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METAI-VOL VII 

LIETUVOS ATSTOVO 
UŽUOJAUTA MIRUS 
ŠVENTAJAM TĖVUI, 

* 

WASHINGTON, 11. 14 d. 
(Liet. Inf. Biuras). Mirus 
popežiui Benediktui XV, Lie
tuvos Atstovas V. Čarneckis 
pasikeitė su Apaštališkuoju 
Delegatu Washingtone Arki
vyskupu J. Bonzano sekan
čiais laiškais^ 

ii 

s 

A 
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January 23, 1922. 
"Most^Rev. John Bonzano. 

/1811 Biltmore Street, Washin 
gton, D. (O, 

Your Grace: 
The news of the death of 

His Holienss Pope Benedict 
XV has caused the whole Ca-
tholic world to mourn. It un-
donbtedly will be received 
with great sadness in the Re-
public of Lithuania. the cou-
ntry that I represent. 

I humbly beg Your Grace 
to accept my profoundest sy-
mpathy. 

V. Čarneckis; 
Representative of Lithuania 
iii America.'' . 

(Tas lietuviškai: —v Žinios 
apie Šventojo Tėvo Benedik
to XV mirtį visame katalikiš
kame pasauly suMė gedėji-
\\xąx Nereikia nei sakyti, kad 
tai bus su dideliu liūdnumu 
sutikta ir Lietuvos Respubli
koj, kurią šalį aš reprezentuo* 
j u. Aš nužemintai meldžiu 
Jnsu Aukštosios Malonybės 
priimti mana giliausią šimpa 
tua). 

"Mr. V. Čarneckis, 
Representative of Lithuania 

in America, 1925 F. Street, N. 
W., Washington, D C, 
Dear Sir: 

I received your letter of 
January 23rd, conveying to 
me your expresion of sympa-
thy over the death of our late 
Holy Father, Pope Benedict 
XV. \ 

I appreciate yonr kindiness 
and beg you to accept my sin-
cere thanks for yonr condolen-
ces. 

With sentiments of esteem, 
I am, Sincerely in Xt., 

John Bonzano. 

NAUJIENŲ 
Harringtono Agentai 

Areštuojami 
Jis Pats Policijos Ieškomas; 

Pietuose 
BISCHOFFO AGENTAI BUVO VISOKĮ ŽMONĖS. 

JJ OMI BISCHOFIZMAS 
r _ _ _ , 

rių ir sudavę sukčiui Harring-
tonui. "v 

Kreditorių advokatai dar
buojasi surasti kiek-nors Har
ringtono rr Bischoffo savasčių 
ir' turtų, kuriais butų galima 
nors mažą dalį padengti jų 
išeikvotų miliorflj. 

Tečiaus mažai atrandama. 

HARRINGTON PADUOTAS 
TEISMAN. 

Cook apskrities grand jury 
vakar apkaltino ui išeikvoji
mą žmonių pinigų Lestfe Ha-
rringtoną ir jo tris pagelbi-
ninkus: Luke Byrnes, Nova-

Atrasta, 3,000 dolerių ver-fculite 60., prezidentą; Peter 

West Palm Beach, Florida, 
viename viešbuty policija ra
do Leslie Harringtono žmoną, 
Mrs. Stella Hycr Harrington. pavyks patirti, kur,apsiverkia 

vai su atsidėjimu žiuri, nuo 
ko ir išknr Mrs. Harrington 
apturi laiškus. Gal tuo būdu 

Detektivai ją .paėmė savo 
nuožiuron ir nepaleis iš akių, 
tikėdamies, rasi, pas ją tenai 
atvažiuos jos vyras, kurs pa
bėgo iš Chicagos susukęs mi-
lionus dolerių. 

Galutinai patirta, kad Har
rington Chicago apleido perei
to šeštadienio rytą, kuomet a-
reštuotas kitas sukčius Bis-
choffas. 

Chicagos detektivų viršinin
kas telegrafavo West Palm 
Beach policijos viršininkui tuo 
jaus areštuoti Harringtoną, jei 
jis tenai pasirodytų. 

Be to telegrafuota ir į kitus 

jos vyras. Nes jei jo ten ne
bus, suprantama, jis savo 
žmonai rašys laiškus. 

Keturi daugiau suimti. 

Savo keliu Chicagoje poliei-

tės Harrinj 
ir 5,0Q0 dol< 
nigai yra 
bankoje. 

Apple 

automobilius Žilvitis, agentų manadierį; 
fų pinigais. Pi-
įtury Trust Co. 

>kėti. 

sius Harringtono agentus. 
Užvakar vakare areštuota 

šie keturi agentai: 
Michael Reilauski, 3309 So. 

Morgan st. 
John Petrokas, 3223 Lowe 

avenae. ., ..*-*-
Čharle>Vrikiles, 3809 So. 

Union avenue. 
Michael Pribilas, 1926 CaT 

Areštuota* pnbankruti jusios 
kompanijos'1 American Gasoli-
ne Co. prezidentas Apple m£-
gina išsisukti. Pirmiausia, jis 
sakosi, kad su Bischoffu jis 
turėjęs mažus reįkaius. Sako, 
jam Bischoff esąs kaltas 30,-
000 dolerių. Paskui, Apple 
tvirtina, kad jįs- esąs Kansas 
City gyventojas. Del to, jis 

Visokių šiandien yra Bischoffu, Harringtanų, Westų. 
Žmonės sukimšę tokiems bizniams savo sunkiai sutaupytus 
pinigus, nepaisant visų perspėjimų bažnyčioje ir mūsų spau
doje, dabar verkia, aimanuoja. Dėlto visus šiaip ar taip suk
tus darbus, žmonės pradeda vadinti bischofizmu. 

Taigi, deja, to bischofizmo — šmugelio jau perdaug. 
1'Naujienų' bosai, darbininkų gynėjai, geriaus jų mulkiu 
tojai, turėjo savotišką bischofizmą. Skaityk antrą puslapį. 

Thomas Moran, ofiso manad-
žerį 

Kiti apkaltinimai seks atski-
riai. Pateks teisman visa eilė 
Harringtono agentų. ~ 

Bet Harrington dar polici
jos nesuimtas. Taipat neturi
ma žinių apie Peter žilvitį. 

Harringtonas su savo sėb 
rais kaltinamas 4,500,000 dol. j C* J. Pocius, 4417 S. Marsh 
susukime. 

Cąmbell st. 
W. Laudanski, 4721 South 

Honore st. 
J. Meshkin, 2455 W. 46 pi. 
J? Mitekevitz, 3027 W. 21 pi. 
P. Paskališkas, 4148 South 

Rockwell st. 
W. Petschulin (be adresoj). 

\ J. Pilat, 4747 So. Western 
avenue. 

ATIDARYTAS LIETUVOS 
VALSTYBĖS UNIVER

SITETAS. 

miestus žiūrėti Harringtono. 
Nes, rasi, jis iškeliavo kur I i™lport' avenue. 

ja gaudo ir areštuoja buvu-^fchicagoje negalįs but trau
kiamas teisman. 

Jis salfo, kad operuojąs ir 
daugiau kitokios, rūšies kom
panijų. Ir todėl trumpu laiku 
visiems1 kreditoriams grąžin
siąs pinigus. Grąžinti gi rei
kia apie 150,(^0 dolerių. 

Apple reikalavo, idant ban-
krutijimo peticija jo kompa
nijai American Gasoline Co. 
butų suspenduota* 

kitur. 
West Palm Beach detekti- •kę* dešimtis tūkstančių dole-

rėdes agentams "specialį"" pi
nigų rinkimą, žadėdamas a-
gentams duoti <J0 nuoš. "ko-
raišino." 

Taigi Mickiewicz pats Bis-
choffui tuemet pristatęs 6,400 
dolerių ir už tai gavęs apie 
13 šimtų dolerių. 

Anton Shaput, 4556 South 
Marshfield ave., sako, kad jis 
ilgus metus dirbdamas skerdy
klose sutaupė 10,000 dolerių; 
ir 1920 metais visus investino 
Bischoffui. 

Kuomet bus įrodyta jo liu-
Jie visi >iuo žmonių surin-j^mo teisingumas, peticija bus 

Prancija Taikosi su Rusija 
TA TAIKA ATKREIPIAMA PRIEŠ VOKIETIJĄ IR 

A N G L I J Ą -

panaikinta. 
Užpuolami agentai. 

Indiana Harbor, Ind., netoli 

KAUNAS, vas. 17. — * 
kar čia iškilmingai paminėta 
keturių metų Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvės ir a-
tidaryta Lietuvos valstybės 
universitetas. 

PREZIDENTAS IR BO 
NUSAI. 

BISCHOFFO AGENTAI. 
v 

BERLYNAS, vas. 17. —Čia kieMjai reiškia ekonominę ka-

Archbishop of Melitene, Apo-
stolic Delegate.'' 

(Lietuviškai: —Gavau Ta
mstos laišką iš sausio 23, ku-
riuomi reišfcaama man Tams
tos simpatija mirus mūsų a. 
a. Šventajam Tėvui Ęanedik-
tui XV. Aš branginu Tams
tos mandagumą ir prašau 
priimti mano širdingą padė
ką UŽ Tamstos Kondolenci-
įas). 

LAUKIAMA REVOLIUCIJA 
MEKSIKOJ. 

EL PASO, Tex., vas. 17. — 
Bliss tvirtumoje sutraukta a-
pie 5,000 amerikoniškų karei
vių. Nes pranešta, kad šiau
rinėje Meksikoje kas valanda 
gali pakilti nauja revoliucija. 

paskelbta prancuzų-rusų (bol
ševikų) įžengiamosios taikai 
sąlygos. Tomis sąlygomis So
vietų Rusija apsima pripa
žinti prieškarines Rusijos sko
las Prancijai, gi Prancija už 
tai apsima formaliai pripažin
ti bolševikų valdžią. Be to, 
Prancija dar sutinka Rusijos 

I atstatymui duoti ilgų termi
nų kreditus. 

Prancuzų-rusų įžengiamoji 
taika padaryta tuo metu, kuo
met Vokietijos respublika pra
leidžia didelį vidujinį politi
kos krizį, ir kuomet dar pil
nai neatsitaisiusi po buvusio 
geležinkeliečių streiko. » (Tai
gi ta prancuzų-rusų taika yra 
smūgis Vokietijai. 

Nors vietos oficialėse sfero
se dar pirm šešių savaičių bu
vo žinoma, kad Prancija flir
tuoja su Rusijos bolševikų val
džia, tečiaus nesitikėta taip 
greitai tokių rezultatų. 

