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Piaus XI Karūnavimas . K S E K 
ta brangiais akmenėliais. ROMA, vas. 12. — Šiandie 

čia įvyksta šventojo Tėvo 
Piuso XI karūnavimas šv. 
Petro bazilikoje. 

Suvažiavo išvakaro dauge- j damas ta karūną popežiui ant 
lis Šventojo Tėvo gimimų, pa-: galvos sako: 
žįstamų ir žymiausiųjų asme
nų. . mis padabintą tiarą ženklan, 

Suvirs 45.000 bilietų išda- kad esi kunigaikščių ir karą-
linta žmonėms dalyvauti ka-jlių tėvas, pasaulio valdovas 

Vasario 21 d. Ghicagon su-

ARMĖNAMS BOLŠEVIKAI 
NAUDINGI. / 

Tiara yra popežiaus valdžios šaukiama anglekasių organi 
simbolas Del to, karūnavimo z a c i jbs ir geležinkeliečių uni-
metu kardinolas-diakonas dė- ĮJU atstovų konferencija. 

Bus pasitarta anglekasiams 
su geležinkeliečiais susijungus 

rimavimo iškilmėse. 
Karūna, kurią popežiug ka-

runavimo metu ir paskui y-
patingose iškilmėse užsideda 
ant galvos, vadinasi tiara. 

"Pr i imk tą trimis k a r u n o - | p a k e l t i b e n d r ą g e n e r a U g t r e i 

ką' ir sulaikyti visą pramone. 
Nes vieniems anglekasiaras pa 
vojinga pakelti streiką. 

i r mūsų Išganytojo Jėzaus 
Kristaus vikaras. ' ' 

Pati t iara yra auksinė. Be 
kitų brangių akmenėlių j i pa
dabinta 540 žemčiūgų, kurie 

Tai trilypė karūna, papuoš-į nudėti trimig eilėmis. 

AR SENATAS NORI TAIKOS AR KARO * 

WASHIXGTON, vas. 13.— . Po prezidento kalbos sęna-
Aną dieną prezidentas Har- ' tor ia i rimčiau ėmė galvoti a-
dingas asmeniškai nuėjo se- pie tų sutarčių svarbą. I r to-
natan, indavė septynias bu- mis dienomis tas klausimas 
vusioj nusiginklavimo konfe- j spręsti bits pavestas komite-
rencijoj padarytas sutartis ir tui. 
pasakė kalbą. 

Prezidentas ragino senatą 
patvirtinti sutartis. Sakė, kad 
jei senatas nepatvirtins tu 
sutarčių, tai visiems bus aiš-

Prezidentas reikalauja, kad 
sutartys kuoveikiau butų ra-, 
tifikuotos. 

Tos sutartys yra: 
1. Apie karo laivynų gink-

AUSTRIJA ANT BANKRU-
TO KRANTO. 

Bolševikai juos apgina nuo 
turkų. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
VILNIJOS KELIŲ BAN

DITAI. 

v 

VIENNA, vas. 13 — Aus
trijos valstybė smarkiais žin
gsniais tfrtinasi prie bankru-
to. Neturima vilties išsigelbė-

Viskas neapsakomai pab
rango. Bedarbių skaitlius ei
na didyn. 

M0KESTYS NEVEDĖ-
LIAMS IR BEVAIKIAMS. 

ku, kad jis nenori taikos, tik !iiavimosi sumažinimą 

BERLYNAS, vas. 13 — Vo
kietijoje pakeltas sumanymas 
'apkrauti specialėmis mokesti-
mis nevedėlius - i r vedusius, 
neturinčius vaikų. 

2. Apie nardančias laives 
ir nuodijančias dujas. 

nori karo. 
Prezidentas peikė visus tuos, 

kurie į tas sutartis paviršuti- i 
• . „ . . . . . . . »p 3. Apie salas Tvkiąjame 

niai atsineša, į jas nesigilina i , 
ir kritikuoja nei kokius pa- \ 
prastus militarinius sutari- [ 4" A P i e S u v " V a l s t i i ° m s P * 

f vestus mandatus. 
Prezidentas pažymėjo, kadį1 3- A P i e s a l u fortifikavimą. 

su tomis sutartimis nesama 6. Kinijos klausime 9 vals-
jokių juokų. Nes jų nepatvir- ,*ybių sutartis, 
tinimą^ reiškia Suv. Valsti- | T. Kinijos tarifos reikale 
joms karą. 'sutartis. 

!! SAUGOKITĖS INFLU-
ENZOS. 

AMERIKA NEPRIVALO DALYVAUTI 6EN0A 
. x KONFERENCIJOJ 

Dėlto konferencija gal bus gali visai suardyti tos konfe-
atšaukta. 

TJASHINGTON, vas. 13. — 
Čia diplomatų sferose reiškia
ma opinija, kad Amerikos vy
riausybė nusprendė nepriimti 
pakvietimo dalyvauti rengia
moje Genoa konferencijoje. 

Amerikos atsakymas j Itali
jos pakvietimą veikiai bus pa
ruoštas ir pasiųstas. 

Prez. Hardingas, anot dip
lomatų tvirtinimų,% stipriai lai
kosi nusistatymo, kad ekono
minė Europos depresija yra 
vien tik vienos Europos prob
lema. 

Gal pasiųs tėmytoją. 
Jei konferencija mieste Ge

noa tikrai turės įvykti, tad, ra
si, Suv. Valstija vyriausybė 
pasiųs savo kokį-nors tėmyto-

rencijos rengimą-

Sovietų Rusija. 

S. Valstijų vyriausybė pa
duoda priežastis, delko ji ne
gali imti dalyvumo konferen
cijoje. Štai jos: 

1. S. Valstijų delegatai ne
gali bendrai sėdėti prie kon
ferencijos stalo su Sovietų 
Rusijos delegatais, kuomet 
bolševikų valdžia nepripažinta 
de facto. 

2. S. Valstijos negali pagel
bėti tautoms^kurios neįsten
gia pačios savimi rūpintis. S. 
Valstijos dažnai nurodo svar
biąsias Europos ligas, kurias 
pagydžius Europa veikiai pa
kiltų ant kojai. Bet Europa 
nenori pasigydyti nuo tų ligų 
ir tik nuolat šaukiasi Ameri-

ją. Tas bus reikalinga atei- kos pagelbos. Amerika tad 
nieko negali pagelbėti kadir 
norėdama, jei Europa pati sa
vimi nesirūpina. 

ciai. 
Prez. Herdingas yra nuomo

nės, kad kuomet Europos val
stybes suras tinkamus pagrin
dus pastatyti savo ekonominę 
padėtį ir pasiketins tikrai tuo 
žvilgsniu darbuotis, tuomet ir 
Amerika galės duoti šiokios-
tokios pagelbos* 

iTečiaus šiandie Amerikos 
atsisakymas nuo dalyvavimo 

Chicagos sveikumo ko-
misionierius Dr. Bunde-
sen pasiruošė veikti prieš 
galimą čia pasirodyti in-
fluenzos epidemiją. 

;Komisionierius konfera 
vo su teatrų savininkais. 
Tie pasižadėjo su krutan 
čiais paveikslais perspėti 
žmones nuo influenzos. 

Be to, pasižadėjo turė
ti nuolat pravėdintus te
atrus ir juos palaikyti 
kuošvariausiame padėji
me. 

Komisionierius skelbia, 
kad gyvenamieji namai 
turi but kasdien pilnai 
pravėdinami. Kasdien ke
lis kartus langai turi but 
atidaromi. Naktimis lan?-
gai taipat turi but Šiek-
tiek praverti, kad vidun 
galėtų ineiti šviežias o-
ras. ^ 

Žmonės turi kuošvariau 
sia užsilaikyti. 

PARYŽIUS, vs. 13. — A-
merikos pinigai išleidžiami 
Armėnijoje padaro labai daug 
gera to krašto gyventojams. 

Taip sako H. C. Jacąuith, 
artimuosius Rytus šelpti ko
miteto atstovas, kurs tenai iš
tisus metus lankėsi po miestus 
ir sodybas. Susipažino su vi
so Kaukazo ir Anatolijos pa
dėtimi. 

Jacąuith tvirtina, kad ar
mėnai šiandie džiaugiasi, kuo
met jų kraštą užėmė bolševi
kai. Sako, jie bolštvikų nepa
kenčia, nelinksta prie jų mok
slo. Bet džiaugiasi, kad bol
ševikai juos apdraudžia nuo 
turkai teroro. i 

Kitas geras, daiktas šiandie 
Kaukaze, sako tas ypatingas 
atstovas, kad visos Kaukazp 
valstybės sujungtos ir susisie
kimuose nėra jokių sunkeny-ž . 
bių. , 

Seniau taip nebuvę. Iš vie
nos valstybės ineiti kiton ne
buvo lengvas daiktas. 

Tokios tai gerovės padarę 
bolševikai Kaukasui, gi ypač 
armėnams. 

Laikrašt. >'Vilniaus Žodis" 
rašo: Nesti tos dienos beveik, 
kad keliaujantis keliu į Vilnių 
arba atgal, nebutįų užpultas 
'ginkluotų banditų. Provinci
jos gyventojas nuvykęs Vil
niun arba į artimesnį mieste
lį, — negrįžta atgal ir dingsta 
be žinios. Tas pasikartoja vis 
dažniau ir dažniau. Giminių 
ir artimųjų šaukimąsi į vald
žią suieškoti dingusių: tėvo, 
brolio, vyro — lieka be vaisių. 

Laisvamanio Juodrankio 
Išpažintis 

Jau buvo pranešta " D r a u g e " apie tai, kaip Šv. Antano 
parap., Cicero, 111., klebonas, gerb. -kun. Vaičunas, gavo grū
mojantį laišką nuo vieno juodrankio lietuvio su reikalavimu 
2,000 dolerių. 

Tuomi juodrankiu pasirodė Juozas Judikaitis. Policija 
jį suėmę. Vasario 1 d. policijos nuovadoje, Town Hali, Ci
cero, 111., jis išklausinėtas. 

Čionai dedame visą tą išklausinėjimą. Tai to juodran
kio išpažintis. 

NAUJI SVARAI. 

Iš užsienio atgabenta kele
tas transportų naujų įvairaus 
sunkumo prancūziškų kilogra
minių svarų, kurie dabar turi 
būti vietoje senų rusų svari-
nių svarstyklių, panaikintų 
Lietuvoj nuo sausio 1 d., 1922 

GERAI KALĖJIMO SAR
GYBAI 

Cook apskrities Jcalėjimc, 
Chicagoje, sargams įvesta mi-
litarė drausmė ir patvarfcy-
mas. Nes iki šidlei nebuvo ga
lima suvaldyti sargų. 

GREITOSIOS PAGELBOS 
STOTIS. 

Miesto gydytojų susirinkime 
nutartą įsteigti Kaune greito
sios pagelbos stotis. Dvi nau
jos -greitosios pagelbos karie
tos jau rengiamos. t 

ATSARGIAI SU SPIAU 
DYMU. 

