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METAI-VOL. VII 

CHICAGOS SUKČIAMS ATĖJO TEISMO DIENA 
Susektas Kaipir Koksai 

Trustas 
Harrington Pabėgo; Kitu Poli

cija Ieško 
Bischoff, kuris pragaišino lie-
Bishoff, kuris pragaišino lie
tuvių ir kitų tautų darbininkų 
milionus dolerių, buvo kaipir 
kamienas, iš kurio buvo išau
gę atžalos — visa eilė kitų su
kčių, žmonių išnaudotojų. 
Kaip tik valdžia išjudino patį 
kamieną — Bischoffą, tuojaus 

prezidentas. Sakoma, jo ta įs
taiga verta 5 milionų dolerių. 

Thomas Moran, 3506 Flour-
noy st., tos pačios kompanijos 
sekretorius. 

Anthonv Lebecki, 5300 Kilis 
ave. Tai llarringtono pasiti
kimas klerkas. 

Ieškoma daugiau. 
p rade> gnut i 30 satelitų o-, 
1. . T • T 1 3 i Federaliai asrontai ieško Pe-
fisai. I r pasirodė, kad dar . . "/^ !C. , \ . ' te r Žilvitis, 3432 \ \ e s t 64 gat., daueriau milionų dolerių pra- . • ,° 
daugiau milionų dolerių pra
gaišinta. 

Keletą metų jie visi čia dar
bininkus išnaudojo. J ie turė
jo gaujas agentų. Tie agentai 
vaikščiojo per darbininkų na
mus. Kalbino juos investinti 
pinigus, kurie neša keleriopą 
nuošimtį. 

Paskui žmonių nereikėjo nei 
kalbinti. J ie patys siųlė pa
skutinius savo centus, kuomet 
nugirdo, kaip vienas, kitas, ar 
ten dešimtas už indėtus pini
gus gerai uždirbo. 

Darbininkai tad del aukšto 
nuošimčio ne vien dėjo pi
nigus, bet dar pirkinėjo viso
kios rūšies šėrus. 

Visgi toms suktybėms tnrė-
jo ateiti galas. I r jis atėjo 
visai netikėtai, kuomet sukčiai 
neturėjo iško jau žmonėms mo
kėti nei nuošimčių, kuomet mi-
lionai buvo prašvilpti. 

Šiandie darbininką} tarpe 
girdisi tik vieni aimanavimai 
h sielvartai. Tečiaus tas nie
ko negelbės. J vyko *as> kas 
turėjo įvykti. 

Harrington išdūmė. 

R. J . Bischoff yra areštuo
tas. Teisėjas Landis jam pa
skyrė 25,000 dolerių paranką. 
Nežinia, ar kas padėjo tą pa
ranką. 

Pirmadieny pakelti nusis
kundimai prieš Leslie Har-
ringtoną, kurs taipat Vedė pla
čias finansines operacijas su 
svetimais pinigais. 

Tą dieną vakare 30 ofisą 
20 East Jackson boalv., užpuo
lė federaliai detektivai. Paė
mė visas knygas ir rekordus. 
Areštuota ofise atrastus tris 
Harringtono asistentus. Pas
kui sužinota, kad pats Harrin
gton dar rytmetį pabėgo iš 
Chieagos. 

Tuojaus pranešta aplinkiniu 
miestų policijai su jo išvaizdos 
nurodymais. Liepta areštuo-
[ 1 . 

Harringtono ofise areštuo
ti : Luke Byrne, 107 S. Throop 
gat., United States Novaculiie 

kurs buvo pasitikimas Har
ringtono žmogus. Ieškomas ir 
John Tlgandas, Žilvičio svai
nis, Peoples Investment Co. 
galva, kurs ofisą turi Consu-
mers ' buste. 

Be to ieškoma Alexander 
Retko\vskis, Harringtono age
ntas, kurs yra sąryšy su ko
kiomis tai kompanijomis. 

Pereitą savaitę areštuotas 
Casimir Phillipovich, gi Colo-
rado valstijoj—kažkoks AVest. 
Jiedu operavo AVestern Land 
Operators Co. Turėjo ofisą 
127 Xo. Dearborn gat. Sako
ma, jiedu nusuko apie vieną 
milioną dolerių nuo lietuvių. 

Phillipovich seniau agenta-
vo Bischoffui ir pastarojo yra 
kaipir mokinys. 

Federaliai agentai ieško dar 
ir kitų sukčių, kurie iš žmonių 
viliojo pinigus, žadėdami auk
so kalnus, bet pasekmėje krau-
damiesi pinigus sau į kišenius 
arba padalindami savo gimi
nėms.* 

Kalbama, kad Harringtonas 
pragaišinęs mažiau žmonių 
pinigų, kaip Bischoffas. Bet 
kas čia gali žinoti. 

Teisėjo parėdymai. 
Kuomet paskui pabėgusį 

Harringtoną ir kitus pasiųstos 
telegramos, teisėjas Landis iš
klausinėja ir ima nagan patį 
Bischoffą, jo namiškius ir gi
mines ir Harringtono agen
tus. 

Teisėjas parėdė, kad Bi
schoff o visi namiškiai ir gimi
nės, taipat Harringtono išti
kimieji tarnai savo nejuda
mas nuosavybes, taipat auto
mobilius ir kitką palaikytų' 
taip kaip yra, kaip ilgai nepa
sibaigs tardymai. 

Bischoffo motina valdo puoš 
nius namus vertės 100,000 do
lerių ties Hyde Park boulvar-
du. jTuose namuose gyveno ir 
patsai Bischoff. Patirta, kad 
tie namai užrašyti ant moti
nos, nors gana aišku, kad tai 
nupirko sunūs už žmonių pi
nigus. 

Motinos pasakos. 

Teisėjas Landis pašaukė tei
sman Bischoffo motiną, Mrs. 
Davis, ir patėvį Davis, kurie 
valdo, kaip jau sakyta puoš-
nius namus, įgytus vargšų pi
nigais. 

Teisėjas jos paklausė, kaip 
jinai įgijo tuos namus. 

"Mano sunūs man davė pi
nigų ir beto mano pačios pa
stangomis įsigytais pinigais 
tuos namus pirkau," atsakė 
Mrs. Davis. 

" K u r tamsta gavai tuos 
brangius kail inius!" klausė 
teisėjas. 

"P i rkau savo pinigais. Už
mokėjau 500 dolerių,' ' atsakė 
ta ponia. 

" A š spėju," kalbėjo teisė
jas, "kad tas paeina taipat už 
darbininkų pinigus." 

Paskui teisėjas prašė jos, 
kad jinai atsisakytų tų namų. 
Priminė jai sąžinę ir vargšus 
žmones. 

Bet Mrs. Davis atkirto: 
" A š savo 5,000 dolerių įdė

jau į tuos namus ir turiu jų 
atsisakyti!" 

" B e t 1$ reiškią tie 5,000 do
lerių," kalbėjo teisėjas, V'kuo
met namai verti 100,000 dol ." 

Tečiaus Mrs. Davis apie at
sisakymą nuo namų nenoTėjo 
nei klausyti. Be to jos vyras 
Davis dar pažymėjo, kad tie 
namai legaliai priguli jo žmo
nai. 

Visgi teisėjas Mrs. Davis į-
sakė tų namų niekam nepa
vesti, ty. neparduoti, kaip il
gai neišsiaiškins visi jos sū
naus reikalai. 

Bischoffo praeitis. 

Paties Bischoffo praeitis la
bai trukšminga. Nors jis jau
nas, liet žmonėms jau daug 
bloga atlikęs. 

Teisėjas Landis aną dieną jį 
tardydamas patyrė, kad jis 
1917 metais įstojo Suv. Valsti
jų armijom Iš armijos* pabė
go Kanadon. Tenai įstojo Ka
nados armijon ir vėl pabėgo. 

Iš Omaha, Neb., pranešta, 
kad jis tenai taipat daugybę 
darbininkų apgavo, nusuka 
daug jų pinigų. Iš tenai jis 
atvyko Chicagon ir veikė skau
tų tarpe. Bet pašalintas už 
finansines suktybes. 

Paskui pradėjo finansines 
operacijas svetimų žmonių pi
nigais. 

Žmones daug kartų buvo 
perspėjami saugotis tų sukčių. 
Bet vargiai kas iš jų paklau
sė. Rodos, kokios spėkas juos 
tempė prie Bischoff. Dėjo jam 
šimtus ir tūkstančius. Gi ta-

dirbę Harringtonui agentai 
pasakoja, kad Harrington sa
vo ofisą pilnai operavęs tik 9 
mėnesius. Tečiaus daugiau 
pinigų surinkęs už patį Bi
schoffą, veikiantį per 2 metu. 

Harrington buvo žmogus be 
cento. Bet Žilvitis ir Ilgau-
das, kuriedu agentavo Bischof 
fui, jį pastatė ant kojų. Jam 
patarė atidaryti ofisą ir sakė, 
kad jis trumpu laiku pinigų 
turėsiąs nei šieno. 

Kuomet jis sutiko, Žilvitis 
su Ilgaudų pradėjo dirbti Har
ringtonui. Padaryta visokių 
kompanijų kombinacija, kad 
daugiau muilinti žmonėms a-
kis. 

Harrington pas save pa
traukė daugi Bischoffo agentų, 
nes daugiau jiems mokėdavo. 

Lietuvių tarpe Harrington 
buvo labiau populeris. Per
inai liepos mėnesy jo agentai 
surengė Lyons, 111., pikniką. 
Suvažiavo apie 10,000 lietuvių. 

Vienas vyriausių Harringto
no klerkų Anthony Lebecki s 
yra zeceris. Žilvitis buvo a-
pie 40 agentų viršininkas. Gi 
Ilgaudas, sakoma, buvęs Har-
ringtbno agentas. Be to, dar 
jis ir savo ofisą ttfrėjęs vardu 
Poeples Investment kompani
ja. 

Policmonas atgavo pinigus. 

Šį sekmadienį Harringtono 
# 

agentai AVest "Sidėje turėjo 
mitingą, kuomet griuvo Bi
schoffo reikalai. 

Vienas lietuvis policmonas, 
kuris Harringtonui buvo da
vęs ant notų 7,000 dolerių, pa
tyrė apie tą mitingą. 

Tuojaus nuėjo mitingan, pa
kėlė trukšmą, net kelis kartus 
šovė. J am tenai del šventos 
ramybės, sakoma,-* išmokėta 
7,000 dolerių ir jis išėjo su pi
nigais. 

Išvažiavo. 

BUS SKIRIAMI NAUJI 
KARDINOLAI. 

LONDONAS, vas. 15. — 
Depešoje iš Romos pranešta, 
kad ateinantį mėnesį įvyks 
popežiaus konsistorija. Bus 
skiriami nauji kardinolai. 