Vietos spauda dar susitari 
su komentariais. Laukia ofi-
cialio patvirtinimo. Tečiaus 
vokiečiuose aiškiai » matomas 
pakilęs/ nerimavimas. 

Nes prancuzų-rusų taika Vo- mahometanai. 

tastrofą. Nes taikoje turi but 
padėta sąlyga, sulig kurios, 
pasiremiant Versailleso taikos 
sutartimi, Vokietija ir Rusijai 
turės duoti prigulintį karo at
lyginimą. 

Pramatoma, kad Sovietų 
Rusija tą savo iš Vokietijos 
atlyginimui teisę paveda Pra
ncijai. Už tatai Prancija bol-
'ševikams turi pristatyti viso
kių reikalingų prekių vertės 
800 milionų auksinių frankų. 
Tečiaus tos visos prekės busią 
paimtos iš Vokietijos ir tokiu 
būdu Vokieti j ia žymiai pasi
daugins karo kontribucija. 

Užtaigi Prancija, sakoma, 
Rusijoje turėsianti pirmenybę 
prie visokių koncesijų. Be 
Prancijos Sutikimo kitos val
stybės negalės eksploatuoti 
natūralių Rusijos turtų. Dėlto 
Anglija ilgam laikui butų pa
šalinta iš Rusijos turgaviečių. 

Vietos diplomatų sferose 
kalbama, kad prancūzų su ru
sais taika reiškia Prancijos 
steigiamą koaliciją prieš Ang
lijos galybę. Ton koalicijon 
turėtų ineiti: Prancija, Rnsija, 
Turkija ir Mažosios Azijos 

field ave. , < 
- J. P. Poška, 4359 So. Map-

plewood ave. 
A. Radoehouski, 2344 No. 

Marmora ave. 
S. Rakauskas, 4552 So. Wes-

tern avę. 
J. Romaszkiewicz, 5353 So. J WASHINGTON, vas. 17. -

"VVfcod st Prezidentas Hardiųgas vakar 
F. Ruby, 4444 So. fTalman painformavo kongresą, jog ve-

N natinis būdas veteranų bonu-
F. Satkus (be adreso). s a m s P i n i«u s u r i n k t i ~ ^ 
C. Stankus, 4531 So. Ho***. pardavimo taksos (sales ta-

- . xes). Gi kitoki budai negali 
A. Stibrk, 2707 W. 47 st. | b u t priimtini. 
A. Shapnt 5556 Marshfield A P i e ta* prezidentas laišku 

pranešė kongreso būdų ir prie-

Central Trust CoM kuriai 
pavesta globoti Bischoffo ofi
są ir reikalus, skelbia atrastus 

Chicagos, darbininkų minia už '[surašytus Bischoffo agentus. 
puolė Bischoffo agentu John 
ir Anthony ^Kaa,bowski, tėvą ir 
sūnų. Policija juodu i^gelbė-
iją iš minios rankų. 

Jiedu viename Calumet aps 
krity nesenai valkiojosi, gir--
darni Bischofią ir rinkdami 
nuo žmonių pinigus. 

AbuduN policija areštavo ir 
pavedė federaliams autorite
tams. 

Iš Detroito pranešta, kad.te
nai viena mergina, kažkokia 
Miskowiak, Bischoffui davusi 
2,000 dolerių. 

Bischoffo agentai tvirtina, 
kad Bischoff meluoja sakyda
mas, kad jiems, ageittamsr iš
mokėjęs apie Jrasę miliono do
lerių. 

Agentai sako, kad, tiesa, jie 
padarę gyvenimą kaulydami 
iš žmonių paskutinius centus. 
Bet pas Bischoffą/ir jų pini
gų buvo padėta. Ir tie šian
die žuvę. Be to, dar Bischof-
fas jiems pilnai neišmokėjęs 
algų ir "komišino." 

Penktadienį 30,000 doL 

Štai jie: 
J. Augustiniak, i512 South 

Paulina st. 
S. Allman, 4342 So. Rbck-

well st. 
Steve Bagowits, 44(44 South 

Tahnan ave. 
J. Ballek, 2102 W. 18 pi. 
B. Bandzulis, 4527 S. Mar

shfield ave. 
J. Borovka, 4618 ,So. Wes-

tern ave. 
V. Bruzgulis (be adreso). 
J. Casada, 4716 South Ho

nore st. 
F. Dalkus, 4558 So. Marsh-

fiela ave. 
C. Darwin, 4550 Marshfield 

ave. 
Tony Egird, 4500 So Tal-

man ave. 
H. Ellis, 449 W? 79 st. 
S. Faiza, 1243 So. 49 ave., 

Cicero. 
J. Florek, 4755 S. Lincoln. 
J. 'Gabel, 2439 W. *45 pi. 
J. Galus (be adreso). 
C. Jablon8ky (be adreso). 

ave. 
W. Silver, 3255 Lowe ave. 
A. Liska/4548 S. Robey st. 
A. Sparkowitz, 4209 South 

Campbell ave. 
Solski (be adreso). 
William Stoka, 6136 South 

Peoria st. 
A. Suvada. 2446 W. 4į pi. 
\V. Truskowski, 2031 Canal-

port ave. 
N. Venckus, 1928 So. Union 

st. 
A. Walukas, 4410 So. Ca-

lifornia ave. , 
V. Yonikas (be adreso). 
WUliam Žukas, 1014 West 

34 pi. 

monių komisijos pirmininkui 
Fordney ir senato finansų ko
miteto pirmininkui McCum-
ber. 

Jei taip, tai, sakoma, bonu-
sų klausimas bus atidėtas to
liau. 

^ALFOUR IŠKILMINGAI 
PRIIMTAS. 

SENATORIUS BORAH 
PRIEŠ BONŲSUS. 

F. Jawgiel, 1435 E. 67 pi. 
J. Joniak, 5205 So J Honore 

Prieš pat Bischoffo ofiso < street. 
uždarymą penktadienį agentai 
Bischoffui Jnrvo sunešę apie 
30,000 dolerių. Taip sako visi 
tie, kurie pinigus nuo žmonių 
rinko. 

John~Mickiewicz, 3027 West 
21 gat., sako, Bischoffas prieš 
pat savo areštavimą buvo pa-

V. Jurshuns 6136 S. Peoria 
street. / 

John Karbauskis, 6724 So. 
Evans ave. 

J. Kareckas, 1221*3 Emerald 
ave. 

G. Kaziunas, 3959 W. 16 st. 
A. Sparkowitz, 4209 South 

WASHINGTON, vas. 17. — 
Senatorius Borah smarkiai 
dirba prieš veteranų bonusus. 
Užvakar jis vėl pareiškė, kad 
pravedimas bonusų bus did
žiai negudrus darbas. Ir tas 
dar žymiai pakenks karo vete
ranų invalidų reikalams. 

Senatorius tvirtina, kad su
lig šiandieninės sistemos val
džia kas metai invalidų globo
jimui išleidžia pusantro mili-
ardo dolerių. 

Tokias milžiniškas sumas 
vyriausybė turės išleisti per 
keliolika ar gal kelias dešimtis 
sekančių metu. 

LONDONAS, vas. 17. — Iš 
Amerikos gryžo Arthur J^ 
Balfour. J i s buvo Angl i jos 
delegacijos pirmininku Wash-
ingtono konferencijoje. 

Kadangi Anglija konferen
cijoje daug ką laimėjo, tai 
Balfour čia sutiktas ir priim
tas tiesiog karališkai. 

Geležinkelio stoty jį sutiko 
visas ministerių kabinetas su 
premieru Lloyd George prie
šaky. 

Paskui ir karalius jį pasi
kvietė į savo rūmus. 

Balfour paliko labai popule-
ris visoj Anglijoj. 

O R A S 
CHICAGO. — Šu«gK^ap-

siniaukę, kiek šilčiau. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25.000 dol. 
vasario 15 d. buvo tokia pagal 

|Taigi, tik vieni invalidai vy-1 Merchants Loan & Trust Co. 
rįausybei^galį atsieiti 70 arba 
ir 100 miliardų dolerių. 

Ir jei prie to bus pridėti 
dar bonusai. tuomet vyriausy
bės išlaidoms nebus jokio ga
lo ir turės pakilti trukšmas. 

Anglijos stori svarui 4^2 
Prancijos 100 frankų 8.40 
Italijos 100 lirų. 4.70 
Vokietijos 100 markių .50 
Lietuvos 100 auksinų .5(7 
Lenkų 100 markiu .03 

s 
y 
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DRAUGĄ* mi& "++. ^ w 
Penktadieny Vasarjo_į7J&22 PėBktadiėn., VasI 

AUSTRIJOS ŪKIMAS. 
Austrijos valstybė greitais 

žingsniais žengia pragaištin. 
Artimiausiuoju laiku gali ban-
krutyti. Tuomet svetimi pasi
naudos. 

Austrijos pasieniais atsirado 
daugiau maisto. Santykiai su 
kaiminingomis valstybėmis tai 
pat pagerėjo. Su Ungarija su
sitaikinta baigus ginčus už 
Burgenlandą. Su Čeko-Slova-
kija padaryta prekybos sutar
tis. Su Jugoslavija seka pa
sekmingos derybos. 

Bet Austrijos finansų sto
vis i r vidujinė politikos padė
tis grūmoja valstybės ateičiai. 

Reikalingiausi gyvenimui 
daiktai 12 karty daugiau pa
brango. Maistas ir drabužiai 
taip brangus, kad tik vieni mi-
lionieriai tegali sočiai paval
gyti ir geriau apsirengti. A-
merikos Šelpimo Komitetas sa
vo globon paėmė daugiau tūk
stančius vaikų, kad apdraudus 
juos nuo bado. 

Dirbtuvėse našumas kas-
kartas eina mažyn. Pirm poros 
mėnesių sostinė Vienna skaitė 
^pie 10 tūkstančių bedarbių. 
Šiandie bedarbių skaičius sie
kia jau 30 tūkstančių. Palau
kus keletą mėnesių gal bus 100 
tūkstančių. 

Austrijoje visokia produkci
ja labai brangiai atsieina del 
socialistinių darbo salygij. 
Taigi jos išdirbiniai užsieniuo
se negali atlaikyti konkuren
cijos. Mat, socialistai nori im
ti aukštus užmokesnius ir ma
žai arba visai nieko nedirbti. 

Austrijos krona lygiai kaip 
'ir lenkų markė nebeturi jau 
beveik jokios vertės užsienių 
mainyboje. Valstybė negali jau 
nei vidujinės paskolos gauti. 
Gyventojai mažai turi pinigų. 
Svetimos valstybės kredito 
neduoda. 

