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GALVANAUSKO DEKLA
RACIJA STEIGIAMAME 

SEIME. 

X 

AYASHINGTON, 11. 13 d. 
(Elta). — Lietuvos ministeris 
pirmininkas, p. Galvanauskas, 
ministherių kabineto deklera-
cijoje Steigiamame Seime pa
brėžė, kad Lietuva džiaugsis 
Pąbaltijos Sąjungoje maty
dama ir Skandinavus. P a s 
Galvanauskas savo deklaraci
joje pareiškė šiaip: 

" Lietu a su Lenkija ieško 
taikaus s sitarimo, bet būtina 
sąlyga, kad lenkai turi atitai
syti sulaužytą (Suvalkų) su
tartį. Vilniaus lenkų rinki
mai yra negirdėta kultūros pa 
šaulyje lenkų malversacija. 
Premieras tvirtai ir griežtai 
pareiškė, kad " esame solida-
ringi didžiųjų valstybių pas
tangose stabilizuoti tarptauti-

0 

nę taiką ir ekonomijos gyveni
mą Europoje ir kaipo nepri-

Kur Yra Harringtonas? 
Į— 

Klaidingos žinios Apie Jo 
Suradimą 

v •» 

PRAGAIŠINTA 12 MILIONU DOL. CHICAGOJE 

ITALIJA NEGALI GAUTI 
PREMIERO 

KLAIDINGAI SUPRAS-
TOS ŽINIOS i r PALM 

BEACH. 

Aną dieną buvo pranešta, 
iš West Palm Beach, Fla., kad 
tenai policija susekusi pabė
gusį iš Chicagos sukčių ^In-
iringtoną ir pareikalavusi a-

$m 

ną atidaryta skrynutė. Viduje 
atrasta tik 2 c. pastos ženk-
lelis^ir ketiolika sugniaužytų 
popennių ryšelių, kuriais su
kabinami banknotai. Ant kai-
kurių ryšelių padėta pažymė
jimai $200 ir $500. 

Daugiau" nieko nerasta skry 
nutėje. 

Sugniaužyti ryšeliai reiškia, 

lį žmonių pinigų. Nes, kalba-
ma? kad jis tenai paslapčia 
apsivedęs. 

Bischoffo sesuo, Mrs/Geer, 
kurios vyras buvo Bischoffo 
ofiso manadžerio asistentu, 
sakė. nieko nežinanti apie bro
lio apsivedimą. Sako, ji pati 
indomaujanti tomis kalbomis. 
Ir todėl prašė policijos patir
ti tikrai, ar tas teisybė, di jei 

.. v. ROMA, vas. 20. — Italijos 
taL-p, prase surasti 30 pačią. . - . . J 

^ . . . v . , * v. . /je pakilo naujas krizis. Sako, jai pačiai butų zingei-'0 JT .v. . 
Pirm poros savaičių rezig-

Jurgelionio $100,000 Byla 

Prieš Bonomi sudaryta 
opozicija. 

reštavimo ir išdavimo raštų. 
Iš Chicagos tuojaus pasiųs-(kad skrynutėj buvo laikoma 

tas vienas detektivas seržan- daug pinigų ir pinigai paimti 
su paskuba. 

Skrynutė nemaža. Gali joje 
sutilpti keletas šimtų tuksen

tas Springfieldan iš kur nu
vyko Floridos valstijon.. 

Chicagos policija paskui 
mušė telegramą West Palm m dol. banknotų, 

klausoma suverene valstybė-i£each policijai neleisti iš a- |l Taigi Harrington tenai tu-
kių susekto Harringtono. I r i o j o laikyti visus nuo žmo-
nurodyta, kad jei jis mėgintų ™u surinktus pinigus. Ir juos 

paėmus turėjo pabėgti. 

aktingai dalyvausime tose pa
stangose. Su vokiečiais likvi
duosime ostus, (reiškia, bus į- apleisti Palm Beach, tuojaus 
vesti savi pinigai. E.), atsi- jį areštuoti. * 
skaitysime nuostolius ir sure- Šį šeštadienį Chicagos poli-
guliuosime prekybinius santi- cijai iš Palm Beach (tenai-gi 
kius. Su Rusija stovėsime ant J ir West Palm Beach) praneš-
taikos sutarties pamatų." . }ta, kad Harrington dar ne

surastas. Tik tikimasi ten 30 
atvvkimo. 

Gi areštavimo dokumentai 
turi but po ranka. Nes jei Ha
rrington ten pasirodytų, be 
Chicagos policijos ir Illinois 
valstijos prokuroro raštų ne
būtų galima jį areštuoti. 

Taigi, Harrington dar ne
susektas. Ir nežinia kur jis ap 
siverčia. 

DAUGIAU DU AREŠTUOTU 

LENKU ŽIAURUS PASIEL
GIMAS SU VILNIAUS 

AREŠTUOTAIS. 
WASHB*GfFON, 11. 9 d. 

(Elta). — Vasario 5 d. areš
tuotus Vilniaus dešimts lietu
vių ir trylika gudų lenkai at
vežė neitralėn žonon. Vilniu
je lenkų areštuotus lietuvius 
ir gudus lenkai laikė po vieną 
atskirame kambaryje. Tiktai 
viename kambaryje pasodino 
kitą, kuris vėliau pasirodė pro 
vokatorius. Areštuotus pasi
vaikščioti išveždavo tik po vie
ną penkioms minutėms. Len
kai tardė tiktai mažą dalį a-
reštuotų. Kratos ir tardymai 
neįrodė areštuotų legalumo. 