Kiek patirta, du kardinolu 
bus paskirta Prancijai, ir, gal, 
du Amerikai. 

PRANEŠTA, PAKILO BUL-
6ARŲ-0RAIKŲ KARAS. 
Ko-nstantimopolis, vas. 15.— 

Čia gauta žinių, kad tarpe 
Bulgarijos ir Graikijos pakilo 
karas. 

Su Bulgarija negalima kol-
kas susisiekti del siautusių to
mis dienomis didelių audrų. 

Jei pakilo karas, tai turėjo 
pakilti už nepasidalinimą Tra
kijos plotais. 

TAUTOS ŠVENTE 
% 

«• j 

Ryt bus lygiai 4 metai mūsų Nepriklausomybės di 
švenčiant. Kiek vargo išvargta, kiek aukų paklota pa*v. 
sušvito mums Laisvės aušrelei Kas viską ir beapskatys! 

Ryt, vasario 16 d., visi Chieagos lietuviai susirinksime 
į Asnland Blvd. Auditorium, Ashland Blvd. ir Van Buren 
g-vė, 7 vai. vakare. Pagerbsime tautos milžinus, pasisemsl-
me jų dvasios ateities kovai už Lietuvos Laisvę ir Neprik
lausomybę. 

Belfaste Mėtomos Bombos 
t i 

ANGLIJA SULAIKO SAVO KARIUOMENĘ AIRIJOJE 
BBLPAST, Airija, vas. 15. riuomenės evakuavimą. Bus 

ANGLEKASIįĮ STREIKAS 
BALANDŽIO 1 . 

INDIANAPOLIS, Ind., vas. 
15. — Anglekasių organizaci
jos užmokesnio nustatymo ko
mitetas raportavo čia specia-
lei U. M. W. of A. kon
vencijai pasiūlymą, kad or
ganizacija turi pakelti streiką 
balandžio 1 d., jei iki to laiko 
su kompanijomis nebus pada
ryta nauja sutartis. 

Kpmitetas stovi už šiandie
ninę anglekasiams užmokesnį. 

— Aną naktį šio miesto daly 
Milhvater pamesta net trys 
bombos, kurios plyšdamog du 
vaiku užmušė, tris mirtinai ir 
apie 18 lengviau sužeidė. 

Kitose miesto dalyse taipat 
daugybė žmonių nužudyta ir 

palaukta kokių-nors nepapras 
tų atsitikimų Airijoje. (Jai ten 
kariuomenė bus reikalinga. 

PRANOIJA APIE GENOA 
KONFERENCIJĄ. 

Areštuotas vyriausias Har
ringtono klerkas Anthony Le-

LONDONAS, vas. 15. — 
Prancija griežtai spiriasi, i-
dant ekonominė Genoa konfe
rencija butų atidėta. 

Kadangi Anglija su tuomi 
nesutinka, tad * Prancija rei-

becki policijai pranešė, kad jo kalauja, kad prancuzų-anglų 
komisija tai konferencijai su
taisytų programą. 

Sakoma, Anglija su tuomi 
sutinka. Bet nesutinka su kon 
ferencijos atidėjimu. 

Prancija nori dar, kad tuo-

vai. 
Iki vakar dienos, kaip ofi

cialiai pranešta, čia nužudyta 
jau 18 žmonių., & 

Mieste krautuvės uždarv-
tos. 

Padėtis mieste labai intem-
pta. Ulsterio valdžia nežino 
ko šauktis ir kas pradėti. 

DUBLINAS, Airija, vas. 15. 
— Amerikoje gyvuoja airiu 
organizacija vardu "Ameri-

sužeista pakilus religijinei ko-|konų Sąjunga Pripažinti Ai
rijos Respublikos.'f 

Ta organizacija, turi daug 
sąryšių su šiandieniais Airi-

\joje trukšmais. J i nepripažįs
ta šiandieninio Airijos stovio. 
Priešinga Airijos su Anglija 
taikai. J i remia visus kovoto
jus airius už Airijos neprik
lausomybę. Tų kovotojų vy
riausiuoju vadu skaitosi de 
Valerą, kurs ir iki šiolei va
dinamas "Airijos respublikos 
prezidentu.' ' 

Laisvosios Airių valstybės 
provizionalės valdžios prezi
dentas Collins pasiuntė kab-
legramą tai Amerikos organi
zacijai. Šaukia ją, kad ji liau
tųsi rėmusi trukšmadarius Ai
rijoje. Nes kitaip Airija kar
tais gali netekti nei to, ką iš
sikovojo ir ką šiandie turi. 
\ Ar ta, organizacija paklau
sys to perspėjimo, nefinia. 

LONDONAS, vas. 15. — Ai
rijos provizionalės valdžios 
prezidentu Collins reikalau
jant, Anglijos vyriausybė su
laikė anglų kareivių evakua
vimą iš Airijos. 

Prezidentas Collins painfor
mavo Anglijos vyriausybę, 
kad Airijos respublikos šali
ninkai, kurių priešaky stovi 
de Valerą, rengiasi pagrobti 
savo rankosna Airijos valdžią 
ir atnaujinti karą su Angli-

Tąja žinia Anglijos vyriau
sybė- didžiai susirūpinusi. Ir I Bi t Airijai grūmoja la1 

tuojaus, žinoma, sulaikė ka- rimtas pavojus. 

" b o s s a s " kažkur išvažiavęs iš 
Chieagos pirmadienio rytą. 
Mat, jau buvo pajutęs sau 
pirtį. Nes išvakaro jo ofisas 
jau buvo skaitlingai lankomas. 

" J i s sėdo traukiniu šiandie 
/ • J - -\ m OA «** » „« se visuose žygiuose nebūtų (pirmadieni) 10:30 rytą/ ' sa-[ . . .. .. . 

pamiršta ir jos mylimoji gi 
minaitė Lenkija. 

kė Lebecki, " J i s sakė man 
būti ofise ir pasakyti visiems 
kreditoriams, kurie jam ne
duoda ramybės, kad jis gryž ir 
išmokės iki vieno cento. " P a 
sakyk jiems, kad aš gryšiu ir 
atmokėsiu dolerį už dolerį/ ' 
sakė jis. "Gi tamsta iki man 

GYVENTOJŲ STATISTIKOS 
REIKALU * 

PREZIDENTAS PRIEŠIN
GAS SPECIALĖMS 

MOKESTIMS. 

sai tiesiog apsvaigo valdyda- man nesakė, kur jis važiuoja.' 
mas milionus. —• 

NORIMA PRAILGINTI AT 

WASHING(rON, vas. 15. — 
. Karo veteranams bonusų klau-

gryžtant juos ramink/* J isĮs imas nežinia kaip pasibaigs. 
Daugelis bonusams prielankus. 
Bet visi priešingi specialėms 

fą, nors šis kur-kas paskiau į-
kurė savo ofisą.. Kai-kurie, 

EIVUOS VARŽYMĄ. Kas buvo Harrington. 

Harrington yra apie 55 m, 
amžiaus. Patirta, kad Har-j WASHINGTON, vas. 15. 
rington su savo spekul iaci ja Kongresan paduotas bilius da
rni s smarkiau kilo už Bisch&J^ baftinį 3 nuoš. ateivystės įsta

tymą prailginti ligi birželio 
30, 1923 m. / 

mokestinis. Tokioms mokes
tinis, sakoma, priešingas ir 
prezidentas Hardingas. 

Vakar įvyko prezidento ka
bineto susirinkimas. Svarstyta 
bonusų klausimas. Matyt, vy
riausybė bonusų reikale išleis 
trumpo termino notas. 

KAUNAS. Finansų Mani-
sterijos Centralis statistikos 
biuras netrukus išsiuntinės pa 
rapijoms trijų rūšių (gimimų 
vedimų, mirimų) anketų lape
lius. Mauoma įvykdynti statis
tiką, kokia daroma visose kul
tūringose šalyse. Iš anketų DUS 
galima spręsti įvairius daly
kai :kiek gema moterų, vyrų, 
kiek iš panelių, ištekėjusių, n i 
šlių, išskirtų vienavaisiais dau 
gvaisis, pirmasis, antrasis gim
dymas ir tt.; motinos ir tėvo 
metai, tautybė, tikyba ir t.t. 
Panašus klausimai prie vedimo 
ir mirimo. Visuomenė privalo 
'šiuo darbu susidomėti^ nors 
kunigams teks patį darbą at
likti. Centralinis statistikos 
biuras mano kas met, kaip ki-

kos tą, kuri bus svarbi, įdomi 
ir kiekvienam Lietuvos piliee-
ui, a r tai mokslininkui, a rp i r 
kliui, ar ūkininkui ar darbinin
kui. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie išda-

lies apsiniaukę; maža atmaina 
temperatūroje. 

P I N I G U K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
vasario 14 d. buvo tokia pagal 
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 

tose valstybėse, leisti statisti- Lenkų 100 markių .03 
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TAUTOS ŠVENTE, 
16 vasario!.. Keturi metai!.. 

Koks trmnpas laikas, kaip 
daug jau pergyventa!.. 

16 vasario 1918 metais Vil
niuje mažutis būrelis drąsių
jų vyrų paskelbė Lietuvą — 
Nepriklausomą Valstybę. Vo
kiečių geležinė kumštis dar 
tebelaikė baisioje priespaudo
je Lietuvos šalį. Vokiečiai už
draudė skelbti tų vyrų drą
sų darbą. Pasiryžo tą Nepri
klausomybę numarinti; Len
kai tyčiojosi; mes patįs neti
kėjome; pasaulis Lietuvos var
do nė girdėt negirdėjo. 

Praėjo 4 metai. 
Iš po amžinos priespaudos, 

- 400 metų merdėjusi Tėvynė 
jau vėl gyva. Vokiečiai praša
linti, bennontininkai, bolševi-

. kai išvaryti, lenkai sulaikyti, 
2,000 didvyriškų kapų, 100 
tūkstančių kariuomenės, šiau-

ant Lietuvos Valstybės rūmų 
kėlė Valstybės vėliavą *— teko 
matyti. Neprityrusiomis ran
komis žmogelis ilgai ją taiso, 
rišo. Apačioje minia stovėjo: 
lenkai tyčiojosi, lietuviai ne
kantravo. Ugai rodos rišo. 
Bet kai iškėlė ir vėjas išs
kleidė ją gražią, didelę, skais
čiai raudoną su smarkiu Vy
čiu — nutilo minia. Nutilo -ir 
lenkai. Nes ištikro graži yra 
Lietuvos Valstybės vėliava! 

Taip ir mūsų Tėvynė! Am
žių pančius- rišo neprityrusios 
rankos, bet mylinčios. Ir kaip 
jau paliuosavo — graži šian
dieną ta mūsų brangi didvy
rių žemė! 

Ketvirtus metus baigiant di
dėja džiaugsmas, auga viltis, 
stiprėja norai. 