Pa t i valdžia atsidūrusi viso
kios rųšies demagogų ranko-
fee. Neturi tikros armijos, tik-

LAIŠKAS IŠ ROMOS 
L I G A IR M I R T I S B E N E D I K T O XV. 

ii 99 

«^^^™ 

(Užbaiga). 

Kiti anekdotai. 

Apie 6 vai. vakaro, kuomet 
jau nebuvo vilties ligoniui pa
sveikti, šveicarų gvardijos ka-

Gerai ar negerai padarė! 
pitonas atėjęs prie ligonio 
kambario i r norėjo pasimatyti 
su daktaru. Kapitonas buvo 
lydimas mažo žmogelio, kurs 

< 

rankoje turėjo ryšulį. 
Durį) sargyba jam pareiškė, 

kad gydytojas šiuo kartu turi 
[svarbaus darbo; bet kapitonas 
supažindinęs vyriausią sargy
binį — prelatą su mažu žmo
geliu pasakė: "Š i s ponas te
gali išgelbėti popiežių, bet rei
kia, kad jis kuogreičiausiai bu
tų įleistas į ligonio kambarį. 
Skaitykit šį laišką.*' 

Laiškas buvo adresuotas 
vienam popiežiaus gydytojui; 
pasirašęs gydytojaus draugas. 
Laiškas skambėjo. 
Brangus ir Garbingas 
Daktare, 

Gal Tamista nusistebėsi kad 
aš šiuo kartu rašau, bet mano 
pagarba popiežiui verčia ma
ne. 

Aš Tamista supažindinu su, 
D-ru Leandru Tomarkin, gar
saus bakteriologo Elias To-
markin'o sūnumi iš Berno 
•(Šveicarijos), kurs ilgą laiką 
buvo bendradarbis garsaus 
bakteriologo Kelle. 

D-ras Leandro Tomarkin y-
ra bronchito — plaučių specia-

f tistas. Tamista i palieku spręs-
*tl SĮ. 

Pasirašo popiežiaus gydyto
jaus draugas. 

Pirm negu prelatas perskai
tęs tą laišką susigriebė ką at
sakyti, mažasai žmogus tarė: 
" A š su savo specialybe išgel
bėjau savo tėvą. Aš prašau 

tai pilietinę miliciją, kuriąja i leisti man tą bandymą pavar-
negalima pasitikėti. Tikroji ftoti su šv! tėvu." 
valdžia skaitosi darbininkų ir 
kareivių tarybos. 

žiamus įstatymus; j i s yra mei
laus budo, tvirto pasirįžimo. 
Mažasai ponas buvo manda
giai paprašytas apleisti Vati
kaną. . 

Va kas ir paliks paslaptimi! 
Trečias atsitikimas kurį te

ko man paciaui matyti. 
Šeštadieny po piet 'sausio 21 

d., kuomet minia augo, vienas 
vienuolis prie "portone di 
bronzo' ' išbėgo' iš Vatikano ir 
pribėgęs prie "Port ico Bemi
ni ' ' šaukdamas: * * Popiežius 
išgelbėtas, popiežius išgelbė
tas! Tai stebuklas! tai stebuk
las ! " 

Žinoma, visi apspito vienuo-
\\į teiraudamiės kodėl ir kaip. 
Ir vienuolis pasakojo nepap
rastą dalyke: popiežius staiga 
atgavęs sveikatą ir jėgas, jis 
norėjęs atsikelti ir kuomet gy
dytojai jam uždraudę, jis pa
sakė: "Gerai , aš atsikelsiu ryt 
6 valandą!" 

Tie vienuolio žodžiai, kurie 
atpasakojo tiesą, beabejo vi
siems paaiškėjo šiandien, kuo
met išgirdo kad popiežius mi
rė lygiai 6 vai. ryto. 

Perilgu butų kiekvieną po
piežiaus merdėjimo atpasakoti. 

Keturi gydytojai tvirtino 
kad popiežius nesulauksiąs 
šeštadienio vidunakčio: popie
žius kovojo su mirtimi ligi 6 
vai. sekmadienio ryto sausio 
99 Ą 

y 

Tai buvo nepaprastas jo sti
prios prigimties gajumas. Gy
dytojai tą aiškino jo kūno 
skaistybe; jis neturėjęs jokios 
ydos ir žmoniškos silpnybės. 
Dėlto jis kaįp didvyris kovojo 
su mirtimi. 

Kad butų galima suprasti 
to mažo ir lieso žmogaus ats
parumą ligai, reikia priminti 
štai ką: popiežius pradėjo 
merdėti šeštadieny po piet. 
Kas valanda laukta jo mir-

BISCHOFIZMAS. 
Vakar " D r a u g e " pranešėme tikrintus 8 nuošimčius divi-

apie šlykščią Universal Che- dendų. Tų šėrų preferred skai-
mical Cto. suktybę, kuomet j i čius esąs apribotas ir geromis 
prisidengia svetima pavarde, sąlygomis įgyjamas: už du 
J i taip pasielgė panaudodama preferred šėru s duodama do-
p. Krasausko pavardę, Uni- vanai vieną eommon šėrą. Tik 
versal State Bankos pręziden- pirk ir norėk, vnes chemikalų 
to. Tuotarpu p. Krasauskas biznis dažnai neša iki 1,000 ir 
Chicagos laikraščiuose paskel- daugiaus nuošimčių pelno, 
bė^ kad jis nėra Universal Teneša ir 2,000 nuošimčių, 
Chemical Co. nei šėrininku nei jeigu taip sumaniai ir teisingai 

ta kompanija vedama! Nes 
Bischoffas ir Co. sumaniai 
savo biznį vedė, tik, deja, su 

bas! Už tokius darbelius ga- tdideliausia žmonių—darblnin-
lima tuo jaus į "dželą" atsi- kų skriauda. 

direktoriumi. Reiškia > su p. 
Krasausko pavarde ta kompa
nija šmugeliavo. Gražus dar-

tupti, jeigu p. Krasauskas tik 
y* 

butų norėjęs. 
Šiandien darome tolimesnę 

apžvalgą Universal Chemical 
Co. Mes anaiptol nespręsime 
ko yra verta ta kompanija, 
teisingais ar neteisingais pa
matais ji sutverta. Ne. Čia 
ne mūsų darbas. Mums rupi 
pažymėti kad tie "Nauj ienų" 
ponai, kurie šiandien dedasi 
buvę vieni ligi šiol kovotojai 
su Bischoffo, Harringtono ir 
Co., sawtišką bischofizmą ve
da. Prie ko jie savo skaityto
jus prives — jų atsakomybė, 
bet clera mums pažinti vilkus 
avies kailyje; mūsų pareiga 
informuoti visuomenę. 
K a s ta Universal Chemical Co. 

J» 

Tos kompanijos istorija. 

Tiek mums žinoma, kad 
net trečiu kart gema vis nau
jais vardais. Pirmiausiai ji 
buvo Mongul Chemical Co. 
Ar ilgai j i tuo vardu pasaulį 
matė — mes nežinome. Vė
liaus ji apsikrikštija Bingol 
Chemical vardu. Į sveikatą. 
Ar ilgai vėl ji dairėsi į savo 
š«"rininkus — mes "nežinome 
Galop trečią kartą išvydo 
margąjį svietelį Universal Che 
mical Co. vardu. 

Mes ne biznieriai ir neišma
nome ką reiškia kompanijos 
vardų mainymas, sakytumei 
panelė savo skrybėlaitę. DeP-
to paliekame kiekvienam 
spręsti apie jos veidelį ir da-

Naujienose" j i ne kartą ryti sau tinkamas išvadas. 
buv6 skelbiama. Tai yra ™- Kas J n ^ k o m pani jos bosai. 
no milijono dolerių korporaci 

Antanas Visbaras — direkt. 
Antanas Žymontas — di rek t 
Kiekvienais direktorių yra, 

prisikabinęs ilgiausią t i tuĄ 
uodegą. I r ko čia nerasi: tik 
raibsta, marguliuoja akyse 
skaitant: chemikas, bakterio
logas, " rea l es ta te" vedėjas 
ir t. t. «' 

Na, bet užmirškime jų ste
buklingus titulus. Gana to, kad 
šiandien direktoriai neteko p. 
Krasausko, kurs netikėtai sa
ve pamatęs jų tarpe ir nuste
bęs pranešė visuomenei nieko 
bendra su "ch i rurga i s" ir ki
tokiais "chemikais" neturįs. 

Kame likusių ponų bischofiz-
mas. 

Pirmiausiai tame, kad ne-
teisėtai panaudojo p. Krasaus
ko, Universal State Bankos 
prezidento pavardę. Reiškia 
savo plikybę dangsto kitų au-

I toritetu. 
Antra likusių direktorių su

ktu pasiteisinimu, kuomet p. 
Krasauskas pranešė visuome
nei apie šmugeliavusių direk
torių p. Krasausko pavarde. 

Kame ta suktybė! 
P-nas Krasauskas tokį pra-

iinni#i*ifmilMnmWfW^!iiiiiiimi* 
METUVTŲ KATALIKŲ DtlOIBAATIB 

nedėJdieniaB 

PRKN UMJfiRATOS 
Metatts $8.00 
Pusei ***q f * 4 6 
Pfdaumeratos mofcasi ftKUftd. OU-

kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir eeinas adresas. Pinigai -ge i Įausta 
sięstl Išperkaftt krasoje ar exprese 
"Money Order" art>a .Įdedant pini
gus į refrrftruoją l į ^ į 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. (fekfey A v e ; CMcago. 

Tei. Roosevelt 77M. 

ja. Jos tikslas: išdirbinėti pel
ningus chemijos produktus ir 
vaistus, o taipogi auginti ža
lia medžiagą įvairiems chemi
kalams ir valdyti žemę. 

Prie savo tikslo ji eina par
duodama šėrus, .kurie turi už-

UErė. 
i 

Jei ten greitu laiku neįvyko jba) pridūrė: "flei valandėlės 
radikalės reformos, valstybė į g a l i m a gaišti, 
pražus. J a pragaišins socialis- j J is kalbėjo: " i š meilės, kvie-
tai. " skite šį gydytoje. 

Kapitonas ir mažasis žmo-
Chicaga turi du universi- gelis taip maldavo kad visi bu-

tefus kuriuos lanko daugiau , vo sujaudinti. 

Šveicarų gvardijos kapito-1 t j es . Popiežius mirė tik 6 vai. 
nas (Vatikano garbės sargy- Į sekmadienio ryto. 5:30 vai. ry

to, popiežius staiga pakilo iš 
lovos, paprašė gerti, atsigėrė, 

kaip 12,000 studentų. 

norėjo apsirengti turėdamas 

Lygiai 6 vai. popiežius mirė. 
J i s mirė ramiai, be kančios. 