CHICAGOJ LANKĖSI 
SZECHENYI. 

Chicagos policijos viršinin
kas įsvakė policmonams areš
tuoti visus tuos, kurie spiau-
klo ant šaligatvių ir viešose 
vietose. 

(Tąsa). 
K. Tamsta pradėjai 11:00 

pirm pietų ir apie 4:00 po pie
tų sakai apsidirbai su tuomi 
ir kitu? 

A. Taip. Tuom laiku aš ap
sidirbau su tuom vienu. 

K. ^Taigi, sakai, šį pabaigei 
4:00! 

A. Taip. 
(Suplėšytas laiškas- sudėtas 

vokan ir pažymėtas No. S). 
K. Dabar, Joe, aš parody

siu tamstai laišką, spauzdintą 
didelėmis juodomis raidėmis, 
kiekviena raidė apie pusės co
lio aukštumo, ir laiškas tokio 
turinio: 

" H . J . VAIČIŪNAS YOU 
ARE OF .THIS CHURCH A 

K. Kada' pagaminai tą di
delėmis raidėmis laišką? 

A. Penktadienį. 
K. Penktadienį ? 
A. Taip, tarpe 12:00 ir 4:00. 
K. Kada parašei ant voko 

"H. J. Vaicww3 be carefuU? 
A. Tą pat dieną. 
K. Taigi, tas buvo pereitą 

penktadienį, ar ne? 
A. jTąip. 
K. Sausio 27 d.? 
A. Taip. Tos dienos skait 

line padėjau šeštadienį. 
K. Ar tamsta šį laišką 

rašei penktadienį, gausio .. 
ar šeštadienį, sausio 28? 

A. Klaidingai dieną pažy
mėjau. 

K. Taigi, tamsta, parašei 
PRIT AND YOU AR RICH/ l a i š k a šeštadienį, gi datą pa 
NOE TO PUT TWO THOU-
SON DOLLEĖS FO THE, A. Parašiau laišką penkta 

Tomis dienomis Cbicagą ap
lankė Ungarijos pasiuntinys S. 
Valstijoms, grafas Lazlo Sze-
chenyi. J is čia turi pažįstamų. 
Nes yra vedęs amerikone. 

LINCOLNO DIENA. 

nj 

Perdidelės armijos. 

3. Amerika aiškiai mato, kad 
šiandie Europoje svarbiausio
ji politinių ir ekonominių ne
ramybių priežastis, tai skait
lingų armijų užlaikymas. Etf-
ropa tai labai gerai žino.'Te-

čiaus atsisako mažinti s 
armijas. 

4 Išėmus vieną Angliją, Eu
ropos valstybės iki šiolei nei 
nemėgina balansuoti savo biu
džetų. 

5. Europos padėties pagerė
jimas priguli daugiausia nuo 
Vokietijos ekonominės padė
ties. Išėmus Angliją, nei vie-

I 

na kita valstybė nesirūpina 
pataisyti Vokietijos ekonomi
nę padėtį, Tečiaus joms no
rėtųsi dar labian aršinti Vo
kietijos padėtį ir tuo būdu vi
są Europą ir toliau klampin
t i . 

—— 
Vakar išpuolė Lincolno die-

bia, taigi j i paminima pirma
dienį, šiandie. Mieste ruošia
ma eilė susirinkimų ir vo-
kaHų vakarų. 

AREŠTUOTI KETURI 
LENKUČIAI. 

xUž keitimą niekam neverto 
(suklastuoto) \ čekio policija 
areštavo: 

John Zając, 11 m., Michael 
Bykowski, 15 m., Kuba No-
wak, 14.m., ir Fred Kuto, 14 
nietų .̂ 

Visi gyvena šiaurinėj mies-
*to daly. 

NORI ATMOKĖTI SKOLAS 
SVAIGALAIS. 

Prancūzai jaučiasi Amerika 
turėtų sutikti. 

PARYŽIUS, vas. 13. — Ka
dangi Suv. Valstijų politikai 
ne kartą prisiminė Europai ne 
miršti skolų, kurias ji kalta A-
merikai, prancūzai jaučiasi į-

atmokėti vynu ir šampanu. I r 
prancūzai jaučiasi, kad jei S. 
Valstijos nori atgauti skolas, 
tai jos turėtų sutikti su tais 
prancūzų norais. 

Tai viskas, ką prancūzai ga
li pasakyti apie tas skolas A-
merikai. 

Pinigais mokėti negalima, 
sako prancūzai.^ iNėra iš ko. 
Prancija iš Vokietijos negau
na tiek kontribucijos, kiek pi-žeisti ir šiandie apgalvoja 

priemones, kokiu būdu jiems nigų reikia išlaikyti skaitlin-
butų galima pas^ųlyti Ameri
kai skolas, kuriįi Amerika ne
galėtų priimti. 

Prancūzai žino, kad S. Val
stijose gyvuoja prohibicija, 
kad svaiginančių gerymų įve
žimas įstatymais suvaržytas. 

Dėlto jie šiandie ir sako, 
kad Prancija pinigais jokiu 
būdu negali atmokėti skolų. 
Atmokėti gali tiktai prekėmis. 
Bet toMomds, kokių Amerika 
negali priimti. 

Būtent* jie sumano skolas 

gą pranou2«ų armiją. 

POLITINĖ KAMPANIJA. 
v 

Chicagoje seka smarki po
litinė kampanija prieš artinan 
čiuosius balandžio mėnesiu 
rinkimus. Kaip demokratai, 
taip republikonai politikieriai 
'dirba išsijuosę. Demokratų 
tarpe yra sutikimas. Bet Chi-

BLACK HAND4 COCIEįTY 
IN CASH NO CHECKS I F 
NOT GON PUT THE MO-
NEY , T H E N YOU GON 
LOŠT YOUR L I F E . NO EX-
CUSE F O Ę THIS BRING 
Y O i m MONEY IN jTO THIS 
PLACE 1446 SO. 50 CT. IN 
TO THE BARN WOLK IN 
FROM THE SMOLL DOOR 
AND PUT AN TOP fTHE 
DOOR AND DO NOT TRY 
TP CACH ME BE. I S E TO 
CACH ME BU|T Yt)U TO 
BE. ISE TO ACH FIRST 
DOOR FROM 15 STR. YOU 
MUŠT PUT IN 48 HOURS 
TIM BRING I N . " 

(Lietuviškai tas laiškas bu
tų ta ip: H. J . Vaičunas. (Tam
sta esi šios bažnyčios kunigas 
ir esi turt ingas. , Dėlto turi 
skirti du tūkstančiu dolerių 
juodrankiu draugijai pinigais, 
bet ne čekiais. Jei neduosi 
pinigų, tuomet prarasi savo 
gyvastį. Nei kokio atsiprašy
mo. Atnešk pinigus šion vie
ton: 1446 So. 50 e t , tvartu
kamv Ineik per mažąsias du
ris ir padėk ant viršaus du
rių. I r nemėgink mane pa
gauti, nes kitaip pats busi nu
tvertas. Aš dabosiu prie pir
mųjų durių iš 15 gat. Pinigus 
turi padėti į 48 vai. la iko) . 

Ant kitos pusės antrojo laiš
ko lakšto štai kas pažymėta: 
% " B I G DOOR" " B A R N " 
" SMOLL DOOR" "HOUSE 
NO. 1446 15 6 T R . " "50 CT . " 
Nupiešta namai, inėjimas tar
pe namų' ir tvartuko (gara-
džiaus) ir pats tvartukas. 

Ant laiško voko pažymėta: 
" H . VAIČUNAS BE CARE-
FUĮ .L ." y : 

(Pirmas laiško, lapas pažy
mėtas No. 4, antrasis to paties 

dėjai penktadienio? 

dienį ir šeštadienį tą kitą. 
i K. Taigi, laišką No. 2 para
šei šeštadienį, tai kada para
šei tą suplėšytą laišką? 

A. Penktadienį. 
K. I r laišką pažymėtą No. 

4 ir No. ,5 ir voką No. 6 su 
didelėmis juodomis raidėmis 
parašei tą pačią dieną, kuo
met parašei ir tą suplėšytą? 

A. Taip. 
K. Parašęs laišką No. 4, No. 

5 ir No. 6, kuris yra didelė
mis juodomis raidėmis, ką su 
juom padarei? 

A. Laikiau kišeniuje. 
K. Kaip ilgai laišką laikei 

kišeniuje? 
A. Iki šeštadienio. * 
K. Taigi, turėjai kišeniuje 

iki šeštadienio? 
A. Taip. 
K. Iki kokio laiko šeštadie

nį? 
A. Kuomet įmečiau laišką 

dėžutlėn- buvo 11:00 valanda. 
K. Tamsta turėjai laišką 

kišeniuje nuo penktadienio iki 
11:00 šeštadienį ? 

A. (Taip. 
K. Ką tamsta padarei su 

laišku 11:00 valandą šeštadie-
nįf 

A. Aš jį įmečiau dėžutėn 
ties durimis. 

( B u s daugiauX 

cagos republikonų bossai su
siskaldę į srioves ir skerdžia- laiško lapas No. 5. Vokas 
si. Np. 16). \ 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų w 
mainant nemažiau 25.000 
vasario 11 d. buvo tokia pagai 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.32 
Prancijos 100 frankų 8.40 
Italijos 100 lirų 4.70 
Lietuvos 100 auksinų .51 
Vokietijos 100 markių .51 
Lenkų 100 markių .03 
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LIETUVIŲ KATALIKU. DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyros nedėldienius 

P R E N U M E R A T O S K A I N A : 
Metams $6.00 
Puse i Meto $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašyruo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir se lnas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pini
g u s į registruotą laišką. 

1 'DRAUGAS'• PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
ffttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiifiM 

BULGARŲ LIAUDIES 
VALDŽIA. 

Jau du metu praėjo, kaip 
Bulgarijoje gyvuoja liaudies 
valdžia. J a i vadovauja gudrus 

ri pasiduoti ir kuomet nepa
siduos, turės pakilti kruvina 
revoliucija. N • 

Senai yra žinoma, kad kas 
kita yra teorija, gi kas kita 
praktika. Kalbėti apie viską 
galima, bet tas kalbas vykin
ti praktikon — tai jau kitas 
dalykas. įj 

Valdyti valstybę ne vien 
reikia mokslo, bet specialio 
dar tam tikslui prisiruošimo. 

Tų ypatybių trūksta bulga
rų liaudies valdžiai. I r todėl 
toji valdžia smunka ir pasku\ 
save šalį tempia vargan, su
kelia naujas nelaimes ir aud
ras. 

ABRAHAM LINCOLN. 
Vasario 12 dieną Suv. Vals

tijos mini Abrahamo Lincolno 
socialistų pusbernis Stambu-' gimimo dieną. Tai oficialė val-
linsky. J is skaitosi premiera^. 
Kiti ministerių kabineto na
riai — daugumoje valstiečiai. 