Vasario 5 d. naktį lenkų po-
licistai kiekvieną atskirai nu
vedė namon pasiimti reikalin
gų dalykų ir pinįgų. Durtu
vais ginkluotų policistų apsu
ptus nuvarė, kur įsodino trau-
kinin ir nepasakė kur veža. 
Atvežus neitralėn zonon tar
pe pirinos ir antros valandos 
giliu sniegu visus varė pėsčius 
vieną kilometrą. Neitralėje 
zonoje paleido neklausydami 
suimtųjų reikalavimo teismu 
tardyti. Visiems atimti as
mens dokumentai. 

BALTRUŠAITIS ATVYKO 
KAUNAN. 

WASHINQTON, 11. 9 d. 
(Elta). — Vasario 7 d. Lie
tuvos atstovas Maskvoje, p. 
Baltrušaitis, atvyko Kaunan. 

Policija areštavo dar du 
Harringtono agentu už žmonių 
apgaudinėjimą. 

Adolph Rubizivicis(T), 33-
03 So. tjnion ave., Harrin
gtono agentas, kurs liudijo 
prieš grand jury, pirmiausia 
patsai buvo tardomas 

Jis pasisakė turįs trijų au
kštų mūrinius namus po auk
ščiau minėtu adresu. Prisipa
žino, kad nuo žmonių Harrin-

du pamatyti savo brolienę. 
First National barikos vie

noj Bischoffo samdomoj skry
nutėj atrasta 2,000 dol. auk
su. Pinigai užrašyti Mrs. Da
vis, Bischoffo motinos vardu. 

Mrs. Geer sakėsi, kad ji a-
pie tuos pinigus neturinti sup
ratimo. Ji davusi motinai pa
dėti apie 300 dol. Tai viskas. 

Mrs. Davis, motina, kitaip 
kalba. SakOj pusė to aukso 
priguli jai, gi tkita pusė — 
dukterei, Mrs. Geer.^ 

Taigi, abidvi nesusitariu-
sios liudija. Ir paaiškėjo, kad 
tas auksas nėpariguli n*i tai, 
nei kitai. Bet priguli Bischo-
fo kreditoriams. 

GUDRI HARRINGTONO 
• ŽMONA. 

gtonui surinkęs apie 25,000 

Gi pirmesnės žinios iš P a l m , d o L P " P a s t a r o o s i , l s P ^ 8 

mėnesras. Iš- to jis gavęs 3 
nuoš. "komišino.' ' 

Beach klaidingai buvo supra
stos. 

HARRINGTONO D4ŽUTŽ 
TUŠČIA. 

Central Trust Co. viršinin
kai, kuriems teismas pavedė 
peržiūrėti visus Bischoffo ir 
Harringtono 'suveltus milioni-
nius reikalaus, Security Safe-
ty Deposit Co., Masonic Tem
ple buste, atrado Harringto
no samdomąją skrynutę. 

Su teismo leidimu aną die-

Be to, jis pats nuosatų pi
nigų 3,200 dol. investines Harr 
ingtanuL , 

Areštuotas Frank Antol, 48-
12 So. Hermitage ave. 

SAKOMA, BISCHOFF 
. VEDCS. 

So. Omaha, Neb., policija 
pradėjo' teiriautis, ar nesuras 
Raymondo Bischoffo pačios, 
kuriai galėjo pavesti žymią da 

ANGLIJA NELEIS PRANCIJAI DARYTI TAIKĄ SU 
R U S I J A \ 

BERLYNAS, kovo 20. — griežtai pareikalautų Pranci-
Anglija neleis ir nekuomet ne
sutiks, kad Prancija darytų 
bent kokią taiką su Sovietine 
Rusįja, ir kad nuo to turė
tų nukentėti Anglijos intere-Uričro veda derybas su bol- l VARGŠŲ ŽMONIŲ PINI 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 

Į S T A I G A S 

sai. 
Taip čia pažymėjo žymus 

anglas, kuris turi1 artimų san-
tikių su Anglijos premieru 
Lloyd George, kuomet patir
ta, kad Prancija su bolšeyis-
tine Rusija veda slaptas de
rybas su tikslu pakenkti Angli 
jos reikalams. 

Jei^gi Prancija neklausytų, 

jos^grąžinti Anglijai skolas. 
Vokietijos vyriausybė, sa

koma, turinti prirodymų, kad 
Prancija jau nuo pereito lap-
r̂ • v * T 1 "% "T^ ^ 1 

Dar pirm Harringtono areš
tavimo vieno Chicagos laikraš 
eio korespondentui teko pasi
matyti su Mrs. Harrington. 

Korespondentas nuėjo tie
siog į Mrs. Harrington puoš-
nuosius namus, Poiciana Par
ke, Palm Beach, Florida. 

Mrs. Harrington pasirodė 
mandagi ponia. Ji sakė pažįs
tanti Anthony Lebeckį ir ki
tus saVo vyro agentus. 
Tečiaus jau kelinti metai ji 

naį sako, su vyru pasimetu
si. Visgi dar tikisi su juomi 
sutitaikinti ir laimingai gy
venti. / •> 

Apie vyro nesmagumus ji
nai pirmukart mačiusi laik
raščiuose, kuomet sugryŽusi 
iš Jacksville. 