Prelatas Zampini davė palai
minimą, ir popiežiaus gydyto
jas uždarė jam akis, įdavė 
kryžių į rankas. 

iPopįežiauš kambario duris 
atidarė, o taiput ir langus. 

Aprėdė jį garbes rūbais. 

Prieš savo akis turime dve-

kas nušviestas daug plačiau. 
P-nas Krasauskas netik kad 
nėra jos direktorius, bei nei 
šėrininkas. 

Ar gali kas nors būti kom
panijos direktorius kuomet 
nėra jos šėrininkas? Mes Die-
kad nesame girdėję panašių 
atsitikimų biznio dalykuose. 
Vėl mums ne paslaptis, kaii p. 
Krasauskas yra jfihigingas 
Žmogus. J i s niekuomet nebū
tų direktorius, jeigu riėbutų ir 
stambus kompanijos šėrinin
kas. J uk jis tuomi yra Uni
versal State Bankoje — stam-

-. , , ,,*.,. . , bus šėrininkas ir net jos pre-
nesim^. daro "Universal C h e m . L ^ ^ A v-*, v r • •< •• 

zidentas. Nuosekliai, jis nėra 
Šėrininkas, jis nėra direktorius 
Chemical Co. 

Belieka mtnttš sužinoti ar 
kuomet n'0rs p. J . Krasauskas 
nebuVo Chemical Co. šėrinin
kas i r direktorius. 

Apie tai neskelbia p. J . Kra
sauskas. Tai jfru jo takto da
lykas. Bet mums buvo įdomu 

Šiuomi pranešu gerb. Vi
suomenei, kad aš Jos. J . 

' Krasowskis, Prezidentas 
Universal State Banko, ne
turiu nieko bendra su Uni
versal Chemical Co. ir neesu 
jos direktorium. 'J 

Pasirašo J . J . Krasowskis. 
P-no Krasausko pranešimas j s užinoti nuo paties p. J . Kra-

visuomenei kad jis nieko ben-1 s a u s k o a r j į s n e D U V 0 Chemical 
dra neturi su Univ. Chem. Co. 
ir nėra jos direktorium, dar 

jopos rųšies plakatus. Viena- nieko nesako kad jis negalėjo 
jų 7 asmenys, kitam? t ik , seniaus būti jos direktoriumi. nw 

6- Ar spaustuvės tame klai- j Jeigu jis tikrai buvo seniaus 
*Ta, ar šėrininkai vienų bosų J tos kompanijos direktorius, 
išginė šunų šukuoti, bendro-Į tuomet Jurgelionis, Grigaitis, 
vės paslaptis. 

Užtenka pažymėti, kad abe
juose prezidentauja ir iždinin-|p. Krasauskui bedirektoriau 

daug i r labai daug darbo. G y- Priejovos pastatė keturias rie-
dytojai ir tarnai nustebo. Po- paprastai dideles žvakes. Taip 
piežius grįžo lovon, ir staiga užbaigė žemės gyvenimo di'e-
jo kojos pradėjo šalti, sakytu- na s Benediktas XV. 

Bet Vatikanas turi nepalau-'mei ledinės pasidarė. Draugo' ' korespondentas 

kauja Kl. Jurgelionis, "Naiv 
j ienų bendrovės biznio vedė
jas, biznio ir finansų žinovas, 
lygiai į abu lapeliu patekęs J. 
J . Krasauskas, kaipo direkto
rius ir Pijns Grigaitis, Vy
riausias "Naujumų" redakto
rius, pakliuvo į vienų lapelį 
kaipo tos bendrovės direkto
rius. 

Kiti asmens yra šie: 
Aleksandras Davidonis — 

(sekretorius. 
** Stanley Petrulis — direkto
rius. I 

Žymontas ir kiti galėtų saky
ti, kad tie lapeliai atspausti 

jant Chem. Co. Nieko tuomet 
j nebūtų nuostabaus, nereiktų 
tuo klausimu kelti " Naujie
nų' ' bosų bischofizmų. 

Tečiaus mes gavome p-no J . 
Krasausko pranešimų tuo da
lyku ir ten jis aiškiau kalba. 
Pabaigoje to pranešimo sako: 

"Neturiu nieko bendra su 
Universal Chemical Co. (ku
ri pirmiaus vadinosi Bingol 
Chemical Co.) ir visai nesu 
jos' šėrininkas, nei direkto
rius. 
Gerai, čia kalbamasai daly-

DOC: 
Ttff KUN. J. ŽIDANAVICIUS 

ŠVENTOS AKVILINOS 
KANKINES MIRTIS .H 

(Tęsinys) 
AKVILINA: O Angele Sarge mano! 

Tu man Sutvėrėjo atsiųstas globėjau, kurs 
kiekviename pavojuje stiprini ir saugoj i 
mane. O Viešpatie Jėzau, širdingiausia dė
koju Tau už tų didžių Tavo malonę. Nun-
gi atjatičiu, kad drųsiai ir kentėsiu ir mir
siu del Tavęs ir už šventų Tavo tikėjimą. 

ANGELAS: Taip. Tavo noras netru
kus išsipildys: savo galv£ paguldyti del 
Jėzaus Kristaus ir už šventų J o tikėjimų. 
(Artina prie jos |>almą ir ta r ia) : Su šia 
paima rankose, kaipo pergalės ženklu, ne
trukus stosi prieš savo Sužiedotinį dangi
škose augštybėse. 

AKVILINA (Meiliu balsu į Ang-elą 
prakalba): Pasilik dar su manim, myliau- j 
sias piano Angle Sarge, nors trumpų lai-

ANGELAS: Tavo maldavimo išklau
sysiu. Neapleisiu tavęs. Nematorna 
būdu pasiliksiu šalrp tavęs lai
ke tavo kančios ir laike, kada budelis kir
viu nukirs tavo galvų. Po mirties gi tavo 
sielų palydėsiu tiesiog danguosna. 

AKVILINA: Angele Sarge tu mano, 
aš Tavęs dar užklausiu: a r galima ir ar 
dera man apsakyti mylimiausiai mano ma
mytei apie rytojaus, mano likimų? 

ANGELAS: Gali ir tai be baimės tų 
viskų jai apsakyti, kad tuo ir ji rimtai nu
kęstų ir tavo kančias ir skaudžių tavo mir
tį. I r dar sykį tau primenu: buk tvirta 
ir ištverminga, o aš visados btisiu su ta
vim. Gi kada tave apkaustys geležiniais 
retežiais, tai mane, kaip dabar matai, vėl 
pamatysi. Galop, patapsi sustiprinta, 
tvirta ir,drąsi, nors tau sunku ir skaudu 
butų persiskirtL su savo motinėle. (1*»| 
taręs Angelas apleidžia kambarį). 

SCENA IV. \ 

AKVILINA (vaikščiodama po kam-

skausmų, kuomet prisimenu, Jog reikės 
persiskirti su mylimųja mano motinėle. 
(Sustojus, klausosi). Girdžiu, lyg kas at-

Co. šėrininkas. Suradę atsa-
kynių į šį klausima, visas bis-
chofržmas išeis aikštėn. 

Taigi xp. Krasauskas mums 
pranešė, t a d jis netik kaoV nė
ra šėrininkas ir direktorius tos 
Co., bet ir nėra jux>mi buvęs. 

Dabar Visa aišku. Beiškia 
Jurgelionis, Grigaitis, Žymon
tas ir kiti savotiško bischo-
fizmo prisilaikydami paden
gia savo biznį svetima pavar
de nieko bendra su jais netu
rėjusia ir neturinčia, jie šmu-
geliuoja svetimu autoritetu 
brangesniu už jų milijoninę 
korporacijų, jie šlylpsčia suk
tybe eina prie savo tikslų. 

To užtenka. Kiekvienas te-
pamušto dabar apie tuos 
4' Naujienų" bosus kurie skel
biasi "g inų^ darbininkų cen
tus, saugoju mūsų visuomenę 
nuo Bischoffo, Harringtono, 
Westo ir kitų. (Bus daugiau) 
_ ^ _ L ! " , ! 5 ' . • _ ' • '. ' uun^tiSUmmmmm i • t - . 

eina. y ^ 
s 

SCENA V. 

kų. Tavo draugijoje būti taip linksma, I barį iš lėto kalba): Jaučiuos tvirta ir ma-
taip jauku ir smagu. Be to gi jaučiuos j nęs nebaugina nei kančios rfėi mirtis, kU-
kur ka^ strpresnė! / rios manęs laukia', tecraė Jančiu ^ėma^ų 

AKVILA (įeidama kalba): Dar ne 
miegi, mano Vaikeli? Juk, taip vėlu Jau! 
Ar nebūtų laikas atsigulti, pramigti, pa
silsėti! ^ 

AKVrfJNA-Ne, mamyte, nenoriu su
vis miego i r tur-frut begalėčiau užmigti, 
kadangi džiaugsmas ir siausmas varsto 
mano sirįį, 

AfcVfLA: Pasakyk man, mylimoji 
mano dukrele, kų gi reiškia tieji tavo 
žodžiai? ę . • 

AKVILINA: Štai, imk, Mamyte, šitų 
pergamino ritinėlį ir perskaityk, kas jame 
parašyta, o viskų žinosi ir suprasi, kas 
mane ir podraug tave laukia rytoj. (Pa
duoda Akvilai peryamino ritinėlį). 

AKVILA (mfe«t» f^gmaiD(b riteuelį, 
skaito, c paskui liūdinai kalba): ^arp grei
tai! I r rytoj reikės jau mums rJersiskirti. 
Viešpatie! Šimkus ir skautfus^smūgis VaV-
rto nioiintScfcgų mę& jfrVJį. ^0 r y t i n ą net 

baugu prisiminti... Tuomi tik galiu šiek 
tiek susiraminti, kad anoje rytojaus" va-
landoje liksiu panaši Kristaus Motinai, 
kada tu mirsi iiž šventų tikėjimų... Rodos 
man, kuomet mintiju rytojaus dienų, ge
riau i r man butų sykiu su tavim mirti, 
negu be tavęs pasilikti šiame pasauly. 

AKVILINA: Teesie Dievo valia. Man 
padėjus galvų už šventų tikėjimų, myli
moji mamyte, galėsiu ir tave suraminti, 
nes tavo dukrelės siela, danguose regės 
Viešpatį Dievų ir iš anų augstybių mylin
čios tavo dukters aky s be paliovos žiūrės 
į tave ir paguos tave. V 

AKVILA: Vaikeli mano mielas, tavęs 
klausant ir į tave man žiūrint, esu įsiti-
krinus, kad rytojaus sulaukus, kitomet 
stosi pfrieš teismų ir, kuomet paskirton 
vieton busi nuvesta mirti kankinės mir
tim, liksi ištverminga rr drįčsi. t a s tai 
suteiks man didį džiaugsmų, neš žinosiu, 
kad bttsi dangtioše ir ten užtarsi už itiktite 
pas dangiškąjį Tėvų. 

