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ANTANAS SMETONA. 

Pirmasis Lietuvos Prezidentas 

Antanas Smetona gimė 1874 
m. Užulėnio sodžiuj, Vadoklių 
parap. Taujėnų vals. Ukmer
gės apskr. Mokinosi Palango
je ir Mintaujoje. Jan tuomet 
jis drąsiai pasisakydavo lie
tuviu esąs, nors rusams gis bu
vo tarsi ašaka akyse. Dėlto jis 
buvo išvarytas iš gimnazijos. 
Tuomet jis pradeda klabenti 
gimnazijos vyriausybę ir ne
laimėjęs kreipiasi net į Švie
timo Ministerį ir gauna leidi
mą įstoti į Petrogrado gimna-
liją. Lanko Petrogrado uni
versitetą ir vėl įtartas dėlei 
savo lietuvybės. Kaipo vadas 
lietuvių studentų būrelio jis 
buvo pavojingas rusų valdžiai 
ir, kaip ir kiti jo tautiečiai, 
išvaromas iš universiteto ir 
pakliūva kalėjiman kaipo po-

' litinis prasikaltėlis. Tik var
gais negalais pavyko jam 
baigti universitetą. 

1902 m. grįžta Lietuvon, pa
sišvenčia laikraštijai, kur pa
sižymi smarkia ir gabia 
plunksna. 1904 įlį įsteigia 
<'Ūkininką", vėliau^ "y i l t į " , 
gi dar vėliaus "Vairą", ilius
truotą mokslo, literatūros ir 
meno žurnalą. 

Revoliucija randa jį prisi
rengus. Vilniaus Seime daly
vauja kaipo vienas įžymiau
sių veikėju. Vėliaus, aplinky
bės neleidžia jam taip akty
viai dalyvauti viešame gyveni
me; bet nuo 1905 ligi 1914 m. 
jis uoliai darbuojasi žadinda
mas tautinę idėją. Tai buvo 
tylus darbas vadovaujant 
draugijoms, komisijoms ir t. t. 

Karas pagavo Smetoną Vil
niuje, kur jis pasiliko net-ru^f; 
sams atidavus miestą vokie
čiams. Nuo šio lafko prasideda 
naujas jo gyvenimo laikotar
pis. 

Judėjimas nepriklausomy
bės krypsniu randa jame bud
rų vadą, ir, kuomet Lietuvos 
Taryba susikūrė, jis išrinkta* 
jos prezidentu. Lietuvos Tary
boje, vėliaus Valstybės Tary
boje, Smetona vaidina pirmą 
rolę. 

Čia reikėtų visą knygą išra
šyti norint pažymėti visus jo 
nuveiktus darbus Lietuvos 
respublikai. Jos reikalais ji< 
važinėja Šveicarijon, Vokieti
jon, Skandinavijon. 

Koki buvo jo nuopelnai, 
tiek galima pasakyti, kad 1919 
m. balandžio mėn. 4 dieną V-
bės Taryba išrenka A. Smeto
ną Lietuvos respublikos pre
zidentu. 

įvyksta be aktyvaus į)reziden-; 
to Smetonos dalyvavimo. 

Išėjęs iš valdžios Sm. vėl 
grįžta prie publicistikos ir ra
šinėja vedamuosius straipsnius 
į "Tėvynės Balsą", laikraštį, 
"Tautos Pažangos" organą, 
ir aktyviai prie T. Paž. parti
jos organizuotės prisidedamas, 
beabejo, daug pakenkė jo ligi 
šioliniam autoritetui. Tečiaus 
jo nuveikti darbai liepia mums 
jį įrašyti pirmon vieton mūsų 
laikų- valstybinių veikėjų žo
dyne. 

ALEKSANDRAS STULGINS
KIS. 

1920 m. birželio mėn. 13 d., 
St. Seimui susirinkus, jis, su-
lyg valstybės konstitucijos įs
tatų, Lietuvos valdžią perda 
vė St. Seimo • pirmininkui A-
Stulginskui. 
įf Smetonos prezidentavimo 
laiku: sudarytas * administra-
tyvis valstybės aparatas, su
organizuota armija, išvyti iš 
Lietuvos ribų bolševikai ir 
bermontininkai, aptvarkyti fi
nansai, nustatyta mokesniu 
Bistema, paruošta laikinoji 
konstitucija, išgauta Lietuvos 
valstybės pripažinimas de fac-
to iš Anglijos, Prancūzijos, 
Šveicarijos ir Skandinavų val
stybių, pagaliau, paruoštas 
projektas ir pravesti didžiau 
siu šalies gyventojų dalyvavi
mu (balsuoja 92% balsuotojų) 
ir pilniausioj tvarkoj rinki
mai į Steigiamąjį Seimą. Nė 
vienas tų įžymių atsitikimi} ne 

Dabartinis Lietuvos Preziden
tas. 

Gimė 1885 m. vasario 26 d. 
Kutalių kaime, Kaltinėnų, pa
rapijoj, Raseinių apskr. J o tė
vai — mažieji nuomoninkai 
žemdirbiai. Pradinę mokyklą 
išėjo Kaltinėnų liaudies mo
kykloje. Vidurinius aukštes
nius mokslus - Liepojuje ir 
Kaune. Aukštuosius mokslus 
ėjo Insbruke, Austrijoj, filo
sofiją, ir Hallėje, Vokietijoj, 
agronomiją. 1913 metais bai
gė agronomijos institutą Hal
lėje. Pastojo į žemės dalykų 
komisiją Vilniaus gub. agro
nomu. 1914 m. buvo paskirtas 
Trakų apskrities agronomą, 
kur ir išbuvo iki Vokiečiams 
užimant Trakų apskritį. 

Okupavus Vokiečiams Lie
tuvą, dirbo Lietuvių Centro 
Komitete nukentėjusiems dęl 
karo šelpti. Vedė švietimo dr-
ją " R y t a s " , kaipo jos pirmi
ninkas. Redagavo laikraščius: 
Vilniaus "Tėvynės Sargą" Ir 
"Ūkininką" ir pora metų lei
do specialinį "Ūkininkų Ka-
lendorių". 

1917 metais dalyvavo pir
moje Lietuvos konferencijoje 
ir rugsėjo m. 22 dieną buvo 
išrinktas Lietuvos Valstybės 
Tarybos nariu. 

1918 m. gruodžio m. 26 die-
n a į^j° i Sleževičiaus kabine
te ministeriu be portefelio. Ko
vo m, 11 dieną įėjo į Pr. Do
vydaičio kabinetą, kaipo Vi
daus Reikalų Ministeris ir nuo 
balandžio m. 12 dienos Šleže
vičiaus kabinete (IV) ėjo Že-
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MUSU PAVEIKSLAS 
Lietuvos Nepriklausomybės 

4 Metų Sukaktuvėms. 
^ ^ 

Minėdami Tautos Nepriklaū 
fcomybės šventę, norėjome 
" D r a u g o " skaitytojus supa
žindinti su mūsų dabartine 
Vyriausybe kuriai tenka vai
ruoti mūsų Respublikos laivą 
per lenkų ir alijantų/ audrin
gas jūres. 

Dabartinę Lietuvą reprezen
tuoja prezidentas ir Ministeriu 
Kabinetas. Veltui ieškojome 
visų, dabartinio kabineto, mi
nisteriu fotografijų, ir plates

nių apie juos žinių. Sližys, 0-
leka ir Jodakis ligi šiol nebu
vo įsistumę mūsų valstybės 
priekin, dėlto neturime apie 
juos informacijų. 

Dėdami dabartinį preziden
tą, negalime nepaminėtiK pir
mojo — A. Smetonos. Nors 
jam šiandien' teko nedėkinga 
vieta, bet nieks neginčys jo 
garbingos rolės kurią jis šuva i 
dino pirmaisiais Lietuvos kū

rimosi metais. Dėlto skartome 
sau už'garbę dėdami jo at
vaizdą. 

Galop, mums Amerikos lie
tuviams, visuomet malonu 
matyti regimąją Lietuvos Vy
riausybės galvą Amerikoje, as
menyje Y- Čarneckio jos At
stovo. J i s i r yra įdėtas į mū
sų paveikslą.'Biografijos ir at
vaizdai semta iš " Lietuvos 
Albumo.'' 

• • • 

VALDEMARAS CARNBCKI1 

^ 

duotas kitas kaltinimas ir duo
tas Teisingumo Ministerijos 
įsakymas prokurorui vėl jį su
imti ir nebepaleisti rinkimams. 
Jo draugai buvo suimti ir nu
teisti nu 0 3 iki 6 metų sun
kiesiems darbams, jam gi pa
vyko išvažiuoti į Suomiją ir 
ten apsigyventi savo motinos 
pavarde, Žukausku. Suomiuose 
būdamas, nuo 1906 iki 1908 
m. be savo specialinio mokslo 
darbų, E. G. rašė lietuvių lai
kraščiams straipsnių ir po-
pulerių brošiūrų įvairiomis 
slapyvardėmis, dažniausia bet
gi pasirašydamas "Juodkai^ 
nietis". 

Prasidėjus areštams ir Suo
mijoj, G. išvažiavo į Belgiją, 
kur pastojo Liego universito 
kalnų inžinerių ir inžinerių 
elektrotechnikų mokslo sky
rium kurį išėjo ir 19J.3 m. dar
bavosi, kaipo inžineris, Belgi
joj. 1&13 jn . pabaigoj G. bu
vo pakviestas Serbų valdžios 
į kalnų departamentų, bet, at
važiavęs Bielgradan, pastojo 
į Prancūzų bankų konsorcijų 
bendrovę, kuri turėjo Serbijoj 
didelių koncesijų geležinkeliu 
statymui, miškų eksploatacijai 
ir k. vieš. darbams. Kara s už
tiko Galvanauską Bielgrade. 
kur jis buvo palietas tos ben
drovės atstovu karo metu. Au
strams ir Bulgarams užėmus 
Serbiją, E : G. turėjo traukti* 
su Serbų kariuomene per Al

bani ją ir Juodkalnija. Tas 
mės Ūkio ir Valstybės Turtų Į t r a u k i m a s i s truko 3 mėnesiu* 
Ministerio pareigas. » 

jas. Buvo Briuselio Lietuvių 
konferencijos (1921 m.) Lietu
vių delegacijos pirmininkas. 
Gi num prezidento pakviestas 
sudarė VII ministeriu kabinę-
ta. 
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VLADAS JURGUTIS 

Išrinktas į Steigiamąjį Sei
mą, A. Stulginskis Seimo dau
gumos išrenkamas jo pirminiu 
ku ir drauge, kaipo toks, eina 
Respublikos Prezidento parei
gas. 

ERNESTAS GALVANAUS
KAS. 
- ^ . 

Ministeriu Kabineto Pirmi
ninkas. 

Gimęs 1882 m. Vabalninku 
par., Biržų (buv. Panevėžio) 
ap. 1902 m. baigė Mintaujos 
realinę mokyklą ir, išlaikęs 
konkursinį kvotimų, įstojo į 
kalnų inž. institutą Petrogra
de. 1905 m. veikliai dalyvavo 
Lietuvos revoliucijoj. Tų me
tų Didžiajam Vilniaus Seime 
E. G. dalyvauja, kaipo vienai 
pirmųjų Valstiečių Sąjungos 
kūrėjų. Reakcijai prasidėjus 
1906 m. pradžioj G. buvo su-
imtas ir, išsėdėjęs 3 mėne
sius Panevėžio kalėjime, buvo 
paleistas ligr teismo po paran
ka. Kadangi jo kandidatūra 
buvo pastatyta į I I Durną, tai 
jam, apylinkės dvarininkams 
ir policijai prašant, buvo į-

ir labai sunkiose .sąlygose. Iš 
visos serbų kariuomenės, ku
rios buvo apie 300,000, pasi
liko gyvų tik apie 75,000, ki
tus sunaikino badas ir ligos. 
Galop, į kelionės pabaigą, ir E. 
G, susirgo Skutario mieste 
(Albanijoj) šiltinėmis. 19i(į 
m. pradžioj jis buvo parvežtas 
paskutiniuoju Raudonojo Kry
žiaus laivu į Prancūziją. Besi
darbuodamas ten, Paryžiuje, 
vienoj didžiausių bendrovių, 
kaipo inžineris elektrai pritai
kinti kalnuos ir metalurgijai, 
E. G. buvo Lietuvos valdžios 
paskirtas Taikos Konferenci
jos delegacijos Paryžiuje v na
riu. 1919 m., parvažiavęs iš 
Liucernos-^Šveicaruose) socia
listų konferencijos atsilankyti 
tėviškėn, E. Galvanauskas *bu-
vo valstybės prezidento pa
kviestas sudaryti naują minis
teriu kabinetą (V-tąjį) ir buvo 
jo pirmininkas i r Finansų Pre
kybos bei Pramonės Ministeris 
ligi Steig. Seimo (K. Griniaus) 
kabineto sudarymo. Į tą kabi
netą (Vl-tąjį) jis taip pat įėjo, 
kaipo Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministeris ir Susi
siekimo Ministerijos valdyto-

Užsienio Reikalų Ministeris. 

W Jurgutis, vidurinius mo 
kslus ėjo Palangoje ir Mintau-' 
joje. Aukštesnius mokslus bai
gė Vokietijoje. Profes. Jurgu
tis išrinktas į St. Seimai pas
kirtas Seimo Užsienių Reikalų 
Komisijos vice-pinnininku ir 
finansų biudžeto komisijos re-
lepento. Buvo Lietuvos dele
gacijos ,prie Briukselio konfe
rencijos narys. Greta lietuvių, 
vokiečių ir prancūzų kalbų, 
Jurgutis kalba dar keturias 
kitas Europos kalbas. Yra ži
novas ekonominiai — politinių 
mokslų. Galvanausko pakvies
tas į VII ministeriu kabinetų 
eiti užsienio reikalų ministerio 
pareigas. 

k ą .1900 m. Car0 vardu pa
duodamųjų prašymų kancelia
rijom 1914 m. atsistojo prieša
ky didelės prancūzų firmos 
— automobilių • ir aeroplanų 
prekybos.x Bolševikams ją de
mobilizavus grįžo Lietuvon 
ir pastojo Finansų Ministeri-
jon ir netrukus buvo paskirtas 
Finansų viceministeriu, o da
bar paskirtas ministeriu. 

