurodė, kaip ir ko
kiu būdu mes galime Lietuvų 
pakelti iš dabartinio vargingo 
gyvenimo. 

Taipgi plačiai išaiškino L. 
Prekybos B-vės istorijų, tikslų 
iš naudų. Ragino visus ir vi
sas, kurie, dar neturi nusipirkę 
šėrų — pirkti ir tuomi kelti 
Lietuvos pramonę. 

Patarė su visokiais reikalais 
kaip laivakorčių pirkimu, pi
nigų siuntimu ir tt. kreiptis į 
L. P. B. centrų arba skyrius, 
kur tik yra arčiaus, užtikrin
damas, Jsad gaus gerų, greitų 
ir pigų patarnavimų. 

Kalbėtojas publikų pilnai 
patenkino su savo kalba. 

Be to dar buvo kitokių pa-
murginimų: p p . K. Peteriukė 
ir M. Kazokevičiukė sudaina
vo gražių Rainelę. Paskui p. 
P. ^milgiutė savo maloniu ža-
vėjančiu balseliu padeklama
vo " Tėvynė" ir sudainavo 
puikfų dainelę "Vargelis". 

Po $2: A. Gudžinskas, J. Be-
niužis, S. Schneįderman (žydas), 
S. Karpslis $1.60. 

Po $l:vS Druakauskas, V. Ma-
razas, J. Miežis, O. Daškienė, J. 
Samuolis, S. Jtmbrozas,f K. "Vy-
čiulii, P. 'Markevičius, R. Kun
drotas, O. Žvirblienė, M. Mindė-
rys, P. Ragauskas, J. Stašaitis, 
P. Naruševičius, M. Juodsnukis, 
Pr. Gustaitis, L. Urnikis, J. Be-
ganskas, K. Povilaika, J. Daškus, 
K. Sevieius, M. Vaičiulis, Pr. 
Karpslis, P. Bartnikas, E. Vai
čiūnaitė, J. Burauskas, A. Jasin-
kaitis, J. Viltrakis, J. Samuolis, 
P. Banionis, Pr. Širvaitis, P. 
Vaičiūnas. 

Po 50c.: N. Dapkus, F. Bartuš-
ka, J. Grigaitis, J. Poviliūnas, J. 
Dombrava, S. Daškiutė. I 

F. V. 

RENGIASI PRIE VAKARO. 

Cicero, m. — L. Vyčių 14 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimų vas. 2 d. Šv. Antano par. 
svet. Prie kuopos prisirašė M. 
Vitkauskaitė. Malonu turėti 
kuopoj tokių veiklių narę. 

Kuopa uoliai rengiasi *prie 
margo bet turiningo vakaro 
vas. 12 d. Šv. Antano par. 
svet. Sus-mas į trumpų laikų 
daug dalykų apsvarstė. 

Po sus-mui truputį pažaidė. 
J. 

Žemaitės laidotuvės. 

Mariampote — Po neilgos, 
bet sunkios Jįgos 7 gruodžio 
mirė Mariąmpolėje.A. Bulotos 
namuose lietuvių rašytoja 

Ant galo publika linksmai, Žemaitė (Žymantienė). Gruo-
apieido sveėeiiięl' ^mmiO 

m m v * W * * ' 
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džio 10 dienų 13% vai. įvyko 
laidotuvės. Nežiūrint didelio 
šalčio, visgr didžiulė minia, 
neišskiriant daugumoje nei žy
dų, susirink*) a. a. velioniei ati-

tikro gedėjimo, kaip kad pri
valėjo bųti. Greičiau buvo ga
lima matytį šaipanties, negu 
kad kalbant nors trumpą 
maldelę- Rodos pats žmogaus 
kilnumas reikalauja nevien 
tos nykstančios garbės, kuri 
Jy<ji tik lig kapo, bet dar ko 
tai daugiau, kas galėtų lydė
ti ir už grabo lentos. Tuom 
tarpu, šiose laidotuvėse, va
dovaujant socialistams, prie 
kapo nebuvo nei "Viešpaties 
angelas*' sugiedota. Užkasė ir 
visą baigta. 

Tai tokios maždaug buvo 

AR TAMSTA MYLI UKLKIK-
KŲ BŪTI? 