AfeVĖLINA! O taip, mamyte f Aš jau
čiuos tvirta ir nieko- nesibijau, nes An
gelas i^trgaB man padės viskų jper&^šti 
ir visame Sftftft. < * S ^ / n 4 & ^ , , l H & 

dŽiai verkia). Neverk, brangioj! mamyte, 
aŠ tavęs nepamiršiu. Kad rytoj ir persis
kirsime, bet neužilgo ir vėl pasimatysime 
ten, kur, kaip pats Išganytojas sako: "ne
bus skausmų nei verkimo", tuo pa*čiu 
nebus Ir persiskiriirio. 

AKVILA: Tad-gi, lai iMpMo Vieš
paties Dievo valia! Vienok, nepamirškime 
Jėzaus, užslėpto Švenčiausiame Sakramen
te ir, pakol yra dar laiko, eikiva ir pasl-
melskiva... 

M J ^ | > ^ t 

Uždanga nusileidžia. 
VilKSMASm. 

* 

Kalėjimas, Jame sėdi AkviHna apkaTB-
tyta retežiais. Kalėjinlo sargas vaikščiuo-
ja barlkindamas raktais. Ant kaladės guli 
padėtSAs kirvis, kankiiiių galvai nukirsti. 

am A i 
KALĖJIMO 8AROAS (prisiartinęs 

prie Akvilinos narvelio, taria):Liepta man 
pranešti tau, kad šiandie aplankys tave 
viešnia> tavo pažįstama. 

AKVHJNA: Širdingai aciu xrž malo
nių žinutę. 4 

• " * » * - < * • * » « . ' • . • k 
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I. A. K. RU| 

'GYDYTOJAS ir 
4442 South W< 
Telefonas Lari 

Valandos: 9-11 
sietų ir 7-8 vak* 
liais tiktai po ple| 
iiiiimiiiiffiniuiii 

i 

)ffloe TeL Blvd. J 

PCMM 

D . M. T. ST 
1 Lietai 

GYDYTOJAS IH 
Perkėlė sav( 

4401 SOUTH AS1 
AL.: 10:80 iki 12 
6:30 iki 8:30 Ned| 

Nam.: 2914 
qt TeL Lafay 

Dr. C. Z. 
LIETCVK 

ni% SO. ASH] 
ARTI 47-to« 

JValandos: nuo 9 : 
8eredomis nuo 4 

žiri-t ' i Maga 

DR, P. šlf 
^ ^ 1 NAP1 
lydau Be Vai-tu 

10787 S. Michl 
Nuo 8 iki 12 

1418 W. 45 Str. 
(*?rie Westei 

Nuo 2 iki 7 

f\ 

DR. S. Ni 
LIBTL 

GYDYTOJAS ir 
Ofisas ir vyvel 
8252 Si)Uth H.i1 

jnt viršaus ln i \ i 
Talandos: nuo 10] 
I—4 po pietų; 

Nedėliomis 
Telefonas Y^ 

SE 

DR, CHAI 
fjPerkėlė savo oth 
147M SO. ASHIi^ 

SPECLL 
Džiovu, Motery 

S V ai.: ryte uuo 10-
>o pietų: nuo 7 j 
fedėHomiB: 10 lkl 

Teieft 

DR. M. STi 
N A P ] 

j GYDAU BE GT 
OPl^ 

Ofisų V« 
SS47 Ėmei 

» Iki 11 ryte Ir 
Telefonas Bo^ 

7 t i ,w. ir 
Nuo 7 lkl 

!Dr. M . SI 
3107 So. Moj 

OB1GAGO. 
Telefonas Y^ 

Valandos: — 8 
i no pietų Iki 
tnis nno 8 iki 

SsasE 

» ~ w i r ~ 

DR. A. L| 
1900 s. m 

TeL Gani 
Valandos: 10 ryte 

| Gyvenimas: — 281 
Tel. Prospt 

TeL Ganai 217, 

M. P. Z. I 
l ietuvis OyJ 

Ohi 
1881 South 

Valandos: 10 Iki 
po pietų; 8 i | 

» - • " » * 

\ 

Dr. L - L M 
Lietuvis Gydytoj 
Ofisas 10900 8. 
Vsi. 18—11 ryte; 

^ B * > - 8 : S 8 
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;DR, A. K. RUTKAUSKAS! 
į GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 South Western Avenue 
Telefonas Lafayette 4144 

Valandos; 9-11 rytais, 1-2 p o g 
Spietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-5 
Inials tiktai po pietų 2 Iki 5 v a i -
|fniiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiimrtniiiiiiiiiin5 

l DR. G. M, GLASER 

88 ^a«Af.acsA«Aasia*tAai2A«A5« 
„Office TeL Blvd. 782t> ic 

Pranešimas 

D . M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą | 

Q 4601 SOUTH ASHLAND A VE. 
•JVAL.: 10:30 iki 12; t:S0 lkl 6 Ir 
S 6:30 Iki 8:30 Ned. 10:30 Iki 12. 

Kam.: 2914 W. 43 St. įįį 
Tel. Lafayette 262 g 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės. 

ĮJvalandos: nuo 2 ryto Iki 9 vak. 
Jeredomis nuo 4 lkl 9 vakare. 

'"*'~ ii" ^ifiri *T'rftį"i 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

[Gydau Be Vaistu u* Ue Operacija-
107 S7 S. Michigan ave. 
Nuo 8 lkl 12 vai. ryte. 

1418 v*. 45 Str. Chicago 
(Prie Western Avenue) 

Nuo 2 lkl 7 vakare. 

n 

OR. S. NAIKEL1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
8252 South Halsted Street 

lAnt viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nite 
I—4 po pietų; nuo 7—9 vak 

Nedėliomis nuo 10—? 
Telefonas Yards 2544 

r0R CHARLES SEGAL | 
(Perkėlė savo ofisą po numeriui 
[4729 SO. ASHLAJTD A V E M E j 

SPECIJALISTAS J 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
ii.: ryte nuo 10—12; nuo 2—5Į§ 

>o pietų; nuo 7—8:39 vakare . | 
Jedt-^omis: 10 lkl 1. g 

Tclefouas Dreael 2880^ 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

JGYDAU BE GYDUOLIŲ ER BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
2*47 Emerald Avenue 

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

781 W. 18-th Gatvė 
Nuo ? Iki 8 vaiiare. 

J S ^ * * ' T"—*?f ,TM—•*-—'"^' t-—_ * *^~" I , * M Į ^^^* * =as~~* 

D r . M . Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLIHOI8 
Telefonas Yards 5082 

}Valandos: — t lkl 11 1* ryto: 
Į 5 po pietų lkl S vak. Medelio 

8 vai. vakarei 

\ 

ii 

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

TeL Ganai 2118 
Valandos: 19 ryto lkl 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. 63rd Str. 

Tel. Prospect 8444. 

« • • t 

TeL Ganai 287, Vak. Canal 2118 

OR. P. Z. ZALATORIS 
Chirurgas 

1821 South Halsted Street 
balandos: 10 iki 12 ryte; 1 ikl4 

po pietų; 4 iki 9 vakare 

Lietuvis Gydytoj** Ir 

Praktikuoju 30 metai 
Ofisas 3149 So. Morgan St., 

*{ĮKertė 82-nd SL, Chicago, HLJ 
SPECIJALISTAS 

^Moteriškų, Vyriškų ir chroniškų: 
Ii ngų. 
* Ofiso Valandos: Nuo 14 ryto:į 
*ikl 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak.' 
^Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 

= 

Tel. Boulevard 2160$o 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, ELL.£ 

Dr. I. E. M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 109)00 8. Michigan Ave. < 

į VaL 10—11 ryte; t—4 po pietų, 
4:84—8:84 vai. vakar*. 

Residenclja: 10588 P e n y Ave. 

•

t jra ._PuUmąn i « h^ Pnn. 849 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 094 

OFISO VAI*: 
8 iki 10 v. ryto, 1 lkl 8 Ir Y iki 
9 v. 
TeL Naktimis Ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1294 

Telefonas Von Buren 294 
Res. 1139 Independento Blvd. 

DR.U.R0TH, ~ 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specljalistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str.. Chicago 
Telefonas Drover 9893 

^ &%'&% &• s-s/a^a a & ®>% a* a & s- * s % a- &mrt 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kanip. OakJey Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1718—241 
Res. Tel.: Midway 5512 

D R A U G A S 
—— 

RIKOJE 
JAffltAMEčIŲ TYMŲ 

DARBUOTA. 

41 
\ 
\ 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didniit'styj: 

29 Sontb T*a SaUe Street 
Kambarts 324 

Telefonas Central f S 99 

V a k a r e . 813 W. 33rd f 1 
Telefonas: Yards 4681 

i ANTANAS A. 0LIS 
( O l s / L U S K I . JR.) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
Dearborn St . Roova 1040 
Telefonas: Central 1774 

J 
& S 
t 
* Vakarais: 3251 S. Halsted St. i Telefonas: Boulevard 553. 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 4098 
Vakarais: 10730 S. \Vabash Ave. 
Koscland Te). Pullman 6377 

Tel. Randolpb 2898 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

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

19 South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos: 9 ryto lkl 5 po plotų 
iNanių TeL Hyde Park 8395 

Telefonas Ganai 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorias, staty 

stojas ir Benų namų taisytojas 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 So Place. 
»» «*•« 

^Telefonas Boulevard 4139 

Westville, HL — Nors ma
žai mokėdama lietuviškai sten 
g^iuos ką-nors parašyti apie 
toažųjų vyčių veikimą. 

Seserų-mokytojų p&s mtrs 
nėra, tik buvęs pas mus var
gonininkas A. Stanšatišaas še
štadieniais mus painokydavo 
lietuvių kalbos, rašliavos. 

Jau senai čionai gyvuoja 
mažųjų vyčių kuopa. J i sMa-
ro chorą, kurs pėr ^rmįfžŠas 
Mišias gieda. 