Bet vienus ir kitus namu* 
Palm Beach jinai pati savo lė
šomis pastačiusi. Kiek pinigų 
davęs ir Harrington. Bet ne-
daąg. _ 

Pagaliau jinai sakė, kad 
gryžusi iš Jacksonville radu
si telegrama nuo Harringto
no iš Philadelphijos. Telegra
moje pasakyta, kad jis tomis 
dienomis pas ją atvyksiąs. 

Saike, kituomet jinai buvu
sį i r Chicagoje, kur aplan
kiusi Harringtono keletą ofi
sų. Ir tenai matėsi su Antho
ny Lebeckiu. Tai buvę Nova-
sulite ofisuose. 

gino rasti tinkamą premierą. 
(Tečiaus nesurado.. Dėlto Bo
nomi rezignacijos nepriėmė. 

Vasario 16 d. išnaujo susi
rinko Italijos parlamentas. 
Premieras Bonomi su savo mi 
nisteriais gryžo ir pareikala
vo konfidencijos. 

Bet jam pasipriešino stipri 
opozicija. 

Katalikų partijos atstovai 
stovi už Bonomi. Bet jų per-
mažas skaitinis -palaužti opo
ziciją. 

Dėlto premieras antrukart 
paduos rezignaciją. Karalius 
vėl ieško kito premiero. 

Kalbama, kad, turbūt, Bono
mi paliks premieriu. Bet tu
rės paskirti naujus ministe-
rius kabinetan. 

100,000 dolerių! Kodėl ne miljotnas dolerių?! 
Vakar "Draugo" redaktorius gavo pranešima iš "Cir

cuit Court," kuriame Kleofas Jurgelionis "Naujienų" biz
nio vedėjas šaukia Jos. J. Krasauską Universal State Ban-
kos prezidentą, Ig. česaitį ir "Draugo" bendrovę teisman, 
reikalaudamas nuo jų $100,000 atlyginimo. 

Kodėl ne milijono dolerių?! Juk taip lengva prie minėtos 
sumos prirašyti dar vieną zero- ir bus lygiai milijonas!. O 
juk milijoną gauti tai daugiaus reiškia negu šimtą tūks
tančių. Argi Jurgelionis nebūtų to žinojęs. Rodos, advoka
tas, biznierius, finansistas... 

Kiekvienas jo kompanijos šėrininkas pamatęs $100,000 
navo ministerių kabinetas su 
premieru Bonomi. 

Karalius ištisią savaitę mė-jtik pasakys: Ar proto netekai? Juk mūsų kompanija yra mi 
lijono dolerių vertės, mumgvturi 8 nuošimčius atmokėti, na 
ir pažadėjimo 1,000 nuošimčių juk mes neišsižadame! 

Paduoį ką nors teisman reikia didelio ubago, 
tik 12 dolerių. Pasirodo Jurgelionis tiek pinigų turėjęs ir 
ne tik mus, bet ir milijonierių Fordą butų galėjęs patraukti 
teisman už tai, kad Jurgelionis važiuodamas forduku sau 
sprandą nusisuko! 

Ar šiuo žygiu jis nusisuko sau sprandą, mes tiek težino
me, kad jis Universal Chemical Co. prezidentas socialistas I* 
kiti jo plauko sėbrai šlykščiai panaudojo svetimą pavardę 
savo biznį varydami. Kaip vienas lietuvių laikraštis rašo, 
tas socialistinės "dorybės" aktas "prikalė juos prie gėdos 
stulpo — kaipo paprastus humbugierius, žmonių pasitikėji
mo nustojusias." 

Jurgelionio Universal Chemical Co. jau eina į "grand 
jury" duris. Ar ne tiesa? Pardavinėta šėrai neužregistra
vus savo kompanijos. Ar ne tiesa? 

Valdžia uždraudė pardavinėti serus ir liepė šerininkams 
grąžinti pinigus. Ar ne tiesa? Panaudota garbės ir įsitikėji-
mo verto žmogaus pavardė. Ar netiesa? 

. Spauda akina visuomenę, lošia atviromis kortomis, ko
dėl Tamista tyli socialistų organą pasižabojęs? Veltui 
"Naujienos" apsimeta informuojančios visuomenę, kuomet 
tyli kaip žemė. Deklemacijomis nepasotinsi darbininko-varg
šo skilvio. Prabilk, jei spaudoje keliamas šmugelis yra pra
simanymas. 

Ryt seka tolimesnė šmugelio byla. v 

Premieras Bonomi apie pus
valandį kalbėjo parlamente 
gindamas savo vedamos vald
žios politinius nusistatymus. 
Tečiaus tas negelbėjo. 

PHILIPINŲ SALOS BE 
MILITARĖS APSAUGOS. 

/WASHINGTON, vas. 18. — 
Pacifiko klausime keturių val
stybių padaryta čia sutartis 
toli gražu dar neratifikuota. 
Ir nežinia, kuomet valstybės 
ratifikuos tą sutartį. 

Nežiūrint to, Sut. Valstijos 
nusprendžia panaikinti Phili-
pinų saloms militarinę apsau-

SĄJUNGOS KONTROLĖS 
KOMISIJA PRIĖMĖ VIL
NIAUS IŠTREMTUOSIUS. 

tuomet Anglijos visuomenė ryti taiką su Prancija, 

ševistine Rusija. Derybos, sa
koma, jau beveik pabaigtos. 
Bet dar nepasirašytos. 