Jei taip tai m e s turime gera far-
raa ant kurios darbščiam žmog-ui 
ga l ima daryti gera gyvenimą. Uke 
80 akerių didumo lygi žemė kviečių 
žemė suvis netoli miestelio tarpe 
lietuvių, 55 akeriai ariamos o kita 
a ikoma ganiklai, v isa aptverta ir pu
siau pertverta budinkai nauji tvartas, 
svirnas, vistinikas kiaulininkas, 2 di
deli jauni arklej, 4 melž iamos karvės 

,kiaulių buris, daug vištų. Visos geros 
ūkiškos masinos, viskas kas prie ūkės 
re ikal inga atiduoda už $5,700.00 
"caah" imokėt reikia $3,000.00. Ll-
kusie s u m a ant i lgu metu. Pasėta yra 
daug kviečių dobilu žodžių v sakant 
eit ir gyvent žemė randasi Mich. ne
toli Chicago. 

.DABAR KAIP BEDARBĖ 
Mes greitu laiku turime parduot 

40 akrų farmą Lietuvių apgyventoj 
kolonijoje ir visai pigiai už $800.00. 
Cash' ant išmoke&čio $500.00 Jmokėt 
o l ikusius pagal sutartes. aLbai sma
gioj v ietoj tarpe Letuvių ir gerai pra
sidėt gyventi be pinigų, nes aplink 
gyvenamos Lietuvių farmos vįska 
ga l ima gaut. Dėlei informacijų kreip
ki tės prie 

MILERIS ir STRYGAS 
4342 S. Maplewood Av. 2 lubos 

Chicago, DL 

Šiandie Pinigy Kursis 
S i u n d a n t Lietuvon per 

54 centai už 100 Aulos. 
— «rte — 

X85 Auk. ui vienų Doleri 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pr is tatymas Užtikrintas 

Trumpame laike v 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

*R*a . Tel. Cicero 8856 
Ofiso TeL Cicero 49 i' 

DR. J. SHINGLMAN 
1885 So. 48 O o a n 

N. E. Cor. 49 Court Ir 11 Str. 
e a n t viršaus valstyničios. 
to************************ 

w^m§99%nnMūnttimmĘmW9ššmM 
jfTelefonas Yards 1188 

STAKI*SY P.: 
MAŽEIKA * 

G H A B O I u r S 
Balsamnotolas 

Tūrių autom o-1 
bUlus visokie 
reikalams, 
prieinamo*. 

3319 Aubura 
Ave. 

fnfrlr-ailIKra Z •» K 8»C i 
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PARSIDUODA PIGIAI 
bučerne ir grocerne geroj vie
toj, maišytu tautu apgyventoj. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos. 

X3533 So. Oalifornia Ave. 
•• • • 

Stasys Jucevičius. 

Labdaringos Sujungus orga
nizatorius. Jis dažnai važiuo
ja su prakalbomis po Chiea
gos ir aplinkines kolonijas or
ganizuodamas ir stiprindamas 
Labd. Sų-gos kuopas. Jei ku
riai Labd. Sų-gos kuopai rei
kia kalbėtojo kreipkitės pas 
jį šiuo antrašu: . 

St. Jucevičius, > 
726 W. 18-th St., 

Chicago, 111. 
Labd. Sųj. valdyba. 

Sakoma, kad laikrodį išra
do Pacificus, Veronos kuni
gas, devintame šimtmety. 

Tel. Lafayette 4223 

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

M. YUŠKA 
8228 W. 88-th Street 

4 KAMBARIU NAMAS — $1,850. 
$500 cash, l ikusius po $10 J mėnesi . 

Lotas 50 pėdų ilgio Congress Par
ke. 83 rainutos 1* loop ept G. B. ir 
Q. *R. R., 60 trukių kasdiena, va
žiavimas atsieina mažiau kaip 10 
centų. Nusipirk namus ar lota kur 
gausi gero šviežaus oro, kur turėsi 
daržą. 

Didelis Lotas 58x181 pėda — $258 
$75 cash Bal. $5 i mėu«ų\ Atsišau
kite rytais arba rašykite 
U L I V l i » SALOJGER & C08ITANY 

R o o m 828 1-st National Bank Bld*. 