Ir vienas noras mums nie
kad nemažės, bet augs, kol ne
įvyks. Mes turim pamatyti 
Lietuvos vėliavą plevėsuojant 
laisvą ten, kur mūsų amžių se
nųjų ir dabartinųįų garbė yra 
užgimusi. 

Vilniuje mūsų sostinėje 16 
vasario pagerbkime visi kaip 
vienas Laisvos Lietuvos vėlia
vą, švęskime tą dieną iškil
mingai. Ir pasiryžkime vieną: 

Vflnius buvo, yra ir bus mū
sų? 

2 £ 

ė Laiškas Iš Vilniaus. 
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VILNIAUS VYSKUPO 
PADĖKA. 

- • • , i -

Vilnius sausio 27 d. 
Gerbiamoji Redakcija, 

šiuo liudyju, kad šv. Mi
šioms siųstas intencijas, tar
pininkaujant '' Draugo " Re
dakcijai, esu gavęs; būtent: 1 . . v i s a s 

kareivių užgrobtame Vilnijos 
plote! Jeigu mums iš toli žiū
rint skaudu kuomet lenkai 
kruvina mūsų prieglaudų vai
kelius, stumdo ir muša moks
leivius, iš bendrabučių gat
vėn juos meta, kiek kenčia 
Vyskupo tėviškoji širdis! Jis 

okupantų nedorybes 

KULTŪROS VAJUS 
Gerb. kun. B. Bumšas kalbės 

šiose kolonijose: 
Vasario 15 d. Oglesby, 111. 
Vasario 17 d. Springfield, 

III. ' 
Hų tūkstantiniai būriai, šim-į Vasario 19 d. St. Louis, Mo., 
tai mokyklų, draugijų, knygų j ^ p 

ir tt. Iš maro, karo, bado ir , Vasario 19 d. E. St. Louis, 
ugnies — kruvinu darbu į?j j j ^ v a ^ 
vargu, visos tautos valia — 
atstatyta tapo Lietuva. 

Nustebo pasaulis ir pripaži
no. Pripažino, kad Lietuva 
Tėvynė musij, tikrai didvyrių 
žemė. 

Prieš 500 metų lenkai sus
kaldė Vytauto karališkąjį vai
niką. Šiandieną visa Tauta y-
ra apvainikuota tuom karališ
ku Nepriklausomybės vainiku. 
Nes vienintelis karališkumas, 
vienintelė garbinga didybė — 
tai yra Laisvė. Laisvė augti. 

Vasario 20 d. Westville, 111. 

Stanislovo Žvirgžriimo; 2. An
tano Levgaudo; 3. Ignaco No
reikos; 4. Juliaus ir Barboros 
Šliogeriu; 5. Vinco ir'Onos 
Paukščių; 6. Agotos Miml-
gienės; 7. Teklės Petkienės; 8. 
N. N. Chicago. 

Mišios bus atlaikytos pagal 
intencija ir nurodymus, kurios 
reikia tai ir Ašmens (Aušros) 
Vartų koplytėlėje, bet ne gie
dotinės, tik skaitytinės. • 

Visiems aukotojams širdin
gai dėkoju. Gavęs esu 53 Mi
šias ir 70 dolerių. 

Beto dar prašau "Draugo" 
Redakciją, kad teiktųsi pra
nešti: Ona Kieteny (Kietienė) 
206 C. Str. South Boston, 
Mass. kad čekį su 187 ostmar
kių šv. Mišių intencijai Aš
mens Vartuose esu taipat ga
vės. 

"Draugo" Redakcijai ačiū 
už patarpininkavimą ir patar
navimą. Prašau ir toliaus mu3 
nepamiršti. Šiais sunkiais lai- P*la»nos WW| siekimams. 

mato, bet jis kalinys. Vilnių 
valdo Zeligowskio — Meišta-
vičiaus šventvagiška kumštis, 
gi du lenkų-endekų vyskupu 
Bandurskis ir Hryniewiecki 
šeimininkauja, Vilnijoje turė
dami už savo pečių civilę ir 
karinę jėgą, ; 

Nenuostabu kad skurdžiai 
gyvenama Jo EkscelencijosVil 
niaus vyskupo. Kiek mums 
džiaugsmo išgirdus kad Ame
rikos katalikų išmalda jam 
taip brangi. " Šiais sunkiais 
laikais — sako Vyskupas, Jū
sų pagelba Mišiomis tai di
džiausia mūsų išlaikymo vers
mė". 

Bet mes nenusimename. Kaip 
Lietuvos Vyriausybė ir tauta 
kovoja už savo teises prie Ge
dimino pilies, lygiai prie mūsų 
širdies — Aušros Vartų sargy
bos stovi kankinys Vyskupas 
Matulevičius ir maldauja dan
gaus galybės — teisingumo ir 

KEIČIASI LAKAI. 
Švedijos spauda šiandie pla
čiai ir karštai debatuoja a-
pie senobinius įstatymus, ku
riais pasiremiant iš tos šalies 
išvaryta visi katalikų vienuo
liai ir panaikinta vienuolynai. 

Švedų valstybinės liuteronų 
bažnyčios jaunesnysis elemen
tas atranda, kad tie senovės 
įstatymai yra Švedijai tikroji 
panieka ir gėda viso civilizuo
to pasaulio akyse. 

Tas jaunesnysis elementas 
ima darbuotis, kad tie nedori 
įstatymai turėtų but visai pa
naikinti. Gi jei vienu užsimo
jimu nebūtų galima jų atmes
ti, tai- reiktų juos kaip nors 
sušvelninti. 

Prieš tą jaunąją gentkartų 
teČiaus atkakliai pakyla se
nesnieji liuterionai, ypač se-

— m ^ ^ 5 = * 

LAIŠKAS IŠ ROMOS 
s " • •> ' > * • ' t^^m ***W 

LIGA IR MIRTIS BENEDIKTO XV. 

kais Jusų pagelba Mi 
šiomis tai didžiausia mūsų iš-

Ne šiandien, tai ryt Vilnius 
bus nuisų! Ir malda ir teisėta 

laikymo versmė. Parašykite į k o v a laimėsime sav0 sostinę, 
kada kaip jums einasi. Aš dai- "Vrmgo" Redakcija ir to
nai Jus visus atmenu. Visa šir
dimi visus sveikinu ir visiems 
laiminu. 

Jurgis Matulevičius 
Vilniaus Vyskupas. 

Redakcijos prierašas. Mes be
galo laimingi sulaukę laiške

l i o nuo Jo Ekscelencijos Vil-
- mūsų sostapilio Vys-

Gerb. kun. Garmus Kultūros 
vajaus reikalais kalbės sekau-
čiose kolonijose: 

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

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

Vas. 26 d., Bridgeport, j nįaus 
Conn. j kupo. Jis ten kaip kalinys lai-

A. L. R, K. Federacijos 'komas. Nesenai Vilniaus su-
Sekretorijatas. i lenkinti lietuviai parašė ilgiau 

! sią kišką — nemoriaJą a. a. 

liaus mielai tarpininkaus per-
siųsdama Jo Eks. Vilniaus Vy
skupui šv. Mišių intencijas ir 
stipendijas. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
Laisvė didvyriais tapti, Lais- UETTJVIŲ KATALIKŲ VIENTlf - i P ° ^ i e ž i m Benediktui XV k a d 

Vė gerai daryti! 
Ir tos Laisvės jau nebeat-

inis mums niekas. 
Kaip pirmą kartą Vilniuje 

TĖLĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ j V y s k - Matulevičių pašalintų ir 
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK į duotų jiems vyskupą lenką: 
$6,00 VISAM METUI, PO VISĄ | Galima suprasti kokį sunkų 

PASAULĮ. j kryžių jis neša žiaurių lenkų 

1921 m. Chicagos Arkidiece-
zijoj, Šv. Vardo Dr-jos rupes
niu daug vaikų gavo sveikų 
patarimų vaikų teismuose Chi-
cagoj. Nemažai jų neprileido 
prie teismo, bet atskirdami 
nuo blogi] draugų nurodė do
ros ir teisybės kelius. Tos drau 
gijos Didieji Broliai atlieka tą 
gražų, prakilnų darbą. Tą 
darbą Šv. Vardo Dr-jai pris
kyrė J. M. Arkivyskupas G. 
W. Mundelein penki metai 
atgal. 

(Tęsinys.) 
Šveicarų gvardija dabojo prie 
"Portono di bronzo" neįleis
dama visų. Aš galėjau įeiti 
vidun. 

Popežiaus prieškambary bu
vo susirinkusi visa taip va
dinama juodoji Romos aristo
kratiją. 

Retkarčiais tai vienas tai ki
tas išėjęs iš ligonio kambario 
suteikdamas žinių. 

Pavojingiausia kad popie
žius negalėjo atsikosėti ir šeš-

mentą — viatiką. Kardinolai 
lydimi Vatikano gvardijos ir 
uždegtomis žvakėmis nešant 
šv. Sakramentą prelatui Zam-
pini įėjo į popiežiaus kamba
rius. Į ligonio kambarį įėjo tik 
keli kardinolai ir rūmų prela
tai. Ceremonijos laiku kalbėta 
rožančius. 

Popiežiui priėmus šv. Sakra
mente, visi kardinolai pabu
čiavo jam į ranką. Išeidami 
iš kambario, kardinolai sakė 
kad popiežius turi pilną są-

tadieny 11 vai. ryto taip buvo | monę, bet labai pavojingai 
bloga, kad reikėjo pavartoti! sergąs, nebent tik stebuklingai 

nesnieji jų kunigai. Jie bijosi j oksigeną. Kas valandą lauk-
katalikų vienuolių veikimo, ta katostrofos. 
Sako, jei šalin bus įleisti ka- &v. Petro aikštėje žmoni ų 
talikų misionoriai, tuomet minia augo, tarsi platus juo-

"m* 

neilgai laukus reiks atsisvei-
kinti švedų tautai su liute-
rioniška bažnyčia 

Jei įie reiškia tokią baimę, 
tai jie patys pripažįsta, kad 
jų ta bažnyčia neturi stipraus 
pamato. Ir kaipo tokia ar ank
sčiau ar vėliau turės griūti. 

Jei taip, tai kokiems galams 
dar taip ginti tą netikrą baž
nyčią! Juk jei ji turi griūti, 
tai verčiau tegul greičiau tas 
įvyksta. Jos vietoje tegul bus 
kuriama tikroji Dievo Bažny
čia. Tegu žmonės ir visa tau
ta pasidžiaugia tikruoįu tikė
jimu, bet ne kokiais prasima
nymais. 