Vas. 8 d. į^m L. Vyčių jnn-
namečių kp. susiriritttias. At-
sDankė geru. kienoMš. Jis pa
gyrė mūsų ktfoįyą, linkėjo jai 
augti ir ragino tolesniai dar
buotis. Jis rjatarė teatrą vai
dinti. IHk dar n'eŽinia kokį. 
Kitame su%irinkrrrte nutars. 

vNutarė išrinkti korespon
dentus rašinėti ' ' Draugui'' 
žinutes. Išrinko šiuos: Joaną 
Mičiudaitę, Mar. Misiūnaitę, 
Ant. Vainauską ir Jotrą Juo
zaitį (Lauksime žinučių iš 
j asų darbuotės. Red.) 

Čia pirmiau buvęs Varg. A. 
Stanšauskas netingėjo su mu
mis pažaisti ir pamokyti. A-
čiu jam. Taip ir naujasis var-
nininkas pirmą sykį su mumis 
žaidė. Tikimės, kad jis mums.-
bus prielankus. Kad tik jam 
sektųsi su mumis darbuotis. 

Rūtų vainikėlis. 

vaidino iff. Karkauskas ir B. 
Lenartas. 

Škotų šokį pašoko M. Šer: 

petaitė. 
Monologą " Naujas kaloėt6-

jasM pasakė J. Narakas. 
Veikalėlį "Knygį agentas'' 

vaidino J. Gudas, Al. Kren-
čius ir J. Brazauskas. 

Visi vaidintojai saVo roles 
gerai atliko. Ypač šokėjos gra 
ziai pasirodė. 

Kad tėvynei labiau pasitar
navus, kuopa programą su-
tfunpino. Užleido laiko kal
bėti gerb. kun. Br. Bumšai. 
Apie jo kalbą nereikia jaU nie
ko nei minėti. Aukų surinko 
apie $1300. Tai reiškia, kad 
ciceriėčiai persirito pfer $5,000. 
Kas juos gali pralenkti! 

Cicerietis. 

3DAftii»IWKŲ PRAICALBOS 

KALBAJO APIE LIETUVOS 
DARBININKUS. 

Gardner, Mass. - gausio 29 
d. š. m. Liet Darb. Sąj. 85 kp. 
surengė prakalbas. Kalbėjo 
Liet. Darbo Federacijos įga
liotinis ir Liet. St. Seimo na
rys Mik. Bagdonas. Jis kalbė
jo apie Lietuvos dabartinę pa
dėtį, jos darbininkus ir apie 
Liet. Darbo Federaciją. Žmo
nėms kalba patika Davė jam 
klausimų, bet nedaug. Į juos 
Bagdonas rimtai atsakė. 

Liet. Darbo Federacijai au
kų surinko $32.50. 

Koresp. 
_ _ 

VYČIŲ MARGAS VAKA-
RAS. 

A. Masalski 
Graborius 

Patarnauju lai-: 
dotuvėse, ves
tuvėse, krikš-j 
tynose ir kltuo-
•e reikaluose] 
Kainos prieina-{ 
mos. 

3307 Auburn Ara. Ohfcago. 

uiuiiimiiiiHimiriMitimiiiiiiiiifimi! 
S. D. LACHAWICZ 
UETCVIS GRABOHTTJS . 

S Patarnauja laidotuvėse kuopi-
Sgiausia. Reikale meldžiu ataifiau-
Skti, o mano darbu busite užga-2 
JnedlnU. 
S2S14 W. 23rd PL 

Cicero, Ui — Vas. 12 d. Šv. 
Antano par. svet. L. Vyčių 14 
kuopa surengė labai margą va
karą pavadindami vodeviliu. 
Žmonių susirinko pilna svetai
nė. Mat, jie gerai žino, kad 
vyčiai vi s ką nors nepaprasto 
surengia ir publiką patenki
na. 

Vakaro vedėja buvo p-nia 
K. Račkienė. 

Pirmiausia vaidino trumpą 
veikalėlį "Svarbi/priežastis". 
Roles turėjo A. Rubliauskaitė, 
Žokaitis ir Ant. Ignataitė. 

Monologą "Privalo tik mo
terims" atliko J. Brazauskas. 
Kitą monologą "Girtuoklis" 
pasakė J. Varanius. 

L. Vyčių 13 kp. narės P. 
Valkauskaitė ir S. Pivariuriai-
tė dailiai pašoko klasiškus 
šokius. 

Dialogą "Dabar jau supran
t u " atliko M. GudaHė ir A. 
Gečaitė. Taipat dialogą "Me-

Nashua, N. H. — Vas. 5 d. 
parap. svet. įvyko* prakalbos. 
Kalbėjo p. Kerbelis apie darbi
ninkų reikalus. Žmonių' vidu
tiniškas skaičius atsilankė. 
Patenkinti. 

Koresp. 

- PIRMAS KONCERTAS * 
Rengia 

a. ATEITIES ŽIEbO" VAIKŲ CHORAS 
West f5aid 'es skyrius 

PROGRAMAS BUS LAB&I ŽlkGfilfiuS 
l l " , " I . ^ — 1 

Štame pr6ferė<me dalyvaus gabiausios Chica&os Jaunuolių Spėkos 
kaip tai: chOai, Jaunuolių orkestrą, kvartetas, sikstetas, duetai, šo
kėjai, solistai ir deklamatoriai. Taipgi bus Įvairių žaismių. 

Gerb&ima ptfDlfka, prašonia kūoskaitllngiau'sfai ati^fankyti ir pa- j° 
nemtl jaunuoHUs. Todėl nepraleiskite Šios progos: £ 

S t i b , 18 Vašar to-Feb. , 1922,7». »ak. g 
M. MELDAŽIO SVETAINiJ, ^ į į į 't%/Ti>: 1 

g At*aaatitaaa*»*aaaAJ. 
: 
o - Bischoff Kreditoriams -

Leiskite mums iškolektuoti-jusų piningus su kitais ku-
J rie Jau mųs įgaliojo ta padaryti. Dabar nieko nereikia 

mokėti. Įgaliojimai įmami tik ant "00^^118810^' pamatų 

Ben. F . Bohac Adjustor 
2643 Wešt 51 Street V 

Telefotnas frospect 6415 

i t l i 
«rrr»^«wv^rrrr5^i*r^^T*i^ 

l 

Kasmet Suv. Valstijose y-
ra reikalinga tarp 350,000 ir 
400,000 naujų nanm gyveni
mui. ) 

Chicagoje yra 5,120 policis-
tų — vienas ant kiekvieno 
527 asmenų. 

»„ • * . » 

(l^uo mUsų koresp. Lietuvoje) 

Rūpinasi blaivybe. 

Telškt K a t Blaivybės dr-
jos Telšių skyrius sausio 15 d. 
Telšiuose, gimnazijoje padarė 
visuotiną susirinkimą. Atsi
lankė apie 50 asmenų. Susirin
kimą vedė pirm. kun. Dagilis. 
Perskaityta iš "Laisvės' ' 6 
No. straipsnis apie raginimą 
daryt priešalkoholines savaites 
ii- sutarta tokią savaitę pada
ryt sausio 29 d, iki vasario 5 
d. Tomis dienomis manoma 
padaryt mitingą, manoma tu
rėt bažnyčioj grabnyčių dien$ 
pamaldas, beto visą savaitę 
šventomis ir turgaus dienomis 
daryt rinkliavą vyskupo Va
lančiaus Fondui Lietuvai blai
vinti ir dar vakarą su atitin
kamais lošimais. Įneštas suma
nymas padaryti Telšiuose blai
vybės užvažiuojamą namą — 
arbatnamį, nes ikišiol tokio 
Telšiuose nebuvo ir atvažiavę 
ištolo noroms nenoroms turėjo 
eiti į smukles pas žydus. Tam 
visi pritaria ir sekamame susi
rinkime svarstys apie tą gi
liau. 

Moksleivių, šelpimas. 
Tą pat dieną padarytas 

moksleivių susišelpimo Fon
do "Atei t is" metinis susirin
kimas. Šis fondas jau veikia 
antri metai. Jį veda patys at
eitininkai — moksleiviai. Šia
me susirinkime valdyba pra
nešė, kad jau dabar Fondo 
kapitalas siekia apie 10,000 
auks. Bet manoma, kad reik- ? S f ^SSF 0 , JS 

~ " Ant pardavimo mamas dviejų aukš
t ų St ipr i įau V e i k t i i r s į F o n d ą . t<*. apačioj vieta krautuvei pagyveni-
pastatyti turtingą tokį, kad 
galėtų jis išleisti kasmet k e - J į * 

• Priežastis važuojame- Lietuvon ietą moksleivių. Kadangi šis 
Fondas duoda tik mokslei
viam paskolas, tad maUoma 
ateity, kad jis tikrai gali stip
riu tapti, nes šel̂ ps iš vienos 

E a i l 4 w> „ J Krenčius ir J. Gudas. Dar itftą 

džiotojai" atliko A. Krenčius pusės jį aukomis, iš kitos gi 
ir B. Lenartas. Kitą dialogą '• pu*€S gražinamom paskolos bus 

Dabar busi va protinai" —A. šelpimo šaltinis sekančiai kar
tai. Dabar gi manoma, susita
rus su kitų gimnazijų moksler-

PI-iT*Vv4-'i-|xv>iV§Jlavų, Kukardų, viąokiu Ženkleliu, Guzikučių, Ant-
JLJIL U I U V C spaudy ir kitokiy Dr4ugyst§ms reikaltngu dalyky. 
fteįkalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jusy dr-tes vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St . N e w a r k , N. J . 

viais, šį Fondą praplėsti visai 
Žemaitijai ir kuodaugiau aiš
kinti to Fondo idėją- Įmonėm. 
Šiame susirinkime išrinkta 
nauja Fondo valdyba iš 5 as
menų; ir tartasi kitais įvairiais 
reikalais. Net kilo sumanymas', 
kad ateity pastatyti kokį nors 
paminklą, ar išleisti kokią 
nors knygą paminėjimui visų 
šį Fondą rėmusių, jam auka
vusių. Dabartiniu gi laiku šis 
Fondas reikia tik Telšiuose ir 
reikale teikia paskolų ateiti
ninkam — katalikam mokslei 
viam. 

DIDELIS IŠKILMINGAS 
BALIUS. 

Parengtas Chicagos Lietuvių 
Pašalpos Kliuba Subatoje vas. 
Fėb. IŠ d. 1922 m. Dievo Ap-
veiždos parap. svet. ant 18-tos 
Ir Union Ave. Pradžia 7:30 
Vai. vak. Įžanga 25c. Ypatai. 
Pirmos kliasos muzikantai vi
sus širdingai kviečia 

Komitetas. 