Terpentinas 
Sustabdo 

Krupa 
Kuomet tas baisus kr ūpas prade

da tave smaugti , nelauk" ilgai Į Nes tas 
gali buU labai pavojinga tau ir tavo 
kūdikiui — jis tuojaus palengvins 
tau, galėsi daug lengviaus kvėpuoti. 

Naujas Turpo išradimas yra sutai
sytas su visais Turpeutine gydančiais 
vaistais, kurie tuojaus palengvins pa-
sltrinus skaudama vieta. 

Turpo greitai sustabdo skaudėjimo 
gerklėj, rumatįzmu broncJdtts ir ne
uralgijos. Pa lengvina kojų skaudėji
me, pleurisy, lumbago, ir išsisukimus. 
Nedegina ir nepuslėja. 

Nelauk ilgai su krup'ų — Veik tuo
jaus! Nusipirk Turpo šiandien nuo sa 
vo aptekorlaus. Nebūk be Turpenttne 
Ointment savo namuose. 

Turpo turi savyje Menthol ir Cam-
phor, — kainą 30c. ir 60c. dėžutė. 

„ . I — L - , . , 

PARDAVIMUI B U Č E R N E ir GRO-
sernė visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Parduosiu pigiai 
Priežastį pardavimo patirsit ant vie
tos. 

2792 W. 47th St. 
Lafayette 5311 
W8^t^llTS^tlTy5^Vr>^5^T 

FABI0NAS ir MIGKKV!'7. Ved. 
Geriansia siuntimas pinigu, 

laivakortes, p MH ri ii ii M 
NOTARI II s \> 

l»'«*al T s i a i e . l*a^k<»los. 
I n s u r i i i . i i i r i t . 

809 W. 3SM St . arti S Halsted St 
Tei Bomevard bll 

Vi n i > :nt. 
Vakarais: Ltar K'jt. i: S ib. iki 9 va 

Ned : i i i t 

I ) , '• .i M f m 

| ^J^&^^^*^ a a m m 
PRANEŠIMAS 

DR. C. K. CHERRYS 
I DENTTSTAS I R RADIOGRAPAS 
;JC2201 W. 22nd Str., kamp. IAS*\ 
5j P h o n e Canal 6222J 

'it Įsteigė savo ofise pilnai apru 
į p i n t a X — spindulių laboratorija 
C Traukiama X —spindulių paveTk 
; |s lai suradimui jvalrlų dantų, g a l - ^ 
^ v o s ir žandų ligų. 

m;*x%tt=i&'rirthr. ii ii n a 8J8 km* • • • # 

1 DR. A. E. MILLER 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—8 vakare 
Res . Ofisas 1815 W. 47-th 0 * . 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—2 

Ofisas Tel. Blvd. 2014 
Res. Tel. Sutarimai ir Naft82j8fti 

Šaukimai Lafayette 1106 

IMI 
VALENTINE DRESafAKING 

COLLEGE8 
>2407 W. Madlson, 1850 M. WcUs, 

6205 & Halsted Streeta 
137 Mokyklos Suv. Vaistijoaa 
Moko Siuvimo, Patternų kir-j \ 

^pimo, Designing blsniui Ir na-, i 
Imama Vietos duodama dykai. ' 
^Diplomai. Mokslas lengvais at- [ 
^mokėjimais. Klesos dienomis Ir \ 
•vakarais. Reikalaukit k n y g e l ė a f 
kTei, Seeiey 1648 

SARA PATEK. pirm. S 
(f>««e««««%ĉ #flva^»8>#6^«#6««# 

B ARGEN A S! BARGSNĄS! 
Garadžius ant 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 kasdieną. 

Pe lno j metus atneša suvirS 
$24,000.00. Atsišaukite tuojaus po. 
šiuo adresu: 

EDV. BAKŠEVIČIUS. 
3301 So. Halsted Str., Ohicago] 
Valandos: nuo 9:00 Iki 12:00 pietų. 

Telefonas: Boulevard 6775 

PRANEŠU VISIEMS. 
Mes parduodame GERA TYRAI 

MEDŲ. Kaip tik žalčiams užėjus ga-j 
vome daug užsakymų, kad nespėjomej 
nei išvežioti, priversti buvome dau
giau užsisakyti. Chicagiečiams ku
riems dar nepristatėme, tai diena 
po dienai pristatysime. Taipgi ir is-j 
toliaus duokite užsakymus per 308] 
mylių aplink Chicagą. pristatome užj 
$1.50, 5 svarų viedruką, imant 4J 
viedrukus ant sykio. 