Parlamento komitetas tikė
jimų laisvės reikalais ragina
mas pagalvoti apie tas reika
lingas atmainas. Nes šiandie 
jau nei vienoj valstybėj ne
rasi tokios religijinės netole-
rantijos, kokia gyvuoja Šve
dijoj. Ta religijinė netoleran-
tija reiškia valstybės ir tau
tos atžagareivystę. 
Katalikai visame pasauly nau 
dojasi laisve. Tai delkogi ki
taip turėtų but Švedijoj? 

Keičiasi laikai. Švedų liu-
terionų jaunoji gentkartė i-
masi taisyti savo "prosenių at
liktas klaidas. Netoli tie lai
kai, kuomet tikrojo tikėjimo 
spinduliai nušvies visą Švedi
j a 

das tiltas siūbavo. Daugiau
siai ji telkėsi prie dešiniojo 
sparno portiko Bemini. Dide
lė minios dalis stovėjo aikš
tės viduje prie raudonojo ob
elisko. 

Ta minia čia laukė, nes prieš 
ją buvo centralinė Vatikano 
rūmų dalis, ten kame įgyvena 
popiežius. 

galėtų pasveikti. 
Prieš priimsiant šv. Sakra

mentą, suteikė paskutinį pate
pimą. Benediktas XV labai 
jausmingai kartojęs tikybos iš
pažinimo aktą, kurį skaitė 
kardinolas Giorgi. Priėmęs ko-
muniją popiežius kreipėsi į 
kard. Siii pratarė: "Pasi
melsk už mane prie šv. Pane
lės Pompejinės ,\ 

Šv. Sakramentas buvo išsta
tytas šv. Paulinos koplyčioje 
ir visose Romos bažnyčiose. 

Du jo kambario langu ku-] Maldauta ligoniui sveikatos, 
riuos visi Romos gyventojai į Buvo įsakyta visose Mišiose 
žino, uždaryti. Kuomet mirs- i melstis u | popiežių. 
ta popiežius ir visa viltis pra
nyksta, langus atidaro. Dėlto 
visų neramios akys žiuri į tuo
du langu. 

l i g a vis pavojingesnė. 

D-ras ir prof. Battįstini ap-
lankė pop. 2:30 vai . po piet ir 
rado kad karštis ne aukšeiau-Kaip ta minia gerai vaiz

duoja katalikybės dvasią!J *ias> ***** ™**>»aH*ias »*si 

Čia yra visų tautų | ž v e l ^ u s * k a r š t *' b e t k v ^ v i 

atstovai. Girdi visų 
tautų kalbas. Jau kalbama a-
pie "popiežiaus įpėdinį Ratti, 
tą kurs Benedikto XV buvo 
paskirtas Milano vyskupu. 

Šv. Petro aikštė dabar labai 
gyva. Automobiliai veža aris
tokratiją ir diplomatiją. Šv. 
Damazo kieme, itališkos archi
tektūros meno kieme, vėl au
tomobiliai grūdasi atstovybių 
prie Vatikano. 

mas yra labai nenormalus. Y-
ra pavojaus kad pop. gali bū
ti slogos užtroškintas. Vartoja 
kamfarą ir kataplasmą. Ro
dos, plaučių uždegimas labai 
pavojingas. 

Laukiama katastrofos. Kar
tojama dr. Marchiafava žo
džius kad pop. gali gyventi 
tris, keturias valandas, bet ga
li numirti už 15 minučių. 

Kuomet aš išėjau iš Vati-
Šiame kieme sutinku vienąjkano, visa laikraštininkų gru

pė mane apspito. Šalygatvyj 
prie "Portono di bronzo" įsi
taisė krutamųjų paveikslų o-
peratorius. 

(Bus daugiau) 

įžymų prelatą kurs atneša ži
nių nuo d-ro Marcbiafava: 
"šv. Tėvo sveikata be vilties". 

11:30 vai. po piet iškilmin
gai nunešė ligoniui šv. Sakra-

KUN. J. ŽIDANAVIČITJS 

ŠVENTOS AKVILINOS 
KANKINES MIRTIS .H 

(Tęsinys) 
Liksiu aš viena šiame pasauly. Eikš prie 
manęs, mano mieliausioji. Ir prisiglausk 
paskutinį gal kartą prie savo motinos 
širdies, o aš meiliai išbučiuosiu tave, 
(Glaudžia ir bučiuoja AkvUiną). 

AKVILINA: Priglausk mane ir išbu
čiuok mane, brangiausioji mamyte! o g*l 
jau tai paskutinį sykį?! Pagalios, jeigu 
kas i r atsitiks, tai tesipildo Viešpaties 
Dievo valia! 

AKVILA: Gerai ir tikrai krikščioniš
kai kalbi, mylimas mano vaikeli! Lai Vieš
paties Sutvėrėjo nusprendimai išsipildo, 
kaip kad Jėzus Kristus ištarė: "Ne mano 
valia, b^t.Tavo, Tėve, teesie.'' 

(Akvila sėdasi, prie jos kojų Akvilina 
klaupia ir apsikabinus raukomi, abidvi 
drauge meldžiasi). 

AKVILINA ir AKVILA (sykiu): 
Viešpatie Dieve ir mūsų# Tėve!% štai mes 
nužemintos ir mylinčios Tavo tarnaitės, 
meldžiame, suteik mudviems vieną malo
nę, kad prireikus mums mirti, drąsiai nu

mirtume už šventą Tavo tikėjimą, o mūsų 
sielas teikis priimti į Tavo Angehj ir Šven
tųjų tarpą, kur Tave amžinai garbina, gie
dodami: "Šventas, Šventas, Šventas, Die
vas Dangaus ir Žemės, pilnas yra Dan
gus ir Žemė Jo garbės!'' 

Uždanga nusileidžia. 

VEIKSMAS n . 

Švarus kambarys; jame stalelis, kanapa, 
klaupykla, kurioje klupoja Akvilina ir 
meldžiasi. Netrukus girdimas beldimas į 
duris. 

• SCENA I. 

tave saugoja, globoja ir stiprina, ištikus 
bent kokiai nelaimei ("išeina). 

SCENA H. 

AKVILINA (iSvyniuoja pergamino 
ritinėlį ir balsiai skaito): "Šiuo įsakome 
ponios Akvilos dukterei ateiti rytoj anks
ti rytą į teismo rūmus ir įsakome cieso
riaus vardan, viską, kas yra naudojama 
prie krikščioniškojo tikėjimo pamaldų, 
su savim paimti ,\ (Akvilina perskaičiusi 
tą įsakymą, klaupia ant grindų ir gailes
tingai šaukia): O Jėzau, brangiausiasis 
mano Išganytojau, stiprink mane silpną, 
Tavo sutvėrimą, kad visas kančias be 
baimės ir noriai galėčiau del Tavo mei
lės ir už Tavo tikėjimą pakelti ir, jeigu 
reikės numirti, kad ramiai numirčiau, o 
tokiu būdu, kad mano siela įgytų amžiną
ją linksmybę Tavo karalystėje, kur Tu 
su Dievu Tėvu ir Dievu Šventąja Dvasia 
gyveni ir viešpatauji per amžių amžių?. 
Amen. (Trumpa pauza — giliame mąsty
me. Netrukus toliau kalba): Bet, visgi... 
dar taip jauna esu!... mirti... skirtis su 
visais.ir nuo visų... ir da-gi persiskirti su 
mylimiausia mamyte!... begalo bus griau
du ir skaudu!... Bet, Viešpaties meįlė te
būnie pirm visko... (Artinasi prie motinos 
kambario durų ir kalba): Gal mamytė jau 

kynias, liečiąs tavo asmenį. Lai Viešpatsl miega? (Ausį, prikišus prie kambario du-

AKVTL1NA: Kas ten beldžia duris; 
meldžiu įeiti. 

EMERENCIJA (įėjusi, kalba): Tai 
aš, mylimoji Akvilinėle! (Emerencijos 
rankoje galima užtėmyti pergamino ri
tinėlį). 

AKVILINA: Gerai kad atėjai, myli
moji, jaučiuos labai nuliūdusi, lyg nelai
mę nujausdama. Kas gi tau yra, Emeren-
cijaf Išrodai, lyg būtum ko tai išsigandus. 

EMERENCIJA: Ir yra ko išsigąsti. 
Štai turiu rankoje (rodo) pergamino ri
tinėlį ir teismo įsakyta tau įteikiu. (Pa
duoda ritinėlį Akvilinaijį Ir, kaip manau, 
jame yra koks tai paliepimas arba įsa-

rų, klausosi. Paskui pradeda): Miega... 
Vargše!... nuilsus, rūpesčiais susigraužus, 
ilsisi... O gal aš jai prisisapnavau ir gal 
Viešpats Dievas jai apreiškė sapne mano 
likimą sulaukus rytdienos. Jai pabudus 
ir^gi nieko nesakysiu apie teismo įsaky
mą... Rytoj sužinos viską... Miegok ir ilsė
kis, mylimoji mamyte, nes rytoj gal daug-
daug reikės tau nukentėti... 

Viešpatie, suteik man ir mano motinai 
drąsos ir stiprybės jėgų, kad ką tik nu
kentėsiu, idant nukęstume, kaip Tu mums 
nurodei savo pavyzdžiu, sunkias kančias 
kentėdamas ir Kryžiaus kruvina mirtim 
mirdamas už mus visus!... 

Reikėtų truputį ir man primigti... gal 
paskutinį jau sykį. (Pradėdama rengtis). 
Ne. Neisiu gultų. Verčiau pasimelsiu prie 
Išganytojau*, kad Jis rytoj sustiprintų ma 
ne, kad prireikus, kantriai iškęsčiau ir kuo 
drąsiausiai numirčiau už tikėjimą./. Bet... 
lyg tyc*ia miegas kankina mane. (Sėdasi 
ant sėdynės ir pradeda snūduriuoti). 

SCENA i n . 

(Taip jai besėdint pusmiegiai, įeina 
Angelas, įsirėdęs baltais rūbais, turįs pai
ma rankoje ir prisigretinęs prie Akvili-
nos, jai besnaudžiant, kalba). 

ANGELAS: Vargšė mergelė užmigo. 
-

^Jaunystė, mat, turi ytpatįngas savo teises 

ir privalumus. Rytoj, reikės jai mirti, te-
čiau saldžiai ji miega ir ilsisi. Rytoj, pirm 
negu saulelė nusileis, Viešpats Jėzus ją 
danguose jau vainikuos kankinės vainiku 
ir ji per amžius liks mugu angelų ir visų 
šventųjų draugė. (Sudėjęs rankas, augštyn 
pakėlęs aMs ir arčiau žengdamas greta 
Akvilinos, meldžiasi): Viešpatie Jėzau, 
dangaus ir pasaulio Karaliau, tėviškomis 
savo akimis pažvelgk į šitą nekaltą mer
gelę ir.jai mirus už šventą Tavo tikėjimą, 
suteik jos sielai vietą danguje mūsų tar
pe. (Liečia jos veidą pahna ir garsiai 
prašneka): Akvilina, prabusk, laikas jau 
ruoštis tau į kelionę. 