JONAS PRANAS ALEKSA. 

būdamas gyvulybos specialis-( 

tas; Voronežo gub. žemietijoj. 
Kartu sekretoriavo per pus
antrų metų Voronežo gubernės[ tas pačias pareigas 
gyvulių mėsos ir riebalų tie
kimo komitete, kur per pasku
tinius .2-3 metų faktinai vedė 
visą dalyką. Dalyvavo Voro
nežo gubernės ž.-ukio draugi
joje. 

1918 m. birželio mėn. grįžo 
į Lietuvą ir apsigyveno Vil
niuje. Lig vokiečių 1918 m, 
rudens revoliucijos bendradar
biavo "Mūsų Ūkyje" ir rupi-
nosj. ž.-ukio literatūros vado
vėlių gaminimu. Tų pat metų 
lapkričio m. 12 d, paskirtas 
žemės ūkio departamento di
rektorių. VI kabinetui susida
rius įėjo į jį, kaip žemės, ūkio 
ir valstybės furtų ministeris, 
taipat ir VII kabinete tas pa
čias pareigas eina. 

wv 
mas Vl-jį kabinetą, pavedė 
jam Teisingumo Ministerio 
portfelį, gi dabar ir vėl eina 

VINCAS KAROBLIS. 
. 

JONAS DOBKEVIČIUS 

Finansų, Prekybos ir Pramo
nės Ministeris. 

Žemės Ūkio ir Valstybės Turtą 
Ministeris. • 

Gimė Kalvarijos apskr., Jo-
navo valsč., Kumetiškiuose, 
1879 m. gruodžio m. 25 d. Iš
ėjo gimnaziją Mariampolėje 
<1891 — 1900 m.). 1900 — 
1904v m. studijavo gamtos mo
kslą ir agronomijų Maskvos 
universito gamtos skyriuje, fi
zikos matemat. fakulte. 1904 
m. įtariamas politiniame ju
dėjime, turėjo iš universito pa
sišalinti; prieš tai, 1902 m. už 
politikos *'prasikaltimus" sė
dėjo Maskvos (Butyrki), Var-
šavos, Petrakovo, Seredžiaus 
ir Kališo kalėjimuose. 1904 — 
1907 metais, gyvendamas Mas
kvoje, studijavo sociologijos 

Gimė 1866 m. lapkr.' mėn. mokslų. 1914 — 15 metais, bai-
Mieliunuose, Ukmergės ap. gti agronomijos mokslui, stu-
Gimnaziją ėjo Šiauliuose, dijavo agronomijos ir zootecli-
gamtos, matematikos mokslus į nijos mokslus Varšavos aukš-
Petrapilio universitete. Nuo i tl*ose ūkio kursuose. . 

1892 m. dirbo Lietuvoje, že
mės ūkio srityje. 1894 m. įsto-

Prieš Vokiečiams okupavus 
Varšavą išvažiavo į Rusus, kur 

Teisingumo Ministeris. 

Gimęs Panevėžio aps., Va
balninku par., Natiškių kaime. 
Vidurinę mokyklą baigė Šiau
liuose, o teisių fakultą Kieve. 
1895 m. įstojo į Rygos apy
gardos teismą sekretoriaus pa
dėjėju; 1898 m. buvo paskir
tas l o paties teismo sekreto
rium. Negalėdamas tarnauti 
Lietuvoje, turėjo išbūti vieto
je apie 10 m. ^Rygos apygar
dos teismas keturis kartus bu
vo jį išrinkęs savo nariu, bet 
vyriausybė jo, kaipo lietuvio 
ir kataliko, netvirtindavo. 190S 
m. jis buvo paskirtas vyres
niuoju notaru Vitebske. Susi
organizavus ten Lietuvių drau 
gijai nuke'ntėjusiems del karo 
šelpti, V. K. buvo išrinktas 
tos draugijos (Vitebsko sky
riaus) pirmininku. Įsigalėjus 
Vitebske bblševikams V. K. 
1918 m. vasarą grįžo į Lietu
vą. 1918 m! gruodžio mėn. 
Lietuvos valdžios buvo jam 
pasiūlyta Vilniaus apygardos 
teismo nario vieta, bet bolše
vikų užėjimas sutrukdė jam 
tą vietą užimti. 1919 m. liepos 
mėn. 22 d. V. K. buvo paskir
tas Kauno apygardos teismo 
nariu. 1920 m. sausio mėn. Vy
riausioji Rinkinių Komisija 
buvo jį paskyrusi II. Rinkimų 
Apygardos Komisijos pirmi-

į Gimęs Mariampolės apskr. 
Eina dabar (1921 m.) trisde
šimtus metus. Vidurinį moks
lą ėjo klasinėje Suvalkų, gim
nazijoje, aukštąjį gi—elektro-
technikos institute (buv. Alek* 
sandro II-joj Petrapilyje. 

Darbavosi Lietuvių Draugi
joje nukentėjusiems del karo 
šelpti technikos sekcijoje Vil
niuje ir toje pat draugijoje, 
kaipo technikos biuro vedė
jas, Petrapilyje. Tarnavo ru
sų kariuomenėje inžinerių bri
gadoje, kur vedė susisiekimo 
darbus^ įvairiuose fronto rajo
nuose. 

1918 m. liepos mėnesį sugrį
žo Lietuvon — Vilniun. Lap
kričio mėnesį buvo kooptuotas 
į Valstybės Tarybą. Balandžio 
į^iėn. tų pat metų buvo paskir
tas Susisiekimo- "Ministeriu ir 
išbuvo toje vietoje ligi VI ka
bineto sudarymo. Išrinktas at
stovu -į Steig. Simą. Dalyvavo 
derybose su Lenkais Suval
kuose. 1920 m. pabaigoj buvo 
deleguotas į Tautų Sąjungos 
Konferenciją Genevoje. 1921 
m. paskirtas Lietuvos atstovu 
Amerikai. 

jo į Petrapilio Valstybės Ban-j per pustrečių metų tarnąVo, Įninku: K. Grinius, sudaryda-

DIEVE, LIETUVA GINK. 
Dieve, mieliausiąją 
Mūsų brangiausiąją 

Tėvynę gink. 
Krauju nuplauta jai, 
Priešams išrautajai 

Jie^ų gamink! 
Laisvės gaivinama, 
Mokslu dabinama 

Te vėl gyva 
Auga ramybėje 
Kįla šviesybėje 

Mus Lietuvai' 
Skursdama, žudama, 
Pusgyvė būdama 

J i gimdė mus, 
Auklėjo baimėje 
Kurstė nelaimėje 

įšventus jausmus. 
Nun ją mylėkime 
Kilti padėkime 

Darbais šauniais! 
Dangų maldaudami 
Šaukim neliaudami 

Žodeliais šiais: 
Dieve, mieliausiąją 

, Mūsų brangiausiąją 
Tėvynę gink! 

Krauju nuplautąjai, 
Priešams išrautajai, 

, Jiegų gamink! 
; A. Jakštas. 

i 

SUKAKTUVES. 
~ 

•• 
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Dar laivas putotomis juromis plaukia, 
Dar priešingi vejai jį stumia atgal, 
Dar slaptos bedugnės į gelmę jį jtraukia, 
Bet žygio jo nieks sustabdyti n e g a l į . / 

J is plaukia be baimės į uostą ramybės 
I r priešinas valiai galingos audros, 
Veltui pražūtim nuolat gresia baisybės, 
J is plaukia pirmyn ir belaukia giedros. 

Jau uostas arti — širdimi jisai jaučia — 
Ten inkarą metęs ramiai pasilsės; v , % 

Tegu vėjas pučia, ir bango$ įesiauela, 
Rūstybė jų laivui pakenkt negalės. 

Visi savo vietose narsus jureįviai, 
Patyręs valdytojas vairo nemes, 
Tvirtai juo 'pasitiki laivo keleiviai — 
Jisai iš didžiausio pavojaus išves... 

i - * 

Ketveri ilgi metar kūrybos suėjo, 
Tai metai sunkios del gyvybės kovos; 

* Daug darbo atlikt Lietuva sugebėjo, 
Su priešais1, kariaiuiama be paliovos; 

& Ant kranto bedugnės ne kartę.' mirties; 
Ne kartą mum gręsė pavojus stovėjom, 
Mes drąsiai erškėčių takais pirmyn ėjom, 
Sunkiausiu metu nenustoję vilties. 

Veltui nor mums kelią užkirst mura s kietas, 
Sugriautas mųs pastanga dulkėmis puls... 
O kraujas ir prakaitas gausiai išlietas 
Tvirtan pamatan mųs laimėjįmų guls. 

Ankščiau ar vėliau savo tikslo pasieksim, 
Mes turim visai nepriklausomi but... 
Švenčiausias teises mes apginti pajėgsim 
Ir nifckad neduosim tėvynei pražūt! 

^ 

N-

Dar ne paskutinį laimėjimą švenčiam, 
Bet sykį ateis ta laiminga diena... 
Mes šiandien nužeminti nuoskaudą kenčiam, ' 
Ryto vėl mus laukįa kova kruvina. 

Mųs protėvių žemė dar neatvaduota, 
Dar sostine Vilnius erelio naguos... 
Nors mūsų byla spręst kitiems atiduota, 
Bet patys paremsim ją karo laukuos. 

Garbės mnsų žeminti niekam neleisim, 
Mes — protėvių mūsų anūkai verti... < 
Kovot del tėvynės neraginti eisim 
Ir, kaip ąžuolai, busim kovoj tvirti. 

Pasaulio galiūnai per nieką mus laiko, 
Nes kruvino s žaiados mųs jiem neskaudės; 
Mums mirtiną smūgį į širdį jie taiko, 
Bet Dievas' nelygioj kovoj mums padės! 

tfebgrįš atgal metai sunktosios vergijos, 
Praeis ilgai siautusi kar 0 audra, 
Didvyrių ka'pus papuoš baltos lelijos, 
I r jaų netoli laukiamoji giedra. 

* t 

/ 
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KAIP SVETIMTAUČIAI 
TVARKOSI. 

Gary, Ind. — Šiame mieste 
yra trys amerikiečiu'R. Kata-
liku bažnyčios: Šv. Angelų di
džiausia, Šv. Luko ir Šv. Mor
kaus. Gal bus įdomu lietu-
viams pažinti kaip amerikie
čiai tvarkosi savo parapijose. 

Šv. Angelu pa r. klebonauja 
dekanas Johnson. J is turi ke
lis asistentus kunigus. Tos 
parapijos bažnyčioje šv. Mi
šios būna 5:30, 7:30, 9:00 ir 
10:30 v. rytą. 

Šitos parapijos metiniame 
susirinkime visi parapijonai 
su savo dvasios vadais vien
balsiai nutarė, kad bažnyčioj 
nebūty kalbama apio pinigus, 
nei mėnesiniu kolektu nebūtu, 
išskyrus, žinoma, viena, pa
prastąją kolektą. Užtat, tai-
pat nutarė, už sėdynes bažny
čioj ipnkėti po $30.(X) i metus, 
arba $3.00 i mėnesi. Kurie 
nori dvi sėdyni turi mokėti 
$72.00 i metus. 

Už sėdynes moka tik dirban
tieji ir turintį 18 m. amžiaus. 
Visos mėnesinės, Velykų ir 
Kalėdų kolektos priskaitomos 
prie tų $36.00. 

Vaikai tėvu užsimokėjusių 
$36.00 gali mokvkla lankyti be 
jokių mokesčių. 

Kurie uždirba arba negali 
mokėt* tą nutarta duoklę, pa
sitarus su klebonu yra nuo jos 
paliuosuojami ir naudojasi to
mis teisėmis kaip ir užsimokė-
jusieji. 

Amerikiečiai nesk.ipi savo 
pinigų geram tikslui ir gra
žiai rūpinasi savo dvasios rei
kalais. 

J. M. J. 

PAV¥2DINGA DR-JA. 
KONCERTAS IR 

BALIUS. 

Melrose Park, HL — Čionai, 
mažame miestelyj, nors lietu
vių yra nedaugiausia, bet ran
dasi keletas pašelpimų drau
gijų. Tarp tų yra šv. Jono 
Evangelisto Draugystė. J i 
gyvuoja apie aštuonis metus. 
Tautos reikalų rėmimu ji yra 
pasižymėjusi kaipo pirmutinė. 
Progai pasitaikius vis aukoja 
tėvynės Lietuvos labui. 

Taipat ir Bažnyčios nepa
miršta, jai skirdama kokią da
li pelno. 

Nesenai Įstojo į Labdarį ri

tė, J . Valčiukas, J . Kingaila, 
J . Brozis, P . Vykseius ir S. 
Žitkus. A^isi vaidintojai savo 
roles gerai atlikot* 

To vakaro rengėjomis bu
vo: O. Unguraitė, M. Valaši-
niutė ir T. Misiūnaitė. 

Publika gėrėjosi K. Babilio-
nio orkestrą, kuri gražiai gro-
P -

Nežiūrint blogo oro ir kito
kių kliūčių, žmonės skaitlingai 
atsilankė į vakarą. 

Vardan Moterų; Są-gos 10 
kuo'pos tariu širdingiausią a-
čiu gerb. kleb. kun. J . J . Kau-
1 akiui ir gerb. kun. J . J . Čepu-
kaičiui už prielankumą ir už
uojautą, gerb. svečiui, kun. P. 
Kasei ūkui už gražią prakalbą, 

C H I C A G O J E . 
JAUNIMO DARBUOTĖ. 

gos •Sąjungos garbės narius Į 
mokėdama $100 lietuvių prieg-1 visiems vaidintojams ir publi-
laudai. ^i draugija, galima sa-1 kai, kuri tą vakarą parėmė, 

prakilniuose darbuose j , a į Aukščiausis visiems atiy-
pirmutine vietą užima. Tai 
gražus pavyzdys kitoms drau
gijoms pasekti. 

Ši draugija rengia metinį 
koneertą-balių, kurs įvyks še
štadienio vakarą 7 vai., vas. 

gina gausiomis malonėmis. 
M. S. 10 kp. pirm. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 

Vas. 14 d. Dievo Apveizdos 
mokyklos kambary, įvyko L. 
Vyčių Cliicagos Apskričio mė
nesinis susirinkimas. Kaž-ko-
del nebuvo - taip -skaitlingas 
kaip paprastai. 

Sus-mą vedė pirm. Br. Ja
kaitis, raštininkavo Alb. C. 
Alaburdaitė. 

Iš raportų paaiškėjo, kad 
L. Vyčių. €hi. Aps. choro kon
certas gruodžio 18 d. p. m. 
pelno tedavė tik $1.75. Dar so
listams — eras neapmokėta. 