GERAS, TYRAS MEDUS. 

Strygas & Milto, 
4342 S. MajtlesvcKMl Ąve,, Chic 

2-ros lubos. 
= 



DĖKONĖS PAMALDOS, 
Išrinkus naują popežiųy va

kar vakare visose Chicagos 
arkivyskupijos bažnyčiose įvy
ko dekanės pamaldos. 

Klebonai formaliai parapi-
jonams pranešė, kad nauju po-
pežium išrinktas kardinolas 
Ratti, kurs pasivadino Pium 
Vienuoliktuoju. 

Pamaldų laiku atgiedota 
"Te Deum" ir kalbėta rožan

č ius . Paskui buvo palaimini
mas Švenč. Sakramentu. 

CHICAGC&E PLINTJ 
FLUENZA * 

CHICAGOS BILIARDINĖS. 

Kažkokia Mrs. Sternberg 
kreipėsi į policiją prašydama 
surasti jos jauną sūnų. Sako, 
vaikinas aną dieną išėjo iš 
namų. Sakėsi eisiąs į vieną 
biliardinę. Ir negryžo. 

Šimtai 'motinų apraudoja 
savo jaunus sunūs, kurie lan
ko biliardines. Nes čia biliar
dinės • —tai piktadarių mo
kyklos. 

Influenza ir plaučių lig 
eagoje plinta, anot sve 
departamento pranešimo 

Per 48 valandas, pasil 
šias vakar 8:00 rytą, i 
pasirodė 70 naujų susi 
influenza ir 66 naujp p̂  
liga. 

Tuomi pačiu laikotarpi 
influenzos mirė 3, nuo 
čių ligos 20. 
S Sveikumo komision 
Dr.. Bundesen pažymi, 
šiuomi sezonu plaučių lig 
rimai vra normaliai. 

Chieagoje pavogta 13 
mobilių paroje vasario 5-

SKAITYKITE IR PLATI 
KITĘ "DRAUGĄ" 

\ NAUJIENA. 

KARPENTERIAI ATSISA 
KO DIRBTI. 

Nežiūrint Chicago Building 
Council aną dieną priimtos re
zoliucijos, sulig kurios visos 
amatninkų unijos privalo pri
pažinti teisėjo Landiso nusta
tytą užmokesnj ir kuoveikiau 
stoti darban, karpenterių uni
ja ir toliau atsisako dirbti už 
$1.00 valandoje. Reikalauja 
$1.10 valandoje. 

Pranešta, kad vakar gryžo 
, darban iš 32 atskiriu amatnin

kų unijų 31 unija. Gi ta pasi
likusi ant šalies viena unija, 
tai karpenterių unija. 

Taigi, kaip seniau, taip ir 
dabar visą trukšmą namų sta
tyme nori kelti karpenteriai, 
sako piliečių komitetas. Bet 
—vifctpje tos unijos yra užtek
tinai neunistų darbininkų, ku
rie dirba už $1.00 valandoje. 
Tai delkogi karpenteriai uni-
stai stovi tokiame užsispyri-

Yra aišku, kad karpenteriai 
nori dirbt;. Bet jų unijos va
dai juos laiko nedarbe. Matyt, 
jie turi kokius nors tikslus. 

"Draugo'' knygyne gi 
gauti tik ką išleistą "D 
ninku Tribūnos*' kn^ 
vardu "Komunistai ir Jų 
dega Socialistai". 

Šioje knygutėje pui 
reiškiai yra nušviesta, 
per. vieni yra tie ponai h 
nistai ir jų uodegos soči 
tai. Ši knygutė yra labi 
domi. Kaina 10c. 

SV3T. — KONS. SPAUS 
DARB PRIETELIAI. 

NEVYKSTA. 

KIŠENINIAI VAGIŠIAI. 