APVTLINA (prabunda, stoja, tediau 
nemato Angelo): Tik girdėjau, kad kas 
šaukė mane, bet aš nieko čia nematau. 
Gal tik lyg sapnuojant man atrodė, kad 
kas šaukia mane. (Užsimaščius liūdnai 
prarieda). Ne... ne... aš jau nebemiegu, 
bet prabudus girdėjau balsą... ir nesu
prantu, kas su manim yra. (Žvalgosi ap
link sava ir pamato Angelą). Kas gi tu 
e«i! Sprendžiu, kad ne žmogus ir tikrai, 
matau, kad tai ne žmogus. Ar tik kar
tais ne Angelas? 

ANGELAS: Atminei, dora ir nekalta 
mergelė. Aš esu tavo Angelas Sargas. 
Viešpaties Diev0 atsiųsta^ pas tave. 

(Bus daugiau) 
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IDR. A. K. RUTKAUSKAI 
GYDYTOJAS ir C H I R T R G A S 

4442 South Westcrn Avciiuc 
Telefcmas Lafayette 41-10 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 p o S 
>letu ir 7-8 vakarais. N e d ė l d i e - S 

[niais tiktai po pietų 2 iki 5 v a i . 1 
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JJoiflce Tel. Blvd. 782U ic 
Praneš imas j£ 

| D . M. T. STRIKOL'ISS 
* Lietuvis 

GYDYTOJAS I R CHTRDRGAS 
Penkele savo ofisą } 

4601 SOUTH ASHIiAMD A VE. 
AL.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 lr( 
6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 

N a m.: 2914 W. 43 St. W 
Tel. Lafayette 263 j j 

•K-

! 

DR, G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 melai' 

Ofisas 3149 So. Morgan St., 

Ii 

# K e r t o S2-nd St., Chicago, W . ) 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. VezelSs 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 v a k a r e ' 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

^Gyriau Be Vaistu Ir B e Operacijos, 
10737 S. Michlgan ave . 
N u o 8 iki 12 vai. ryte. 

1418 W. 45 Str. Chicago .g 
(Pr i e Westcrn A v e n u e ) 

Nuo 2 iki 7 vakare. \ 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

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

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

Nedėl iomis nuo 1 0 — f 
Telefonas Yards 2544 l 

i1 • ^ ^ 

DR, CHARLES SEGAL \ 
I p e r k ė l ė savo ofisą po n u m e r i u f 

4229 SO. ASHLAND A V E J i t E j 

SPECIJALISTAS J 
Džiovu, Moterų ir Vyry Ligy 

ai.: ryte nuo 10—12; nuo 2 — 5 | 
pietų; nuo 7—8:30 vakare, g 

ėMomis: 10 iki 1. 
Telefonas D t c s d 2 8 8 0 * 

iHHaBBBiiniiaai9*4 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3317 Emera ld Avenue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
* N u o ? Iki 5 vaKare. 

S P E C U A L I S T A S ' 
ICMbteriškų, Vyriškų ir chroniškų 

4 Ofiso Valandos: N u o 10 ryto^ 
g ik; 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
^Nedė l iomis nuo 10 Iki 2 po p ie tų .S 

Telefonas Yards 687 
T*ih*i " n u "*•?'"-»•"-ft-H-y y-̂ H-"""-įh-iv-yr"f-Mm 

•\ 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel . Yards 994 

OFISO V A U ; 
8 iki 19 v. ryto, 1 iki S ir t iki 
9 v. 
Tel. Nakt imis ir nedėikvj po pietų 

Oakiand 1294 

Telefonas Von Buren 294 
Res . 1139 Independence Blvd. 

DR. A. JL ROTHs 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
SpccijaUstas Moterišku, Vyriškų, 

Vaikų ir visų ei ironiškų ligų. 

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

Ofisas 3354 So. Halsted Str., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Ivatnp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 6 pof 

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Cannl 1713—241 
Res . Tel . : Mldtvay 5512 

ATSAKYMAS "AMERIKOS vietoje gėdytis tokių žemų] 
LIETUVIŲ M . I U B 0 " KO- kliubo darbų, jis dar didziuo-

RESPONDENTUI A. J. jasi. 
LU1 [UI. K/liubas traukia prie savęs 

visokius žmones. " Jam neap-
Amsterdam, N. Y. — "Vie- eįna kas kur priguli ir kaip 

nybės" No. 9 iš sausio 31 d. tiki." Gražus principas!! Koks 

J ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

2.9 South La Salto Street 
Kanibaris 324 

Telefonas Central 9390 

l Vakarais. 813 W. 33rd St 
Telefoną*: Yards 4681 

I 
I 

pusi. 2-ame patilpo p. A. J. 
Lukšio korespondencija apie 
"Amerikos Lietuvių Kliubo" 
trijų metų gyvavimą. 

Neteko man skaityti pami
nėto kliubo konstitucijos, bet 
iš p. Lukšio aprašymo galima 
šiek tiek suprasti jo tikslą. Iš 
korespondencijos galima ir-gi 
suprasti korespondento tikslą. 

Ir taip, — Kliubo tikslas: 1) 
išgarsinti lietuvių vardą tarp 
svetimtaučių; 2) rinkimų lai
ke nuo svetimtaučių imti ky
šius, kuriuos korespondentas 
vadina dovanomis; 3) tarp 
žmonių platinti apšvietą pri<* 
pagelbos visokios rųšies kny
gų ir laikraščių; 4) traukti 
prie savęs visokios rųšies žmo
nes ("jam (Kliubui) neapei
na, kas kur priguli ir kaip ti
ki") ir tt. 

Štai maža daug sutrauka iš-
skaitliuota korespondencijoje 
palytėtų punktų, pagal kuriuos 
galima spręsti Kiiubo vertę. 
Knslink punkte išdėstyto po-

Pfailadelphia, Pa. — Tūlo 
liekivių kliubo pirmininkas 
vieną dieną atėjo į lietuvišką 
spaustuvę ir pradėjo plūsti ant 
popiežiaus, kunigų ir vis^ 

gi čia augštos žmogaus dorosi katalikų išvadindamas visus 
supratimas!! Ir štai, nežiūrint 
taip prakilnaus tikslo, p. Luk-
šis šaukia, kad atsiranda šmei
žikai, kurie drįsta sakyti, kad 
Am. Liet. Kliubas tai bedie
viškas! " 0 kiti sako, kad tai 
išpitolnikai priguli". Čia jau 

prie to kliubelio ir geri kata-

LAISVAMANIO SĄŽINĖ. 

vagimis, nė vieno jų nesą tei
singo. 

Bet šis teisingasis, laisvų 
pažiūrų žmogelis kada buvo 
to kliubo pirmininku, tai to 
kliubo pinigai buvo padėti 
ant pirmininko ir raštininko 

p. Lukšis norėjo prirodyti, kad vardo. Kuomet senasis iždinin
kas atsisakė ir jo vieton iš

likai priguli. Apie tai, kad* rinko naują tai senajam rei-
juos taip vadina, ne esu gir- kėjo sugražinti' kauciją $500. 
dėjęs, bet, kad juos vadina Po čekiu pasirašė raštininkas 

Sandariečių Kliubu", tai j ir pirmininkas. Vieton iždinin-

budžio, tai Kliubas neatsiekė pažiūrų nariai norės sutikti. 
savo tikslo, nes ne sainai 

tankiai girdisi. 
To Kliubo.įsteigėjai turėjo 

prakilnesnius tur-but tikslus 
nei p. Lukšio išskaitliuoti, bet 
perėjus keliems metams savo
tiškai perdirbo viską nariai 
skaitytojai laisvamaniškų lai
kraščių, kuriems Čia, kaip ko
respondentas sako, atidarąs y-
ra kelias. Štai todėl pasirodė 
to visko ir pasekmės. 

Labai butų geistina nuodug
ni, rimta tame Kliube reforma, 
bet abejoju ar prie to laisvų 

garsina gerą lietuvių vardą, per ilgai laukti, nes juo tolyn, 

Dr. M. Stupnickij 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, LULIHOI8 
Telefonas Yards 5033 

[Valandos: — 8 iki 11 Ii ryto: 
| l po plotų lkl 8 vak. Nedėl lo-

nuo f lkl S ral . vakars . 

« — ' * 

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

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

Gyvenimas: — 2811 W. 83rd Str. 

TeL Prospect 3468. 

• i — — • • • * i i 

• • — » » » » « » » » » — • • » • • • » • • » ~p 

Tel. Canal 257, Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS | 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto: 1 Iki4 
po pietų: 6 iki 9 vakars 

įįm m m m » » » i ! • • • » • • • • « • • » » • • • ! » • 

Tel. Boulevard 2160 

I DR. A. J. KARALIUS 
Ū K T U VIS GYDYTOJAS 

: 3303 S. Morgan Str. 
Oį CHICAGO, ILL. 
KsT*o^^s-**^ryo^*sTb^oT*r5o^r'« 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10840 8. MJchigan Ave . 
rgj. 10—12 ryte: 2 — i po pietų, 

8:80—8:80 vai. vakars . 
10688 Pe*ry Ave. 

Tel. P u l l m a n 842 ir Pull . 848 

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

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn St., Room 1040< 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: b o u l e v a r d 653. 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

U E T C V I S ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-187 N. Dearboni St. 

Tel. Dearborn 8088 
Vakarais: 10788 S. Wabash Ave. 
Rosc land Tel. Pu l lman 8377 

&m »mmm • • » ^ » » » » » » » » » » . 
Tel Raudolph 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

18 South La Salle Street 
Roora 1203 

Valandos: 9 ryto iki 6 po piety 
( Namų Tel. Hyde Park 3296 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6 . MEZLAISKIS 
Generaiis Koatraktoriua, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

jKTclefonas Boulevard 4188 

i J j P ^ k A. Masalskis! 
Graborius 

Patarnauju l a i - į 
dotuvėss, T**-w 

t ynose Ir k i t u o - S 
se r e i k a l u o s e * 
Kainos prieina- $ 
mos. 

tik geri jų darbai. Ir ne nuo 
trijų metų žinomi čia lietuviai, 
bet nuo parapijos susiorgani-
zavįuio 1904 m. laiko, kada 
čion pribuvo ir apsigyveno 
dabartinis klebonas didžiai 
gerb. kun. J. Židanavičius, 
kurs tuojau ėmėsi darbo ir 
pastatė akmeninį bažnyčios 

Rodos nereiktų su reforma ir 

tuo aršyn. Supuvusi, dvoks tau-
ti "Sandaros" ir kitų.bedievi-
nį\| laikraščių dvasia neliaus 
gadinus mūsų jaunuomenės, 
na' ir Amsterdamas sulauks to, 
ko jau sulaukė kitos kolonijos. 