Bolševikų delegacija Berly
ne darbuojasi pasiskolinti pi
nigų Vokietijoje. Tečiaus tas 
griežtai atsakyta Kadangi 
bolševikai negali gauti pasko
los nei Anglijoj, nei kur ki
tur, todėl buvo priversti da-

GAI. 

i Tie visi, kurie peržiūri ir 
•perkratinėja Bischoffo, Harri
ngtono ir kitų Chicagoje at
liktas suktybes, atranda, kad 
tie ponai pastaraisiais dvie-
jais metais nuo žmonių su-
lrinkę ir susukę apie dvyliką 
milionų doHerių. 

American Gasoline kompa-

WASHINGjTON, 11,^9 d. 
(Elta). — Vasario 7 cL Ištrem
tuosius iš Vilniaus lietuvius 
priėmė Tautų Sąjungos Kont
rolės Komisijos nariai. To-
liaus Kontrolės Komisija pa
siūlė pargabenti iš Vilniaus 
ištremtųjų šeimynas. Tečiaus 
ištremtieji prašė, kad juos 
grąžihtų Vilniun ir akcentavo, 
kad nori teismo. Kontrolės 
Komisijos nariai pažadėjo pra 
nešti apie tai Tautų Sąjungai. 

nijos prezidentas Apple dar
bavosi, kad teismas nepriim
tų peticijos apie jo kompani
jos bankmtijimą. Ne s jo koni 
panija stovinti stipriai ir jis 
apsimąs atmokėti visus jam 
žmonių investintus pinigus. 

Tečiaus teismas nesutiko su 
jo norais. 

Apple turi daug ir lietu
vių pinigų. 

UNIVERSAL CHEMICAL CO. NELAIMĖS. 

"Blue sky law" (mėlynojo įstatymo) komisijos ad
vokatas ir narys Davis tvirtina, kad Chicagoje šiandie per
daug jau gema naujų žmonių čiulpikų ir išnaudotojų — ra
šo "Herald-Esaminer." 

Apskrities Bute ta komisija šiandie išklausinėja nusi
skundimų žmonių, kurie turi nupirkę visokių neturinčių jo
kios vertės šėrų ir bonų. 

A. B. Manheimer, kuris reprezentuoja brokerių kompa
niją Erwin Miller Co., pažadėjo, kad jo firma gražins pini
gus pirkėjams šėrų UNIVERSAL CHEMICAL KOMPANI
JOJE. 

Reiškia kad ir šiai kompanijai artinasi teismo diena. 
Ar tik nereikės amžiną atilsį^užgiedoti? 

^ * = 
ŽYDAI NORI DIDŽIOSIOS bisi tuo kontrolierio susirupi-

LIETUVOS. 

u 
Tas pat laikraštis "Frankf. 

Zeit," rašo, tame pat numery
je, kad ¥ilaaįaus žydai atmeta 
bet kokią Vilniaus srities in
korporaciją į nacionalistinę 
valstybę. Už tai žydai palai
ko istorinės (Didžiosios) Lie
tuvos atstatymą, nacijų vals
tybės pavydale, su tautine au
tonomija atskiroms tautinėms 
grupėmis. Jei tokias Didžiulės 

nmra. 

. VAŠKAI. Nuo sausio 1 d., 
1922 m., Vaškų miestely-ati
dengta pašto telegrafo įstaiga. 

NAUJA ŽMOGŽUDYSTĖ 
19 V7ARD0JE. 

19-oje wardoje įvyko nau-. 
ja žmogžudystė. Gatvėje arti 
savo namų atrastas nušautas. 
Tony Baccarella, 431 So. Mor-

Lietuvos konstituanta nuspręs ! g a n gat. -
federaciją, nieko prieš tai tu
rėti negalima." 

Vadinas žydai nori tokios 
Lietuvos, kurioje lietuvių bent 
tikt mažuma ir jų įtekmė,val
stybėje butų kuomažiausia. 
Tai reikėtų mums gerai įsidė
mėti. 

UTENA. Savivaldybė ne
duoda leidimų atidaryti smuk
lių. Iš tos priežasties jaučia
si didelis, neramumas smukli
ninke tarpe. Akčyžės kontro
leris išvyko tuo klausimu Kau 
nan. Vietos šviesuomenė ste-

Tai 19-oji auka trumpu lai
ku toje wardoje. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų, šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol 
vasario 18 d. buvo tokia pagal 
Merchantg Loan & Trust Co 

Anglijos sterl. svarui 4.32 
Prancijos 100 frankų 8.40 
Italijos 100 lirų 4.70 
Vokietijos 100 markių .48 
Lietuvos 100 auksinų .43 
Lenkų 100 markių .03 
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DRAUGAa Pi rmae i l i s Vasftrio 2d, 19Ž2 

HimmniniinHitiiiiiiiniiiiiHnniiniHm 
UETVYIV KATAUKV D I E N R A m S 

*DRAUQAS" 
Etna kasdieną Išskyras nedėldlenlas 

PRENl MERATOS KAUTA: 
Metams . . . . . . . . . • • • 9*.9Q 
Pusei Metą $3.00 
Prenumeratos mokasl tškalno. Lai

kas skaitosi nuo uisiraSymo dienos 
Be nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti isperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pini
go* į registruota laišką. 

"DRAUGAS" PTJBL. C0. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

Tel Roosevelt 7791 
iNIIINIIKlIflIlIHIlIlIMlIlIlIlIlIlIilKIIIIIre 

AR BOLŠEVIZMAS SUS
TIPRĖJO? 