Ta Bulgarijos valdžia va
dinama liaudies valdžia, nes 
valstiečiai atstovauja liaudį. 

Liaudies valdžia pakilo Bul
garijoje todėl, kad šalies sei-
man pateko dauguma valstie
čių atstovų. Tie valstiečiai 
atstovai, kurių daugelis nemo
ka nei pasirašyti, atlaikė 
priešseiminį susirinkimą ir 
nutarė šalies valdžią paimti 
savo rankosna. 

Suprantama apie tai jiems 

stybės šventė. 
A. Lincoln buvo Suv. Vals

tijų prezidentas nuo 1861 iki 
1865 m. J is pagarsėjo visame 
pasauly tuomi, kad panaikino 
čia viešąją juodų žmonių ver-

Del vergijos panaikinimo 
dalis pietinių valstijų mėgino 
atskilti nuo didžiosios respu
blikos. Kilo civilis (naminis) 
karas. Pietinės valstijos buvo 
nugalėtos tuomi pat ir pati 
viešoji juodukų vergija prany
ko. 

A. Lincoln buvo kilnaus bu-

niekais. | 
Kiek palaukus jo tėvai per

sikėlė gyventi Illinois valsti
jom Tuomet jau Lincolnas bu
vo paaugęs. Tėvui buvo didelė 
pagelba. Paskui jaunas Lin
colnas gavo pašalimų darbu. 
Galop beskaitydamas knygas 
ir besilavindamas pasirjžo pa
likti advokatu. J o troškimai 
įvyko. Pats per save iš kny
gų kiek tuomet buvo reikalin
ga advokatui išmoko, išlaikė 
kvotimus ir įsikūrė ofisą 
Springfielde, UI. Už kelių me
tų jis išrinktas atstovu sena-
tan, gi 1860 m. republikonų 
partijos nominuotas kandidatu 
į prezidentus ir išrinktas. 

Dar prieš Lincolno inaugu
raciją del smerkiamos juodųjų 
žmonių vergijos 7-ios pietinės 
valstijos atsimetė ir pasivadi
no Konfederuotos Amerikos 
Valstijos. 

Užėmęs prezidento vietą 
Lincolnas paskelbė, kad tos 
valstijos be visų valstijų su
tikimo negalėjo atsimesti nuo 
respublikos, taigi prieš atsime-
tusias pakeltas karas. 1863 m., 
to civilio karo laiku, prezi-! 
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LAIŠKAS IŠ ROMOS 
LIGA IR MIRTIS BENEDIKTO XV. 
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ŠV, MALAKIJAUS PRANU 
ŠYSTĖ APIE BUSIMUS 

POPIEŽIUS. 

Roma, 

Sausio 22 dieną. 

Popiežius mirė. Pasaulis ap
siniaukė, liūdi ir rauda. Už
geso didelio proto ir geros šir
dies žibintas. 

Kiekvienas kas jis butų — 
katalikas ar ne, tikintis ar ne, 
net Bažnyčios priešas, pripa
žins kad Benediktas XV buvo 
įstabus gerumo pavyzdis, pro
to, valios jėgos milžinas. 

Anksti, 5 vai. ryto, Benedik
tas XV visuomet keldavosi; 
jis laikydavo mišias koplytėlė
je kuri buvo čia pat šaly jo 
miegamojo kambario ir paskui 
dirbdavo ligi 11 vai. nakties be 
atvangos. Pusvalandžio pietus 
ir vakarienė nutraukdavo dar
bo valandas 

Savo fizine išvaizda popie-

sugestijų pakišo Stambulins-1 do žmogus. J is gimė Kentucky 
ky, kurs skaitosi liaudies ge
radariu. Girdi, inteligentija 
per 40 metų Bulgariją valde, 
tai delkogi dabar patys vals
tiečiai to negalėtų atlikti? JuJ*. 

valstijoj vasario 12, 1809 m. 
vienoje bakūžėje. Jam einant 
7 metus jo tėvai su šeimyna 
persikėlė gyventi Indiana val
stijom 

fžius ne imponavo: liesas ir 
dentas Lincolnas su proklama-1 'nepavydėtino grožio. Sakoma, 
cija paliuosavo visus vergus. 

1865 metais baigėsi civilis 
karas. Vergija buvo panaikin-
ta. 

kad 1914 m. kuomet pradėjo 
kalbėti apie jo kandidatūrą, 
pažytpėta kad kardinolas Del-
la Chiesa neturi imponuojan-

Tais pačiais metais F o r d į ^ o s figmros šv. Petro sostui, 
teatre, Washingtone, prezi- i Bet kuomet prisiartindavai 

prie to lieso ir kuklaus žmo
gaus, galėjai įžiūrėti jo galvo-

dentas Lincoln mirtinai per
šautas ir ant rytojaus mirė. 
Tą žmogžudystę atliko pieti- j-'J© i r ugnyje jo akių kurios 
nių valstijų aktorius John . ^ r ė jo per akinius, tokia ka-
VVilkes Booth. J is pabį&o irl^akterio (brido) ir valios tvir-

Bųlgarija yra valstiečių" ša-! Lincoln neturėjo progos fi
lis tad ir šalies valdymas jiems giau lankyti mokyklą kaip 
turėtų prigulėti. vienerius metus. Būdamas vi-

Valstiečiai laimėjo. Stambu-1 sai jaunas turėjo gelbėti tė-
linsky stojo jų priešaky. Iš vi- vus. Bet j i s turėjo ypatingą 
sų valdiškų vietų pašalinta dovaną — labai mylėdavo skai 
šviesuomenė. Jų vietas užėmė tyti knygas, 
valstiečiai. Pradėta vykinti vi- Tais laikais knygų buvo ga-
sokiausios reformos ir vis to-1 Įima gauti tik didesniuose 

slapstėsi, tečiaus paskui suras
tas ir nugalabintas. 

Į Ve kodėl Suv. Valstijoms 
Abrahamo Lincolno vardas ir 
atminimas yra brangus ir jo 
gimimo diena minima. Tokių 
žmonių pasaulis nedaug tetų-
rejo. < » 

Prancijo s ir Anglijos premi-
jerai (ministerių pirmininkai) 
vis dar veda derybas. Puanka-

kios, kokios tiko valstiečių kultūros centruose. Jaunas ' rė spaudžia Lloyd Georgės, 
norams. j Lincolnas pėsčias arba raitas 

Šiandie toji bulgarų liaudies keliaudavo į artimesniuosius 
valdžia taip nusmuko nuo ko- miestelius ir tenai pasiskolin
to. Taigi ji pasuka atgal. Pra- davo visokio turinio knygų. 
deda eiti atžagariai, kas reiš- Namie būdamas dienomis ukė-

i 

kia valdžios bankrutą. ;je dirbdavo, gi vakarais prie 
Šiandie ji dar smaugiasi, balanos ar sukurtos ugnies 

nes parlamento sąstate neįvy- > skaitydavo, 
ko atmainų. Valstiečiai neno-1 Tas skaitymas nenuėjo jam 

kad Anglija daugiaus nega 
moraliai paremtų Pranciją 
kuomet vokiečiai bandytų ją 
pulti. 

• 

Per pastaruosius penkis me
tus Illinois valstijoj ugnis su
naikino $87,D67,615 vertės nu
osavybės. 

tyibę, proto lakumą kad ste
bėtis reikėjo. 

Tuomet »ąnprasdavai kad 
jo maža baltoji ranka kurią 
bučiuodavai, mokėjo pasaulį 
sverti geriaus negu by kokio 
ministerio, karaliaus ar impe
ratoriaus ranka. 

Iš savo dirbamojo kamba
rėlio, tas žmogus korespon
davo su visu pasauliu; nebu
vo to žemės sklypo, nors ir 
vargingiausio kurs nebūtų bu
vęs santykiuose su Benediktu 
XV; ir Benediktas XV norėjo 
viską matyti, viską skaityti, 
patsai atsakinėti. J is domėjosi 
visu pasauliu, 0 pasaulis juo-
mi. 

Laiškai, telegramos, knygos 
ir tūkstančių tūkstančiai poli
tikos, religijos klausimų ap-
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versdavo jo stalą. Benediktas 
XV surado laiko į visą paž
velgti, visa apsvarstyti, tvir
tinti arba atsakyti, visiems 
duoti patarimą. 

Jo pasirjžimas. 

Nepaprastas atsitikimas. Be
nediktas XV paliko dvasinin
ku tik užbaigęs advokato 
mokslus. 

Kad įrodžius jo karakterio 
tvirtybę užtenka atpasakoti 
kaif? jis paliko kunigu. 

J is buvo beveik vaikas, kuo
met vieną dieną, jis atėjo pas 
tėvą ir, pasisakė norįs palikti 
kunigu. Tėvas nusijuokė ir at
sakė, kad, visųpirma, jis už
baigsiąs gimnaziją (licėjų), u-
niversiteto mokslus, gausiąs 
advokato ar gydytojaus diplo
mą, kaip jis norėsiąs, ir tik 
vėliaus pasikalbėsiąs su juo a-
pie savo kunigystę. 

Jaunikaitis nulenkė galvą 
prieš tėvo valią, bet pridūrė: 
"Be t užbaigus universitetą ar 
leisi man būti kunigu?" Tėvas 
pažvelgė į sūnų ir atsakė: 
"Taip , kuomet tu turėsi uni-

J j Pijaus XI viešpatavimo žymė: 
Neįbaugmamag Tikėji

mas. 

Kas buvo sv. Malakijas, a-
pie kurio pranašystes dažnai 
yra kalbama ir rašoma, kuo
met popiežius miršta ir nau
jas yra išrenkamas? Buvo tai 
vienuolis gimęs Armaghe Ir-
landijoje 1094 m. Išrinktas į 
Commerthe vyskupus, pastatė 
vienuolyną, vėliaus paliko ar
kivyskupu ir gyveno Arma-
ghe. Popiežius Klemensas I I I 
priskaitė jį prie šventųjų lap
kričio 2 d. 1191 m. J i s buk tai 
pranašavo nuo 1148 m. apie 
busiančius popiežius pradėjus 
nuo Klemenso I I iki pasaulio 
pabaigai. Jo pranašavimu per 
tą laiką gyvens 112 popiežių. 

Apie buvusius keturis po
piežius mūsų laikais šv. Ma-
lakijaus pranašystė taip skam
ba: Piją IX vadino: "Kryžius 
Kryžiuje" (Crux in Cruce), 
tai yra, kad daug turės išken
tėti; Leoną XII I vadino :"Švie 

įsa iš šviesos" (Lumen de Lu-
mine), t. y. kad jo viešpatavi
mas bus garbingas ir Bažny
čiai daug naudos atneš; Pijų 

ffcroiteto diplomą.galėsi būt i . ' ' j j ^ ^ į ^ « D e g a n t į 
Jiedu daugiaus apie tai ne

kalbėjo. 
/ M e t a i slinko, jaunasai mar
kizas Delia Chiesa išėjo pui
kiai mokslus, gavo advokato 
diplomą Genuos universitete. 

ri 
ug

n i s " (Ignis ardens), t. y. kad 
bus karšto, gyvo tikėjimo; o 
apie dabar mirusį Benediktą 
XV sako: "Religija žmonių 
apleista" "(Religio depopu-
lata). 