Į 

Šiandie Pinigų Kuisąs 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
06 centai ui 100 Auksinų 

— arba — 
182 Auks. ui vieną Dolerį 

Plfeėsttls kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manofacturing 
Distfict Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

l l l ž West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

— 

'Re*. T6L Cicero S65« 
Ofiso Te l Cicero 49 

OR. J, SHINGLMAN f 

1825 So. 49 Court 
}X. E. Cor. 49 Court ir U Str. 

>ant viršaus vaistynlčios. 

^Telefonas Yards 1138 
1 • • • • • STANLEY P. l 

MA2EIKA 
GRABORIUS TRl 

Balsamuotojas 
Turiu šutomo-; 

bllius visokiems; 
reikalams. Kaina; 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. (Siicagoj 

• ' t ' • 

L I U D I J I M A S . 

FABI0NAS ll V!,CKIEV!CZ, \ti. 

Geriausia siuntimas pii.î u. 
laivakortes, pašportai ir 11. 

\ M T V R l . U Š 4 S 
i : t i i t • l * asko l 

i i i M i r i i i a i i r i .t . 
809 W. 35th St , •rtf S. Halsted St. 

Tel Bouletfa'ci 61' 
Valandos. 9 iki 6 kasu;era 

> .r.- K - iki 9 va 
Ned . iki 3 po pietų. 

/ 
—a-

NEPERSTOJANTIS 

B^Sūlį salima sustabdytj! Jis ktlul-
ki gali visiškai sunaikinti. įeigu ne
pradėsi vartoti vaistus. Glės&co pa
lengvins šį kosulį tuo jaus arba vi
sai jį sustabdys. 

Glessco pramuša, šalti ir susbdo 
krupa t i5 minutų. $50 pas visus 
vaistininkus. 

GLElscb 
ForM^^šanderouB 

Telef. Boulevard 

J.GRUŠO 
ORKESTRĄ IR BENAS 

8147 S. Halsted Street 
Chicago, BĮ. 

Jonas Juhctas 
i l t t So. So'-\ti AVe. Cfeero, l n . 

• • y — — i w — i 

PAltŠKAtr SAVO PUSBROLIO. 
JONO ŽILINSKO paeinančio iš Su
valkų ned. Kalvarijos parap. Brazavo 
kaimo. Apie 6 mėtai afgaloš gyveno 
AnsOnia, Conn. Jis pats arba kas a-
pie ji žinotų praneškite, šlu<5 adresų. 

Vincas Birgelis 
2852 W. Persniuįf Rd. 

Chicago, tn . 

PI^TtNKTtlJ "frfcATJG*." 

Šiuomi liudiju kad esų gy
domas Dr. Kabana Chiroprac-
tor mokyriis Palmer ScTiool of 
Cniropractice kurio ofisai ran
dasi 128 N. Wells Str. Cliicago 
sykių A. Fred Baiiana ir Mar. 
Kabąiia 5540 W. 22_Str. Cice
ro, IJl. Po 60 atsilankymų as 
tikrai galių rekomenduoti bent 
kokiam žmogui kuris serga,nes 
jis man daugiau pagelbėjo ne
gu ptenki gydytojiai. Trys me
tai atgalios aš pradėjau sirgti. 
Išpradžių aš nesijaučiau gerai 
potani pamažėlj pradėjau nik-
ti kad negalėjau dirbti. 

Vienas man patarė nUolatai 
niaukstytis ir prie to liepė var
toti "iron pilis" aš pameginatt 
bėt jokių rezultatu negavau. 
Kitas sake kad širdis didinasi, 
manydamas kad širdies liga 
dar daugiaus pradėjau rūpin
tis. 
^M.atio žmottos dėde kuris stu 

dijavęs medeciną. patarė va
žiuoti ant ukes, bet būdamas 
silkinas aš žinojau kad ukę.^, 
darbo negalėsiu dirbti. 

Ant galo nutariau pamėginti 
paskutinė gyduole CHLRO-
PRACTIC. 

Aš neturiu žodžių kuriais aŠ 
galėčiau išgirti šį vaistą, nes 
as dabar jaučiuos. 100% ge
resnis, galvos skaudėjimas nu
stojo, nors aš da ir jaučiuosi 
nerviškas bot tūrių tikra pasi
tikėjimą kad mano apsilanko
mas pas t)r. Kamana, Chiro-
practic nuo 20 iki 30 kartų vi
sai mane išgydys. 

Lotiis Euzicka 
5024 W. 22 Place 

Gieero, Ifl. 
Prisiegta prieš mane 27 die

ną sausio 1921. 

DR. A. E. MtLLER 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res. Ofisas 1*15 W. 47-tfi Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—-2 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Na'ctSnial 

Šaukimai Lafayette 1106 
ro-srr*swrrr5^& rtl 

VALENTINE DRESMAH 
COLLEGE8 

2407 W. Madison, 1850 M. WeIls,J 
6205 6. Halsted Streets 

197 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, PattemiJ kir-

imo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. < 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokėjimals. Klesos dienomis iri 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
TeL Seeley . 1648 

SARA PATEK, plrin.c 

Notary Public 
(Afigr.) 

a—— 
^ • ^ = 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa-
dos patarnauja kogerlausla. 

M. YUSfcA 
S228 W. S8-th Street 

REIKALINGOS PRITYRĘ 
MERGINOS del išrinkimo vilno
niu. 

B. COHEN & SONS 
1100 W. 22 Str. 

Pamatykite Mr. Williams 

REIKALINGOS PRITYRĘ 
MERGINtS del išrinkimo vilrio-
nių atsišaukite 

B. COHEN & SONS 
1100 Wett 22-nd Str. 

Pamatykite Mr. WiHiams 

PARSIDirODA. 
Gera proga uždirbti keletą šimtų 

dolerių ant 2 lotų kurie parsiduoda 
už puse kainos iš priežasties savi
ninko ligos. Lotai randasi geroj vie
toj No. 59—60 Boug-las Park, Gary, 
Tnd. Nepraleiskite progos ypačiai Ga-
riečiai. Norėdami pirkti kreipkitės 
šiuo adresų: 

J. GENIS 
202 Adams Street 

Westvnle, I i i 

PARDAVIMUI GROCERNĖ ir SAL
DAINIŲ KRAUTUVĖ Brighton park. 
^.pyfihkiŲ visokių tautu apgyventa tir 

E . E i s e n b e r g Žtąi. Priežastį patirsite ant vietos 
atsišauki t po num. 

2802 West SSth Place 

/ 
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CHICAGOJE 
AUKŠTOS MOKKSTYS 

CHICAGOJE. 

Cįricagoje pakilo nepapras
tas tmkšmaą, kuomet patirta, 
kaip daug mokesčių Chicagos į 
miestas šįmet turės išmokėti, j 

Tik pagalvokite. 1914 me
tais Chieago turėjo sumokėti 
tiek mokesčių: 

Miestui 
Apskričiai""^ 
Valstijai 
Sanitar. distr. 
Parkams. 
Mokykloms 
Visuom Knygyn. 
Džiovos Sanit. 

naujų leitenantų. Žinoma, bė 
to, atsiras daugiau ir seržan
tų. 

IŠ LIETUVOS KALENDO 
RIAI. 

$15,677,726.03 
5,568,472.47 
4,803,991.45 
4,803,991.45 
5,303,644.46 

15,212,^39.60 
400,332.60 
936,077.75 

Viso $52,706,875.88 
Gi šįmet tie mokesčiai paki

bo jau net iki $128,030,679.62. 
I r tik per septynerius metus. 

rfai baisus daiktas. Kas čia 
gali išsimokėti. 

Šįmet Chieagoje už nejuda
mas nuosavybes pakeliami mo
kesčiai 43 nuoš. daugiau kaip 
perniai. 

Be tų mokesčių žmonės juk 
turi dar ir daUgiau visokių ne
tiesioginių mokesčių. 

Nežinia, kas čia bus toliau 
su tomis mokestimis. 

ŠNIPINĖJIMŲ SISTEMA. 

'. \ 

Chieagoje įsteigtas naujas 
ofisas. J į įsteigė miesto majo
ras. Tan ofisan komisionie-
riumi pašaukė metodistų epis-
kopalų pastorių "VVilliamsoną. 

Naujo- komisionieriaus pa-
, reigos busią žiūrėti, kad mjkęs-
te visi įstatymai butų pildo
mi. Vadinasi, Williamson vy-
kdins įstatymus, 

J I S jau užėmė savo vieta. 
I r tuojaus atsiliepė į visus pa 
vienius žmones, į grupes i r j 
organizacijas, idant jos jam 
praneštų žodžiu arba laiškais 
^pie įvairius įstatymų peržen
gimus mūsų mieste. 

Begis, tai visa bus daugiau
sia atkreipta prieš "moonshi-
ner ius ," prieš visus prohibi-
cijos peržengėjus. Mat, nori
ma Chieagoje sustiprinti pro-
ijibiciją, v — 

Tai nauja šnipinėjimų me
todą. Toksai pasielgimas čia 
atliks daugiau bloga nei gera. 

DU PL4ŠIKU PAŠAUTU. 

Du plėšiku, Kearney ir Mc-
Mahon, vakar dieną užpuolė 
krautuvę po nurru 4435 Walla-
ce ave. Paėmė 15 dol. 
l Tečiaus veikiai pašaukta 
policiją, kuri su automobiliu 
abudu plėšiku rado bėgančiu 
Shields gatve. Kadangi poli
cijos šaukiamu atsisakė susto
ti, abudu pašautu i r paimto 
apskrities ligoninėn. 

PAAUKŠTINS POLIC-
MONUS. 

' ' D r a u g e " galima gauti iš 
Lietuvos atėjusių šių metų ka
lendorių, kuriuose yra labai 
gražių pasiskaitymų ir infor
macijų. %*. 

Kauno Kalendorius 100 pusi. 
25r» 

Darbo Žmonii} Kalendorius 
158 pusi. . . . . . . . . . . _oo. 

Lietuvių Kalendorius 96 
pusi 25c. 

NEZALIEŽNINKŲ BALIUS. 
— LAIDOTUVĖS. 

Sausio 28 d. š. m. ties 35-ta 
ir Union Ave. nezaliežninkų 
vyskupas Mickevičius surengė 
balių savo parapijonams. Be-
silinksnįnant kai-kuriems pri
truko munšainės. J . T. iSėjo 
namo jos atnešti. J į lydėjo jo 
draugas ir šeimininkė B-nė, 
kuri yra pasimetusi su vyru 
ir su ja gyveno kaip su t ikra 
žmona. 

J . T. pasiėmęs keletą butelitj 
Igrįžo į nezaležninkų balių. 
Bet, nelaimingasis, nesugrįžo. 
Mat, pakeliui pasitaikė sutik
ti policiantą. Šis panorėjo J . 
T. sustabdyti ir kratyti. J . T. 
oradėjo bėgti. Policiantas į jį 
šovė ir sužeidė. Parpuldamas 
sudaužė butelius munšainės. 