Rengia vakarą kovo 12 d. 
Aryan Grotto Temple teatre, 
vidumiesty (8-tos ir "VVabash 
x\ve.) Vaidins Putino parašy
tą tragedingą veikalą "Valdo
vo Sunūs". Pusę to vakaro 
pelno skiria moksleiviams. 

To vakaro tikietai, skelbi
mai ir "programos knygutės 
rinkimui skelbimų jau kuo
poms išdalinti. 

Tik režisierius Just. Balsis 
nusiskundė ant pasižadėjusią 
artistų-vaidintojų, kad nevisi 
taip lanko to veikalo prakti-

i kas kaip privalėtų. Matyt, 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 
> 

Pl/UtL QU3BS KONCBKTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 

*r Vi •* iii t' 

Musų krautuvė—viena iš didžiausiu Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ii ofiso darbams yra naujan-
lioa mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
maži kali Skus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVL, CHICAGO, ILU 

Telefonas: DROVER 7309 
• • n į » » n 

18 d. š. m., Ig. Vaiėiulio svet- (Nuo musų koresp. Lietuvoje)j k a d rezisierills y r a l a b a i s u s i . 
prie 23-eios ir Lake gat. Kon- T e l š i a i S a u s i o 2 1 d. Telšių ' rūpinęs to vakaro pasisekimu. 

4 * Saulės*' gimnazija šventė Kiekvienų, trukumą labai at-
keturių metų savo gyvavimo jaučia. Vienok nenusiminta. 
sukaktuves. Sausio 21 d. 1913 Jam pagelbėti išrinko komisi-
metais ji tapo atidaryta. Daug jų: Pr. Paliuli, A. Banį ir A. 
tada reikėdavo nukęsti nuo o- Budrį. 
k u pantų vokiečių. Vėliau vo- Pastebėjo, kad komisija ne-
kieėiam apleidžiant teko nųs- simpina to vakaro skelbimu 
toti keletos darbščių mokyto- laikraščiuose. 

eertą išpildyti yra pakviestas 
šv. (i H pili aus choras iš Cice
ro, 111.. Tas koncertas bus ga
na Įvairus. Po koncertui bus 
šokiai . 

Visi lietuviai yra kviečiami 
atsilankyti, paremti šią drau
gija, remiančią tėvynės ir ki
tus prakilnius reikalus. Ti
kimės, kad visi busite paten
kinti tuo vakaru. 

Draugijos narys. 

MOTERŲ VAKARAS. — 
PROGRAMA. 

jų. Ir bendrai visada, kaip ir 
kitose gimnazijose, trukdavo 

Apskričio dvasios vadas, 
kun. N. Pakalnis;' raporte pa-

mokytojų. I r dabartiniu laiku [minėjo: moksleivių šelpimo 
nėra tiek mokytojų, kiek rei-, fondo vajus eini savu keliu, 
kalinga. Kę, jau bekalbėti apie Ligšiol kiek sutr ikdė Kat. Fe-

LIETUVIŠKI KRUTAMI PA
VEIKSLAI GENAVAITĖS 

• GYVENIMAS. 

* 

Philadelphia, Pa. — Sausio 
.") d. Įvyko Moterų Sąjungos 10 
kuopos vakaras. Vaidino gra
žu veik. "Graži Mageliona." 

Pirmiausiai gerb. klebonas, 
J . J. Kaulakis paaiškino vei
kalo įtalpą. Paskui vakaro ve
dėja, p-lė Unguraitė, perstatė 

Nauji krutami paveikslai iš j vakarę ir prasidėjo vaidini-
Lietuvos, Rygoi ir Sovietų Ru j i l l a s > 

sijos. Gudrus Kvailys, 2-jų ak-j pertraukoje kalbėjo svečias, 
tų komedija, Lietuvių paroda <rerb. kun. P. Raščiukas. Jo 
National darže, Leninas ir į kalba daro malonaus įspūdžio 
Trotskio armija" Maskvoje, Ze- j į klausytojus. J is perstatė 
ligovvskis Vilniuje. Bus r o d o - j ] n o t m i darbuotę Lietuvoje ir 
mi sekančiose kolonijose: !čionai, ragindamas visas mo-

\ a sa r io 17, U- teris ir mergaites priklausyti 

jų tikrų specialybę, atsidavi
mų tam darbui. Mokinių da
bar jau yra apie 360 — 370 

deracija ir Kultūros vajus. 
J au skautų reikalas Chica

goj nebekeliamas, organizuoja-
vaikinų ir mergaičių. Gimna-j^ma jaunamečiai vyčiai. Nesą 

ko bijoti alumnų ir sodai iečių. 
Einama prie organizavimo 

jaunamečių vyčių Dievo Ap
veizdos par. 

Vyčių dvasiniai reikalai y-

zijos namas pasidarė labai 
ankštas ir dėlto mokiniai su
talpinti klssėse net peranks-
tai. Metinis mokestis moki
niam 400 auks. 

Sukaktuvių dieną gimnazi- ra kuogeriausi. 
joje pamokų nebuvo. Tik apie 
dešimtą valandų mokiniam 

Pereitų metų raštininko ne
buvo, užtai ir raporto neišda-

burgh, Penna kun. Rimkevi
čiaus parap. svet. 

Vasario 18—19, — Home-
stead, Penna, Parap. svet. 

prie Moterų Sąjungos. 
Viena narė padainavo dvi 

daineli: "Sudiev kvietkele" ir 

gimnazijoj susirinkus vyrės- j vė. 
nėms klasėms viena s iš mo-1 Jaunamečių vyčių kuopų or-
kytojų skaitė paskaitų (rusa ganizavimu rūpinamasi daugu-
kalba) iš astronomijos, kitas 
mokinys skaitė paskaitą apie 
gimnafeijos praeitį ir mokinių 
užduotį. Žemesnėms klasėm:-
vienas mokinių skaitė apie po-
eziją. 

Tą dieną daleista gimnazijos j " J a u žvaigždė vilties žibėt su 
Vasario 20, Braddock, i s tojo." Pianu pritarė gerb. salėj padaryti šokius. Kad ji 

Penna Šv. Izidoriaus parap. var<ron. P. Vyčius. nedidelė, tad mokiniai pasis-
svet. Veikalo vaidintojais buvo: kirstė valandomis ir vienos 

Liet. Teatro Bendrovė i ~\t. Valašimiutė, P. Balčitmie-
Vedėjas A. Lukšis. 'nė, O. Unguraitė, T. Misiunai-

klašės v ienu l a iku , ki tog k i t u 
šoko ir žaidė. 

moj Cbicagos kolonijų./ 
Apskričio raštininkė turi 

pagaminusi lapelius vyčių 
kuopų vakarų registravimui. 

Vyčių Aps. choras gyvuoja. 
Turi gerą chorvedį, p. Saurį. 
Tik pageidaujama daugiaa 
kuopų paramos, kaip finansi
niai taip ir nariais. 

Nutarė, kad bal. 23 d. ku
rioj nors miesto parko svetai
nėj nariai pereitų per ceremo

nialų. Apskričio valdybai pa
gelbėti to .vykdinimui išrinko 
Volką ir Pr. Savicką. Pagei
dauja, kad ir centro valdyba 
pagelbėtų tam darbui. 

Buvo pakelta klausimas apie 
iitletų organizavimą, kokios 
lygos įkūrimą. Pastebėta, kad 
atletų centro valdyba mažai 
ką veikianti. Palikta centro 
valdybai ir apskričio atletams, 
kurie laikys susirinkimą vas. 
19 d. 2 v. p. p. Šv. Mykolo par. 
svet. 

L. Vyčių 5 kp. atlygino savo 
dalį $15.00 IX Seimo neda-
tekliaus. 

Buvo nusiskundimų, kad na
riai negauną organo laiku, 
spaustuvėj esą trukumų. Aps
kritys administracijos pasitei
sinimu nepasitenkina. Tik tiek 
džiaugėsi kai-kurių aiškini
mu, kad gerėja. 

Pakelta Liet. Nepriklauso
mybės dienos, vas. 16 d. šven
timas. Kadangi Vyčių organi
zacija priklauso prie Kat. Fe
deracijos, tai Vyčių apskritys 
pareiškė, kad vyčiai privalo 
dalyvauti iškilmėj rengiamoj 
Federacijos Cbicagos Apskri
čio bendrai su kitomis Cbica
gos centralinėmis organizaci
jomis. 

Liepos 4 d. išvažiavimo ren
gimu rūpintis pavedė Aps. 
projektų komisijai. % 

Centro valdybos narys pra
nešė, kad centras neužilgo pa
skelbs narių vajų ir skiria do
vaną $100.00 kuopoms kurios 
daugiausia naujų narių gaus. 

Sekantis Apskričio susirin
kimas bus kovo 5 d. 2 v. p. p. 
Šv. Mykolo par. svet. 

X. 

FRALTIJOS-AMERIKOC 
U LINIJA 9BroacW Ne^Srk.N.YlJ 

T I E S I 
KELIONE 

dvay, 

l LIETUVI 
P E R H A M B U R G Ą , W L I A Ą 
/ A R B A LIEPO JQ. ~ 

. fi > VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ I R 
-f TIESIŲ KELIU 
Lietuviai važiuojant J Piliavą aprenk i a 

Lenkų juostą (koridorių) 
Visa Trečia Klesa Padal inta Į Kambarius 
» Ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nJų Lovų 

ESTONIA išplauks Kovo 8 
POLONTA Vasario 22 1922 

Trečios Klasos Kainos J: 
HAMBURGĄ $103.50 — PTLIAVA $106.50 

fS? LIEPOJU $110.00. 
Dėlei laivakor. ir žinių kreipk, prie savo agen. 

l**tomtewtimh»mi 

BALTIC STATES BANK 
Kapitalas ir Surplusas $270,000.00 

imi4Mši4iimvmm*w*mMwmwx*mmtmmitmx 
PAVASARIUI ATEINANT, ruoškitės keliauti Lieetuvon, per 
musų tarpininkystę turėsite geriausią kejionę. 1921 m. musų Ban
kas išsiuntė suvirs 1,000 keleivių. Pasportu išrūpinta 3,000. Visi 
buvo dėkingi už draugiškumą ir gražią kelionę! 

AUKSINO KURSUI NUPUOLUS, naudokitės, siųskite pinigus 
Lietuvon. Ten jų reikia pavasario darbams, sėkloms, ūkio įran
kiams. Mes saugiausiai pristatome ir pilnai išmokame pinigus že
miausiu kursu. Per 1921 m. 12,000 žmonių per niusų Banką per
siuntė Lietuvon arti 55 milionus Auksinų. MUSŲ KURSAS YRA 
ŽEMIAUSIS. 

DEPOZITUS PRIIMAME IR PER PAŠTĄ. Mokame 4% 
priskaitomus kas mėnuo. 

RAŠYKITE: 

BALTIC STATES BANK 
294 Eigfath Ave., New York, N. Y. 

(Telefgnas — WATKINS: 2142) 
Bankas atdaras: šiaip dienomis — nuo 9 vai. išryto iki 5 vai. 

vakare; subatomis nuo 9 vai. išryto iki 7 vai. vakare. 

SKAITYKITE IR PLATIN-
TE LIETUVIŲ DIENRAŠTJ 

" D R A U G Ą " 

TERPENTINAS PANAIKI 
NA GERKLES SKAU-

DIDŽ1AUSIA LIETUVIŲ 
VALGYKLA 

Ant Town of Lake 
I 

Gaminame į v a i r i a valgius. Val
gykla atdara nuo ankstyvo ryto iki 
vėlumo nakties. 

z Patarnavimas greitas ir teisin
gas. Viskas užlaikoma kuošvariausia. 

Lietuviai paremkite savuosius biz-
nije. 

SAVININKAI: 

J. Grigas ir J. Judeikis 
1628 W. 47 St, Chicago 

Tel. Boulevard 2385. 

Coins Likę These Should Not 
Be Used in Your Telephone 

r. DĖJIMĄ. 
. 

Kuomet gerkle taip skauda kad ne
galį nieko nuryti ne t Ir vandens ry-
jimas duoda skausmą — tuomet at
simink nauja išrodymą kuris suteiks 
greita palengvinimą. 

Naujas Turpentine Ointmcnt tuo-
jaus panaikins tą skausmą atleis ty-
n imą! 

• 
Naujas Turpo išrodymas yra taip 

sudarytas kad greitų laikų palengviną 
a rba visai prašal ina skaudėjimą ger
klėj . Išstr inus nepalieka nei jokio 
kvapo. 

Turpo greitai sustabdo greitai šal
ti, k rupa bronchitis ir neuralgiją. Pa
lengvina rumatizmui, pleurisy ir lum
bago. 

Nelauk ilgai su skaudame gerkle. 
Nusipirk nuo savo vaistininko Tur
po šiandien. Nebūk be Turpentine 
Ointmen, nes jis savijė tur i gydan
čius vaistus kaip Menthol ir Camp-
hor, Turpo 30c. ir 60c. už dėžutė. ' 

$$£& 
s* 

. . Nikelinio telefono vartotojiai ir viešųjų telefonų var-
totojiai yra prašomi nevartoti sulankstytų .penktukų 
telefonuojant, nes įkišus toki penktuką jis' užkliūva te-
nais dėžutėje ir tokių telefonas sugenda ir negali būti 
vartojamas. 

Kiekviena mėnesi apie 1,000 tokių telefonų turi būti 
pataisomi. Tas reiškia kad tokis pat skaitlius žmonių 
neturi telefono. 

Tik pamąstyk kiek tau blėdies pasidarytų 
nelaimei ištikus palikti be telefono! 

Dėkite tiktai gerus penktukus ar slūgs į savo 
telefoną. v 

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 

• 

I 
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LIETUVIU KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

DRAUGAS' 
t m a ka>fluua Išskyrus nedėldlehius 

PKCNL'MEKATOS KAINA: 
Metams $«-00 
Puse i Metu f 3.00 
Prenumeratos niokosi tškalno. Lai

kas simitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai ge i iaus ia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba jdedant pini 
( u s j registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
lll2lllUlflll!lllliH!l!lli!lll!lii;!3!l*mil 

LAISVĖS ŠVENTĖ. 
. 

Penktas vasaris tenka nmm s 

minėti Laisvės švento. J i yra 
ilgos kovos; plačiai pralieto 
kraujo, vargų ir nelaimių pa
tekėjusi saulelė. Bet tėvynės 
padangė vis dar apsiniaukusi. 