Tuomet jis prisiminė tėvui. xr ' . „ . v. 
.y . . . . fi i p Kas link tų popiežių, tai pra-

našystė tikrai žymia dalimi iš
sipildė. Prie Pijaus IX Bažny-

go pasižadėjimą, kurio sunūs 
išlaikė savo pasirįžimą, suti
ko su jo norais,jis pasakė taip, 
ir Della Chiesa įšvęstas kuni-
guosna, pakeltas į kardinolus 
ir į popiežius. 

Gi nun Bažnyčios kunigaikš
tis mirė. Jo mirties žinią pas-
kelbė tokiu, būdu. Uždaro Va
tikano bronzinius vartus, sus
kambino šv. Petro bazilikos 
didžiuoju varpu, o jį pasekė 
visi Romos bažnyčių varpai t 

Didysis Vatikano varpas vi
sa valanda ilgiaus už kittis 
skambino ir dabar per visą 
savaitę saulei besileidžiant jis 
graudina mus ir visą pasaulį— 
popiežiaus mirtį skelbia. 

(DAUGIAU B U S ) . 
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kad saulei pasirodžius ant 
dangaus išsiblaško ūkanos ir 
tamsybės išnyksta, taip Baž
nyčios padėtis, jam ilgai vieš
pataujant, labai daug pagerė-
Ijo, tikinčiųjų skaičius dešim
timis milijonų pasidaugino, 
daug naujų vyskupijų įsteig
ta, santykiai su kitomis vals
tybėmis atnaujinta. 

O apie Pijų X galima pa
sakyti, kad tai buvo popie
žius, degantis meilės ugnimi 
Dievui ir žmonėms,o ypatingai 
vargšams ir nelaimingiems, o 
savo gyvu tikėjimu visiems 
pavyzdžiu buvo. 

Benediktui XV viešpatau
jant, dėlei baisaus karo ir be
dievių pastangų tikrai daug 
žmonių neteko doros, neteko 
tikėjimo, o ką jau tekalbėti a-
pie Rusiją, kurioj bolševikai 
milijonus tSkinčiųjų išnaikino 
ir religiją visokiais budais ar
dė ir naikina. 

Apie dabar išrinktąjį popie
žių Pijų XI, ta pranašystė sa
ko, kad bus: " F i d e s intrepi-
Ha" tai yra neįbauginto tikė
jimo; apie busimą: "Pas tor 
angelicus" t. y. angeliškas 
Ganytojas; paskiaus: "Pas to r 
et n a u t a " t. y. Ganytojas ir 
jurininkas; toliaus "F los flo-
r u m " — gėlių Gėlė; sekan
čiai: "De medietate lunae" 
lietuviškai apie mėnulio pusę; 
toliaus bus " D e labore solis" 
— apie saulės darbą; pas
kiaus: "Gloria Olivae" t. y. 
Alyvos Garbė. 

Paskutiniuoju bus: "Pet rus 
Romanus' ' — Petras Rymietis, 
kuriam popiežiaujant Roma 
miestas bu s sunaikintas i r pas 
kui seks pasaulio pabaiga ir 
Paskutinis Teismas. Ar tos 
pranašystės yra tikros, apie 
tai Bažnyčia ^avo ištarmės ne
išdavė, todėl kiekvienas žmo-
gu s gal tam tikėti ir gal ne
tikėti t. y. palikta jo nuožiū
rai. Sijojant jas per istorinės 
kritikos rėtį, negalima paremti 
jų autentiškumo (t. y. kad jos 
būtinai butų šv. Malachijaus), 
o taipat neįtikėtinas nurodytų 
popiežių skaičius. Pr. M. 

H KUN. J. ŽIDANAVTčIUS J 

ŠVENTOS AKVILINOS 
KANKINES MIRTIS į| 

(Tęsinys) 

TEKLYTĖ: Širdingai ačiū tau, Ak
vilinėlę, už tavo užuojautą mano nelaimė
je. Teikis tik paklausyti, kaip jis elgiasi 
su manim. Dažnai įpykęs, įdūkęs, lyg 
pasiutęs pagriebia mane už pečių, ranko
mis daužo man galvą ir veidus, drasko 
ir smaugia taip skaudžiai, kad tiesiog 
apalpstu, apmirštu. Štai, kad ir šiandieną 
veik pusgyvė išsprudau iš jo rankų ir į-
bėgau bažnyčion pasislėptų. Sakyk, Akvi-
linėle, kaipgi aš galiu pas tokį tėvą grįž
t i ! Del tavo Dievo meilės, kurį tu taip 
karštai myli, neversk manęs grįžti pas jį. 
Priglauskit mane ir užlaikykit mane pas-
laptv. 

SCENA V. 

EMERENCIJA (įeina kambarin stai
ga ir kreipdamosi j Akviliną): Panaite, 
pranešu tau žinią, kuri tiesiog paliečia 
tavo ypatą. Beje, pily pasklido kalbos, buk 
mūsų pilies viršininkas sužinojęs, kad tu 
esu krikščionė... (Iš baimės visa dreba). 

SCENA VI. 

AK VILA: (įeina kambarin, ir kreip
damosi į Emerenciją): Pasakyk, Emeren-
cija, kas su tavim atsitiko, kad tu išba
lus ir visa drebi, lyg būtum ko labai iš
sigandus! 

EMERENCIJA: Šiurpuliai apėmė ma
ne... Visa drebu... išsigandau ir, kur-gi ne
drebėsiu... Štai jums, mylimoji ponia, iš-
siuntus mane ieškoti Akvilinėlę ir perėjus 
man plačiąją gatvę, pamačiau susispietus 
nemažą žmonių būrelį, tylom bešneku
čiuojant. Aš norėdama sužinoti, ką jie ten 
kalba, sustojau pasiklausytų. Staiga paju
tau, kad kas tai mano pečius, lyg replė- Į 
mis, sučiupo. Išsigandus, dirstelėjau'užpa
kalin ir pamačiau karininką, kurs pažinęs 
mane rųščiai sušuko: "Girdėjau, kad ta
vo ponia pas save slaptai užlaiko Votuzi-
jono, teisėjo, dukterį Teklytę, pabėgusią 
nuo jo šiandieną. Tai-gi, pasakyk man, 
ar tai tiesa! Nes man įsakyta ją surasti 
ir į namus pervesti pas tėvą". Jam atsa
kiau, kad aš nieko nežinau apie tą. (Bffifc-
rencija rodo į Teklytę ir toliam tęsia): 
Ar tik ne tu esi, apie kurią aš čion pasa
koju? Jeigu ji iš'tikrųjų yra Voluaijono 
duktė, tai meldžiu ją kuogreičiausia iš na
mų prašalinti. 

TEKLYTE (tą išgirdus, glaudžiasi 
prie Akvilinos ir gailestingai kalba): 

Brangi Akvilinėlę, aš neisiu iš jūsų namų! 
Susimildama, užtark "už mane pas savo 
motiną, kad man birtų leista čion pasi
likti... 

SCENA VII. 

(Staiga įeina Entropija su keliomis nelais-
vėmis). 

J ĘUTROPIJA (rodydama ranka į Tek 
lyte): Štai ji, Tebelytė. Ačiū dievams, sura
dau. Nelaisvės, riškite ją virvėmis, kad ki
tą syk neišsprųstų. 

(Nelaisvės riša TelsLftę, kuri nesiduoda ir 
ptrftdsi.) 

TEKLYTĖ (nelaisvių rankose risoma 
virvėmis): Meldžiu, pasigailėkite manęs, 
neveskite į namus. Vai, geriau man čion 
numirti, negu grįžti |>as tėvą ir vėl jį ma
tyti. . / 

EUTROPIJA: Kelkis, Teklyte. Ne
laisvės, prasišalinkime iš krikščionių na
mų ! (Nelaisvės varu stato sėklytę ant ko
jų, o Entropija kreipdamosi į AkviBna): 
l*u-gi, panaite, už teisėjo Voluzijono duk
ters Teklytės paėmimą į šiuos namus ir 
juose jos Užslėpimą, jau esi nuteista mi-
riop. (Hfcveria Tekiyte i r įpykus trenkia ją 
aftt grindų, po to vėl aH^£te$^HSi į Akvi-
liią, ttpftai **f%): Kokis tavo, panaite, 
vikrumas! Saldžiais, matomai, žodeliais; 

čia labai daug nukentėjo. Į-
vairių priešų ir masonų pas
tangomis pasistengta, kad Baž 
hyČios arba šv. Petro žemė, 
kurią pojriežiai valdė nuo tūk
stančio su viršum metu, tapo 
jiems atimta. Pijus IX buvo 
priverstas du kartu bėgti iš 
Romos, revoliucijoms tenai iš
kilus. Karaliai nutraukė dip
lomatinius santykius su Apaš
tališku Sostu, Vokietijoje ki- p j j u s X I yra autorių 
lo dideli katalikų persekioji- knygų ir vartoja 26 kalbas 
mai ir t. t. Žodžiu sakant daug Konklavės išrinktasis yra ne
įvairių persekiojimų ir smu- paprastas kalbininkas ir auk-
gių patyrė Pijus IX. Stos vertės mokslininkas — 

Užtat prie Leono XIH kaip eruditas. 
m • m » 
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lyg saldumynfliais,' mokėjai paviliuoti tei
sėjo Voluzijono dukterį, o gal dar maniai 
paversti ją krikščione! 

(Eatropija su nelaisvėmis išsiveda s ė 
klyte). 

SCENA VIII. 

AKVILA; O gailestingasis Dieve, 
gelbėk nelaimingąją mergaitę, kad ji ne
nukentėtų nuo įpykusio ir rųstaus tėvo. 

AKIVILINA: Vai, kaip aš išsigan
dus!... Visa drebu!... 

AKVILA 7 Mylimoji mano dukrele, 
eik koplytėlėn ir karštai melsk Viešpatį 
Dievą, kad J is sustiprintų tave ir, jeigu 
prisieis įnirti u i šventą tikėjimą, kad ga
lėtum drąsiai mirti kankinės mirtim, kaip 
jau ne viena už jį mirė. (1*110 tarpu Akvi-
lina eina koplytėlėn. Akvila šaukia ją at
gal ir sako): Akvilinėlę, dukrele! Tik nie
kam neišsitark, kas šiandien pas mus at
sitiko. fAkviliaa išeina). V 

SCENA IX. 