Iš Maskvos pranešta, kad 
Rusijos sovietą komisaru 
centralė valdyba paskelbė pa
naikinanti žinomą savo slapta 
policiją "črezvičaika". Toji 
policija atsirado bolševikams 
paėmus savo rankosna šalies 
valdžią. Jos uždavinys buvo 
susekti ir naikinti visus bol
ševikų "priešus." 

"Črezvičaika" iki šiol skai
tėsi svarbiausias bolševikų 
sovietų ramstis. Tai buvo įs
taiga panaši caro laikų trečia
jam "otdielui", kurį sudarė vi 
šokios rųšies šnipai, nedoriau-
si žmonės. ^ 

Su "črezvičaika." dar ar
šiau. Ją sudarė daugiausia 
paliuosuoti iš kalėjimų krimi
nalistai. 

Nuo "erezvičaikos" nebuvo 
išsigelbėjimo, nei apeliuoti ne
buvo kam. Del to ji žudė žmo
nes, maudėsi kraujuose. Jos 
aukomis dažniausia krito ne-

šimtus tūkstančių gyvasčių. 
J e i šiandie ' * črezvičaika ' ' 

panaikinta, reiškia bolševiz
mas Rusijoje sustiprėja. 

Bet klausimas, ar tas svar
biausias bolševikų ramstis ti
krai panaikinamas? Ar kar
tais sovietų komisarai nepra
deda klaidinti pasaulio besi
artinant žinomai Genoa kon
ferencijai?' 

Visko gali nuo jų laukti. 

Baugiau kaip 2,500,000 u-
kininkų Suv. Valstijose turi 
įsivedę telefonus. 

PO KONFERENCIJOS. 
Andai ^Vašingtone pasibai

gė ginklavimosi mažinimo ir 
tolimųjų Rytų klausimuose 
tarptautinė konferencija. Pa
sirašyta keletas padarytų su
tarčių. Svarbiausioji sutartis, 
tai Suv. Valstijų, Anglijos ir 
Japonijos karo laivynų "šven
tės" reikale. Paskui seka Ty
kiojo vandenyno ir tol. Rytų 
klausime sutartis. Pagaliau 
Japonijos su Kinija sutartis 
pusiausalio Shantungo reikale. 
Ir keletas kitų mažesnės svar
bos. 

Dalyvavusios konferencijoj 
valstybės tas visas sutartis 
paves ratifikuoti legislati-
viams organams. 

Konferencijos pasekmėmis, 
kaip pranešta, daugiausia pa
tenkinta Anglija. Patenkinta 
ir Suv. Valstijų vyriausybė ir 
kitos šalys. 

Reikia pripažinti, kad kon
ferencija daugelfo klausimų 
neišsprendė aiškiai ir defini-
tiviai. Japonijos su Kinija net 
nesutaikė. Tečiaus visgi japo
nams stipriai suvaržė jų ten 
imperialistinius siekimus. 

Dešimčiai metų taika pada
ryta jurose. Suv. Valstijų, 
Anglijos ir Japonijos sumažin
ti karo laivynai. Tai svar
biausias konferencijos atliktas 
darbas. Tai pradžia visatinai 
pasaulio taikai. 

Ginklavimosi jurose apribo
jimas duos naudos valsty-

Grigaičio Organo Burbulas. 
(Tas žmogus, kur redaguo

ja "Naujienas," nebenustyg-
stsa. Jis, kad sumanytų, ir 
šaukšte vandens mane paskan
dintų. Kas kur atsitiks, kas 
kur bus negera, visur stengia
masi Jamonto vardas prikerg
ti. 

Dabar, kada subankrutijo 
' ' špešelų'' davėjas Bischof f, 
"Naujienų" ligonis ir vėl ga
vo progos pašūkauti. Girdi, 
kada "Naujienos" persergėjo 
žmones nuo špešelų," tai joms 
siųsta koliojamų laiškų. Ir 
va, "daugumas sudėjo į savo 
laiškus tuos prasimanymus, 
kuriuos paleido ir leidžia —K. 
Jamontas su savo sėbrais." 

Biednas žmogelis! Del vis
ko ir visada kaltas tik tas Ja
montas. Bet Grigaitis dar y-
ra tiek gudrus: tuos Jamon
to "prasimanymus" savo lai
kraščio skaitytojams jisai ne
paduoda. Gerai, aš pats jam 
patarnausiu. Tegul jisai at
sako į sekamus klausimus: 

1. Ar netiesa, kad Grigai
tis norėjo suvaryti į savo 
maršką visus Naujienų Bend
rovės šėrininkus — prikursty-
damas tos bendrovės Direkci
ją duoti jam už šešis tūkstan
čius dolerių &ėrų? 

2. Ar netiesa, kad dėlei ši
to sąmokslo Jamontas patrau
kė teisman Grigaitį ir visą jo 
kompaniją? 

3. Ar netiesa, kad Grigaitis, 

IŠ MUŠU CENTRO. 
toritetą savam bizniui varyti, KULTŪROS VAJAUS RBI 
reiškia, sąmoningai apgfrudi- KALAMS Į SAVAITĘ LAI 
•nėjo visuomenei , KO SUDĖTA $10,396.00. 