Aną dieną viename gatveka-
ry prie JoKn F. Conley, 613 
Christiana s t , prisiglaudė be
juokaudami trys dailiai apsi
taisę niekšai. Conley pervė-
lai susiprato apie niekšų 
"triksus." Apsižiūrėjo netu
rįs kišeniuje $83, kuriuos vežė 
grabininkui užmokėti už savo 
mirusios dukters palaidojimą. 
Vagiliai tuo tarpu buvo pra
nykę. 

Policija kasdien areštuoja 
visą eilę tų paukščių. Policijos 
nuovadoje užvakar Conley 
areštuotų tarpe pažino visus 
tris, kurie buvo su juomi gat-
vekary. 

Pažinti: S. Cohen, Harry 
Greenbury ir Robert Gilbert. 

Pranešama, k a d Chicago 
miestui ižhaujo pritruko pini
gų, kuomet prisieina apmokėti 
miesto valdininkus, tarnauto
jus ir darbininkus. 

Ir taip čia kas mielas mė-

Bridgeportas. — Sausi* 
d. Mildos svetainėje JT 
Susivienijimo Bridgep 
Draugijų susirinkimas. £ 
rinkimą pradėjo aštuntą 
landą. 

Komisijų raportai: rei 
teatrą, daržas del pikniko 
paimtas, Fordo automo' 
bus laimėjimo dovana. 

Naują konstituciją pri 
pirmu skaitymu. Kiek v 
sumanymą taip daug disk 
vo, kad pirmininkas pi 
turėjo per balsus leisti dh 
sijų uždarymą, o paskui 

[savo sumanymus. Buvo išr 
šta baimės, kad konstitu 
nenuneštų spausdinti 
"Draugą". — Konstituc 
turi būti spausdinamos 
"Naujienos!" nes jos mus 

fbiausiai remia. — Ne! "ls 
jienose" mūsų susirinki] 
buvo pagarsintas mažo 
raidėmis, o "Drauge" did 
mis ir "Draugas" spausc 
daug pigiaus. — Nutarė SI 
sdinti kur gaus pigiaus. 

Vienas man sako: "1 
"Naujienos" yra darbiniu 
kas laikraštis, ir darbininke 
tarnauja — turi brangiaus 
ti. O "Draugas" nedarbu 
kiškas, tai gal dirbti pigiau 
Nesąmonė, tarsi "Drauj 
dirba ne darbininkai bet 
gėlai! Aš sakyčiau d< 
"Naujienos" dirba vi 
brangiaus, nes jo s yra da: 
ninku, kišenės, o ne gero 
prieteliai. 

Dar daug kalbėjo apie š 
pardavinėjimą, svetainės s 
tymą. Bet matyt, kad silp 
stovi, nes mažai šėrų pard 
da, niekas jų neperka. ] 
dėlto, kad žmonės dabar su 
jo visus pinigus į "spės 
lus". Man rodos, kad jie š 
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įcuiAc** j ų liepei K.a. ivaiaiiKams 
užtenka Šv. Jurgio svetainės. 

Konstitucijoj pasakyta, ku
ri draugija norės vėliaus, įsto
ti į susivienijimą, turės mo-
keti $100 įstojimo. 

Vienuolikta valandą susirin
kimas uždarytas. 

K. 

LAIDOTUVĖS. — IŠANKS 
TO NEPASIRTOINO. — 

PAMALDOS. 

West Side. — Sausio 30 d. 
šiais 1922 m. Aušros Vartų 
bažnyčioje įvyko laidotuvės a. 
a. Petro Mažeikos garbės nario 
juos par. ir visų prakilnių įs-

lierius *a^S^ rėmėjo. Pora savaičių 
kô l pasirgęs mirė sausio 28 d. ko-

?a mi- kioj tai nekatalikiškoje ligo
ninėje, kur niekas nepasirūpi
no, kad ligonis prieš mirtį bu
tų šv. Sakramentais aprūpin
tas. Nors velionis buvo doras 
katalikas ir kas mėnesį ir tan-
kiaus eidavo išpažinties, bet 
kad nepasirūpino katalikiškos 
ligoninės, neteko dvasiško su
stiprinimo prieš mirsiant. Čia 
geras pamokinimas katali
kams, kad ligoje pasirūpintu 
katalikiškoje ligoninėje gydy
tis, kur kas valanda ir dvasiš
ka pagelba gali būti suteikia-

auto-
—6 d. 
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Nabašninkas gimė Lietuvoje 
Užkalkio kaimoje, Truskavos 
par., Kėdainių apskr., Kauno 
red. Amerikoje išgyveno 20 
metų. Paliko Lietuvoje 2 bro
liu, vieną seserį ir seną mo-