AKVILA (giliai uisim^olusi, vužftš-
čluodama po kambarį, kalba): Viešpatie 
Jėzau, Tu, kurs del mūsų išganymo ken
tėjai, nešei sunkųjį Kryžių ant Kalvarijos 
kalno ir prikaltas prie to Kryžiaus, fcu-
miriai, begaline savb meile teikis sustip
rinti mano dukrelės jėgas, kad ji galėtų 

noriai ir drąsiai mirti už tikėjimą. Taip-gi, 
suteik malonę ir man, kad ir aš galėčiau 
šu savo dukrele už tikėjimą mirti, jeigu 
butų tokia šventa Tavo valia it, kad po 
mirties, Tu, gailestingasis Viešpatie, teik-
tumėig neatmesti mūsų sielų, bet priimtum 
,į savo Angelų ir Šventųjų karaliją. Vieš
patie, neatmesk, bet teikis išklausyti nuže
mintos Tavo tarnaitės maldavimo. 

Uždanga nusileidžia. 

ANTRASIS ATIDENGIMAS. 

Vaizdas rodo beveik tą patį Balioną, 
ką ir pirmame atidengime. Akvila, klūpo
dama klaupykloje, meldžiasi; prieš ją Kry 
žius ir popieros rifelis. 
\ SCENA I 

Įeina Akvilinos draugės — Buzebija 
ir Maksencija — pabarškinę pirm į duris. 

AKVILA Oš^ppftmosi į jas, prašne
ka) : Mielos mano mergelės, didžiai džiau
giuos, matydama jus taip linksmas ir lai
mingas! (Pati i r g i stengiasi prieš jas už 
šiepti savo skausmą it nudaoti linksnro-
mfc). Esu tikra, kad atėjote pasikalbėtų su 
mano Akvilinėlę, taigi ačiū jums už tą 
prielankumą ir draugiškumą. Aš tuojau 
ją pašauksiu čion. <Pravėr*si dūris fc šau-
«&) : Dfkš, tfnkfėle, *sku?bėk! Brtragesat-
ėjo tavęs atlankyti. (Bus daugiaus) 
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OR. A. h RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S 

4442 South Westcrn Avcnue ŠE 
Telefonas Lafayette 4146 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 po?5 
>ietų ir 7-8 vakarais. N e d ė l d i e - S 

Snials t iktai po pietų 2 iki 5 v a l . S 
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'hFiiaitititi:i« 

W*$%%^&^^ »dį[ 
U 

X DR. 6. M. 6LASER 

to 

; aqaja.**s.3 &*aAa&s,o**A&a2AtA« 
ffice TcL Blvd. 7820 įC 

Franesinias *£ 

* D . M . T . S T R I K 0 L ' 1 S £ 
Lietuvis £> 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą } 

4601 SOUTH A S R X A N D A V E . 
/ A L . : 10:30 iki 12; 3:30 lkl 5 lr^c 

S «:S0 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 
N a m . : 2914 W. 4S St. • 

Tel. Lafayette 2«3 į 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. VezeSis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND A V E N U E J 
ARTI 47-tos Gatvės. 

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

2 
Praktikuoja SO metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St., 
į l v e r t ė 32-nd St., Chieago, 111. 

SPECMALISTAS 
^Moteriškų, Vyriškų ir chronišką 
1 iigq-
& Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 
įįhki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak.4^ 
SNede l iomia nuo 10 iki 2 po p i e t ų . S 

Telefonas Yards 687 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave, 
Tel. Yards 094 

O F I 3 0 VAL.: 
8 iki 10 v. ryto. 1 iki S ir 7 iki 
9 v. 

|l"el. Hakt lmls ir nedėl ioj p o pietų 
Ou kianti 1224 

w 

\ 

i CHICAGOJE. * 

l • • • • • » W » i • . • • -4 
MOTERŲ VAKARAS. 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

Gydau Be Vaistu ir Be Operacijos-** 
10737 S. Miehigan »ve . 
N u o 8 iki 12 vai. ryte. 

418 W. 45 Str. Chieago. 
(Pr i e Western Avetiue) 

Nuo 2 iki 7 vakare. 

OR, S. NAiKELiS 
LIETUVIS 

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

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

Nedėliorais nuo 10—2 
Telefonas Yards 2344 

S/©.®'©'!/®, e.-®/®.?? 'g/©. ® ̂  -©/© -§> ?. ,&/®.'®/®,'® -g/® & 

Telefonas Von Bureu 204 
Res . 1139 Independenec Blvd. 

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

Vaikų ir visų chroniškų l igų. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—S p o 
pietų, 7—8 vak. Ncdėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str., Chieago 
Telefonas Drover 0693 

'£'©'©42.®.$.®.®. l'fc'O %&•'&&'&'&'§%&&&&&%•'% 

j DR. CHARLES SEGAL S 
{ P e r k ė l ė savo ofi-ų po n u m e r i u i 
1 4 7 2 9 SO. A S H L A N D A V E N U E $ 

j SPECIJALISTAS • 
Dikivų, Moterų ir Vyrų Ligų 

• V a i . : ryte nuo 10—12; nuo 2—5 į 
mpo pietų; nuo 7—8:20 vakare, a 
gNedeHomis; 10 ikt 1. 

Telefonas Drexel 2880 * 

DR. M. STAPULI0N1S 
N A P R A P A T H 

GYDAU B E GYDUOLIŲ I R B E 
OPERACIJV 

Ofisų Valandos: 
S347 Emera ld Avenne 

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

791 W. 18-th- Gatvė 
N u o 7 lkl 8 vaicare. 

DR. R. C. GUPLER 
CHIRURGAS 

Rainp. Oakley Ave. Ir 24 Gatvės! 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 pof 

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel .: Canal 1713—241 
Res . Tel.: Midway 5512 

mšk 

l W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

i 
I 
l 
$ Ofisas Didmiesty j : 
I 29 South La Salle StreM 1 

Kambaris 324 
Telefonas Central «396 

I V%karai5. 812 W. 3Srd 
Telefonas: Yards 4«81 

st ! 

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

Philadelphia, Pa. — Vasario 
5 d. Liet. K. Mot. Saj. kuopa 
surengė teatrą^ vaidino ^Gra
žioji Mageliona". Veikale su
painiotos idėjos. Bet nesant 
geresnių ir aptašytos publikos 
buvo mėgiamas. Gražus rūbai 
ir puikios dekoracijos, o taipo
gi artisčių ir artistų išsilavi
nimas darė vakarą įspūdingu. 

Choras ir kuopos pirm. p. 
J. Poškienės senovės gražios ir 
labai jausmingos dainos puošė 
ir įvairino vakarą, už tai p. 
Poškienei (Vystančiai šakelei) 
publika nesigailėjo aplodismen 
tų. i JfC 

Publikos buvo pilnutėlė sve
tainė, nors tą paėią diertą, jau 
antrą kartą 'buvo vaidinta, 
po piet vaikams, o vakare su
augusiems^. 

Rengėjos ir vaidintojos va
karo: p. J. Poškienė, p. Va-
lašiniutė, p. Misiunytė, p. Un-
«4*uraitė ir p. Balčiūnienė. Baig 
ta tautos himnu. Panašių Šo
kių Lietuvoje rengiamuose va
karuose nebuvo. Apie 11 vai. 
publika patenkinta teatro įs
pūdžiais ramiai skirstėsi na
mon. 

Lietuvos vakarų rengėjai im
kit pavyzdį iš Amerikos Liet. 
Katal. Mbterų Sąjungos ren
giamų vakarų. Tuomet po va
karų neskaudės galvų ir neap-
leisite darbų. Valio! Liet. Ka
tal. Moterų veikimas Lietuvo
je ir Amerikoje tėvynės ir 
Bažnyčios labui. 

Kun. P. Kasčiukas. 

VAIDINO "ŠVĘSTOJI NAK 
*rw\ -PAVYKO. 

Siotix City, Iowi. — Vasa
rio 5 d. mūsų gert^ vargoni
ninkas S. Simonavičius suren
gė gražų vakarą parapijos 
naudai. Atvaizdino trijų veik
smų operetę /'Šventoji Nak
tis". Ši veikalą buvo priren
gę vaidinti Kalėdų dienai, bet 
kaip buvo streikas tai turėjo 
atidėti ant toliaus iki streikas 
užsibaigė. 

Vakaras labai gerai pavyko, 

ginys. 
Visų pirmiausia gerb. kun. 

M. J. Kazėnas su 50 minis-
trantų išėjo iŠ zakristijas, 
jttos sekė būrys mokyklos vai
kų. Varpams sdgalidus visi 
pradėjo eiti į bažnyčią. Pir
miausiai ėjo ministrantai neš
dami rankose gėles, paskui 
dešimts ministrantų nešė jo 
karstą. Paskui jį sekė jo nu
liūdę tėveliai ir mokyklos vai
kai. 

Bažnyčia buVb pilna žmo
nių, jog žiūrint į tą viską ra
mino žmOgų, "kad taip netur
tingam vaikui viskas buvo 
taip gražiai ir tvarkiai pri
rengta. 

Po Mišių gerb. kun. M. J. nes visi buvo p. Šimonaviciaus 
gerai išlavinti, kaip vaidini- į Kazėnui atgiedant psalmes už 
me taip ir dainavime. P. S. Si- į numirusius išlydėjo jo kūną 

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

Miesto Ofisas: 
į.7 S. Dearborn S t . Roo«n 104C| 

Telefonas: Central 1774 

iZŽ. 

':. Di\ M- Stupnicki| 
3107 So. Morgais Street 

CHICAGO, n J J W O D š g 
Telefonas Vards 5033 

^
Valandos: — 8 Iki 11 Ii ryto:}!] 
S po pietų iki t vak. Nedėl io į! 
a\la t.oo i lkl t vai. vakar© u 

i 

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

Tel. Ganai 2118 
Valandos: l t ryto iki 8 vakare 

J G y v e n i m a s : — 2811 W. 63rd Str. Į 

Tel. Prospect 8488. 

• — 
TeL Caaal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
Lietuvis (lydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 Sonth Hals ted Street 

• Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 lk_i4 \ 
po pie tų; t lkl 8 vakare 

Vakarais: 8231 S. Halsted St. 
^ Telefonas: Boulevard 663. w I 

a >: 
J. P. WAITCHES 

Lavvyer 
LI E f C VIS ADVOKATAS 

lHen. R. 511-127 N. Dearborn St. f 
Tel. Dearborn 8096 

Vakarais: 10736 F. \Vabash Ave. J 
Koseland Tel . Pu l lman 6377 Į 

*{Tel. Randolpn 2898 M 

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 SaUe Street 
Roora 1303 I 

J Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų f 
j^Namų Tel. Hyde Fark 3 3 a s _ J 

: ; - . . . - . . . - -

j Telefonas Ganai 5395 

i JOHN 6. MEZLAISKIS Į 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chieago 

Arti 23-čio Plaee. 

PRAKALBOS.—B-VES DAR-
BUOTt. — "PALAIMIN

TAS ROJUS". 

monavičius su savo žmona tu
rėjo svarbiausias roles, taipgi 
ir klebonas dalyvavo šiame 
vaidinime ir turėjo svarbią 
"Herodo" rolę kurią labai pui 
kiai atliko. 