Anuomet, 1918 metais, vo
kiečių geležinė letena mus 
spaudė. Daug iškentėta kuo
met už mūsų pečių germanų 
junkeriai derėjos kaip mus 
•amžinais ryšiais sumezgus su 
savo Vaterlandu. Tečiaiis vi
suomenė ir jos vadai pasiprie
šino okupantų žabangams ir 
16 vas/dieua 191S m. paskelbė 
savo tėvynę laisva ir nepri
klausoma. 

Deja, mūsų pirmas griežtas 
ir skambus savo teisių gyni
mo gandas neplačiai pasklido. 
"Lietuvos Aidas" kuriame pa 
skelbta Nepriklausomybė su 
visais Tarybos narių parašai* 
— konfiskuotas. Bet skelbimas 
ir nebuvo labai reikalingas-
Laisvės pasirižimu patvinusi 
lietuvio siela ją Šventė ir grū
dino savo valių rengdamos į 
tolimesne kovą. , .„, 

Kova nesiliauja. Sunkus- lai
kai: nei kariuomenės, nei val
dininkų, nei finansų nebuvo; 
beliko vien tautos pasirįži-
mas. 

Nenusiminta. Dirbta, pra
kaituota. 1919 m. laisvės šven
tė anaiptol nenugalėjo visų 

p r i e š ų . V o k i e č i ų o k u p a c i j a n e -

pasiliovė, Vilnius atiduota bol
ševikams, kurie grasino net 
Kaunan įsiveržti. Visuomenė 
<lar sparčiau pakilo gintis, lai-
* 
svanoriai organizuojasi ir pa
deda pagrindą mūsų armijai, 
<ginâ  tėvyne. 

1920 m. lengviaus atsiduso 
Lietuva. Vokiečiai išsikraustė 
iš kur atėję, bermontininkai 
mūsų karžygių sumušti, bolše-

t vikams grasinama. Vienas 
skaudulys slopino — lenkai už 
grobė Vilnių. 

1921 m. laisvės diena neiš
gydė mūsų skaudulio. Bylą 
kielei Vilniaus tufejo rišti 
Tautų Sąjunga — prancūzų ir 
lenkų imperialistų pakalike. 
Susirūpinta: ,, 

S'ų/metų tautos šventė dar-
dengia mūsų džiaugsmą tam-
fciu šydu. Vilnius Lietuvos sos
tinė, dėlei kurios ištisus 1921 
m. diplomatija kovojo, vis 
belieka okupantų lenkų ran
kose. Tečiaus skaitlingi vals
tybių aktai kuriais Lietuvą 
pripažinta " d e jure" , priė
mimas ntusų į Tautų Sąjungą, 
stiprina Lietuvos respublikos 
panmtus. 

Šiandien jau nieks neabejoja 
apie mūsų nepriklausomybę, 
eina vien kova už teritorijos 
ribas. 

Reikia tečiaus manyti, kad 

\ **— 
Netik reikia mums laimėti so-
stapilį Vilnių, bet ir kultūri
nę kovą už krikščionijos lais
vę Lietuvoje. 

Vilnius ir krikščioniškos 
Lietuvos laisvė, tebūnie mūsų 
griežčiausias pasirįžimas žiū
rint į penktuosius Nepriklau
somybės metus f 

JI TO UŽSIPELNĖ. 
Europos karo laikais ir pas

kui pasibaigus karui Prancija 
turėjo daug užuojautos Ame
rikoje. 

Visa Suv. Valstijų spauda 
karštai rėmė Praneijos reika
lus. Taikos konferencijos metu 
Amerikos politikai nepaisė 
nuosavų reikalų. Daug pasi
darbavo kad Prancijai nebūtu 
daroma skriauda. 

Padarius taikos sutartį su 
Vokietija, Amerika Prancijai 
beveik veltui pardavė ten mil
žinišką daugybę savo amunici
jos, ginklų ir visokios rųšies 
karo medžiagos. 

Toks Amerikos elgimasis bu 
vo pateisinamas. Juk Prancija 
baisiai nukentėjo. Milžiniški 
jos žemės plotai buvo paversti 
apkasais ir urvais, išarti ar-
motų šovinių. 

Turėdama tiok užuojautos iŠ 
Amerikos, Prancija tuomi ne
pasitenkino. J i pradėjo atkak
liai pūstis. Ėmė ugdyti Ameri
kai nepakenčiamą utilitarizmą. 
Dar laDiaii pradėjo smaugti 
nugalėtą Vokietiją. Gi apie sa
vo skaitlingos armijos sumaži
nimą ir šiandie nenori klausy
ti-

Del to šiandie Amerika jau 
pradeda nusisukti nuo Pranei
jos. Suv. Valstijų vyriausybė 
patyrė, kad Prancija neištiki
ma, kad ji nėra tikras Ameri
kai draugas. Pagaliau, kad 
Prancija yra pilna klastų. J i 
nelinki. Europai taikos. Tik ji 
nori sau ir savo bičiuliams 
lenkams padidinti žemės plo
tus. 

Taip dalykams virtus Pran
cija Amerikoje netenka vardo. 

Amerikos spauda jau ata
kuoja Prancija už j6s milita
ristinius žygius. 

Tokią atmainą sudarė trys 
svarbiausi faktai: 

Pirma, Prancija negudriai 
pradėjo išsisukinėti nuo skolų, 
kurias ji skolinga Amerikai. 

Antra, kuomet Anglija pa-
siketino su Prancija padaryti 
bendros apsaugos sąjungą, 
Praneijos vyriausybė pradėjo 
rūpintis ir Lenkijos .apsauga. 
To buvo jau perdaug ir ame
rikiečiams. 

Trečia, geležinkeliečių strei
ko metu Vokietijoje' daugyba 
amerikiečių iš Vokietijos 
miestų negalėjo pasiekti juros 
pakraščių. Pasirodė, kad Vo
kietija vidujiniams" susisieki
mams neturi orlaivių. Pranci
ja neleidžia vokiečiams jų difb 
dinti. Bijosi, kad vokiečiai su 
orlaiviais neužpultų prancūzų. 

Tų faktų užteko Amerikai, 
kad ji nusisuktų nuo Pranei
jos. 

Amerikos laikraščiai dabar 
jau akėja Prancija. Sako, del 
savo kokios ten baimės nelei-

i 

džia Vokietijos respublikai 
gamintis orlaivių ir, aplamai, 
teustiprinimui savo ekonominės 
padėties, nori visiškai ją par
blokšti. 

Kai-kurie laikraščiai pers
pėja Prancija, idant ji liautųsi 

nes. kitaip pati turės nukentė
ti. 

Prancija turi tai, ko pilnai 
užsipelnė. Jei ne ta pati 
Prancija, šiandie ir Lietuvos 
Respublikai daug laimingiau 
sektųsi. Lenkai butų mažiau 
pakvaišę, neokupuotų ir ne-
sisavintų Lietuyos plotų. 

"NAUJIENŲ" BOSĮĮ 
BISCHOFIZMAS. 

< n Draugas" yra gavęs p. 
Krasausko, Universal State 
Bankos prezidento pranešimą, 
kuriame jis iškelia šlykščią 
Universal Chemical Co. siikty-
bę. ; 

Pranešime sakoma, kad Uni
versal Chemical Co. vartoja 
savo lapeliuose p-no Krasaus
ko pavardę, nors jis nėra tos 
kompanijos nei šėrininkas nei 
direktorius. Ar tik ne ypatin
giems "spešelams" tą pavar
dę norėjo panaudoti? 

Mes tuomet pažymėjome kad 
tai yra šlykšti tos kompanijos 
suktybė. Kas įdomu, kad 
'Naujienų" bosas Kl. Jurge

lionis yra tos "kompanijos" 
prezidentas ir iždininkas. Gi 
steigiant tą "Chemikalų" kom 
paniją, sakoma buk ir Naujie
nų redaktorius P. Grigaitis 
buvo savo pirštus prikišęs. 

Tai tikrų šmugelninkų — 
sukčių darbas. Panaudoti sve
timą pavardę žymiausios lie
tuvių bankos prezidento kurs 
viešai skelbiasi nieko bendra 
neturįs su jais, tai savotiškas 
bischofizmas. 

čia ne galas. Mes suteiksime 
daugiaus įdomių informacijų 
apie Chemical Ko. suktus dar
bus ir "Naujienų" bosų krei
vą joją politiką. Ar t ik neat
siras Bischoffų ir Harringtonų 
iš "Naujienų' ' abazo, kurie la
bai moka verstis svetima nau
da dėlei kurios jie ligi šiol val
kiojami po teismus? 

Ryt daugiaus žinių suteiksi
me savo skaitytojams. 

su, pasidaryta naujas Niaga
ra Falls. Iš krintančios van
dens jėgoą pasidarytų 25,000 
•arklių jėgaT\ I r jos užtektų 
varymui vi»ų Lietuvos fabri
kų, visų dar nesamų etektri-
kinių geležinkelių, elektros 
šviesai. 

I r kainuotų tas-Nemuno pa-
kinkimas tik vieną milijoną 
dolerių. 

—x-

BISCHOFFUI IR HARRING-
TONUISUBANKRUTIJUS. 

Yra Lietuvoje durpynių. 
Ties Kaunu yra durpyne, ku
ri gali duoti kuro visai Lier 
tuvai per 80 metų. Ta durpy
ne vadinasi Ežerietis. — Tą 
durpyne galima naudoti į-
dėjus —- 100 tūkstančių dole
rių. 10 tokių durpynių pakin
kius butų kuro netik Lietuvai, 
bet visoms aplinkinėms vals
tybėms.— 

I r kainuotu tai antras mili
jonas dolerk}. 

Kągi reiktų daryti su liku
siais 3 milijonais? 

Lietuvos miškai ne-būtų tuo
met naikinami. Iš miškų bu
tų sutverta plati pramonė: 
statybos, popieros, namų ra
kandų, mašinoms ir tt. Visą 
miško pramonę galima butų. 
sutverti už trečią milijoną do
leriu.— 

gą tautą! Paremkime dabar
tinį Kultūros Vajų! 

Jei mokslo turėsime, nebe-
apgaus mumis nekoM Bischof-
fai. 

I r Lietuvos Nepriklausomy
bės /šventę švęskime ne prie 
suskaldytos geldos, bet kara
liškai garbingai. 

Šios dienos pamoka ir šios 
dienos šventė kiekvienoje šir
dyje tepagimdej šauksmą: 

Lai gyvuoja Lietuvių ap-
švieta ir mokslas 1 

Kuri. Br. Bumsas. 
Liet. K. C. Atstovas 

Amerikoje. 
• 

v 
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• 
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LAIŠKAS IŠ ROMOS 
-mmm m*m 

L I G A IR M I R T I S B E N E D I K T O XV. 
•gg 5= 

(Tęsinys) 
Tuotarpu, ligonis ėjo blo

gyn. Popiežius merdėjo. 
1 Apie piet/kunigaikštis Ghi-

gi, konklavės maršalka, nuėjo 
į popiežiaus rūmus. 

Dr. Battistini vėl aplankė li
gonį. Išeidamas pranešė kad 
nėra vilties pagyti. 

-

2 valandą, dr. Battistini vėl 
išeina prieškambarin. Jis susi
jaudinęs sako: "Taškas prasi-

• t 

yy 

OHICAGOS^PYLINKiJE | dė*>' V U t i e S a * * t e a 

Bemini aikštėje. • . 

• 

Gerbi kun. B. Bumšas lan
kosi po Chicago ir apylinkę. 

Visose tose kolonijose pra
kalbos įvyks vakarais 7:30. 

Va*. 17 d. — Springfield, 
T11 
111, \ 

- E. St. Louis, 
i 

—x- -X- -X-

Lietuvos dirvos yra našios, 
Jos gimdo duoną, liną, vilną, 
gyvulius ir kailius. Sutvar
kius ukį Lietuva galėtų išmai
tinti 27 milijonus žmonių. Be-
to, iškiltų pramonė audimo, 
kailių išdirbinio, duonos-ir gy
vulių prekyba. I r visam tam 
Lietuvos žemės ūkio pakili
mui tereikėtų, 

'Ičetuvtto litHione -dolerių. . • 11 

: 
-x— 

Šiandieną 16 vasario. Ne
priklausomybės šventė visai 
Tautai. Džiaugiamės nuveik-
tais darbais, galvojame apie 
ateinančius darbus. I r nepra-
našaudanpa visa yFauta mato, 
kad Lietuva turi išaugt'i ir bū
tinai išaugs į gražią šalį. 

Chicagos Lietuviai — geri 
žmonės ir gyvai džiaugiasi 
Lietuvos Nepriklausomybe. 
Jie rėmė ir rems Tėvynės rei
kalus, kaip galv kaip moka. 
Greta su džiaugsmu Chicagos 
lietuvius ištikp šiandien dide-
lė nelaimė. Bisehoffas, Har-
ringtonas ir Ko. nunešė lietu
vių pinigų vientiktai iš Chica
gos''su viršum 5 milijonus do
lerių ! 

5 milijonus dolerių!.... Su 
viršum! -

Mes žmoriYų mokytų neturi
me. Už tai ' mus Bischoffai 
apgaudinėja/ Už tai mes ne
žinome ir nesuprantame ko 
mums reikia ir kaip mums sa
vo reikalus atlikti, kaip savo 
titfrtą panaudoti . Įsteigus U-
niversitetą — turėsime Žmo
nių.—Viemj. Universitetą su 
dideliu vargu galėsime pasta
tyti. 

Už paskutinį, pe\nktą milijo
ną dolerių būtume pastatę: 

£ Universitetus ir 50 gra
žiausių gimnazijų. 

O Viešpatie Galingas! 

Vas. 19 d. -
111. vakare. 

Vas. 19 d. — St. Louis, Mo, 
po pietų. ^ 

Vas. 20 d. — VVestville, 111. 
Vas. 21 — Chicago Heights, 

XII, / 

Vas. 22 d. — Harvey, 111. 
Vas. 23 d. — 

111. 
Vas. 24 d. — Indiana ITar-

bor. Ind. 
Vas. 25 d. — Liuosa. 

' Vas. 26 d. — Gary, Ind. 
Vas. 27 d. Aurora, 111. 
Visais Vajaus reikalais Chi-

cagoje ir apylinkėj reikia 
kreiptis šiuo adresu: 

Federacijos Chicagos Apskr. 
Sekretoriatas, 

Ign. Sakalas, sekr. 
4031 So. Rockwell S t , 

Chicago, Illinois. 
Tel. Lafayette 4184. 