«JJ i Siute. Buvo nevedęs ir taupus, 
* todėl ir pinigų turėjo. Priklau 

sė prie šv. Antano Labd. Są
jungos, kurią rėmė ir buvo jos 
garbės nario, prie Apaštalya-
tės Maldos brolijos, kurios 
nariai susirinkime, atliktame 

Susi- v a s a r *o ^ d- pasimeldė už jo 
sielos amž. atilsį ^r sudėjo 
ant šv. Mišių tai pačiai inten
cijai. Mišios bus atlaikytos] 
ketverge, vas. 9 d. ant aštuo
nių; todol visi Apaštalystės 
Maldos nariai liuosi nuo darbo 
ir kiti pažįstamieji kviečiami 
į pamaldas už amžino atilsio 
Petro Mažeikos sielą. 

Reporteris. |S 
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ŠV. AGNIETĖS CHORO 
KONCERTAS. 

Brighton Parkas. — Sausio 
29 d. įvyko jau taip senai 
laukiamas Šv. Agnietės choro 
koncertas. Publikos buvo pil-
nutė svetaiaė. Visi buvo pa
tenkinti, nes tai liudijo dide
lis delnų plojimas ir visos pu
blikos linksmus, malonus vei
dai. 

Programa buvo sekanti: 
1. Šv. Agnietės choras su

dainavo "Lietuviais esame 
mes gimė" ir "Darbininko 
daina* \ 

2. Duetą "Aš išsivilkčiau 
čigono rūbą" puikiai padaina
vo p-lė Zofija Juškevičiūte ir 
Ant. Jokūbaitis. 

3. Mergaičių choras publi
ką pilnai patenkino padainuo
damas "Ilgu, ilgu man ant 
svieto" ir "Jau atėjo rudenė
lis-". x 

4. Piano solo pagrojo mūsų 
gerb. vargonininkas Stan. Žy
lius. 

5. P-lės Agota Jurgutaitė 
iuo- j ir Ona Širvaitė labai puikiai 
Esą 
adė-
she-
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padainavo kitą duetą, "Tu 
mano motinėlė" ir "Ko šė
riau žirgelį".. 
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7, Sekė p-lės O. Šervaitės 
piano solo. Ji taip linksmai 
mikliai grojo. Matyt talen
tuota. 

8. P-lė S. Juškevičiūtė pa
dainavo: "One fine day" ir 
"Birutė". P-lei Juškevičiūtei, 
už jo s labai puikų padainavi-
mą suteikta bukietas labai 
gražių gėlių. 

10. Duetą "Come Mallika" 
ir "Valia valužė" padainavo 
mūsų jau daugely vietų Chi-
3agoj pasižymėjusios savo ma
loniais balsais dainininkės: 
p-lės Juškevičiūtė ir J. Širvai
tė. 

11. P-lė J. Širvaitė padaina
vo solo "Aria Di Marąuente" 
r "Oi greičiau, greičiau". Pu-
>lika tuo nepasitenkino ir iš
laukė panelę atgal, kuri dar 
xadainavo "Jausk ir mylėk". 

12. Sekė dainavimas dvigu
bo kvarteto: P-lės Jurgutai-
ė ir Širvaitė sopranai, S. Ju
rkienė ir 6 . Žylienė alto, Z. 
"onavičia ir St. Žylius teno* 
ai, A. Jokūbaitis ir F. Žylius 
asai. 

12. Ant pat galo choras vėl 
udainavo keletą dainelių. Po 
> prasidėjo lipksmųs šokiai ir 
ėlybame laike publika link-
nai išsiskirstė namo. 
Vardan viso choro turiu 
tarti padėkos žodį gerb. var-
on. St. Žyliui, kurs nenuils-
ročiai darbavosi ir daug triu-
>.ir vargo padėjo *ol chorą 
ip puikiai išlavino atlikti 
są programą. Tikimės, kad 
Žylius su mumis ant visa-

>s pasilikęs gelbės ir mokys 
ek galėdamas, juk jis gerai 
įpranta mūsų dėkingumą. 
Taipat ačiū gerb. artistams 
visiems choristams, kurie 

k programoj dalyvavote. Ne-, 
dima užmiršti p. Daukšos už 

patarnavimą mums laike 
meerto. Tariame širdingą 
iu. 
i- Ačiū. 