Iki šiam laikui Ajnsterda-
miečiai ir, kaipo katalikai ir, 
kaipo lietuviai užėmę tur ko 

kui nueiti atsiimti pinigus, tai 
nuėjo pirmininkas. Tris šim
tus atidavė iždininkui, bet du i 
šimtu sau pasilaikė. Dabar 
gailisi, kam visų pinigų sau 
nepasilaikė. 

Tai čia ir pasirodė laisva
manių teisybė. Jie katalikams 
prikaišioja visokių neteisingu
mų, bet kai patys prisisuka 
prie pinigų tai nežiūri teisy
bės, grobia įr gana. Dėlto pa
sisaugokime ir nerinkime j 
valdybas širdyse nustojusių ti
kėjimo, kad nereįkėtų apgai
lestauti po laikui. 

V. fi. 

džiu sakant, šis koncertas bus 
^nepaprastais. Todėl visi lietu
viai kviečiami skaitlingai da
lyvauti. 

Lietuvaitė P. B. M. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 
3.H1.I , • „ r • - . — 

AhiCIiOh D G l i A L O S U M 
DIDŽIAUSI, MODERKIftKIAUSI PA

SAULY I/ATVAI, ŠAUNUS APSI
EJIMAS SU KELIAIVIAD5. 

Ten yra vietinis agentas Jūsų misste 
a r netoli Jo. 

{ Lietuva, Lenkiją. Ukrainą 
Russia ir visas Baltiko Valst. 

tiesiai į Hamburgą 
S A i O N I A Jioro 7 
Cabin $130.00 III Kl. $103.50 

Taksų $5.#0 
JPer C H E R B P U R G SOUTHAMPTON 

LIVERPOOL and OLASGOW 
SATURNIA ( i š Port lando) Vas . 16 
ALBANIA (Cabin tiktai) . . Vas. 18 
\UGKR1A Vasario 25 

SCTTHIA Vasario 25 
Per Angl i s a r Hambiirua i Danzig 

$100.50 
Per Licpojų $110.00 

T a s $ 5 4 0 

1 

PAMINĖS LIET. NEPRIKL 
DIENĄ. 

skiepą, gi 1907 m. dabaigtaj Ue pirmą vietą tarpe Amerikos 
lietuvių, o perėjus tūlam lai
kui, gali patapti "tokiais, ko
kiais yra žmonės kitose kolo
nijose, kur senai jau gyvuoja 
panašus kliubai, kaip pavyz
džiui ir Sclienectady, N. Y. 
Ten tapo - uždėtas apšvietos 
kliubas vardu fiv. Kazimiero 
kliubas. Vienok, iš priežasties, 
jog ta ąpšvieta buvo. platina
ma įvairiausių knygų ir laik
raščių skaitymu, tai tas kliu
bas į kelius metus stačiai pa
virto į nelaimingiausių bolše
vikų kliubą. Štai ką reiškia 
skaitymas visokių šlamštų, ku
riuos taip 'pat gailestingai pri
ima savo pastogėn ir amster-
damiškis Amerikos Lietuvių 
Kliubas. 

Amsterdamiečiai atjaučia tą 
pavojų ir todėl stengiasi "nuo
šaliai laikytis ir nuo tų asme-i 
nų, kurie giriasi, kad savo są
žinę parduoda už pinigus ir 
apšvietos pamatus semia iš 
bent kokios pakraipos laik-^ 
raščių. 

Klinbiečiai, vėžės, kuriomis 
pradėjote važiuoti, yra pavo-, 
jingos. Tad, atsargiai! 

Parapijietis-

• » 

^

^ ^ ^ ^ mos. 
507 Auburn Ave. ChicagoJ 

f S. D. LACHAWICZ = 
UIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 
iausla. Reikale meldžiu a taisau-

statyti ant jo graži dabarties 
mūrinė bažnyčia. Pirmiau^ bu-
vęffi bažnyčios sklapas šiandie 
yra mokykla ir sykiu erdvi 
svetainė. Taigi korespondentas 
neteisingai pasakė, kad vietos 
lietuviai, nors nuo 40 metų gy
vuoja, o svetainės neturi ir tik 
kliubas tepradeda apie tuos 
dalykus rūpintis. 

Navatni atrodo p. Lukšio 
pasigyrimai tuom, kad Kliu
bas turi įžymius žmones įr, 
kad jie rinkinių laike ima ky
šius už balsavimą kliubo nau
dai. Parduoti savo sąžinę te
gali tik tie žmones, kurie nu
stoja doros pamatų. Kaip gi 
Čia sutaikinti įžymumą su do
ros nustojimu?! Nejaugi iš
pultų p. Lukšiui girtis iš to
kių darbų ir iš tokių žmonių?! 
Čion išpultų patėmyti, kad am
sterdamiečiai kol nebuvo to 
kliubo, tai su-vis negirdėjo ko 
panašaus, kad kas už pinigus 
pardavinėtų sąžinės balsą. Jei
gu dabar taip daroma, tai jau, 
ištikrųjų, kad Kliubas baisiai 
" ta i so" lietuviams vardą. 

Ir geistinas dalykas, kodėl 
tas Kliubas tailp ^pasekmin-
gai" veikia? Kokiu gi būdu 
užmuša gerų žmonių sąžinės 
jautrumą?! 

Štai tas visa paaiškinta 
punkte, kur sakoma, kad plati
nama apšvietą prie $a*gelbo.s 
visokių knygų įr laikraščiu. 

Kaip tik tas kliubiečių elgi
mosi būdas ne tik "taiso", bot 
gadina žmones; ne tik 'Rūgš
tina '', bet žemina lietuvių var-

ti, o mano darbu busite uifa-= 
- n e d i n U . 
E**i4 w. i t isPL rgrtiMĮ, m J i 
i u u u i i i ^ ^ Š t a i k a d i r korespondentas jus 

Worcester, Mass. — A. L. 
R. K. Federacijos vietinis sky
rius metiniame susirinkime lai 
kytanie sausio 27 d. nutarė iš
kilmingai paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės dieną, vas. 
16 d. Rytą bažnyčioj bus pri
taikintos tai šventei prakal
bos; vakare, svetainėj, bus 
prakalbos, įvair i programa. 

Koresp. 

RENGIA NEPAPRASTĄ 
KONCERTĄ. 

PAMINĖS LIET. NEPRIĘL. 
SUKAKTUVES. 

Pittsfourgh, Pa, — &v. Ka
zimiero parap. choras nuo se
nai rengiasi prie koncerto, ku
rį duos vas. 19 d. š. m. svet. 
ant 22-ros ir June g-vių. 

Tame koncerte dalyvaus 
žymesnės muzikaiės jėgos. 
Chorą ves gabus vargoninin
kas V. Medonis. Dainuos kelio 
mis kalbomis. Bus tokie dai
nininkai, pasižymėję, kaip 
Karuža, A. Sadauskas, Aleks. 
Bereckaitė, A. C. Puida. Zo-t 

LIETUVIŠKI KRUTAMI PA 
VEIKSLAI GENA VAITfiS 

GYVENIMAS. 

Nauji krutami paveikslai iš 
Lietuvos, Hygos ir Sovietų Ru 
sijos. Oudrus Kvailys, 2-jų ak
tų komedija, Lietuvių paroda 
National darže, Leninas ' i r 
frotskio armija Maskvoje, Že
ligovskis Vilniuje. Bus rodo
mi sekančiose kolonijose: 

Vasario 16—17, — Pitts-
Providenae, £. I. — Vas 5 burgh, Penna kun. Žimkevi-

d. par. svet. įvyko visų vie- čiaus* parap. svet. 
tinių katalikiškų etraugijų su- Vasario 18—19, — Home-
sįrinkimas. Nutarė iškiimkigai; stead, P^nną, Parap. svet. 
paminėti Idetuvog Nepriklau- Vasario 20, — Braddock, 
semybės sukaktuves vas. 16 d. Penna &v. Izidoriaus parap. 
Programa bus Palace Casino svet 
salėj. Pakvietė gerus kalbėto- I*M& Teatno Bendrovė 

Žinąs. ^ Vedėjas A. Lukšis. 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nėrvuotas. kenti galvos 

skaudėjimą., ar tamistos ak)s 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 mėty patyrimo, kuris 
suteiks ta raistai geriausia pa 
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So . Ashland Ave., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; 8 lubos 

Kambarys 14-15-10-17 
Viriui PLATT'S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: N u o 10 • ryto lkl 9 
va. Nedėl iomis nuo 9 ryto iki 
12 d l e n 

= = = 

Tell Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
u i c r r v i s DENTISTAS 

1821 S. Halsted St., CbJcago, UL 
Kampas ISth St. 

Valand.: 9—12 ryta ir 2—9 vak. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 
Mokinama: angl iškos i r lietuviško? 

kalbų» aritmetikos, knygvedystes, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
o i jos, pil ietystės, dalliarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto lkl 
i valandos po pietų: vakarais nuo I 
iki 19 vai. 

3106S.HalsteJSt., o. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Aš Barbora šiUngienė, paieškau sa

vo brolių: Adomo, Pranciškaus ir 
Stanislovo Radzevičių; taipgi ir s e 
sers Antaninos Radzevičiūtės, po vy
ru Steponavičienė. Kaip iš Lietuvos 
išvažiavo jau 20 metai- Pr ieš karą 
gyveno Chicagoję, kiti Bostone. 

Brangieji , malonėkite atsišaukti, ir 
sugelbėti mane nelaimingą našlę su 
aštuonetu vaikučių kurie visi dar ma
ži, o aš sergu. Taigi jeigu tamistos 
nepasigailėsite manęs vargšės, tai jau 
reiks iš vargo ir bado mirti. 

Mano adresas: 
Barbora ši l ingienė, 

Šaukėnų miestel is , 
Šiaulių Apskritis 

LITHUANIA 

• 

Šiandie Pinigij Kurtai 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
56 centai ui 100 Auksinu 

— arba — 
182 Aaks. ui viena Dolerį 

Pigesnis kursas s iunčiant 
didesnes sumas. 

Pr is tatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Centrai Mamifacturisg 
Oistrict Bank 

State Bank—Clearing H o u s s 
Bank. 

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

— J — * — • 

= 

|Raa. TeL Cicero MsO 
Ofiso Tel Cicero 

DR. J. SH1N6LMAN 
1825 So. 49 Court 

N. B. Cor. 49 Court ir 11 
ant viršaus vaistynicios. 

' ' " • • = 5 C = 2 = = 

^Telefonas Yards 1188 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORfTS tRį 

Tūrių a u t o m o 
bilius v isokiems 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

3319 Auburn 

* 

Ave. Chicago. 
'/C i C5CJt̂  i i Ci <t * Ĉ - i i i i i - v ^ r r ; 

LĮ.' 1 - S 

fABIONAS ir M.CKItVlC. Ved. 
4i*'i iau>i;: siuntimas pinigų-, 

laivakortes, pašportai ii 
Si i KI.F1 : A . S 

I C . ' i i ! l.~ r >, - , i» i-i. - I i v . 