SKAITYKITE IR PLATINKI 
KITĘ "DRAUGĄ" 

Mes atgyvenome nepapras
tą valandą. Sakytumei viso 
pasaulio širdis ir jausmas vir
ba ir plaka tuo laiką gražiau
sioje ir didžiausioje žemės 
Bemini aikštėje (plečiuje). 

Visas dvasinis, politinis, di
plomatinis gyvenimas'čia susi
telkė. 

Kas valanda laukiama atsi
tikimo kurs atsilieps visoje pa
saulinėje politikoje. 

Kiekviena nauja žinia apie 
aukščiausį Bažnyčios Kunigai
kštį, klupdo krikščionių širdis 

So/ Chicago, p r i e g visagalį. * i 

Trusta čia ir tų kurie norė
tų būti aikštėje ir įeiti Vatika
no vidun, o net ir į ligonio 
kambarį. Karaliaus motina 
žinoma savo maldingumu tą 
rytą klauso šv. Mišių ir kalba 
maldas už popiežiaus sveika
tą. 

Karalius Viktoras Emanu-
» 

ei i s I I I atsiuntė Vatikanan sa
vo pasiuntinį'ir. išreiškė svei
katos linkėjimus. Visa Roma 
meldžiasi. 

Daktarų pranešimas 5:30 v. 
nepalieka jokios vilties. 

Iš ligonio kambario išeina 
ašarodamas kard. Gasparri. 
Skaitlingos telegramos ateina 

j . 

į Valstybės sekretariatą. 
Anglijos, Belgijos, Ispani

jos karaliai, Brazilijos prezi
dentas ir kiti siunčia linkėji-
mus, 

• Ateina naktis i r naujienos 
kurios ateina vis tos pačios: 
^popiežius miršta! 

Klaidinga žinia. 

Šeštadieny apie 3:30 v. vak 
į Spaudos Salę, prie telegra
fo stoties San Silvestro, ajtei-
na vieno didelio anglų laikraš
čio korespondentas. Sale pil
nai prigrūsta. Ten visi byvo: 
italai, prancūzai, anglai, ame
rikiečiai, vokiečiai, lietuviai 
ir tt. pasirengę pasiųsti tele
gramą į keturias pasaulio da 
lis. 

I r va tas korespondentas ei
na prie telegrafo langelio pa
duodamas žinią anglų laikraš
čiui, kad popiežius mirė. 

Telegrafistas nustebęs klau
sia ar jis tikrai žino. Kores
pondentas griežtai atsako: it 
Yes, popiežius mirė. 

Ta žinia kaip žaibas paskli
do po salę. Korespondentai 
šoko prie savo telefonų, pra
nešdami liūdną žinią! 

Tokiu būdu Neapolyje, Flo
rencijoje ir kituose Italijos 
miestuose, vakarini laikraščių 
laida su didžiausiomis raidė-, 
mis jau skelbė popiežiaus mir
tį, kuomet šis dar kovojo su 
mirtimi. 

Romoje "Giornale d ' I ta l ia" 
kuri buvo prirengusi ypatin
gą popiežiaus mirčiai numerį, 
paskelbė jo mirtį, o laikračių, 
agentai garsiai šukavo gatvė
se, b net ir šv. Pe t ro aikštėje, 
kuomet Benediktas XV dar 
gyveno. 
r<1 (Bus daugiau) 

/ 

• 
-
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esame priešdieny didelių vi-1 su savo kvailomis baimės i* 
dujinių kovų. Debesys kyla. • vokiečių puolimo teorijomis, 

Dievuliau brangus! Gaila 
žmonių sunkiai uždirbtų pini
gėlių. Bet dar labiau gaila to, 
kas^buvo, galima gero su tais 
pinigais mūsų Tautai pada
ryti. 

Yra ties Birstonais vieta, 
kur Nemunas sumeta alkūnę. 
Nes kelią 'jam užstoja kalnai 

O dabar! 
Dabar, 16 vasario, Chicagos 

lietuviai atsiduria prie suskal
dytos geldos. Begalo brangi 
tai painoka. Jei ir iš jos ne
pasimokinsime, išsipildytų ant 
mūsų kailio sena lįetuviška^pa-
tarlė: " kvailį ir bažnyčioje 
muša." 

« 

Tiek kartų lietuvius katali-
kiškieji laikraščiai perspėda
vo; tiek kartų mūsų vadai sa
kydavo! r i 
•- Neklausėme. 

Ųž tad atminkime bent šian
dieną. 

Klausykimės savo laikraš
čių, savo vadų! 

Jei norime pelno"— dėkime 
pinigus ne svetimtaučiams tu 
likams, bet į savo gerų žmo
nių gerai vedamas Lietuvių 
bendroves. Turime tokių daug. 
'Pasiteiraukime tiktai. 

Jei norime (Tėvynei laimės 
— aukokime ąpsviatai — Lie
tuvos katalikų Universitetui, 
moksieiviainj. 6vįdftkimj« pa-

TINKAMA BANKĄ 
VISI LIETUVIAI PRIVALO ŽINOTI, — KAD TVIRČIAUSIS IR DIDŽIAUSIS 

i 

VALSTIJINIS BANKAS YRA \ 

UNIVERSAL STATE BANK 

Tuos kainus perkasus ir Ne
muną paleidus tiesiai perka- tys. Išauginkime į kulturin-

Kapitalas Ir Perviršis 
$275,000,00 

DEKITE PINIGUS 
J šia tvirta ir "atsakančia Finansine J» taiga UNIVERSAL STATĘ BANKĄ. 
Šiame Banke visados gausite čelybėje \r suma ir nuošimčius ant kiekvieno pa

reikalavimo. 

Šis Bankas yra nariu Chicago Clearin g House Assoeiatipn, ir po užžiura Illino-
jaus Valstijos. ^ . W ' * 

BANKO TUftfPAfe I š KELIU MILIJONU DOLERIU ir dabartinis sauktas 
patirusiu Banko direktorių duoda kuogo riaųsi užsitikėjima. 

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON per šį BANKĄ 

Universal State Bank 
3252 So. Halsted St, Chicago, III, 

lems, 
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DR. A. K. 
GYDYTOJAS 

4441 South 
' Telefonas 
Valandos: 9-

)ietW tr T-« 
Jnials tiktai po 

muilinimui 

mice TeL Blvc 

D. M. I 
Li< 

G Y D Y T O / AS 
Perkėlė 

4601 SOUTH 
I*: 10:30 iki| 

6:30 iki 8:30* 
Nam : 291 

& T£l. 1*1 

i 

Dr.C. 
U E T I ' M S 

4712 SO. • £ ! 
ARTI 47-| 

Valandos: nuo 
Seredomis nuo 

DR.P. 
3>daa B e Vaistj 

10737 S. Mij 
N u o 8 iki 1 

J418 W. 45 StJ 
(Pr i e Wesj 

Nuo t iki 

DR.S. 
Lll 

G Y D Y T O / AS 
Ofisas ir 
S252 South 

Vnt viršaus Ui 
Valandos: nuo 
j — 4 po piet f 

NedtMiotnii 
Telefonas 

k = 

i OR. DHAI 
J! Perkėlė savo 
| 4729 SO. AS1 

SPECLTJ 
1 
i 
IVal.-: ryte uuo 
• p o pietų; nuo 
jNedėMouii«: 10 
J Te4ef| 

Džiovu, Motei 

DR. M. 
NAPI 

GYDAU B E 
OPI 

Ofisų 
3S47 

t lkl 11 ryte 
Telefonas 

781 W. 
N u o 1-

4 

Dr.M. 
3107 So. 

CTOIOAG 
Telefoiuuj 

Valandos: 
5 po pietų iki 
KllS BUO I 

• 22EJ 

* • 

- DR, A. 
1900 S. 

TeL 
Valandos: l t | 

Gyvenimas: — 

TeL Prol 

* — — 

TeL Canal 257,] 

OR. P . Z. 
Lietuvis 

1821 South 
Valandos: 10 ii 

po pietų; 6 

1 DR. A. J J 
• j LD3TTVTS 

£3303 S. Mon 

knnsi 
• ' i 
B » • ^<» mm m m m , 

Dr. L E. 
', Lietuvis Gydyt* J 

Ofisas 10900 
Vai. l t — - l t ryti 

4:80—8:89 
ResMcncfja: K 

TeL Pul lmaa 

c , 



, 
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f DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
• s 

5 GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS « 
4 4 4 t South W e s t c n i Avenue S 
Tele fonas Lafayette 4146 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 po3B 
Spie tų Ir 7-8 vakarais . Nedė ld i e -S 
Sn ia i s tiktai po pietų 2 iki 5 vai S 
HIIIlHMUilIlHIIIUIIHIIIIIIIimUlIlinilUkS 

=fc DR. G. M. GLASER 

JJOffice Tel. Blvd. 7820 fc 
e Praaea imas 

| D . M. T. STRlKOL'ISf 
J i Lietuvis g 
S GYDYTOJAS IR CHIRURGAS £ 

Perkėlė savo ofisą. } #• 
c! 4601 SOUTH A S H L A N D AVK. j j 
BYA1*: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 lr*o 
S 6:30 iki 8:30* Ned. 10:30 iki 12. g 
gi Nam.: 2014 W. 43 St. M 

Tel. Lafayette 263 g 

Tel. Blvd. 70 U 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTiarTAS 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 T*k- jV 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. Jį 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

([Gydau Be Vaistu ir Be O p e r a c i j o j 
107X7 S. Michtgan ave. 
Nuo 8 iki 12 vai. ryte. 

2418 W. 45 Str. Chicago 
(Pr ie Western Avenue) 

Nuo 2 iki 7 vakare. )g 

OR. S. NAIKELiS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyveninio vieta: 
3252 South Hal>te<l Street 

\ n t kiršaus l'niver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nu* 
2—4 po piettTt nuo 7—9 vak 

Nedol iomis nuo 10—2 
T e l e f o n a s Y a r d s 2 5 4 4 

Prakt ikuoja 30 metai į 
Ofisas 3146 So. Morgan St., 

Kertė 32-nd St., Chicago, 111.; 
SFECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir chronišku: 
l igų. I 

Ofiso Valandos: N u o 10 rytoį 
g lk i 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. : 

ĮįįČNedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų 
Telefonas Yards 687 

DR, MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4681 So. Ashland Ava, 
Tel. Yards 094 

O F I 3 0 V AL.: 
8 Iki 16 v. ryto, 1 iki I ir i iki 
9 v. 
Tel. Nakt imis ir nedėlioj po pietų 

Oaktaitd 1294 

Telefonas Von Buren 264 
Res . 1139 Indeoendcnee Blvd. 

0R.AJ .R0TH. 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
Speeljnlistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
VALANDOS: 10—11 ryto 2 — 3 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 3334 So. Halsted Str., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

•ė &$/&§-S-®,®."®/® i. g/f. i,®,®.®/®,̂ '®®/©'®''®'®'* 
• • - * „ . • „, • . ; , . . . . . • ' • • • - , . J 1 - y -

j OR. CHARLES SE6AI l 
1Perkė lė savo ofi-a po numeriu A 
| 4729 SO. ASHLAND A V E N U E j* 

SPECLTALISTAS * 
l 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų | 
• V a i . : ryte uuo 10—12; nuo 2 — i £ 
• p o pietų; nuo 7—8:30 vakare-jį 
*NedėMomta : 10 Iki 1. | , 

Telefonas D*cxel 2880 ^ 
! • • • • BIHi • • • 6» Ui B i » M l « • • ! • • * ^ 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

fiainp. Oakley Ave. ir 24 Gatves 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėl ij Ir Ketver 
go vakarais. 

Ofiso TeL: CanaJ 171$—241 
Res . Tel.: Mhlway 5512 

1= 

jCHICAGOJE 
UUlUUIlUlUIIIIIUIinilHIIIIHIIIHIIUUIlU 

ADMINISTRACIJOS PRA
NEŠIMAS. 

Šiandie, 16 d. vasar. dėlei 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimo "Draugo" Ofisas 
bus. atdaras tiktai iki 5 vai. 
vakare. s 
i i i i i i i i K i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i . 

SUSPENDUOTAS PBOKtf-
R0R0 ASISTENTAS. 

- 4& 

GAL ATPIGS PIENAS. 

Pranešta,., kad, ra§i, Chica
goje kiek nors bus atpigintas 
pienas. Tečiaus nieko tikra ne 
žinoma. 

ALTORIAUS PUOŠIMO DR 
JOS VAKARAS. 

fl 
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l W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmie*-tyJ: 

29 South LA Baile Str** 
K am baris 32 i 

Telefonas Central S390 
TV* -t\' *i ,**v** 't ? "t i* OC -TV 't f', »- *i\~ '* c U c ~rr T f -K "i i* *> \* 't v~*C"5 C te 

Vafcjvr***, 812 W. » r d S t 
Telefunaa: Yards 4 8 &1 
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DR. M. STAPULI0NIS 
N A P R A P A T H 

jGYDAC B E GTDl'OLIV IR i*1 

OPERACIJŲ 
Ofisų Valandos: 

3347 Emera ld Avonue 
i lkl 11 ryte ir f iki 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9397 
731 W. 18-th Gatvė 

Nuo ? lkl S vateare. 

įDr. M. Stupnickij 
3107 So. Morgan Street 

OMOAGO, H.LIMOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 lkl 11 i i ryto: 
'5 po pietų tkl 8 vak. Medelio 
Imt* nuo 5 lkl 8 vai. vailkre 

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

TeL Ganai 2118 
Valandos: 18 ryto Iki 8 vakare. 

G y v e n i m a s : — 1811 W. 63rd Str. 

Tel. Prospect 3466. 

• i . : _ • 

TeL Canal 257, 7ak. Canal 2118 

OR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgas 
1821 South Haldted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryta; 1 iki4 
po pietų; 6 iki 9 vakare 

K •• *» » — » ^ » t ^ « » y » « H P » • B ^ — • 

— — — » — • — — ^ — — • — — 

• T Tel. Boulevard 2160įb 

! OR. A. J. KARALIUS 
•į LIETUTIS GYDYTOJAS 
• 3303 S. Morgan Str. 
o| s. CHICAGO, ILIi.^ 

• • i •• g 

tDr. L E. MAKARAS 
i Lietuvis Gydytojas iv. Chirurgas 
{Ofisas 10900 S. Michigan Ave. 
Į V a i 18—11 ryto: 1—4 po plotų,, 

8:80—8:88 vai. vaicare. 
JResidcncfla: 105S8 Perry Ave . 
I Tel. Pui lman 842 Ir Puil. 849 

i 

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

ADVOKATAS 
Veda-.bilas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn St.. Roo«n 1040 

Telefonas: Central 1774 

l 

! 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 553. 