PRANEŠIMAS 
rARBUS PRANESIMis. — 
MOKYKLĄ ATIDARO. 

W. 23 
- Geri 
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West Side. — Vasario 7 d. Į V a s ' 
ridaro Westsidės Prirengia-1re *T* 
)ji Mokykla, š i mokykla pri-
agia prie High School ir Ko-
fijos. Joje bus mokinama: 
iglt; kalbos, pradinė ir augs-
mė rašyba, literatūra, arit-
stika, algebra, senovės istori-

Ameritoos istorija, ir loty-
kalba. 

Pamokos prasideda vasario 
i 7:30 va i vakare, Aušros 
•rtų parap. mokykloje 2333 

ETUVIŠKIKRUTAMI PA 
TIKSLAI GENA VAITĖS 

GYVENIMAS. 

je pri( 
linių i 
priklai 
stovų 
stovai 
reikia 
gramą 

Pi 

J3e 

^auji krutami paveikslai iš 
įtuvos, Rygos ir .Sovietų Ru 
)s. Gudrus ^Kvailys, 2-jų ak-
komedija, Lietuvių paroda 
tional darže, Leninas ir j 
jtskio armija Maskvoje, Ze-
ovskis Vilniuje. Bus rodo-
sekančiose kolonijose: 

Vasario 7—8 Cleveland, O-
i Šv. Jurgio parap. svet 
Vasario 9 — Akron, Ohio 
rap. svet. 
Vasario 11 — Canton, Ohio 
rap. Svet. 
Tasario 12 — Youngstown, 
io Parap. Svet. 

dlme n 
Rozalij 
Laidoi 

sario i 
mų 18S 
Apveiz< 
pamald 
Kazimi 

Cffl82i 
džiai k 
dotuvės 

Liet Teatro B^idrovė i N u l i v 

JOKU 
sunūs l 
re vas« 
amžiau 
Grinkiš 
kaimo. 

X 
, - \ Femykit, Viršuje Aulo H 

ANGLEKASIAI - Lai 60 
Jus sutaupysite daug 

Jie stebėtinai stiprus — 
Jiems puspadžių nereiki 
kurios yra kalamos į sk 

Goodrich stovi pirmo; 
duodantis ilgiausią patą 
tinai reikalaukite batų si 

THE B. F. GOOD 
^ 

CrOCN 
G u m i n i a i 

-rd Place. 
namieji. kurie norite 
sngti prie High Schoolės 
Jegijos, arba šiaip pra-
iti, tai nepraleiskite šios 
;, bet pasinaudokite ją-

yklos vedėjas, 
J. Susnickas. 

=:aj!%i.j 

:MIIIIIIIIIIIIIII 

rTRAUNIŲ ORGAN. 
SUS-MASL 

irio 8sd. 7:30 vai. vaka-
Jurgio parap. svetainė-
igeporte, įvyks Centra-
^rganiz. Komiteto Ne-
įsomybės dienai visų at-
visuotinas sus-mas. At
prašomi susirinkti, nes 
galutinai nustatyti pro-
vasario 16-ai dienai, 
rmininkas 

Mickeliunas, 
kretorius 

En ceris. 

A. 1 A . 
BAS RIBIKAUSKAS 
Stepono.ir Rozalijos mi-
irio 4 d. 1922, 40 metų 
s, paėjo iš Kauno red. 
ikės parap. Gudžiūnų 
Paliko dideliame nuliu-
loterį Ona, 3 vaikučius 
a, Zofija ir Pranciškų, 
buvęs įvyks seredoj va-
\ d. 8:30 vai. ryte iš na-
57 Union Ave. j Dievo 
los bažnyčia iš ten po 
ų, bus nulydėtas į Šv. 
ero kapines. 
nes ir pažįstami nuošir-
viečiami dalyvauti lai 
le. 
idę 
loteris ir vaikučiai. 