7. Ar netiesa, kad dar nese-

bėms. Nors tuomi karas nepa- j Jurgelionis ir kompanija iš-
šalinamas, bet didis palengvi- į leido tūkstančius dolerių iš 
nimas valstybių gyventojams. 
Nebus didelių išlaidų karo 

Naujienų Bendrovės iždo sa
vų advokatų lėšoms dengti ir 

kalti žmonės. J i pragaišino" laivynam*, žmonėms nebus di- 4. A r netiesa, kad valdžios 
deUų mokesčių. 

Bet apie tikrąją konferenci-
teismas rado, jogei panaudoji
mas Naujienų Bendrovės pi-

jo s vertę šiandie nieko negali- Ligq Jurgelionio-Grigaičio ad-
ma pasakyti . Reikia palaukti , 
kaip tos sutartys bus pildo- § 
mos, ka ip jos atrodys prakt i - į išdavė indžionkšeną? 
koje. 

vokatų bei pačios bylos lė
šoms dengti y r a neleistinas ir 

i 

Per pastaruosius dvidešimts 
penkius metus į Suv. Valsti
jas įvežta beveik 50.000 ru
sių svetimų kraštų sėklų ir 
augmenų. Į 

5. Ar netiesa, kad tokiu 
nuosprendžiu teisėjas Jamon 
to pusės reikalavimą rado e 

nai t a Grigaičio, Jurgelionio 
ir kompanijos kompanija ne
buvo įrekorduota Illinois val
stijoj, ir ar šiandie jinai įre-
korcmota? 

8. Ar netiesa, kad šitokį dar
bą tegalima pavadinti tiktai 
hiimbugu, panašiu tam, kurį 
darė Bischoffas, Harringto-
nas ir kiti? 

9. Ar netiesa, kad Grigaičio-
Jurgelionio sekėjai, esantys ir 
buvę Naujienų Bedrovės Di
rekcijoje, apgavo Illinois val
stijos valdžią, pameluodami 
jai, kad Naujienų Bendrovės 
kapitalas padidinta taip, kaip 
reikalauja įstatymai? 

Tegul "N-jienų" ligonis at
sako į šituos klausimus, tegul 
jisai, pasiaiškina. Tuomet ji
sai turės teisės kaltinti Ja-
montą. 
• Jamontas pasiėmė tuos po
nus už čiuprų ir nutempė į 
valdžios teismą. I r jisai ne
paleis jų tol, kol Grigaitis, 
Jurgelionis ir visa jų kompa
nija nesugrąžins Naujienų 
Bendrovės turtą tiems, kam 
jisai priklauso — šėrininkams. 

Kazimieras Jamontas. 
Prašau kitų laikraščių per-

pausdintl šį straipsnį. 
Reddfccijos prierašas. —Įdo

mu ką dabar užgiedos p. Gri
gaitis į rimtai pastatytus p. 
Jamonto klausimus. Galime 
tečiaus iš kalno spjėti, kacj p. 
Grigaitis apsimes nepamatęs 
ir šios ylos į pašonę kišamos. 
Juk ne kartą p. Jamontas iš-
rodinėjo spaudoje "Naujie^ 
nų" bosų šmugelį darbininkų 
centais Sukurtoje bendrovėje, 
bet tuomet jie nieko negirdi. 
Gudrios lapės! 

Teismas kurs dabar eina, 
galima laukti, vistik nukirs 
jiems šmugelio uodegą, ar 
bent ją tiek prispaus, kad ne

sant pamatuotu? v 

6. Ar netiesa, kad Jurgelio- dr}* * $ ? • s a v o t l s k * s n m 

nis ir Grigaitis yra, ar buvo 
Universal Chemical kompani
jos viršininkai ir kad jie begė-Jurose 3,500 gelmėj jokios 

audros nesuardo vandens ra- Idingiausiu būdu panaudojo 
mumo. svetimo žmogaus vardą ir au

gelį varinėti. 

SAVIEJI REMKITB SAVAS 
Į S T A I G A S . 

Viso Kultūros Vajui Sudėta 
$58.385.39. 

Prisiųsta Centro Iždam 
$22,785.34. 

i Valio, Amerikos Lietuviai 
Katalikai. 

Kultūros vajaus vainikas 
kasžin ar nepateks Worceste-
riečiams. Iki šiol laikėsi Ams
terdamas, bet atrodo, kad 
Worcesteris ar nepavers tą 
garbės ženklą. Laike pastarų
jų poros savaičių Worcesteris 
prisiuntė Tautos Fondo Cen-
tran $7,406.46; vien kultūros 
vajaus reikalams skirta $4, 
181.56. Valio, "VVorcesterie-
čiams! 

Kuri kolonija "subytys" 
YVorcesterį ?! 
Amerikos lietuviai katalikai, 

trokšdami Lietuvai laisvės, ko 
vai už Lietuvos nepriklauso
mybę vien per Tautos Fondą 
sudėjo viršaus pusės milijono 
dolerių. Bet kad Lietuva butų 
ne tik laisva, bet ir kultūringa 
šalis, Amerikos lietuviai kata
likai nesigaili didžiausių au
kų bile turėti mokslo. Ir turė
sime. 