P J. P. WAITCHES ] 
Lavvyer 

LIKT L VIS ADVOKATAS 
JDten.: H. 511-127 N. Dearboru St. 

Tel. Dearborn 6098 
Vakarais: 10738 S. \Vabash Ave. 
Koseland Tel. Pui lman 0377 

*«*Tei. Randolpa 2898 \ 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 South La Šalie Street 
Roora 1303 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
kXamų Tel. Hyde Park 3395 

Telefonas Canal 5395 * 

JOHN G. MEZLAISKIS 
i 

Generalis Kontraktorins, staty
tojas ir senų namų taisytojas 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 
i 

— - j 

^Telefonas Boulevard 4139 

Graborius 
A. Masalski! 
Patarnauju lai-! 
dotuvėse. ves-< 
tuvese, krikš
tynose ir kituo
to reikaluose1* 
Kainos prieina- j 
mos. 

Chicagoje nepaprastą sen
saciją pakėlė federalio distrt-
kto prokuroro asistentas Cli-
nnin, kuomet tomis dienomis 
jis teisėjui Landisui indavė 
peticiją, reikalaudamas atlik
ti tardymus čia f ederalio pro
kuroro ofise kas palyti papir
kimų ėmimo. 

Mat, prokuroro asistentas 
Clinnin įmaišytas į kokio tai 
FIowerso papirkas, kurios pa
tekusios to ofiso valdininkams. 
Už tai asistentas Clinnin nuo 
federaliu. teisėjų, Evanso ir 
Landiso, gavo vėjo už kokius 
tai "neaiškumus." 

Asistentas tvirtina, kad jis 
nieko nekaltas. Ir kad save 
pilnai apvalyti, jis taigi, ir 
reikalauja perkratyti prokuro 
ro ofisą. Tam tikslui petici
joje pareikalavo sušaukti »pe 
eiale grand jury. 

Už tai Su v. Valstijų gene-
ralis prokuroras Dougherty 
suspendavo asistentą Clinnin. 
Goneralig prokuroras tą sus-! 

Wwt Bide. — Vas. X2 d. 
Aušros Vartoj par. svet. įvyko 
.\įtoriaus Puošimo Dr-jos 
žvaigždžių vakaras. Gan skait
lingas žmonių būrelis atsilan
kė į vakarą. Mat supranta rei
kalą parėmimo šios prakilnios 
'draugijos. 

Pradžioj pažaidė. Paskiau 
gerb. kleb. kun. F. Kudirka 
•pasakė prakalba, kodėl reikia 
šią draugiją remti ir prie jos 
priklausyti^ 
, Po to prasidėjo mažų mer

gaičių artisčių — mėgėjų par. 
mok. mokinių programėlis. 
Buvo solo, duetų dainų, ant 
piano skambinimų, ant smui-
kos grojimo. / Taipgi dainavo 
mažyčių '• mergaičių' Žvaigž
džių choras. 

Vaidino vieną komediją, 
"Čigonė", kuri žmones labai 
prijuokino. 
Trumpai pakalbėjo gerb. knn. 

Pr. Meškauskas. 
Programai užsibaigus visi 

skirstėsi pilni malonių įspū
džių, džiaugiasi parėmę drau 
gija, kuri rūpinasi Aušros 
Vartų bažnyčįįos pagerinimu. 

• i ' 

pemlavimv paremia tuo.ni,; J A U N 1 M ( ^ y A K A K A S . -
ka^'prokuroro departamen
tas jau pirmiau nusprendė at
likti tardymus chieaginiame 
pi-okuroro ofise. Taigi Clinn
in *ui nebuvo reikalo šauktis 
teisėjo. ' 

Ir kadangi Clinnin priklau
so nuo generalio prokuroro 
departamento, tai jis, apsilen
kdamas su departamentu, per 
žengė drausmę. _ 

Suspenduotas asistentas Cli
nnin paskelbė nepasiduosią*. 
Kovosiąs ūž savo vietą. 

EKSPLIODAVO KEROSI-
NAS. 

• 

įkuriant pečių namuose po 
num. 2213 W. 13 € at . eksplio-
dr,vo penkių'golionų didumo 
blėšinė su kerosinu. Labai apy-
degė 12 metų berniukas Wąl-
ter Seęton ir jo 10 metų se
suo Grace. Be to, apdegė dar 
ir tėvas. 

Visi paimti apskrities ligo
ninėn. . 

INC0ME TAXES. 
Kožnas žmogus uždirbantis $1,000 

arba daugiau ir kožrfas vedęs gyve
nantis su žmona $2,000 Ir daugiau 
turi iŠpildyU blanką nors ir nereiks 
teksu mokėti . Kožnas bizneris tur] iš
pildyti blanką. Paskut ine diena K o 
vas (March) 14-ta J922. 

Patarnavimas mažas. Panedėlio, V-
tarninko, ir Tėtnyč ioj nuo 7 iki 9 
valanda vakare. Juozapas Astrauskas, 
1 0 8 0 3 i E d b r o o k e Ave., ̂ Chicago. Re-
zervaciios paskirtam Jlaikui. Ne lauk 
paskutinės dienos nes bausme nuo 
$5 iki $1,000,už neišpi ldima ant laiko. 

(Adv. ) 

PARSIDUODA. * 

VAIDINO "SUGRIU-
VCS GYVENIMAS." 

Brigihton Parkas. — Vas. 5 
d. k m. School, Hali svet. įvy
ko L. Vyčrų 36 kp. vakaras 
vaidino veikalą "Sugriuvęs 
gyvenimas". 

Vaidinime dalyvavo šie ar
tistai: Žluobis, ūkininkas — 
A. Šrupša, atliko naturališkai; 
Agota, jo žmona — J. Rim-
kaitė, silpnokai nudavė; Mag
dė, duktė — O. Iviilskaitė, pa
girtinai; Liudas, sunūs — Kil-
kius, gerai; Jonas, tarnas — 
p. Balčiūnas, gana gerai; Ur
šė, tarnaitė — M. Jocaitė, ge
rai; Ignatėlis, Ubagas — K. 
Žaromskis, labai'gyvai; Gar
bus, šaltyšius — I. Paškaus* 
kas, gerai; kamarninkas— Ig. 
Sakalas, »puikiai; Kazinkc, ad
vokatas — P.. Jancius artistiš
kai; Juoziukė. valkata — J. 
Stankus, labai gyvai, žemsar-
gių viršininkas — K. Kilkius, 

gerai. 

VGIRIU KARALIUS? 
Si Miko Petrausko fantastiška Operete • 

STATOMA PIRMA SYKĮ CHICAGOJl 
» — IšpiKJis: — 

L. Vyčių 4-tos Kp. choro nariai ir kiti Chicagos pa-
sžymėję dailininkai, vadovaujant Juat.,Bakiui. 
Sek m ad. Vasario 19f 1922 

DIEVO APVEIZD0S PARAPIJOS SVET., 
18tos ir Union Gatvių. 

PRADŽIA 8:00 V. VAK. 
Mes tiek galime pridurti, kad pasistengtumėt 

laiku ateiti, nes tikietų išpardavimas eina labai spar
čiai, o svetainė maža. Atėję paniatysite, kaip dai
nuoja žvėrys: meškos, vilkai, lapės ir kiškiai. Apart 
operetės "Girių Karaliaus" didžiulis Liet. V. 4 kp. 
choras išpildys keletą naujausių dainelių. 

Kviečia visus, 
LIET. VYČIŲ 4 KP. CHORAS. 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
56 centai už 100 Auksinų 

— arba — 
182 Auks. už viena Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laika. -

Central Manufacturi g 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

r . . 'J! . • 

^Re*. Tel. Cicero S658 V) 
Oftoo Te l . C i c e r o . 4 9 ! / 

ŠEIMYNIŠKAS VAKARAS 
SU P O G R A M U ! 
^ 

\ Rengiama* 

Dr-stės Kalv. Stac. Pan. *v. Rai. Vyrų ir Moterų 

SUB., VASARIO 18, 1922 
Visu šventų Parapijos Svetainėj, 10806 Wabash Ave. 

Pradžia 8 vai. vak. 
Nuoširdžiai kviečiame visas draugijas dalyvauti nes "galėkite ska

niai pavalgyti ir gražiai laika praleisti prie gražaus programo. 

KvleCia visus ' n KOMITETAS. 

m 

tuvoe Nepriklausomybės su- BBIGHT0N PARKAS, —L. 
kaktuvių paminėjimą, kartu ir j Vyčių 36-ta kuopa turės choro 
protestuoti prieš lenkus, prieš j praktiką ketvirta4ieny, vas. 16 d. 
ją žiaurius neteisėtus žygius j McKinley Parko svetainėj. Prasi-
linkui Vilniaus. Laiškas buvo 
skaitytas. Raštininkui neužbai 
gu»"IaiSk'4* skaityt maršalka 
Jakštas jau ranką pakėlė, pra-
So bab^o. Vos tik raštininkas 
užbaigė, na Jakštas ir pradė
jo rėkti: buožių valdžia.... bur
žujai:., darbininkų engėjai... ir 
U. "Kaip-gi mes darbinin
kai" galime protestuoti prieš 

dės punktualiai 7:00 vai. vakare. 
Susirinkimo nebus, nes tuoj aus 

po praktikos važiuos į Ashland 
Blvd. Auditorium. 

Valdyba. 

Veikalas, vienu žodžiu, labai 
puikiai nusisekė. Žmonių buvo 
pilna svetainė. Pelno nemažai 
liko. 

Šį sezoną kuopa vaidino du 
veikalu. Abudu gerai pavyko^ 

Girdėjau, kad rengiasi prie 
didelio vakaro gavėnioj, vas. 
mėnesy, vaidins veikalą "Šv. 
Elzbieta". Jau turį ir gabius 
vaidintojus parinkę. Ką dary
si, lauksime to vakaro dienos. 

'Matęs. 

£3307 Auburn Ave. Chicago. . 

(HiHiiiiiimiiimiiiiiiiiiumimiiiifiiiiiit! 
I S. D. LACHAWICZ 

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-

Sgiausiat Reikale meldžiu ataiftau-3 
=kt i . o mano darbu busite u i g a - S 
=nėdintl . = 
=2814 W. 23*d fh Chicago. IUJS 
= Telefonas ( n n a l %i%9 • a 
iiiiuiiuiiuiiuiiiiiljiiiuiiiiiiiniiiiifiiiiiafi • ®%^®^my®wiMv^'m>mwb'b<^+ 

G-era prog^ uždirbti keletą gimtu 
doleriu ant 2 lotų kurie" parsiduoda 
už puse kainos iš priežasties savi
ninko ligos. Lotai randasi geroj vie
toj No. 59—S0 Douglae Papk, >Gary, 
Ind . N e p r a l e i s k i t e p r o g o s y p a č i a i G a -
riočiai. Norėdami pirkti kreipkitės 
šiuo adresų: 

J. GENIS 
202 Adams Street 

Westville, UI. 

BOLŠEVIKĖLIŲ DARBAI. 
— Amt % <•»•!, m.m • • 

Horth Side. -^ Vas. 3 d. s. 
m. Rubsįuviu. unijos 269 loka-
las laikė savo reguliarį mė
nesinį susirinkimą. 

Aptarę iš protokofo reikalus 
ėjo prie naujų ją. Perkaitė 
laišką kviečiantį į 4 metą Lie-

lenkus, kurie yra lygus darb
ininkai kaip ir mes • 
'Vilniaus užėmėjai, nuožmie

ji lenkai yra darbininkais, ir 
not mušu. bolševikų gerais 
prieteliais. Tie, kurie mus 4 
apšvietos įstaigas/ uždarė, ku
rie visai nekaltus našlaičius iš 
jų namų išvarė, mūsų proto 
skurdžiams bolševikams yra 
lygys "darbininkais.*' Kasdie
ninis bubnijimas buk " kleri
kalai M parduoda Lietuvą Var-
šavai yra pačių mūsų tautos 
iišsigimėlių bolševikų darbafs 
užginčijama, tame susirinkime* 
tą parodė. ^ 

Dar keturi nariai prašė bal-
s6 del to laiško, bet jie nega
vo. Vientik komunistinių paž-
valgivi tegauna balsą. Bolševi
kai* tik subliovė, laišką nepri
imti ir užbaigtas dalykas. Reiš 
kia užtvirtino Vilnių plėšrie 
šiems lenkams. 

Kad Jakštas siūlytu Vilnių 
burliokams tai butų šioks toks 
išrokavimas. Trockis Rusijos 
"rojuje" už tai jį į šiokį tokį 
"naeelniką" pakeltų. Bet len
kams "darbinink'ams,'... tai 
jau o gal už tai lenkiškų 
markių gaus? 

Tai matot kokią giesmę mū
sų komunistai gieda- Bepro
tis už savo kalbą ir darbus ne
atsako, ir jo nekaltina. B«t čia 
negalimą sakyti, kąd bolževi-N 

kai nesąmoningai kalbėtų. Ga
lima dasiprotėti, kodėl jie vir
to savo tėvynės išgamomis, 

Iršmas. 

/ 

TOWN OF LAKE. — Teatra
liško Kliubo .Lietuva repeticija 

j ' 'Kantri Alena" perkeliama iš 
ketvergo vakaro Į pėtnyeios vaka-
r^, iš priežasties Apvailiščioji^fio 
Lietuvos Nepriklau^)mybės Die
nos. Todėl visi kurie turite roles 
minėto veikalo ir taipgi kiti na
riai privalo'" atsilankyti į Davis 
Square Parko svetainę 7:30 v! 
vakare. 

Rezisorius. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
I.IMTl VI* AKIV S1'S4'IAI.I8TAM 

tempimą kas yru 
pnotanUrnl skaude 
jlmo galvos. ivalRU 

•O lio, aptemimo, ne: 
votumą, skaudančiu* 

>r uialde«uJ«iUB kaiščiu akiu kreivos aky* 
•caterakto, neniicgio; netikras akla tndedam 
Daroma etrzaminad lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbata. b«r 
sekite aavo isfirejimo ir vaikus einančiu* 
mokyklon. Valandos: nuo If Iki • vakaro 
NeueliomtH nuo 10 Iki i vaL po pietų. 