EAINi 
\ $125 

DABi! 
| $34 
1 Tik 500 
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1UD0NAS BRŪKŠNY 

odricii Sutaupo Jums Pin 
/ 

porų čebatij jeigu nešiosite Goodrich. 
- juos ilgiau nešiosi negu tikėjiaisi. 
i dėti-nes Goodrich perdevi ir vinis 
arinius čeverykus. 
j eilėj visų^ guminių autuvų kaipo 
rnavima, geriausios rųšes gumą, bu-
į RAUDONA eile ant VIRŠAUS. 

RICH RUBBER COMPANY 
.kron. Ohio. 

I A p a u t u v 
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Padarysime 500 aamųjinksma 

( į IDŲS dirbtuvės 

Nupirks didelį P h o v 

nograpli^ 19^2 mo
delio, kuris grajina 
visokio išdirbimo re
kordus, su raštišku 
Gvarantavimu ant 10 
metų. Šių phonogra-
phų reguliarė k^ina 

nuo $125 iki $200 
PhanograpliŲ su tokia kaina 

LVO 

LR 
KA 

D 

H Jusų pasirinkime iš 25 rekordų, 500 pH 
adatų, taipgi da i man to adata su kiekri< 
phofioprraphu. Ateikite pas m u s ir i 

i Si'i.i'-iuslų phonographų. Kiekvienas pt 
i mūsų mechanikų, 15 metų patyrimo 
ATP GAI.I GERIAUSIAM PASUUNKIMII 
E IR K M > \ NORĖSI, TADA PRISTATYS1 
?RIST.\10.ME VISUR. J E I GYVENI UI 
J. O. O. I>. DALEISDAMI PERMLTRETI P 
?INIG;S . 

LIN SALESROOM FACTORY BĮ 
aalsted St. Chicago, 111 
lara kasdieną nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. 
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LTIJ05AMERI 
ii JA 9Broadv^, NevM 
SeiLIETUV 

PER HAMBUR( 
^ ARBA Ut 

VAŽIUOKIT VESI P 
TIESIU K E 

Lietuviai važiuojant į P 
^ ^ 1 Lenkų juostą (kai 
Visa Trečia Klesa PadaUnt 

Ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 
E S T O K I A I š p l a u k s 

POLOBTIA 1 
Trečios Klasos Kai 

H A M B U R G Ą 9108.50 — PL 
LIEPOJU 9110.( 

Dėlei laivakor. ir žinių kreipk, i 

m 
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LINAVO $150 
)ABAR $48 

leno 
ienų 
tnes VELTUI! I 
honographas yra 
•- A T E I K T A I P 
01. M E S PALAI-
iOf. 
£ MIESTO. P A -
PTRMIAU, 1TEGU 

RANCH / | 
Arti Tailor Str. S 
po p ie ta . r 
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EPOJTL t 
P A R A N K I Ų I R 
ELIU 
Piiiavą aplenkia 
iri dorių) 
ta Į Kambarius 
8-nių LOTU 

• K o v o 8 
V a s a r i o 2 2 1 9 2 2 
inos I: 
CLIAVA $109.60 
.00. 
prie savo agea . 

ROMJ 
kino po 
pirm^jf 
mą. \nsoi 
ir visan 
išorinio 
balkono. 

Pasirc 
kone po 
savo pii 
laikomą 
sius 50 i 

Prade 
IX jki i 
žiai pili 
būti užs 
nei kokii 

j'fai bi 
prieš I 
pirm 50 
grobė sa 

Popež: 
pu pasį 
balkone 
palinkęs 
K virinai 

Taikoi 
parodė i 
kuomet i 
rodžiusii 

Lai 

Konkl 
kunigaik 
klavės n 
pežiaus 
pranešė: 

"Šven 
padaręs 
sargas 1 
Apaštale 
teisių, ki / 

• š 
• 

.ROMi 
kardinol 
ko tuoja 
kimo va 
tuojaus 
palaukus 
diencijoi 
XI. 

Švente 
kardinol 
visais la 
neša į A 
jų veikli 
už nepa] 
se jų da 

"A& i 
tėmijuos 
p o l i t i k ų 

tasis Tė 
nell. *' 
labai da 
naująja 
Aš laim 
Ameribo 
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