Visų vaidintojų vardų ne
minėsiu, nes visus išvardinti 
įaerdaug vietos laikraštyje už
imtų ir tas nelabai svarbu vi
suomenei, tik tas , svarbiau, 
kad visi savo užduotis atliko 
atsakančiai. 
{Publikos buvo atsilankę gan 
daug, kad ir sėdynių pritruko, 
taipgi ir iš amerikonų keletas 
buvo atsilankę. Del parapijos 
liks nemažai pelno. Visi atsi-
lankusieji buvo pilnai paten
kinti ir dėkingi p. S. Simona-
vičiui už tokį pasidarbavimą. 

Vakare buvęs. 

iš bažnyčios. Kun. M. J. Kazė
nas su dvidešimts.ministrantų 
nulydėjo į kapines ir ten ati
davė jam paskutinį patarna
vimą. 

Aštunto skyr. mokinė, 
O Ž 

ANCHGfc- D O N A L D S C N 
DIDfclAfJSI, MODERNlfeKIAUSI P A -

SALLY LATVAI, ŠAUNUS APSI
ĖJIMAS SU . lLELlATYTAIB. 

Ten yra viet inis agentas Jūsų misst* 
ar netoli jo. 

% Lietuvą, Lenkija, Ukrainą 
ftussia ir visas Baltiko Vaisi 

tiesiai į Hamburgą 
SAXONIA K o v o 7 
Cabin $130.00 III Kl. $103.50 

Taksų $3.00 
Per C H E R B O U R G SOUTHAMPTON 

LTVERPOOL and GLASGOW 
SATURNIA ( i š Port lando) Vas. 16 
ALBANIA (Cabin t iktai) . . Vas. 18 
\ L G E R I A Vasario 25 
SCYTHIA Vasario 25 
P e r Angl i s ar. Hamburgą i Danzig 

$106.50 
Per Llepojų $110.00 

T a z $5.00 
t , - , • • , . i n i • n - . i • 

KULTŪROS VAJUS 

A. A. PETRAS TAKAUS 
KAS. JO LAIDOTU: 

VĖS. 

Tel. Boulevard 2160''-

oi DR. A. J. KARALIUS 
• j LIETUVIS GYDYTOJAS 
£3303 S. Morgan Str. 
oį CHICAGO, II. r 

JDr. L L M A K A R A S ] 
j Lietuvis Gydytojas tr ChlrnrgasJ 
»ofisą* 16*00 S. Micnlgan Ave. 
IVaL 10—12 ryte: 2—4 po pietų, 

6 : 3 0 — 8 ; M Tai", vakare. 
R e s i d ė n d j a : 105S8 PeVry Ave. 

Tel. P u l l m a n 142 ir Pul l . 249 
* i " g 

e le fonas Boulevard 4139 

A. Nasalskisl 
Graborius 

Patarnauju lai-ft 
dotuvėse, v e s - C 
tuvese, kr iki -S! 
tynose ir kituo-
•e , reikaluose 
Kainos prieina-

_ mos. <l> 

307 Auburn Ave. Cbicago.| 

lĮIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlUlllllllll 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja la idotuvėse kuopi- • 

Spring Valley, m. — Vas. 
5 d. š. m. bažnytinėj svetainėj 
įvyko prakalbos. Kalbėtojų 
buvo du. Pirmas kalbėjo Ame
rikos Rūbų Išdirbimo B-vės 
sekretorius G. P. Stungis. Pa
pasakojo, kad minėta bendro
vė įtaisė tvenkinį ant Juros 
upės Lietuvoj su vokiečių inži
nierių pagalba. Ten dabar ga
mina elektrą Tauragės mies
tui ir duoda jėgą dviem dirb
tuvėm, kur audžia ir verpia. 
Reiškia, darbas jau eina. 

Toliaus, Kauno mieste vei
kia drapanų dirbtuvė, kurioje 
dirba keli šimtai siuvėjų ir ki
tokių darbininkų. 

Ai 

Tos bendrovės šėrus parda
vinėjo. Pardavė už netoli $1,-
000. 

Antras kalbėjo P. Talutis. 
Jis vaizdžfai nupiešė Lietuvos 
padėtį, kiek ji turėjo vargo 
kęsti karo laiku, kaip pati vie
na išsiliuosavo iš priespaudos 
ir vergijos, kaip dabar liuo-
suojasi iš ekonominės vergi
jos: organizuojant bendroves, 
steigiant krautuves ir t. t. 

Jis papasakojo apie palai
mintą'J bolševikų 'rojų', kaip 
ten žmogaus gyvybė nu<£ 
lat pavojuje esti, kokis badas 
ir ištvirkimas, tenai siaučia, ir 
t. t. Taipat paminėjo ir lietu
viškus bolševikėlius, kurie par 
važiavę Lietuvon, ima agituo
ti nuversti valdžią, o atsidu
r ia belangėn, dar labiau rė
kia, kad niekai valdžia. \ 

Turiu prie progos pažymėti, 

Pittsburgh, Pa. — Šv. Ka
zimiero parapijoje sausio 29 
d., 1922 nu pasimirė aštuntojo 
skyriaus mokinys Petras Ta-
kausfeas. Gaila buvo visiems 
žmonėms, ypatingai mums, jo 
skyriaus (kliasos) mokiniams, 
nes praradome labai gerą mo
kinį. 

Jis buvo darbštus ir išmin
tingas vaikas, stengdavosi 
kiekvienam įtikti. Galima sa
kyti, jogei buvo visiems pa
klusnus. Kaip mokykloje taip 
ir bažnyčioje savo priedermes 
ištikimai atlikdavo. 

Priklausė prie ministrantų 
draugijos penkis metus ir vi
suomet buvo pirmutinis kiek
vienam patarnauti. 

Kada pargabeno jo lavoną 
iš ligoninės į namus visi mo
kyklos vaikai nuėjo jo pažiū
rėtų ir pasimeldę už jo sielą, 
grįžo nuliūdę namo. Minis
trantai susirinkę visį in cor-
porę nuėjo tenai ir sukalbėjo 
Rožančių Už jo sielą. Visiems 
buvo malonu žiūrėti į lavoną, 
nes buvo papuoštas ministran
tų drabužiuose. 

Laidotuvės įvyko 1 d. vasa
rio. 1922 m. Buvo puikus re-

Gerb. kun. B. Bumšas kalbės 
šiose kolonijose: 
. Vasario 13 d. Melrose Park. 

;Vasario 14 d. Spring Valley, 
111. 

Vasario 15 d. Oglesby, 111. 
Vasario 17 d. Springfield, 

111. 
Vasario 19 d. St. Louis, Mo., 

po P. 
-Vasario 19 d. E. St. Louis, 

111.. vak. 
Vasario 20 d. VVestville, 111. 

Šiandie Pifiigy Kursis 
Siunčiant Lietuvon per mus: j 
56 centai už 100 Auksinų 

— arba — 
192 Auks. už vieną Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pris tatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Centrą! Manufacturing 
Oistrict Bank 

State Bank—Clearlng House 
Bank. 

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

v J " » ' • • " 

""R**. TeL Cicero 3o5« 
Ofiso Tel. Cicero 4»3 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 40 Oourt 

N. E. Cor. 49 Court Ir 18 Btr< 
ant viršaus vaistyničios. 

S l W H t H » l 4 H H H 1 

1 

KAIP JUSĮI AKIS 
Ar e»l nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs 
ašaroja, raides susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, Jei taip, tuojaus t u 
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
sute iks tamistal geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So, AAbland Ave,, Chlcago 
kertė 18-tos gatvės ; 3 lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viriui PliATT'S Aptiekoe 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: N u o 10 ryto lkl • 
va. Nedėltomls nuo 9 ryto iki 
12 dlen. 

1 = 

Gerb. kun. Garmus Kultūros 
vajaus reikalais kalbės sekan
čiose kolonijose: 

Vas. 19, po piet. Paterson, 
N. J. 

Vas. 19, vakare, Harrison, 
N. J. 

Vas. 26 d., Bridgeport, 
Conn. 

A. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas. 

LIETUVIŠKI KRUTAMI PA
VEIKSLĄ* GENAVAITiS 

GYVENIMAS. 

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

Vasario 14—15, — Pitts
burgh, Pa., Šv. Kazimiero 
parap. svet. 

Vasario 16—17, — Pitts
burgh, Penna kun. Rimkevi
čiaus parap. svet. 

Vasario 18—15, — Home-
stead, Penna, Parap. svet. 

Vasario 20, — Braddock, 
Penna Šv. Izidoriaus parap. 
svet. 

Liet. Teatro Bendrovė 
Vedėjas A. Lukšis. 

Pamėginki t? *>*HJO. 

Sa užregistruota voisbaicnkliaSuT. Valst. 
PaUiita Biure. 

| .Vaajame mėlyname pakelyje. 
Visos tvirtos, gemalns užmušan

čios ypatybes šiame vaiste idetos, 
J su priemaiša priimniai Švelnaus 

kvepalo. 
Ituffios yra laoai paveikiantis 

pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gafinl au
siai y patai, 

• 
AptiokoBO 
parsiduoda 
po63c.8rba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog ifi 
labara-
torijoB. 

Sgiaus ia , Reikale meldžiu a t s i s a u - S j k a d P . T a l u t i s y r a g a b u s k a l -
Skt i , o mano darbu busite u ž g a - 3 ! . . . 

^Ijbetojas . Snėdmtl . _ . _ J i _ ^ i ^ _ ^ _ 
= 2 3 1 4 W. 23rd Pi . Chieago, 

Telefonas Canal 21S* _ 
imutuimumiiuiuumumuHHumnmyl 

Albinas Pilipaitis. 

REIKALINGI AGENTAI 
i - i " - ' i • ii i l l i ' i ' r i - • • 1 . — — • " i ' i i i " In ' i i ' i 

Kiekvienas mokantis rašyti turi gerą, progą 

uždirbti nuo 50 iki 200 dolerių į savaitę. 

Atsišaukite ypatiškai. 

Ofisas atdaras nuo 9 ryte iki 9 vakare. 

10904 So. Miehigan Av., Room 9 
CHICAGO, 1LL 

^OfaDANM'fF 
H•••M.THY-sįAI.PJĮ Si 

LURrANT'll/VIR" wT 

SObM TtRMlflAl BIDG b 

M-v\ VUKK: 

"T™" -"^ -

Bntinai 
reikale. 
kitę 
kitokio 
pakelto* 
Žiūrėkite , 
k a d butų 
I V K A E 0 
•afs -
bažcckl is . 

f Telefonas Yards 1138 

STANLEY P J 
MAŽEIKA I 

GRABORIUS I R § 
Balsamuotojas 

Turiu au'tomo-3 
bilius visokiems^ 
reikalams. Kaina? 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Ohicago. 