* saus. 22 d. raporte pažymėjo, 
kad pelno padaryta į $100. Tai 
daugiausia per šeiminin
kių pasidarbavimą. Jos buvo 
šios: Jasinskienė, Naujokienė 
ir Daugirdienė. Jos užsipelnė 
kuopos nuoširdų ačiū. 
Tikietų serijas, už kurias dar 

toetraukta laimėjimas nutarta 
toliau pardavinėti iki bus su
rengtas vakaras kuriame lai
mės dovanas. Išrinko komisi
ją to vakaro surengimui. 

Nutarė varyti agitaciją, kad 
(daugiau narių prie kuopos prU 
'traukus. 

Kadangi pereitame susirin
kime, renkant valdyba nebuvo 
iš ko pirmininką išrinkti tai 
pasiliko senasis, A. Nausėda, 

Jau aš pirmininkauju čia 
'per devynis metus, bet kadan
gi darbas prakilnus, tai tas 
nė kiek nenubodo. I r ga lonu 
su tokiais prakilnios širdies 
žmonėmis mūsų kuopoj dar
buotis. Visi darbuokimės. 

Ai Nausėda /p i rm. 

JFada policiantas nuvežė jį 
Ir apskričio ligoninę (county 
hospital). Tenai, vas. 2 d. J . 
T. mirė. J i s turi 32 m. am
žiaus. Jo artimi kaimynai pa
sakoja, kad Lietuvoj yra pa-
'ikusi jo žmona su keliais vai
kais. 

L. V. ATLETŲ MĖGĖJŲ DO
ME I Sekmadieny vasario 19 d. 2 
vai. po pietų, Šv. Mykolo Parap. 
svet., 1644 Wabansia Ave., (North 
Side) įvyks L. Vyčių Chicagos 
Apskričio Atletų priešmetinis su
sirinkimas, kuriame rinks naują 
valdybą ateinantiems metams. Tai-
gi yra keletas labai svarbių daly
kų, kas link mūsų svaidininku ra
telio (base-ball team) ir kitų spor
to šakų, kuriuos reikia neatbūtinai 
apsvarstyti. 

Todėl kiekvienas narys yra kvie
čiamas ateiti ant šio svarbaus susi-
rinkiiAf f 

* 

Chicagos policija turės eiti 
mokslus. Policijos viršininkas 
sako, kad kiekvienas policmo-
nas turės lankyti specialę mo
kyklą, kur daugiausia bus iš-
guldoma kriminalogija. Baigę 
kriminalogijos kursus poliemo 
nai gaus diplomas. 

Artimiausiomis, dienomis, 
kaip pranešta, viršininkas pa
skirs 7 naujus kapitonus ir 14 

Girdėtis, kad B-nės vyras y-
ra patenkintas tąja J . T. ne
laime. Dabar galėsiąs grįsti 
orie savo žmonos, niekas jam 
neperiškadysią. 

B-nė rūpinosi J . T. palaido
jimu. Tos laidotuvės buvo gan 
įdomios. 7 d. vas. atvežė la-
!voną į nezaliežninkų bambi-
nyčią ant 35-tos ir Union ave. 
Atlydėjo nemažas būrelis jo 
iraugų bei draugių. 

Nezaliežninkų vyskupas Mic 
kevičius pats laikė mišias, že-
| naitiškai giedojo. Matyt ne
labai maldingi žmonės susirin
ko laidotuvėse. Per tas vys
kupo mišias beveik visi šne-
kučiavos, kiti juokavo, treti ė-
jo laukan ir atgal grįžę kiek 
linksmesnį vaikštinėjo. Buvo 
norinčių užsirūkyti kirkužėje, 
bet buvo draugų sudrausti. 

Paskiau vyskupas pasakė 
savotišką pamokslą, jame už
kabindamas katalikus. 

Pagaliaus graborius uždarė 
grabą ir išvežė į tautiškas ka
pines. 

Nezaležni n kas. 

PRANEŠIMAI. 

BRIDGEPORTAS. — Dr-stė 
8v. Domininko laikys mėnesinį su
sirinkimą^ ned. 19 d. vas. 1 vai. 
po pietų Šv. Jurgio par. svet. ant 
32 pi. ir Auburn Ave. Visi nariai 
laiku susirinkit ir atsiveskite drau
gų įrašymui į draugiją. Šios drau
gijos nariai metiniame susirinki
me 15 saus. 1922 m. nutarė su
mažinti įstojimą iki dolerio vyrams 
nuo 18 metų iki 45 met. 

Antanas Bugailiškis, nut. rast. 

WEST SIDES Lietuvių viešojo 
knygyno delegatų priešraetinis su
sirinkimas bus pėtnyčioą vakare 
7:30 v. vas. 17 d. 1922 m. Mel-
•dažio svet. Visi delegatai malonė
kite atsilankyti. Bus renkama 
n a u j a valdyba. 

L. Oiniotis, 

LABDARIŲ DARBUOTĖ. 

PLATINKITE " DRAUGĄ. f> 

North Side. — Vas; 5 d. į-
vyko Labdaringos Sąjungos 6 
kp. susirinkimas. Susirinko 
skaitlingas narių skaičius. Se
gančių draugijų atstovai daly
vavo susirinkime: Šv. Mykolo, 
Šv. Cecilijos ir Aušros Vartų 
Mot. Dievo. 

Komisija vakaro įvykusio 

A. i A. 
ONA BUD VITAITĖ 

Pranešame savo pažįsta
miems, giminėms ir vi
siems prieteliams, jog per 
siskyrė su šiuo pasauliu 
mūsų mylima dukrelė, O-
na Budvitaitė, 22 metų 
amžiaus, Utarninke, 14-
toj dienoj vasario, 11-toj 
valandoj ryto. Laidotuvės 
įvyks subatoj 18-toj die
noj vasario, 8-ta valanda 
iŠ ryto, iš namų 3239 Au
burn Ave. į šv. Jurgio 
bažnyčios po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero 
kapines. 

Lai būna jai lengva tos 
šalies žemelė 

Kviečia visus giminės, 
pažįstamus, dalyvauti lai
dotuvėse: 

Nuliūdę, Tėvai, 
Juozapas i r O. Budvičiai, 

Ir brolis Jonas ir 
Sesuo, Marijona. 

DRAUGAS Penktadien., Vasario 17, 1922 
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Važiuosi Savo Tėvynėn 
Reikalauk Šios KNYGOS DYKAI 
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Ar žinai kas reikia daryti apie 
pasportus? 

I 

Apie gavimą leidimo išvažiuoti? 

Kiek daiktų gali su savim vežtis? 
• 

Ar žinai viską kas bntinai reika-
linga žinoti išvažiuojant? 

mmm 
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PAREIKALAUK šios kningutės. JVyra parašyta ta
vo kalboj, ir labai aiškiai. Joje rasi kas tik tau bū

tinai reikalinga žinoti. Jeigu tau ypatiškai ka s papa
sakos tu greitai ir vėl užmiršį; bet kuomet turėsi knin-
gute tai nekuomet. neužmirši. Tas nekainuos tau nei vie-
no cento* Gausi pilnas informacijas apie United Stafes 
Linijų Laivus. Ar važiuosi pirma, antra ar trečia kliasą, 
patarnavimą gausi geriausia. ! 

Važiuojant Trečia Kliasa. 

TREČIOS kliasos pasažieriai juri atskyrus kambarė
lius po 2, 4 ar 6. Šeimynoms yra atskyri kambariai. 

Gražius kambariai, skaitymui rūkymui puikus deniai 
pasivaikščiojimui. Valgis geriausios rūšies ir pataiso
mas sulyg jūsų skonio. Nereikia bijotis paprašyti antros 
porcijas. 
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s Važiuojant ant U. S. laivų tų ir tavo žmona gausite 

patarnavimą aukščiausios rūšies. Specialę atyda yra 

kreipiama vaikams, tai-pat ir šeimynoms kurie vežasi 
s kūdikius kartų. Jūsų tautos žmogus padės jums susi

kalbėti. Benas gros jums patinkamus muzikos šmoteliu? 
Daktaras aprūpins jus. 

Prisiųskite žemiau paduota kuponą 

s. 

r j R I S I Ų S K I T E kuponą šiandien. Padarykite planų iš 

kairio. Pareikalaukite kningutės kurioj rasite pilnas 

informacijas kaip geriausią galima" važiuoti. Tas tau 

nieko nekainuos. 

K U P O N A S 
To U. S. Shipping Board, \ x 

Passenger Excursion Dept. 244 BS. 
45 Broadway, New York Cl ty^ - i 

PrisiŲskite man be Jokio užmokesčio dykai knlngute kurioj telpa pilnos informacijos apie U. S. Linijos laivus. 

' 

J 

s 
Mano j ,vardas *, 

Gatves pu m. 
tĮ 

Miestafe Valstija 

Kiek važiuojančių Suau&uslų 

Vaikų f . , ). K ū d i k i ų . 

\ 

v . UNITED STATES LINES 
45 Broadway New York City 

Moore & McCormack, Inc. 
Roosevelt Steamship Co.. Inc. 
United American Lines. Inc. 

U. S. Shipping Board, Passenger Excursion Dept. 244 BS,45 Broadway, New York City 

— 

"PAIN-
E X P E U E R 

Kaip tik pasirodo pirmutinis _ 
apsireiškimas,per&aJimo, pirmutinis £ 
reumatizmo ir neuralgyos gelimap. * 
(ad naudokite. #i ta patagtina nnminj 
vaistą. A

Jer8itikii'nkite, kad kiekvie
na bonka Palu - ExneIlerio5 kuria 
jus perkate, butu pažymėta Inkai-o 
vaisbaženkliu. „J^sina 8oc. ir 70c. įį 
aptiekose arba p? 3. y * 

f. »0. RICHTĖR km. 

SGULMYBES PUOTA!! 
LIETUVOS 4-rių METŲ NEPRIGITLMYBC PABUNETI 

BANKIETAS-KONCERTASI-BALIUS! 
NEDĖLIOJĘ, VASARIO 19 d., 1922 m. 

Svečiai Prasidės Rinktis 5 Vai. Po Pietų. Vakarienė Prasidės Lygiai 6 Valandą. 
MORRISON HOTELY, CAMEO BALL ROOM 

Kampas Clark ir Madison gatvių. % 

Puotos tikietai po $2.50 ypatai. Gaunami iš kalno lietuvių aptiekose ir pas vieti
nius reikėjus. Visus kviečia 

/ % NeprigiUmybės Puotog Komitetas. 
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