1555 W. 47 St. Ir Ashland A v. 
Telefonas Drover 9660. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Aš Barbora Šilinffienė, paiešltau sa

vo brolių: Adomo, Pranciškaus ir 
Stanislovo Radzevičių; taipgi ir se
sers Antaninos Radzevičiūtės, po vy
ru Steponavičienė. Kaip iš Lietuvos 
išvažiavo jau 20 metai. Prieš karą 
gyveno Chicagoje, kiti Bostone. 

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

Mano adresas; 
Barbora šUinglenc. V 

Šaukėnų miestel is , 
! Šiaulių Apskriti* 

ETTHUANfA 

OR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Coart 

| N. E. Cor. 49 Court ir' l t Str 
•ant viršaus vaistyničios 

įįTelefonds Yards 1138 
8 STANLEY P J 

MAŽEIKA | 
GRABORIUS m | 

Balsamuotojas 

Tūrių automo-; 
bilius visokiemss 
reikalams. Kaina3 

prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago. 

i i ¥ o n n n f i w ' J n n t w A ^ r ^ ^ r / i n n 

FABI0NAS ir MICKIEVICZ. Ved. 

* J oi ia us ia siuntimas pinigų, 
laivakortes, pašportai ir t.t. 

N O T A K M l Š A -
K e a l I N l a l e , P a s k o l o s , 

l u s u r i i i a i i r i . t . 
809 W. 35!h St, arti S. Halsted St. 

Tel Boulevard 611 
Valandos: 9 iki 6 ka$di«>ia. 

Vakarais: Utar , Ket. ir Sub. iki 9 yaiare 
Ned : iki 3 po pietq. 

j ̂ ^i^i^i^^^ift^^^^^^- Vtį&m 

8 PRANEŠIMAS 

DR. C. K. CHERRYS 
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"JT 
I DEKTISTAS IR RADIOGRAFA.sfi 
j 2 2 0 1 W. 22nd Str., kamp. Lear t lM 
f Phone Canal 0 2 2 2 ^ 
Z? 
K — — 
į»t Jsteigė savo ofiee pilnai apru-2? 
į p i n t a X — spindulių laboratorija.-!'? 
3;ŠTraukiama X —spindulių paTQilf-B 
ĮDdaJ suradimui jvairių dantų, g a l - ^ 
=;:-vos ir žandų ligų. 
* ~S£ 
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DR. A. E. MILLER 
G Y D Y T O J A ir CHIRURGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas iOlS W. 47-th Str. 
Vai. I I iki l po plet. Ned. 12—2 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Naft in ia i 

3 šaukimai Lafayette 1106 
KHlfto-tt»»»aoS>Mo-»B I 
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REIJSĄLINGOS PRITYRĘ 
MERGI^IS del išrinkimo vilno
nių atsišaukite 

B. COHEN & SONS 
1100 West 22-nd Str. * 

Pamatykite Mr. ^illiams 
rsm 

PARDAVIMUI GROCERNĖ ir SAL-
DAINIV KRAUTUVĄ Drighton park. 
Apylinkių visokių tautu apgyventa 'tir 
štai. PriežastJ patirsite ant vietos 
atsišaukit .po num. Ą 

3302 West 88th Pldcc 

VALENTDTE D11E8MAKING 
COLLEGES 

2407 W. Madison, 1850 N. Wclls 
6205 S. Halsted Sti-w>ts į 

187 Mokyklos Su v. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-, 

plmo, ^Designing bizniui ir na-< 
mama. .Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
inokėjimais. Klesos dienomis irj 
'yakarais. Reikalaukit knygelės. ( 

| T e L Seeley 1843 
0 SARA PATEK, plrm.^ 

Z*r— »• J" 

« • ^ • • . • - , - . , . , , , , K 
Tel. Lafayette 4223 

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

M, YUSKA 
3238 W. S8-Ui Street 

: • : — - M 41 

REIKALINGOS PRITYRĘ 
MERGINOS del išrinkimo vilno> 
niu. 

B. COHEN & SONS 
1100 W. 22 Str. % 

Pamatykite Mr. Williams 
'.%#<•'>> . . . m . 

PARSIDUODA labai pigiai pir
mos klesos Restauranas. Atsišauki
te 4 

"DRAUGtO" A f i M . , 
2 3 3 4 S. O a k l e y . A v e . 

BIZNIERIAI' GARSINKITES 
' ^ D R A U G E " 
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Chicagoje Yra Daugiausia Apgavikų 
T| 

Parduodami Visokius "šorus" Nuo žmonių 
Išvilioja • 

- ' TRŪKSTA TINKAMU ĮSTATYMU SKAUDŽIAI BAUSTI SUKČIUS, 

. 

, 

Paaiškėjus baisioms Bisch
offo, Harringtono ir daugelio 
kiti) suktybėms Chicagoje, S. 
Valstijų generalis prokuroras 
Dougherty paskelbė pareiški
mą, ragindamas visoj šaly pa
kelti kampanija už įvedimą 
nauju įstatymu su aštresnė-
mis bausmėmis apgavikams ir 
sukčiams, kurie pardavinėja 
niekam vertus visokius serus 
ir tūkstančius žmonių nusk
riaudžia. 

Generalis prokuroras pažy
mi, kad tos rūšies sukėiai per 
praėjusius metus ar du nuo 
žmonių nusukę apie 140 milio-
nu doleriu. 

Pažymi, kad šiauriniame Il
linois distrikte, taigi Chicago
je ir aplink Chieagą, tiems 
apgavikams yra tinkamiausia 
dirva pardavinėti visokios rn-
šies be jokios vertės šėrus. 

Anot prokuroro, Teisingu
mo departamentas šiandie sa
vo rankose turi 480 bvlu. su-
rištų su tos rūšies apgavystė
mis. J tai yra įvelta ir areš
tuota 874 žmonės, kurių dalis 
atiduota teisman, gi apie ki
tus vedami tardymai. 

Teisingumo departamentas 
įsimaišo tik i tokias bvlas, ku-
rios paliečia paštą. Nes jei 
sukėiai savo suktybėmis pa
naudoja paštą, tuomet vyriau
sybė tokius ima nagan ir nuo 
bausmės negali išsisukti. Bet 
jei tie sukėiai nepaliečia pas
tos, tuomet juos tegul patvar
ko valstijų valdžios. Juk val
stijų pareiga turėti įstatymus, 
apdraudžiančius gyventojus 
nuo išnaudotoji]. 

Daugiau vienas suimtas. 
Savo keliu, Chieagoj ne vien 

tardymai vedami, bet policija 
vis daugiau sukčių ieško. 

Harringtono ofisą, 20 East 
Jackson boulv., detektivai an-
trukart užpuolė ar atrilok nuo
dugnią kratą. Norima ypač 
susekti, kur apsiverčia patsai 
Harrington. 

Atkreipta doma į Miami, 
Fla., kur, kaip sakoma, Har
ringtono žmona, Mrs. Harrin-

Harringtono ofise detekti
vai rado poperos galą, ant 
kurio paišeliu buvo pažymėta 
eilė skaitlinių. Iš to patirta, 
kad Harrington apleizdamas 
Chieagą su savimi galėjo tu
rėti $828,632. 

Mėginta paliuosuoti iš kalė
jimo areštuoti Harringtono o-
fise trys jo asistentai. Kreip
tasi į federalį teisėją Davis. 
Tečiaus teisėjas nesutiko. 
. Kad taip, tai detektivai are
štavo dar vieną Harringtono 
vyresnįjį agentą, J . Yuškėną, 
1842 W. 46 gat. 

Yuškėną išklausinėjo polici
jos seržantas McDonaugh. 
Pradėjus pereitu birželiu, sa
kė Yuškėnas, jis Harringtonui 
sukolektavęs apie 30,000 dole
rių ir už tai gavęs apie 900 
dolerių "komišino," vadinasi 
3 dol. nuo 100 dol. J i s sako
si nieko nežinąs apie finansi
nius Harringtono reikalus. 

Pakilo valstijos prokuroras. 

Teisėjas Landis paskyrė iš 
Central Trust Company " ro-
ceiverį' Western Land Ope-
rators kompanijai, kurios du 
vyriausiu vedėju — Phillipo-
vich rr West, jau suimtu. Ta 
kompanija, tai Harringtono 
ofiso šaka. 

Yalstijinis prokuroras Cro-
\ve pagaliau įsakė pravesti ta r 
dynuis Bischoffo ir Harring
tono suktybių reikale ir pa
šaukti prieš grand jury liudi
ninkus. 

Pranešta, kad su Harringto
no ofiso puolimu ar tik ne dau
giausia už kitus pavienius bus 
nukentėjęs Dr. Orlando' F . 
Scott, kurs turi keletą ofisų vi-
dumiesty. J is United States 
Novaculite kompanijon suki
šęs 75,000 dolerių. Ta kompa
nija taipat buvo Harringtono 
vedama biznio šaka. 

Pranešta, kad ir kun. Briš-
ka pas Bischoffą praradęs nuo 
30,000 iki 40,000 dolerių. 

Ieškomos Bischoffo liekanos. 

Central Trust Company at-
gton, apsigyvenusi, nes jai per stovai ir kreditorių advokatai 
prastas buvęs Chicagos oras. Į darbuojasi surasti kiek-nors 
Apie tai painformuota to mie- į likusio Bischoffo turto iš su-
sto policija. Nes, rasi, Har- j kištų jam penkių milionų do-
riKgtcn į tenai išdūmė. Į lrrių, kuriuos jis nežinia kur 

Be to, apie Harringtono pa-' dėjo ir kaip prašvilpė, 
bėgimą painformuota ir kitų i Tardomas pats Bischoffas, 
miestų policija. ' jo svainis, patėvis neregįs ir 

KARO. LUALDI APIE P0-
PEŽIAUS GYVENIMĄ, 
ROMA, vas. 16. — Paler-

mos Arkivyskupas, kardino
las Lualdi, paskelbtame čia 
pasikalbėjime su laikraščių at 
stovais paduoda kaikurių smul 
kmenų iš Šventojo Tėvo Piaus 
XI gyvenimo, kuomet jis bu
vo dar žinomas, kaipo kardi
nolas Ratti. 

Kardinolas Lualdi gimęs 
Milane ir skaitosi iš jaunų 
dienų Piuso XI prietelis. Jie
du abu drauge mokėsi dvasiš
koj seminarijoj. 

Kard. Lualdi 1879 metais 
tarnavo prie šv. Mišių pope-
žiui Leonui XIII . 

Piuso XI visas pabudžio pa
grindas tai malda ir ramybė. 
Visą savo gyvenimą jis užim
tas savo pašaukimo prieder
mėmis — brevioriumi, apmąs
tymais ir rožančiumi. Kita jo 
ypatybė — tai nepaprastas 
prie visų malonumas. 

Kardinolas Lualdi prisime
na taipat apie Šventojo Tė
vo Piaus XI keliones į kai-'šelmis, Harringtonas. Šis su-

kiti to sukčiaus asistentai. 
Paaiškėjo, kad nors jo pa

tėvis Davis yra visai neregįs, 
tečiaus savo posūnio Bischof
fo ofise skaitėsi knygvedžiu. 
Iš to paaiški dar didesnės ap
gavystės, jei neregis žmogus 
skaitėsi knygvedžiu, nors kny-

* 

gų negalėjo matyti. 
Central [Trust Co. advoka

tas Rosenthal klausinėjo Bis
choffo svainio Geer. 

K. Kaip Davis, būdamas ne
regiu, galėdavo intraukti }-
plaukas į knygas? 

A. Iš dieninių raportų, sa
ke Geer. 

K. Juk jis nematė dieninių 
raportų. 

A. Jam pasakydavo mer
gina. 

K. Tamsta gi nežiūrėdavai 
vedamų knygų ? 

A. Ne. 
K. I r pats Bischoff nežiū

rėdavo ? 
A. Negaliu pasakyt. 
K. Kas daugiau kitas žiū

rėdavo vedamas knygas? 
A. Kiek man žinoma, nie

kas ki^as, išėmus M r. Davjs. 
K. Taigi, Mr. Davis, ni«ko 

nematąs, turėdavo pasitikėti 
kitais? 

A. Taip. 
I r čekius pasirašydavo. 

Tol i aus Geer pažymėjo, 
kad Bischoff nekuomet nepa
sirašydavo jokių čekių. (Tai 
visa atlikdavo neregis Davis. 

K. Kas inėjo kompanijon 
Bischoff & Co.? 

A. Mes visi prigulėję prie 
ofiso. , j 

K. Buvo kokių bendri nin
ku? 

A. Ne. Bischoff patsai 
skaitėsi visa kompanija. 

K. Koks tos kompanijos 
kapitalas? 

A. Penki milionai dolerių. 

I r buvę viskas gerai. 
Tik štai pereitą rudenį 

Harrnigtonas nežmoniškai j>a 
kėlęs nuošimčius. Tuo būdu 
jis nuo jo, Bischoffo, atitrau
kęs daugelį agentų ir galy
bes kreditorių. Visi žmonės 
susimetę prie Harringtono. 

Kad taip, tai ir jam pa
čiam, Bischoffui, prisiėję pa
didinti kreditoriams nuošim
čius ir agentams mokėti di
desnes algas. Tas jį daugiau
sia ir suėdę. , 

Visgi, sakėsi, jis butų iš
ėjęs laimingai iš tų nesmagu
mų per kokį mėnesį laiko, jei 

MI 
Kompanija, sakoma, turin

ti žibalo laukus Kaušas val
stijoje. Už "paskolintus" pi
nigus žadėta kreditoriams 
nuo 6 ligi 15 nuoš. pelno. 

Kreditoriai ilgas laikas tą 
ofisą lankė% ir negalėjo gauti 
nuošimčių. 

Tad vakar ties tp ofiso du
rimis, Home Insurance bus
te, ir gatvėje susirinko būrys 
žmonių. Reikalavo matytis su 
kompanijos prezidentu Ap
ple. Jiems pranešta, kad Ap
ple ofise nėra. 

Pašaukta policija. "Pasi-
girdo šauksmai: "Apple yra 

TAUTOS ŠVENTE 
šiandien lygiai 4 metai mūsų Nepriklausomybės dieną 

švenčiant. Kiek vargo išvargta, kiek aukų paklota pakol 
sušvito mums Laisvės aušrelė! Kas viską. <r beapskatys! 

Šiandien, vasario 16 d., visi Chicagos lietuviai susirinksime 
į Ashland Blvd. Auditorium, Ashland Blvd. ir Van Buren 
g-vė, 7 vai. vakare. Pagerbsime tautos milžinus, pasisemsl-
me jų dvasios ateities kovai už Vilnių — nrusų sostinę ir 
krikščionišką Lietuvos kultūrą. 