• " • • » i -T* 

HRIONAS fr MICKIEVICZ. M . 
lh Hansia siuntimas pinigu. 

laivakortės, pasportai ir 11 
N O T A I v I U M S 

H*-Ą\ Estnte r::sk«»l<;»». 
I i i s i i r i n a i ir i . t . 

809 W. 35th t t , arti S Halsted I I . 
Tel Bcuteva'ri 511 

Valandos ') ii i 6 kasi;ena. 
1 et sb ar? 

Wc<\ : iki ^ po pietų 

% PRANEŠIMAS 

S DR. C. K, CHERRYS 
J DENTISTAS TR RADIOGRAFi 
12201 W. 22nd Str., kamp. Leai 

Phone Canal 6222i 
-M-

S Įsteigė savo ofise pilnai apru-
f^pinta X — spindulių laboratorijai 
••'$Traukiama X —spindulių paveik-3 
islai suradimui jvairių dantų, g a l - j 

^-vos ir žandų ligų. 

• i • •« i < n h ^ a » i » i in i • i 

Terpentinas 
Panaikina 

Lumbago 
Turpo, Tu*t>ehtirte Ointment panai

kina l u m b a g o kaip ranka kad at im
tų 1 Nėra to skausmo strėnose! Mus
kulų suėmimas atsileidžia. Turpo yra 
greitas pagelbėtojas nuo skausmo. . 
. . Ganrįa sako, kad nėra geresnio 
vaisto, kaip terpentinas, ftls naujas 
Turpo išradiinas turi savyje visus 
gydatic-ius vaistus tr itcHo taip grei
tai pagelbsti . 

Turpo panaikina lumbago, ruma-
tizmį.. pleurisy, neuralgija Ir galvos 
skaudėjimą. Panaik ina šaltį, pagelb
sti huo skaudamos gerklės ir krupo. 
Turpo nedegina ir nedažo. 

Nusipirk Turpo Šiandieną nuo vai
stininko. Taipgi nebūk be Turpentlne 
Ointment talpinančio savyje kitus se 
nus užtikėtlnus, Metothol ir Camphor. 
Turpo kaina: 30c. ir 60c. už puodelį. 

The Glessner Corapany 
Findlar , Ohlo. 

PARSIDUODA G R O C B R N E IR BU-
Č B R N E su visais "fixtures" pardtio-
sjji v iską sykių arba viebus tiktai 
fijctures nes gal ima juos lengvai per
kelti. Atsišaukite: 

T , ^ATNlML 
6644 W. Roosevelt R o a d 

Oak Fark 

DR. A. E. MlLtEII 
GYDYTOJAS ir CHTRTJRGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1315 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iftl 1 po piet. Ned. 12—2 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Naf t in ia i 

šaukimai Lafayette 1106 
~.vro^o-rrr?ryoWr5?roi 

VAIiENTTNE DRESMAKING 
COLLEGES 

>2407 W. Madison, 1850 N. Wells,] 
6305 S. Halsted Btreete | 

137 Mokyklos Suv. Valsti iose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-] 

>pimo, Designing bizniui ir na-
|mams. Vietos duodama dykai. 
^Diplomai. Mokslas lengvais a t j 
^mokėjimais. Klesos dienomis iri 
»vakarai s. Reikalauki t knygelėaj 
jTeL Seeley 1643 

SARA PATEK, pirm^ 

«•» 

s 

mm 
C 

m 
m 

m m 

į Tel . Lafayette 4223 

P L U M B 1 N G 
Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YTJSKA 
3228 W. 38-th Street 

I I r ii 

MEDUS. 
Turėdamas daug čisto- tikro-

biClų medaus nuo lietuvių ukl-: 
ninku norėčiau išparduot ^ H 
gavėnia. 6 svarių viedrukas $1.-.! 
50 su persiuntimų. Didesnių už
sakymai daug pigiau, siųskit ui 
sakymus } 'Amerikos Ūkininko* 
adm. Jeigu norį pirkU gera uk« 
tai pareikalauk ūkių kataliog 

M. W A U E N č n J S 
Box 36 Hart, Mlch. 

SKAITYKITE IR P U ' 
TE LIETUVIU DU 

" D R A U G E " 

file:///Vabash
file:///LGERIA
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^S- DRAUGAS Pirmadienis, Vasario 13, 1922 ui 

AUŠROS VARTŲ PARAP. Į Iš WEST S1DE. 
VAKARINIŲ KURSŲ LAN

KYTOJŲ DOMEI. 

^^•^%%^9%%^%^^^^^^^^^%^%%%9^^%^^/w^^^^^^^^^ti zapa Valterienė vice-pirm. p 
Bronislova Bitautieriė, finan
sų raštV p-lė Bronė Nausėdai
tė, nutarimu rast. p-lė M. L. 
Ourinskaitė, iždo globėjos: 
p-lė Puišiutė ir dar viena, 
kurios pavardes nesužinojau. 

Kuopa gailisi, tad p. Ag
nietė Gilienė atsisakė toliau 
būti kuopos korespondente. 
Jos vieton išrinkta A. E. N. 
rasinė t "Draugan" apie kuo
pos darbuotę. > 

Sąjungininkės apsvarsčiusios 
kuopos bėgamuosius reikalus 
nutarė po Veiykų, t. y. 30 d. 

Šiandien (pirmadieny) va
sario 13 d. pamokų nebus. 

Mokytojas. 

ATSIMINKIME. 

* Šiandien, vas. 13. d. Central 
linių Organizacijų atstovų 
Nepriklausomybės dienai vi
suotinas sus-mas. Reikalingi 
visi atstovai. Sus-mas prasi
deda 7:30 vak., Šv. Jurgio par. 
svetainėje. 

IEŠKOMU DU INTARIAMU. 

j Chicagos priemiesčio Evan-
stono policijos viršininkas Le 
ggett Šiandie baisiai rūstus. 
Ir yra ko. 

Jo pavaldinė policija arešta
vo du vyru su troku, kurs 
buvo prikrautas guminių au
tomobilių lankų. Pasirodė in-
tariamu. 

Abudu areštuotu su troku 
pristatė policijos nuovadon. 
Policmonai išėjo. 

Kuomet seržantas areštuo
tu pradėjo įrašyti į policijos 
knygas, staiga suskambėjo te
lefonas. Seržantas nuėjo prie 
telefono. 

Tuo metu abudu vyru išė
jo laukan, ten atrado savo au 
tomobilių su guminiais lan
kais ir sėdę* nuvažiavo. 

Evanstono policijos virši
ninkas apie tą atsitikime, tuo-
jaus pranešė Chicagos polici
jai. 

Vasario 7 d. Aušros Vartų 
parapijos klebonas F. Kudir
ka, parapijos svetainėje mi-
nistrantams iškėlė puotą. Sta
lai buvo prirengti visokių sal
dumynų ir vaisių. Visiems ska
niai pavalgius, prasidėjo pro
grama. v 

Programa susidėjo iš įvai
rių įvairiausių gabalėlių, ku
rių ir išvardinti negalėčiau. 
Turiu paminėti, nors tiek, 
kad ant galo programos at
važiavo net žydas Joškis" iš 
Mariampolės su savo "maka-
biliumi , , Jis pridarė juokų 
tiek, kad net pilvas skaudėjo 
iš didelio juoko... 

Po programai buvo įvairus 
žaidimai. 

VĖLIAVOS ŠVENTINIMAS. 
— VAKARIENĖ. — PASI

LINKSMINO. 

reikalinga koplyčia ir ją ge
ros valios v žmonės pastatys. 
Bet ar nebūtų gražu jei tos 
koplyčios naudai labiausiai 
dirbtų moterys? Juk tai mo
terų įstaiga ir mes visos pri
valėtume už garbę sau laikyti 
jeį tik -galime prisidėti prie 
jos rėmimo. Dirbkime savo 
kultūros įstaigai nepaisyda^ 
mos klidčių bei apkalbų tų 
kurioms šv. Kazimiero Aka-
dėmija yra druska akyse. Kas 
nejik nedirba, bet net trukdo 
darbą savo tautos naudai, tas 
yra Želigowskio prietelius — 

balandžio surengti vakarą su jj bridgeportietės moterys nes-
programa, - J pauskite — vienybėje galybė. 

buvo vyčiai. Programoj, nebu
vo pažymėta. Visgi, kur vai
dina artistė L-čė ten publika 
yra/ pilnai patenkinta. 

.Matyt draugija pelnys, nes 
žmonių gana daug buvo. 
. Kampinis. 

PRANEŠIMAI. 
FEDČRACIJOg CHICAGOS 

APS. SUSIRINKIMAS. 

NEPADIDINO ALGOS VIR
ŠININKUI. 

Chicagos miesto tarvba dau-
guma balsų atmetė sumanyme 
padidinti algą policijos virši
ninkui. Šiandie jam mokama 
į metus 8,000 dol. Norėta pa-
darvti 10,000 dol. 

BUS DIDESNĖS MOKES-
TYS. 

Kongresas nori pripažinti 
bonusus karo veteranams. 
Tam tikslui reikalinga didelės 
sumos pinigų. ,Del to sumano
ma padidinti šaly mokesčius. 

Rodos, trumpoj ateity už 
kai-kuriuos daiktus prisieis 
brangiau mokėti. 

L. VYČIAMS ŽINOTINA. 

Tikietų reikale, L Vyčių 
Chicagos-apskr. rengiamo va
karo v12 d. kovos š. m. mies
te, prašome kreiptis prie vy
čio Sėdemkos, 4206 Albanv 
Ave., telefonas Lafayette 1019. 

Rengimo Komisija. 

NAUJIENA 
"Draugo" knygyne galima 

gauti tik ką išleista, "Darbi
ninkų Tribūnos" knygute 
ivardu "Komunistai ir Jų Uo
dega Socialistai". 

Šioje knygutėje puikiai, reiš-
< kiai yra nušviesta, kas r)er vie
ni yra tie ponai komunistai ir 
jų uodegos socialistai. Ši kny-

;#utė yra labai įdomi. Kaina 
10c. 

North Side. — Vasario 5 d. 
š. m. laike mišparų Šv. Myko
lo Ark. bažnyčioje buvo šv. 
Kazimiero Dr-jos vėliavos 
pašventinimas. 

Pirmučiausia ėjo vėliavos 
nešėjai, o podės paskui vėlia
vos. Poilžių buvo apie penkio
lika poni, jei nedaugiau. 'Prie 
vėliavos buvo pririšti trys 
kaspinai, geltonos, žalios ir 
raudonos spalvos, o podės eida 
mi per bažnyčią laikė kaspi
nus. Klebonas kun. A. P. Bal
tutis pašventino vėliavų. 

Po užbaigimo bažnytinių pa
maldų suėjo svetainėn vaka-
rienauti. Pirm vaikarienės drau 
gijos pirm. M. Andruškevičia 
(tai pa t ir to vakaro vedėjas) 
perstatė arkitektą M. Žaldoką, 
A. Bacevičią ir kitus pratarti 
keletu žodžių. Užbaigus kitą 
susirinkimą atėjo ir mųs 
gerb. klebonas kun. A. P. Bal
tutis. Jis taipgi išreiškė savo 
mintis. 