I n s i i r i i i u ir i . t . 

809 W. 35th St , arti S Kalstei Si. 
Tel Bi;"eva*d 61s 

Vii?n%1os- V iki i kaso-rna. 

Ned.. iki " po p ;etn 

I PRANEŠIMAS 

! DR, C. ICHERRYS 
I DENTISTAS IR R A D I O G R A F a 
J 2 2 0 1 W. 22nd Str., kamp. Leavit 

Phone Canal 4222i 

įs te igė savo ofise pilnai apru-
Irpinta X — spindulių laborator i ja^ 
lįįTraukiama X —spindulių paveik * 
jįslai suradimui {vairių dantų, gkl 
į -vos Ir žandų ligų. 
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DU L i mm 
GYDYTOJAS ir CRT&TJflGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1815 W. 47-tk Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—2 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Na&ttnlai 

sį šaukimai Lafayette 1198 
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PARDAVIMUI O B O C P R N Ė ir SAL-; 
D A I N I Ų KRAUTUVĖ Brighton patk. 
Apylinkių visokių tautu apgyventa tir 
štai. Priežastį patirsite ant vietos 
atsišaukit po num. 

3302 West 38tn Plaoe 
s^Ts^^s^s^^^rs^^^rrs^r^o'sT 

REIKALINGOS PRITYKĘ 
ALERGINIS del išrinkimo vilno
nių atsišaukite 

B. COHBN & SONS 
1100 \yi»t 22^d Str. 

Pamatykite Mr. Williams 
, , , ' • . , -•;. ' • ... " - C ? 

REIKALINGOS PRITYRĘ 
MERGINOS del išrinkimo vilno-

4 niu. 
B, COHEN & SONS 

110Q'¥f. m Str. 
Pamatykite Mr. - Williams 

VAIiESTUTE WUESMAMJSQ 
COLLEGES 

2407 W. Madlson, 1850 N. WeUs,| 
8205 S. Halsted Strcets 

187 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-j 

pimo, Designing bizniui ir na-4 
mama. Vietos duodama dykai-' 
Diplomai. Mokslas lengvais at-J 
mokėjimais. Kleeos dienomis ir J 
vakarais. Reikalaukit k n y g e l ė s t 
TeJL Seeley 1848 

SARA P A T ^ K pino . ; 
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{ Tci. Lafayette 4888 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys. lietuviams visa-' 
dos patarnSiujų kogeriausia. 

M. Y149VA 
3228 W. 88-tn S8reet 
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PARSIDUODA labai pigiai pir
mos klesos Restauranas. Atsišauki
te į 

"DRAUGO" ADUI., 
2884 S. Oakley Ave. 
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DRAUGAS Treeiadien., Vasario 15, 122 )Q 
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CHICAGOJE 
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ADMINISTRACIJOS PRA
NEŠIMAS. 

susirinkti, nes reikia pilnai 
prisirengti prie dalyvavimo 
prisirengti prie dalyvavimo 
dienos, vas 16 d. paminėjimo 
Ashland Blvd. Anditoriume. 

Valdyba. 
Rytoj, 16 d. vasario dėlei 

Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimo "Draugo" Ofisas — 
bus atdaras tiktai iki 5 vai. i RYTOJ LIET. NEPRIKLAU-
vakare. 
Hiiiiimtiiiiiimiiiiiiiiiimiiiimiiiiimiiift 

WARANTAS IŠIMTAS 
BISCHOFFUI. 

SOMYBĖS DIENA. 
• 

Chicagos mtmicipaliame tei
sme iš imta t rys waranta i a-
reštuoti sukčių Bischoffą, jo 
svainį Geer ir bonu pardavė
ją Florek. 

Visi trys jie kaltinami pi
nigu nuo žmonių viliojime ap-
gavingais tikslais. 

Warantus išdavė teisėjas 
Prindiville, So. Clark gatvės 
teisme. Warantų išreikalavo 
Joseph Frankowski, darbinin
kas, 5711 So. Carpenter gat. 

PARĖDYTA UŽDARYTI 
VISUS OFISUS. 

Chicagos policijos viršinin
kas įsakė visiems policijos ka
pitonams savo distriktuose už
daryti visus 6fisus, kurie veda 
"biznius" Bischoffo investini-
mų pagrindais. 

Taigi, prisieis paliauti žmo
nes mani jus visokiomis alieji
nėmis, chemikalinėmis, žibali
nėmis, ir kitomis kompanijo
mis. 

Policija, kaip praneša, ims 
nagan visokiausios rūšies suk
čius. 

MŪSŲ ARTISTAI GRĮŽO. 

A. Pocius Bethoveno kon
servatorijos direktorius ir O. 
Pocienė jau sugrįžo Chicagon. 
Ilgai besilankę su koncertais 
Bytuose, turėdami geriausio 
pasisekimo, netik rytiečius 
džiugino savo muzika ir daina, 
bet kartu ir ehieagiečių vardą 
kėlė. Ne visiems miestams 
lemta turėti tokių muzikos ta
lentų. 
Džiaugiamės jų sulaukę, kad 

laimingai ir gera sveikata par 
keliavo. 

PRASIDĖJO WALSH BYLA. 

Vakar krimanaliame teisme 
prasidėjo Sheet and Metai 
Workers unijos "business" a-
gento Walsh byla. 
, J i s kal t inamas dviejų žmo
g ių nužudyme viename vidu-
miesčio saliune. 

VARU VALGYDINAMAS. 

Pasmerktas miriop žmogžu-
dis Church Chicagos kalėjime 
pradėjo badu marintis. Atsi
sakė valgyti. Po keliolikos 
dienų tokio badavimo jis im-
tas varu valgydinti. 

Pranešta, kad nieko bloga 
jam nesą. Jo likimo klausi
mas gubernatoriaus rankose. 

Jau keturi metai sukanka 
kaip Lietuva pasiskelbė nepri
klausoma šalimi, kaip savisto
viai gyvena. Kiekvienas lietu
vis, tėvynę mylintis, džiaugiasi 
sulaukęs taip mūsų tautai 
brangios šventės. 

Paminėjimui tos mums lie
tuviams taip brangios šventės 
ir protestavimui prieš plėš-
ruosius Lietuvos priešus — 
grobikus Chicagos lietuvių 
centraii.nės organizacijos ren
gia masinį susirinkimą ta die
na, vas. 16 d. Ashland Blvd. 
Auditoriume. Ashland Blvd. ir 
Van Bųren g-vė, 7 vai. vak. 

Visi Chicagos ir apylinkės 
lietuviai važiuokite Į ta sve
tainę, nedaleiskite niekam su
trukdyti jumis nuo dalyvavi
mo tos šventės paminėjime. 

Spaudos komisija. 

prisiminti Bridgeparto gy
ventojams, kad kiekvieno lie
tuvio bei liet. yra šventa parei
ga dalyvauti Lietuvos nepri
klausomybės šventėje ir jos iš
kilmėse^ rytoj, 16 d. vasario. 

Brangus lietuviai, esate šir
dingai prašomi tą dieną pa
puošti savo namus hei biznius 
Lietuvos ir Amerikos vėliavo
mis, nes mums lietuviams 16 
d. vas. yra taip brangi, kaip 
Amerikai 4 d. liepos. Todėl, 
jei amerikiečiai moka brangin
ti savo nepriklausomybės pa-
siskelbimo dieną, tai pat ir me* 
negalime atsilikti su savo ne
priklausomybės diena. 

Išryto šv. Jurgio bažnyčio
je bus tam pritaikintos pamal
dos su Ritomis iškilmėmis, o 
vakare yra šaukiamas masinis 
susirinkimas Ashland Boule-
vard Auditorium svet., &ųt 
Ashland Blvd. ir Van Buren 
gatvės, kur mes tą dieną tin
kamai, kaipo Lietuvos *mųs 
ir dukterys, paminėsime. Ten 
bus kalbėtojų ir programa. 

Vietinis Kat. Fed. Skyr 

VIAI DUOSNŲS. 

Garfield Parkas. — Vas. 11 
d. svetainėj po num. 3720 \V. 
Harrison st. įvyko prakalbos 
Kultūros vajaus reikalais. Kal
bėjo kun. Br. Bumšas, Jis pa
sakė tik viena ilgą prakalbą. 
Bolševikėliai davinėdami klau
simus tiek laiko sugaišino, kad 
įkun. Bumšas negalėjo antros 
prakalbos pasakyti. Aukų su
rinko $411.75. Tų buvo $355.50 
}L. L. Pask. bonais ir $56.75 pi
nigais. 

Šių prakalbų surengimu rū
pinosi K. Jodelis, Kast^ Šerys 
ir P. Batronis. Prakalbų vedė
ju buvo K. Jodelis. 

Nematoma Kariuomene 
Kuri Prisideda Prie 

» Patarnavimo 

PARAPIJOS SUSIRINKI
MAS. — GERAI STOVI— 

MALONUMAS. 

PERSERGĖJIMAS. 

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS PAMINĖJIMAS. 

Tikietus įžangai 9 Ashiand 
Blvd. Auditorium, Ashland 
Blvd ir Van Buren st. Lie
tuvos Nepriklausomybės ketu
rių metų sukaktuvių paminėji
mui vas. 16 d. galima gauti 
cekančiose vietose: 

Bridgeport. 
Universal State Bank, 3252 

So. Halsted st 
P. P. Baltutis & Co., 901 W. 

33-rd st. 
J. A. Mickeliunas (krautu

vė), 3140 So. Wallace s t 
Kučinskas Bros. (Bakery), 

949 W. 34 st. 
Town of Lake. 

Žmonės yra perspėjami ap
sisaugoti nuo visokių agentų 
pasižadančių iškolektuoti pini
gus už Bischoff V) ar kitų spe
cialus ("špešelų"). 

Savo visokias notas ir resy-
tes geriau įteikite adv. Felix 
Streyckmans, Central TrustJ 
bankui, kurie tuo reikalu rū
pinasi, arba pasiteiraukite pas 
kompetentišką advokatą. 

Rep. 

FEDERACIJOS SKYR. RA
GINO IŠKILMINGAI PAMI 

JTĖTI LIETUVOS 
NEPRIKL. DIENĄ. 

P. P. Baltutis & €o. 4600 
So. Wood sį. 

Jonas Baltutis ( g a r a g e ) , 
1543 W. 46th st. 

A. Kareiva, 4537 So. Wood 
st. 

Brighton Park. 
H. Statkus (krautuvė), 4434 

So. Fairfield ave. 
F. Stasiui i s (Real estate), 

4438 So. Fairfield ave. 
Matrewood Pharmacy, 44-tos 
ir Maplewood ave. 

West Side. 