Pereitą savaitę surinkta šio
se kolonijose sekančiai: 
Cicero, 111 $3,300.00 
Newark, N. J 2,390.00 
Chicago, West Side . . 2,000.00 
Chicago, Brighton Park 885.00 
Waukegan, m 410.00 
C. Brooklyn, N. Y. . . 397.25 
Kenosha, Wis. 330.00 
Sheboygan, Wis 286.00 
Mirwaukee, Wis . . . . . . . 202.00 
Racine, Wis. f,. 175.00 
Blissville, N. Y 21.00 

C. Brooklyn, N. Y. . . . . 297.25 ] 
Linden, N. J. . . . . . . . . 222.00 
Gilfberton, Pa. 30.00 
Blissville, N. Y 21.00 

Viso $4,154.72 
Pirmiau paskelbta . . 18,630.62 

Labų $22,785.34 
Visiems aukotojams širdin

ga ačiū. 

Viso $10,396.25 
Pirmiau paskelbta $47,989.39 

.. ' $Oo,oo5.0'± 
savaitę prisiųsta 

Labų 
Pereitą 

Centran: 
Worcester, Mass. . . $1,631.56 
Detroit, £v. Jurgio par. 703.20 
So. Manchester, Conn. 532.50 

SKAITYTOJI BAISAI. 
(Redakcija neima atsakomybės) 

Šauniausia biznio įstaiga v 

Lietuvoje. 

"Laisvės" — No. 231 spalio 
14 dienos, 1921 metų rašte 
apie Lietuvos ekonominę pa
dėtį sekančiai rašoma apie 
Amerikos Lietuvių Prekybos 
Akcinę Bendrovę: 

"Kiti dar gudresni'ar su 
didesniais kapitalais susis
pietę į dideles Bendroves 
steigia bankus ir prekybą 
varo didesnėje plotmėj, kaip 
antai: Ūkio Bankas, Preky
bos ir Pramonės Bankas, 
Lietuvos Atstatymo Bendro
vė, "^Nemunas", "Dubisa", 
ir tt. Tarp jų labai svarbią 
vietą užima "Amerikos Lie
tuvių Prekybos Akcinė Ben
drovė ' \ Mes matom jos au
tomobilius '' Fordukus'' 
lakstant įvairiuose Lietuvos 
miesteliuose ir kampeliuose, 
kur tik šiek tiek geresni ke
liai. Mes matome jog auto
busus važiuojančius žmones 
visais Lietuvos plentais, mes 
matom jos krautuves įvai
riuose Lietuvos miestuose, ir 
dar kaip girdėti, žymia ka
pitalo dalimi prisidėjusi y-
ra prie "Aglyno", "Ven
tos' ' pramonės Bendrovių; 
be to stato Kaune savo nau-
joviškiausią dirbtuvę auto
mobiliams taisyti sulig nau
jausių Amerikos pavyzdžių. 

Kaip patirta iš tikrų šal
tinių, Kaune Bendrovėje 4ir 
ba apie 200 tarnautojų. Ta 
Bendrovė yra įsteigta Ame-
rikos lietuvių kapitalu, o 
ar jinai kada skundžiasi del 
persiekiojimų ar darbo sto
kos? Ne, jie sako, kad ne
valioja visų darbų aprėpti o Chicago, Bridgeport . . 359.71 

New York, N. Y. . . . . 357.50' apie bėgimą iš Lietuvos į 

Amerika, tai jiems nei sap
ne nesisapnuoja. 

Lietuvos valdži^ taipat 
tiem žmonėms, kurie istik-
rųjų nori naudingą darbą 
dirbti, kiek galėdama, sten
giasi pagelbėti. 

Šiomis dienomis Ameri-
kos Lietuvių Prekybos Ben
drovei Finansų Prekybos ir 
Pramones Ministerija rastu 
Kr. 736 leido padidinti Ben
drovės pagrindinį kapitalą 
iki 20 milijonų išleidžiant 
naujas akcijas. Mes neabejo-
jam, kad Prekybos Bendro
vė netruks tą kapitalą su
kelti ir tuomet susidarys to-
kia prekybos grynai lietu
višką įstaigą, kokios iki šiol 
dar Lietuvoj nėra buvę. Die 
ve jiems padėk kuogreiČiau-
sia to pasiekti ir dirbti mū
sų tėvynės naudai ir jos e-
konominį gerbūvį vystyti." . 
Iš tokio gražaus atsiliepi

mo apie "Amerikos Lietuvių 
Trekybos Akcinės Bendrovės" 
darbus Lietuvoje gali pasi
džiaugti Amerikos lietuviai, o 
ypač Bendrovės šėrininkai, 
kurių pinigais tie svarbus 
darbai vykinima ir dirbama. 
Sugrįžęs iš Lietuvos Lietuvių 
Prekybos Bendrovės preziden
tas Jonas J. Romanas tuos 
faktus patvirtino dokumen
tais, kurie beabejonės nema
žai prisidės prie upo pakėlimo 
Bendrovės serininkams jų me
tiniame suvažiavime kovo 14 
dieną. 

Lietuvių Prekybos Bendro
vė iš pradžių savo gyvavimo 
griebėsi svarbių darbų Lietu
voje ir jai vienai tik pasise
kė Amerikos lietuvių dolerius 
į ves tinti naudingai Lietuvos 
pramonėje i r prekyboje. 

Da truputį daugiau darbo, 
da t ruput į daugiau kapi talo 
ir paramos ii Amerikos lietu
vių ir Lietuvių Prekybos Ben
drovės padėtas pagrindas Lie
tuvoje bus tvirčiausia tvirtovė 
Lietuvos pramonėje ir preky
boje, o kartu ir Lietuvos e-
konominiame gyvenime. 