Prasidėjo vakarienė, ir tik
rai garbė priklauso šeiminin
kėms už pagaminimą taip gar
džios vakarienės. Nemažai jos 
priklauso ir rengėjams. 

Vakarienei užsibaigus ne
trukus atėjo ir muzikantai. 
Tada netik dideli bet ir maži 
linksminosi šokdami. 

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Matyt draugija turės nemažai 
pelno. Pilia. 

Dievo Apveizdos Par. — 
Komitetai ir kai-kurios drau
gijos rengia parapijos naudai 
Užgavėnių bazarėlį vas. 26, 27 
ir 28 d# Dievo Apveizdos par. 
svetainėje. Bus puiki muzika 
tais vakarais ir daug įvairiu 
idovanų. Kiekvienas galės lai
mėti visokių dovanų ir pasi
linksminti užsigavėjimui. Tas. 

IŠ MOTERŲ SĄ-GOS 1-MOS 
KUOPOS DARBUOTĖS. 

Bridgeportas. — Sekmadie
ny, vasario 5 d. 3 vai. po pie
tų įvyko Moterų Są-gos 1-
mos kuopos metinis susirinki
mas. Narių susirinkiman ne
daug atvyko, bet kuopos rei-
katlus svarstyta gyvai ir pro
tingai. 

Šiame susirinkime užėmė 
vietas naujoji kuopos valdyba 
susidedanti iš sekančių sąjun
gininkių: Pirm. — p-nia Juo-

\ 

Komisija iš kuopos sureng
to vakaro parapijos naudai iš
davė raportą, kad jokio pel
no neliko, nes žmonės mažai 
teparodė atjautimo parapijos 
reikalams ir nors vakaras bu
vo gražiai iš sakyklos ir per 
laikraščius garsintas, žmonių 
visai mažai tesusirinko, užtai 
ir uždarbio nebuvo. 

Baigiant kuopos reikalus 
svarstyti, sąjungietės sumanė 
pritraukti daugiau narių kuo-
pon numažindamos įstojimo 
mokesnį per pusę, iki pat Ve
lykų. Patartina Bridgeporto 
lietuvėms ir lietuvaitėms ra
šytis dabar Moterų Sąjungon, 
nes įstojimas nuo 18 iki 45 m. ijg 
yra tik $1.00, o didžiausias iš-
rokavimas yra visoms apsi
drausti savo sveikatą ir gy
vastį vienintelėn moterų cen-
trailėn organizacijon Amerikoj. 
Vieton "insišiuryti" save sve
timtaučių kompanijose, pir
miausiai pagalvokite, ar ne 
verčiau butų remti savąsias 
draugijas, kur daug pigiau ne
gu kur kitur galima apsidrau-
sti. 

Šioj kolonijoj yra net kelios 
moterų draugijos, bet jos dir
ba kiekviena sau, o kaip gražu 
butų jei vieton skersakiavus 
viena į kitą — moterų drau
gijos darbuotųsi sutikime ir iš 
vieno tautos ir tikėjimo la
bui. Metas jau butų bridge-
portietėms susiprasti ir pra
dėti šį bei tą veikti. ? 

Šv. Kazimiero Vienuolynui 

Korespondentė. 

VAIDINO JUOKINGĄ KO
MEDIJĄ. 

Roselandas. — Vas. 5 d. 
Strumilų svet. Dr-ja šv. Pet
ro ir Povilo surengė vakarą 
su programa. Scenoje statė 
gana juokingą dviveiksmę ko
mediją. Žmones prijuokino. 

Vaidintojai artistai turbūt 

A. L. R. K. Federacijos Chi
cagos Apskričio labai svarbus 
susirinkimas įvyks antradieny 
je, vas. 14 d. vakare, Aušros 
Vartų par. svetainėje (West 
Side). 

Valdyba. 

— 

S. A. L. EX-KAREIVlŲ Cen
tro susirinkimas įvyks panedėly, 
vasario 13 d. 8 v. v. Ex-kareivių 
skaitykloj, 4603 S. Marshfield Av. 
Delegatai iš visų f kuopų malonė
site atsilankyti laiku, nes turime 
svarbių dalykų aptarti. 

F. Raila, rast. 
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f LIETUVIU ATYDAI! I 
5 r\ = 
i Siunčiu i 

PINIGUS LIETUVON! 
I ir visas dalys pasaulio, greitai ir teisingai, tie- g 

siog per Lietuvos Ūkio Banką, kuri turi savo ^ 
. skyrius ir įgaliotinius visoj Lietuvoj. Pinigai ;= 

yra išmokami j trHimpiausį laiką ^per pačta, = 
arba bankos skyrius ir kantorus, be jokio ati- = 
trajikimo. = 

Parduodu laivakortes ant visų laiviniu lini-. = 
jų į Lietuva ir iš Lietuvos. = 

Parūpinu pašportus ir visus kitus reikalin- | 
gus dokumentus del važiojančių j Lietuva. 

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

85 i 

Užlaikau krautuvė knygų, maldaknygių di- E 
dėlių šaltinių, Balsas Balandėlis, Mažas Auk- r 

• so Altorius, Aniolas Sargas, Vainikėlis. j= 

JOHN P. BUDGINAS I 
* 5 

4549 South Hermitage Avenue Chicago, UI. § 

Tkiiaifiiiiiiiiiiiniiiiiiifiifiifiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiifiiiiiiiiiiiiiisiir-

Kas nori savo pinigus apsaugoti: 
1. Nuo pražuvimo; 

^ 2. Nuo ilgo laikymo pas agentus; 
3. Nuo neteisingo jų sunaudojimo — 

Tas savo pinigus giminėms ir 
pažįstamiems Lietuvoje siunčia N 

— per 

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĘ 
immm»»»»»m»^^»m»»»»m » » » » » • » » » * < * 

Kas nori savo pinigams užtikrinti: 
1. Gėrę, ir tikrą pelną; 
2. Teisingą, ir saugią vieta; 
3. Ir su jais nori prisidėti prie Lietuvos gerbūvio.. 

/ 

Tas savo pinigus perkelia iš Amerikos į Lietuvos 
Tarptautinį Batiką Kaune, tarpinikaujant 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI 

Šiandien padarysi — ir kitiems pasakysi, kad gerai padariai.^ 
Rytdienai atidėsi — savo turtus palydėsi ir išeis negerai. 
Vienas būdas, vienas kelias ir vienas užtikrinimas visiems Amerikos lietu

viams, tai tuojau susirašyti su: 

LITHUANIAN SALES CORPORATION • 

414 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS. 
J * 

Skaitykite ir Platinkite 
ŠIUOS LAIKRAŠČIUS: 

" D R A U G f 
"Draugas'' eina kasdien. 
"Draugas" paduoda daug naujausių žinių. -
"Draugo" kąina^ visame pasaulyje tik $6 00. 

s Adresas: 
" D R A U G A S " ; PUBL. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Ulinois. 

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

"Darbininkas" eina tris kartus į savaitę. 
Kaina metams ) $4.50 
Užrubežy metams . . , , $5.50 
Adresas: >J 

" D A R B I N I N K A S " 
366 Broadv/ay, Boston 27, Mass. 

Put 
One Vear 
Bis Mont 

AT 
DRAUGJ 

2334 So. 04 
T« 

T — 

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

* Kaina. — Užrubežy, Wilkes-Barres 
rt apielinkėse metams $5.00 

NKitose valstijose- $4.00 
Adresas: s 

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

"GARSį" 
A. L. R. K. S—MO O R G A N Ą 

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

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

"LAIVf 
Eina' kartų į savaitę. Jame rašoma vien apie tikėjimo ir 

doros dalykus. j . 
Kaina metams . . : $1.50 
Kaina užrubežy metams $2.00 
Adresas: 

u L A I V A S * f 

2334 So. Oakley AVe. Chicago, HL 

" V Y T | " 
L I E T U V O S V Y Č I Ų 

Eina du kartu į mėnesį, v 
Kaina metams 
Adresas: 

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

O R G A N E 

. . . . $3.50 

Chicago, 111. 

"MOTERĮI DIRVf 
A. L R. K. M 0 T. S A—G O S O R G A N E 
Eina kartų j mėnesį. 

Kaina metams (Amerikoje) $2.50 
Kaina metams (Užsienyje) $3.00 
Adresas: 

" M O T E R Ų D I R V A " 
917 W. 33rd Str. Chicago, EI. 

"M EIL 
Eina kartą į mėnesį. Įvairaus turinio žurnalas su sky

riumi vaikams. 
Kaina metams $1.80 
Kaina Užrubežy $2.00 
Adresas: s 

"MEILt" 4 
301 State Str. Du Bois, Peima 

"G IE D R 
KATALIKIŠKOS MOKSLEIVUOS O R G A N Ą 

Eina kartą į mėnesį. 
Kaina metams ^. $2.00 
Vienas numeris 1 20c 
Adresas: 

" G I E D R A " 
55 W. Market Str. Wilfces Barre, Pa. 

No. 37 

Sos 
LENKIJAI 

DEI 
- WASHINT€i 
J(Elta). — vi 

vos Valdžia 
jos užsienių 
riui, Skirmui 
kuriame praš< 
tiksianti Lei 
mu tiesiogini] 
niaus klausinį 
sularinių pi 
santikių, apl( 
pamatą. 

Toliaus Li< 
atsakyme pn 
praneštų pri< 
rybas, ar ji 
Vilniaus srit; 
(buvusį stovį I 
ligowskio, ir S 
riuomenę ir 
šiaurės nuo 
ties linijos. 

Negatyvų 
vos valdžia s] 
mu nuo tiesioj 
siūlymo. 

LIETUVOS 

WASHING' 
(Elta). — Lj 
per atstovą M 
trušaitį, inteil 
nių reikalų m 
čerinui, notą 
1 iečių laikjmi< 
trukdymų tai] 
turtų grąžini] 
apsaugojimo 
bės eksteritoi 

NAUJAS E] 
TORI 

^̂  -VVASHING' 
•(Elta). — A] 
rui Eretui, MJ 
kirtas Eltos 
Šalčius gyvei 
merikoje, 
"Ateities'' H 

itvoje p. šalčiuj 
tuvos Spaud( 
4 * Lietu vos*' 

SĄKALBIS 

EL PASO. 
Meksikos val< 
te Chihuahi 
cionierių sąk* 
buvo išžudyti 
provincijos Vi 
kelti namą rd 
koje. 

€HICAGO. 
lies apsinianl 
go, šilčiau. 

P I N I G Ų 

Svetimų 
mainant nemj 
vasario 13 d. 
Merchant8 L< 

Anglijos st| 
Prancijos 
Italijos K 
Lietuvos 1(| 
Vokietijos 
Lenkų 100 

/ 

I v 
•v 