\ 

L. VYČIŲ CHI. APS. 
NARIAMS. 

Liet. Vyčių Chicagos Ap
skričio choro praktika bus šį 
vakarą, vas. 15 d., Šv. Jur
gio ..parap. svet, 7:30 vak. 

I "Draugas" Publ. "Co. 2334 
So. Oakley ave. 

.Metropolitan State Bank, 
22-tos i r Leavi t t g-vių. 

18-tos kolonijoj. 
Alex Dargis 726 W. 18th s t 
1<Naujienos'' 1739 So. Hal-

ted st. 
North Side. 
Šv. Mykolo parap. knygyne 

11644 Wabansia ave. 
Cicero, Ui 
Darbininkų Užeiga, 1447 So. 

50th ave. 

SKAITYKITE IR PUTOJ-
TE LIETUVIŲ DIENRAŠTĮ 

" D R A U G Ą " 

BRIDGEPORTIEČIAI! 

Bridgeportas. — Vietinis A. 
L. R. K. Federacijos 26 sky
rius, kuris turėdamas savoj 

Visi choro nariai malonėkite žinioje nemažai katalikiškų 

West Side. — A. L. R. K. 
Federacijos 7-to skyriaus su
sirinkimas įvyko vasario 12 
d. 1922 m. Aušros Vartų par. 
mokyklos kambaryje, pirmą 
vai. po piet. Nauja valdyba už
ėmė sava vietas: Pet. Cibuls
kis — pirm., Sim. Žibąs — 
prot rast., Jonas Krotkus — 
ižd. Nutarė galutinai sužinoti 
Kultūros Vajaus pasekmes 
Aušros Vartų Par. 

Padarė nutarimą per laiškus 
asmeniškai kviesti visas 

Auš. Vartų. par. kat. draugi
jas siųsti savo atstovus į Kat. 
Federacijos skyriaus ir aps
kričio susirinkimus. 

Federacijos 7-tas skyrius at
sišaukia į visus lietuvius Auš
ros Vartų par. kolonijoj, kad 
Nepriklausomybės Dienoj, vas. 
16 d. iškabintų Lietuvos vė
liavas ant savo namų ir kurie 
turi laiko atsilankytų į iškil
mingas pamaldas bažnyčioj 9 
vai. rytą, paaukoti maldas Lie
tuvai; taipat kad visi, kaip 
vienas, nuvažiuotų į Ashland 
BouL Auditorium iškilmingai 
paminėti 4 metų Lietuvos Ne
priklausomybės, sukaktuves. 

Pastoviais delegatais į Fe
deracijos Apskritį išrinkti 
šie: P. Cibulskis ir S. Žibąs. 

Šis skyrius rengiasi rengti 
prakalbas, kurių pelnas ski
riamas Vilniaus atvadavimui. 

Šio Federacijos skyriaus su
sirinkimai bus kas antrą sek
madienį, pirmą vafandą po 
piet. Visi katalikiškų drau
gijų nariai yra kviečiami juos 
lankyti. 

P. Cibulskis, pirm., 
Simas Žibąs, nut. rast. 

2501 So. Western Ave. i 

West Pullmanas. — Sausio 
15 d. 1922 m. įvyko Šv. Pet
ro ir Povylo parapijos meti
nis susirinkimas. Klebonas 
kun. J. iPaškauskas išdavė 
smulkmenišką atskaitą įeigų 
ir išeigų iš 192.1 m. Išgirdę pa-
rapijonai praeitų metų įeigas, 
kurių buvo $9,217.09 labai nu
džiugo, kad tokiuose bloguose 
metuose tiek įplaukų pasida
rė. Ir buvo kuo džiaugtis, nes 
tai didžiausios įeigos kaip ši 
parapija gyvuoja. Visų ūpas 
pakilo. Ant veidų matėsi visų 
pasitenkinimas. i, 

Parapijos kasoj ant šių me
tų paliko $2,182.08. Išdavus 
klebonui atskaitą, visi komi
tetai patvirtino tokį pat para
pijos stovį. : 

Pradėjus rinkti ant šių me
tų naują parapijai komitetą, 
šeši komiteto nariai paliko se
nieji, o šeši atsisakė. Jų vie
ton išrinko kitus šešis. Rinki
mas ėjo puikiausioj tvarkoj. 
Niekas jokių . užmetimų nie
kam nedarė, ii 
f .Po to klebonas aiškino bu
dus veikimo šiais metais pa
rapijos naudai: 1. mokėti mė
nesines po kieJc kas išsigalės. 
2. Leisti ant išlaimėjimo lotą, 
kurį paaukojo Pranas Jagmi
nas; Lotas randasi Gary, Ind., 
antras nuo kampo, lygioj vie
toj, prie bulvaro, vertas ma
žiausia $500.00. 3. Klebonas 
prašė visų parapijonų paauko
ti extra nemažiau kaip po 10 
dol. del pastatymo mokyto
joms seserims namo. Po aps-
svartymo gerb. klebono įneši
mų, visi vienbalsiai pasižadė
jo tuos įnešimus pildyti. Tuo-
mi ir užsibaigė susirinkimas, 
kurį su malda; uždarė klebo
nas. : 
Tuomet skirtėsi kas sau, vie

ni ėjo namuosną, kiti užsira
šyti savo auką del pastatymo 
namo. Užsirašiusių skaičius 
neperdidelis, bet aukojo po 
daug, vieni po 100 dol., kiti 
po $50.00 ir t t Tuoj bežiūrint 
klebonas paaiškino, kad virš 
1500 dol. jau yra. Tai bent 
westpullmaniečiai! Kas juos 
gali prilygti? 

Daugel vietose man teko da
lyvauti ant visokių susirinki
mų, bet niekur nėra taip ramu, 
kaip šios parapijos susirinki
muose. Visi užsilaiko ramiai, 
eikalus rimtai svarsto, tarsi 

broliai tarp savęs gražiai pasi
kalba. Klebonas į kiekvieną 
maloniai atsineša, žmonės pa
našiai į kleboną. Lai gyvuoja 
West Pullmanas ir būna pa
vyzdžiu kitoms-parapijoms. 

Reporteris. 

5385 darbininkų — 4847 vyrų ir 538 moterų — kasdiena dirba ant 
eleveitorių. Ą 

Dauguma žmonių kurie kasdiena važinėja ELEVEITOBIAIS 
nemano kad tiek darbininkų yra reikalinga, užtat kad tiktai 
puse iš jų yra matomi ir tankiai susiduria su žmonėmis. Tio 
kurie yra žmonėms matomi kaip tai 

2486 trainmen kurie operuoja trukius ir 
780 vyrų ir mtoterų tikietu agentų, 

B E T 
ę 

i.' * 

683 vyrai kurie dirba šapose prie pataisymo Karų, • 
634 vyrų kurie užžiuri tracks ir roadbed kad bufų tvarkoj ir saugus 

101 vyrai kurie valdo visą elektros jiega, 

189 vyrai ir moterys kurie dirba generaliam ofise, 

376 vyrai kurie dirba kaipo porteriai ir gatemanai. 

I R 

136 žmones kurie dirba visokius darbus patarnaujant pasažieriams. 

6ie visi žmonėms nematomi darbininkai taipat prisideda sa
vo darbų prie pagerinimo transportacijos kaip ir tie kurie kasdieną 
operuoja trukius. , 

Chicago Elevąted Railroads 
MOTINOS IR SŪNAUS LAI

DOTUVĖS. 
CICERIEČIAMS ĮDOMU. 

North Side. — Netankiai at 
sitinka, kad du vienos šeimy
nos nariu kartu laidotų. Šį 
kartą nelemta mirtis aplankė 
dviem kirčiais Laičių šeimyną. 
Sunūs Vincas 21 metų mirė 
kariškoj ligoninėj. Motina A-
gota mirė po sunkios operaci
jos. Motina ir sunūs tapo pa
laidoti kartu su Bažnyčios ap
eigomis vasario 6 d. Kadangi 
sunūs tarnavo kariuomenėje, 
tai ir kareiviai buvo krastne-

Vietinis. 

Cicero, IU. — Nepriklauso
mybės Dienoj, vas. 16 d. Šv. 
Antano bažnyčioj rytą bus 
iškilmingos tai dienai pritai
kintos pamaldos. 

Vakare visi ciceriečiai va
žiuos į Chicagos centralinių 
organizacijų rengiamą -tos 
dienos paminėjimą Ashland 
Blvd. Auditoriume, Ashland 
Blvd. ir Van Buren g-vė. 

Rep. 

TOWN OF LAKE. — L. Vy 
eis 13 kuopos susirinkimas i-
vyks vasario 15 d. 8 vai. va
kare, Davis Sąuare parko sa
lėje. Prašoma narių skaitlin
gai susirinkti. 

Koresp. 

CICERO, ILL. — L. VyčįįĮ 
14 kp. laikys svarbų susirin
kimą vas. 15 d. Šv. Antano 
par. svet. 

Valdyba. 

šiais. 

[sivesk Elektrą 
Namuose! 

Elektros šviesa yra švari ir 
nekainuoja daugiau kaip ko
kia kita šviesa. Dabar geriau
sias laikas sutaupinti pinin
gus vedant elektra į narna. 

Pasiklausk 
Savo Elektros 
Kontraktoriaus 
jis tau atliks darbą ir ant 
lengvų išmokesčių. Paprašyk 
jo kad apskaitluotų tas tau 
nieko nekainuos. 

Commonw ealth 
Edison Go. 

72 West Adams Street 

—s 

PRANEŠIMAS 
Pranešu lietuviams, kad per-

kėlėm savo rūbų dirbtuvę po 
No. 2230 W. 22-nd St., Chieago, 
111. Tad, kam reikalinga siu
tas, ar kitokios drapanos, ma
lonėkit nesivėluot su užsakymu, 
nes dabar turime visokių, pa
vasarinių ir vasarinių materijų 
didžiausiame pasirinkime, o 
kainos yra daug žemesnės, ne
gu pereitą metą. 

Taipgi, valome, dažome ir 
prosiname. 

PETER P. MANKUS, 
2230 West 22-nd Street, Chieago, IU. 
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f One Teari 
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DRAUGIJŲ ATYDAli 
T^lT*Vlt"l"IVPV^Uavu' Kukardu, visokia Ženkleliu, GmBtučta, Ant-
1_/1I U U U V C spaudy ir kitokiu Draugystėms reikalinga dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jusu dr-tes vardai 
STRUPAS CO., 90-92 Fer ry St- Newark , N. J . 
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Vėliavų, Karūnų, Šarpu ženkle
lių ir kitokių draugystėm reika
lingų dalykų. 

A. J. POŽĖLA 
1908 W. Diviiion Str. Chicaf). j 
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