• * • 
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nebūtų įsimaišiusi valdžia į 'Ponzi (žinomas Bostono suk-
jo reikalus. Nes jis turėjęs 
po ranka didelius sumany
mus. 

Taigi, tik reikėję daugiau 
laiko. Turbūt, kad išdumti iš 
Chicagos, kaip tai padarė 
Harringtonas. -

Kiti kalti. 

Pagaliau Bischoff už savo 
44 biznio" pragaišti kaltino 
1' field' (veikiamuosius stra
teginius) agentus. Sakoy tiems 
agentams daug pinigų tetoę. 
Visi jie praturtėję. Visi tu
ri parinktiniausius automobi
lius. 

Savo broliui, Charlese Bi
schoffui, jis mokėjęs kas mė
nuo po 500 dolerių. Tasai ži
balo laukuose manadžeriavęs. 
Gi kuomet gryžęs Chicagon, 
tai Charles kas mėnuo imda
vęs po 850 dolerių. Nes čio
nai j is kartais atstovavęs jį 
patį ir jo vedamus reikalus. 

Anot Bischęiffo, vieniems 
agentams jis išmokėjęs arti 
pusę miliono dolerių. 

čius). Apple y ra Raymond 
Bischoffo sėbras. J is turi 
nlusų pinigus." 

Policija pagaliau išskirstė 
susirinkusius. 

HARRINGTONO ' B I Z N I S " 
PERŽIŪRIMAS. 

VOKIEČIŲ GELEŽINKELIE-
čiy S^KALBIS. 

Gal tai bus darbas nedaugelio 
žmonių. 

COL0GNE, Vokietija, vas. 
15. — Buvęs vokiečių geležin
keliečių streikas nesupranta
mas. Gal jis buvo tampriai su
rištas su tarptautine padėtimi. 

Apie 30 žmonių papuls 
teisman. 

Gina vyr$ ir dukterį. 
u t į 

Mrs. Davis, pischoffo mo-
e valdo puoš-

>> Bischoffo "savastys. 

Paskui Geer buvo klausia
mas, kur tuos visus nuo žmo
nių surinktus milionus Bis
choff sukimšęs. J i s atsakė, 
kad į savastis. Kokios tos 
savastys! Visokį žibalo " le-
a ses" ir žibalo šėrai. 

Geer nupasakojo, kaip jis 
su kitais gruody, 1920, važi
nėjęs į Lousiana pažiūrėti tų 
Bischoffo žibalo laukų. Ten 
jis radęs ir matęs daugybę 
visokhi versmių. Bet tikrai 
nežinojęs, ar tai visa prigu
lėję Bischoffo apipirktiems 
laukų plotams. Matęs, kaijf 
vienas labai gilus šulinis bu
vo kasamas. Bet nepatyręs, 
ar tai buvę Bischoffo ar kie-
no kito plote. 

Kaltina Harringtoną. 

Tardomas patsai Bischoff 
pasakojo tardytojams, kad jis 
visą savo "biznį" vedęs tei
sybės pagrindais. I r butų 
viskas buvę gerai, jei ne tas 

tina, kuri šiand 
nius apartameniinius namus, 
gina savo vyrą.jpavisą. 

Sako, mano vyras Davis 
turi nuosavas nepriklausomas 
pajamas nuo lįO iki 300 do
lerių kas mėnuo iš šėrų kom
panijos John Deere & Co. 

Gi jos duktė, Mrs. Geer, iš
važiavusi į vakarus gydytis. 
I r netiesa, kad ji su savimi 
butų išsivežusi 500,000 dole
rių iš brolio kompanijos, sa
kė motina, Mrs. Davis. 

Anot motinos, viskas, ką 
Mrs. Geer turi, tai tik 700 
dolerių bankoj ir 2,500 dole
rių įmokėtus už namus, ku
riuose gyveno. Tie namai y-
ra vertės 08,500, po n r. 7746 
Merrill avc. 

Valstijinio prokuroro asis
tentas Jonas paskelbė, kad 
Harringtono reikalai perkrati-
nėjami. Jo nuomone, apie 30 
žmonių turės but pašaukta 
prieš grand jury ir paduota 
teisman" už suktybes. 

Su Harringtono ofisu turė
jo tamprų sąryšį keletas įvai
rių kompanijų, kurios, supran 
tama, griuvo. Tų kompanijų 
vedėjai, kurie pardavinėjo nie
kam vertus serus, papuls teis
man. Keletas iš tų ponų pa
sprūdo. Šiandie jie policijos 
ieškomi. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt 

Kreipiame domės mūsų skai 
tytojų į ketvirtą puslapį, kur 
rasite įdomių straipsneliu — 

Naujienų" bosų bischoifiz-

vimi užsilaikytų, nes kitaip 
Vokietija nekuomet neturės 
pinigų mokėti karo kontribu-

Gi šiandie Vokietijos vyriau 
sybė jau gali drąsiai pasakyti 
Santarvei ir visam pasauliui: 
"Matote, jei mes sumažinsi-
sime geležinkelių valdymui iš
laidas, tuomet visa Vokietija 
gali gr iū t i . " . 

Vokiečiai gerai atsimena, 
kaip pereitą rudenį markės 

Vokietijos geležinkeliečių u- , , ., m 
? ' . , . 'kaina krito. Tuomet prancu-

nijos skaitosi labiausia kon-

(< 

mas. 11 I 
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NUŽUDYTAS SUOMIJOS 
MINISTERIS. 

servatyvės organizacijos viso
je Vokietijoje. Kituomet spar
takų revoliucijoje geležinkelie
čiai pasirodė priešingi revoliu
cijai. Šiuomi kartu jie pakė
lė streiką, nežiūrint savo vacfcų 
priešginiavimo. 

Pagaliau, nepaisant to, kad 
jie streiko metu neturėjo pa
ramos, ir kad vyriausybė prieš 
juos pavartojo kuoaštriausias 
priemones, jie laimėjo kovą. 
Ir, regis, gaus užmokesnių pa
didinimą. 

I Įžiūrimas sąkalbis. 

Nors geležinkeliečiai su sa
vo tuomi streiku ant Vokieti
jos ' užtraukė dideles nepalai
mas, tečiaus visuomenė jiems 
simpatizavo. Kas indomiau-
sia, kad tuomi streiku Vokie
tijos markė nenupuldyta, bet 
dar daugiau sustiprinta. 

Viskas, kas yra, tai tuomi 
streiku, matyt, norėta pada
ryti kokį tai įspūdį į svetimas 
valstybes. 

Dalykas ve kame: Santarvės 

zai labai persigando. I r jie 
padarė nusileidimų karo kon
tribucijos, mokėjime. 

Taip gali būti ir po dabar
tinio geležinkeliečių streiko. 

Visuomenė rėmė darbininkus. 

Dėlto, spėjama, kad streiki
ninkai buvo sąkalby. jTečiaus 
tą spėjimą nuslopina tas, kad 
vyriausybė pačiu intemptu 
streiko momentu* suprovokavo 
streikininkus. Vyriausybė pa
skelbė, kad už aštuonių darbo 
valandų užmokesnį darbinin
kai, turėsią dirbti* po kelioli
ka valandų dienoje. 

Kuomet vyriausybė konfis
kavo geležinkeliečių streiko 
fondą, visas darbininkų orga
nizacijas apėmė baimė. Pama
ny t^ k&G vVriausybė virsta 
reakcionierine. Radikalai ėniė 
šaukti: "Vyriausybė nori pa
vergti visus darbininkus su 
tikslu atmokėti karo kontribu-

M 
-

GELSING FORS AS, vasa
rio 16. — Čia nužudytas Suo
mijos vidujinių reikalų mini-
steris. Žmogžudis suimtas. Tai 
esąs, koks E mest Tanderfeld. 
Sakoma, jis pablud^s. 

Nežiūrint to, kad strei 
priešinosi patys geležinkelie-

valstybės reikalavo, idant Vo- čių vadai, tečiaus visuomenė 
kietijos geležinkeliai patys sa- stovėjo už streikininkus. 

• - . 

GIRTUOKLIS NUŽUDĖ 
KUNIGĄ. 

LAIVYNO DARBININKAI 
NORI DARBO. 

UŽPUOLĖ BISCHOFFO 
KONKURENTĄ. 

nus. Tose kelionėse retkarčiais gadinęs jam visą "biznį. 
ir kardinolui Lualdi teko da- Bischoff sakė, kad 1921 m. 
lyvauti. Su entuziazmu kalba jis savo kreditoriams už duo 
apie ypatingą popežiaus drą-, tus 
sumą. 

Policija išvaikė apie 300 
žmonių. 

Dar viena žmonių skriau
dėja kompanija vakar griuvo. 
Tai American Gasoline Co., 
turėjusi ofisą 29 So. La Salle 
street. , 

Tos k6mpanijos preziden
tas Apple nesurandamas. 

(Tai kompanijai bankrutiji-
mo peticiją federalin teisman 
padavė kreditorių vardu ad
vokatas Slottbw ir Leviton. 
Peticiją pasirašė kreditoriai: 
Nėllie Ruzienskas, kuri kom
panijon investinusi 600 dole
rių; A. Sevideles, 100 doL; i r 
Bessie Yuyones, 100 dol. 

Frank Priet, 3256 S. Mor
gan st., buvo Apple's agen-
tas. 

WASHINGTON, vas. 16. — 
Vvriausvbė sustabdė darbus 
prie karo laivų statymo. 10,-
(XX) darbininkų neteko darbo. 
Jie šiandie tad vyriausybės 
reikalauja duoti jiems kokį 
nors darbą. 

KUNIGAS S. VALSTIJŲ 
KONSULIU. 

'WASHINGTON, vas. 16. — 
Morokkos mieste Tangier S. 
Valstijų konsuliu prezidentas 
Hardingas paskyrė katalikų 
kunigą Jbseph M. Denning. 
J i s bus tenai generalis konsu-
lis. Taipat jis bus pirmas ka
talikų kunigas, kurs S. Vals
tijas atstovaus užsieny. 

Kun. Dennina: yrn po rinkti
nas kalbėtojas ir žymus eko-
nomistas. 

LIMA, O., -vas. 16. — Min-
ster miestely vienas girtuoklis 
arklių pirklys Priening aną 
\akarą pradėjo baisiai trukš-
mauti ir neraminti savo kai
mynus. 

To pabludusio žmogaus bro
lis nuėjo pas to miestelio ka
talikų parapijos kleboną, kun. 
Ricbard Schwiderman, prašy
damas eiti ir pamėginti nu
malšinti tą l' moonshines'' iš-
pančiuotą žmogų. 

Klebonas paklausė ir nuėjo. _ 
Pabluclėlis šovė į savo brolį ^ T E W YORK, .vas. i a — 
ir į kunigą. Broliui nepataikė, £ia labai daug prisnigo. Snie-
gi kleboną nužudė. m v a ] y t į vakar pasaukta ke-

PARĖDYTA A P I P L t S T I 
CERKVES IR BAŽNYČIAS. 

< ' • » • • • » 

' • I I • 

MASKVA, vas. 16. — Bol-
ševikų viešpatavimo laikais a-
piplėštos visos Rusijoje pra
voslavų cerkvės ir katalikų 
bažnyčios. Visgi kai-kuriose: 
šis-tas dar brangesnių daik
tų paliko. 

Dabar centralis sovietų ko
mitetas nutarė ir likusius dai
ktus paimti iš cerkvių ir baž
nyčių ir už tai įgytus pini
gus panaudoti šelpti badau
jančius gyventojus. 

Žmogžudį tuojaus surakino 
policija. , 

EKSPLIODAVO BOMBA. 

Ties namais, 5517 So. Hal-
,ted gat., užpereitą naktį pa
mesta bomba. Plyšdama iš
trenkė iš lovos Henry Brand, 
jo žmoną ir 6 vaikus. 

PREZIDENTAS KELIAUS 
ALASKON. 

"-

WASHINGTON, vas. 16. — 
J is nuo žmonių Ame- [Patirta, kad ateinančią vasa-

rican Gasoline kompanijai .;rą prezidentas Hardingas ža-
" skolino*" pinigus per keletą |da keliauti Alaskon ir tenai 

jam pinigus nežadėjęs ' mėnesių i r už tai gaudavo 3 , išbūti kokį laiką. Tai bus pre
zidento; atostogos. daugiau kaip. tik 6 nuošimtį, nuož. "komi&no. , , 

O R A S 
I CHDCAGO. — Šiandie gra
žus oras; kiek šalčiau. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų Šalių pinigų vertė, 

Brand sako, kad tai bus k e r l m a į n a l l t nemažiau 25,000 dol. 
štas. 

Pirm poros metų jis teisme 
liudijo prieš tris žmones, kal
tinamus plėšimuose. Kuomet 
jie nubausti, man grūmojo' 
kerštu. , I 

Nuostolių padaryta apie 
l;00Qdol. 

vasario 15 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 

. Lenkų 10& markių .03 
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LIETUVI 
UfUOJAI 
ŠYENTi 
WASHIN< 

(Liet. Inf. 
•popežiui Bei 
tuvos Atstbi 
pasikeitė si 
Delegatu WŽ 
^vyskupu J . 
'čiais laiškais 

January 23, 
, "Most*Rei 
/1811 Biltmoi 
gtoto, D. € . 

Your Grace: 
The news 

His Holiensj 
XV has cai 
tholic world 
doubtedly 
with great s; 
public of Li1 
ntry that I 

I humbly 
to accept mi 
mpathy. 

V. čarn< 
RepresentativJ 
ih America.' 

(Tas lietuv] 
apie Šventoj< 
to XV mirtį 
kame pasaul\| 
mą4 Nereikli 
tai bus su 
sutikta ir Li< 
ko j , kurią šalį| 
j u. Aš nuž< 
Jūsų Aukštoj 
priimti mana 
tiją). 

"Mr. V. 
Representati 

in America, \\ 
W., Wa«J 
Dear Sir: 

I received 
January 23rd| 
me yonr expi 
thy over the 
Holy Father. 
XV. 

I appreci 
and beg you 
cerethanks f< 
ces. 

With sent 

1 

Holika tūkstančių žmonių, 150 
traktorių ir 400 trokų. 

(Lietuviškail 

rm< 
tos simpatija 
a. Si 
tui 
tos mandj 
frtįjĮM mano 
k* ^A Tamst 

iBB). 

LAUKIAMA 

\ 