Visi už vieną -— vienas už 
visus, turi būti Amerikos lie
tuvių aukščiausiu obalsiu, dir
bant savo ir Lietuvos naudai. 

Šėrininkai, 

i 

• 
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KŪN. J. 2IDANAVICIUS 

ŠVENTOS AKVILINOS 
KANKINES MIRTIS t 

~m 
(Tęsinys) 

KARININKAS: Nuostabu! Tokia 
da jaunutėlė mergelė ir ne tik kad nori, 
bet kaip matau, tai net trokšta mirti už 
kokį ten išsvajotą savo tikėjimą. Tad jo
kios pagelbos nėra. Turėsi mirti. 

AKVILINA: (rodydama j kaladę ir 
kirvį, rimtai į karininką kalba): štai mir
ties įrankis ir aukuras. Imk jį ir terkšte-
lk į galvą, o pamatysi, kad iš baimės vi
sai nedrebėsi. 

KARININKAS: Mergele, turiu tau 
dar priminti, kad tavo ūpas labai stebė
tinas, jeigu trokšti kuogreičiau mirti, te-
čiau, taip greit dar nemirsi; pirmiau tu
rėsi stotį prieš teismą. Eikiva. Jau lai-
Ir o a 

AK V i LINA (eina greta karininko ir 
tyliai kalba): "Kaip Avinėlis vedamas 
nužudyti, lupų neatidarė" (išeina). 

SCENA V. 

(Tuo tarpu kitomis durimis kalėjiman į-
eina Akvila ir Emereneija). 

EMERENCIJA: Jau Akvilinos nėra 
čionai. Matomai jau teisman ją nuvedė. 

AKVILA: Ar gi taip jau butų? tO 

aš da taip troškau su ja pasimatyti ir pas
kutinį sykį priglausti ją prie savo širdies 
(abidvi eina link durų, kuriomis karini n -
kas išvedė Akviliną). 

EMERENCIJA (pirmoji žengia pro 
duris ir sako): Ponia, pažvelgk (ranka 
pamoja į teismo rūmus). Teismo rūmai 
pilni žmonių. Aure, tenai matau apkau
stytą, nekaltą ir brangią mūsų Akviliną. 
įeikime į vidų. 

AKVILA: Ne, Emerencija, neikime 
į teismo rūmus, žmonės mus pamatę, y-
pač mane, kaipo motiną apkaltintos Ak-
lilinos, o tave, kaipo mūsų tarnaitę ir drau 
gę, šnairuos, o tas del manęs butų labai 
skaudu. O Marija, Motina, Jėzaus, Sopu
linga, Tu kentėjai su Jėzumi, savo Sūnu
mi, išmelsk tą malonę pas Jį, kad ir aš 
sykiu kentėčiau su savo dukrelės kančio
mis. 

EMERENCIJA: Mano ponia, leisk 
man įeiti į teismo rūmus, kad galėčiau 
paklausyti apkaltinimų mylimos ir nekal
tos tavo dukrelės ir, kad sugrįžus, galė
čiau tau apsakyti,; koks likimas skirtas 
tavo dukrelei. 

AKVILA: E i k , Emerencija, Č i a 
lauksiu tavęs sugrįžtant. Viešpatie, kaip 
daug reikia motinai kentėti. (Galvą ap-
glaubia lankomis susirūpinus giliai mąs 
to, o Emerencija išeina į teismo rūmus). 

SCENA VI. 

TEKLYTĖ (įžengus į kalėjimo prie-

durį ir dagirdus, kad Akviliną jau teisia
ma, gailiai kalba): Akvilinėlės nebema
tau, o taip jai norėjau pasakyti bent po
rą džiaugsmo žodžių, kad gerbiamas tė
vas Pilypas mane jau išmokino, kaip rei
kia pažinti tikrąjį Dievą ir, kad apkrik
štijo mane. (Čia pamato Akvilą). Ją pa
mačius visa drebu. Jukxtai aš esu pirmu
tinė priežastis, kad ji neteko savo dukre
lės, Akvilinos, tečiau ji yra krikščionė, 
tai ji dovanos manąją kaltę, kadangi krik
ščionis myli net didžiausią savo priešą. 

AKVILA (tuo tarpu artinasi prie 
Teklytės ir savo rajftką uždėjus ant jos 
pečių, kalba): Nesibijok manęs, Teklytė. 
Aš ir-̂ gi čion atėjau atlankyti savo dukre
lės ir su ja atsisveikinti. 

TEKLY?TĖ: Jau aš čia mačiausi su 
ja pirm prieš porą valandų ir jai pata
rus, nuvykau pat tėvą Pilypą. Bet, kur gi 
ji dingo? Akvilinėlės visai nematyti čia. 

AKVILA: Ją nuvedė į teismo rūmus 
karininkas, atsiųstas to pačio teismo įsa
kymu. O gal jau tapo ji nuteista miriop 
už tikėjimą. Nieko man nebesilieka, kaip 
tik melstis už ją ir jos intencija, kad 
Viešpats'Dievas sustiprintų ją kančioje, o 
mirus, kad jos sielai suteiktų vietą dan
guose palaimintųjų tarpe. 

TEKLYTĖ: Kaip karštai aš melš-
Čiausi už ją prie Dievo, bet dar nemoku. 
Ar nemalonėtum, maloni ponia, pamokyti 
manęs? 

AKVILA: Gerai, brangus mano kū

dikėli, pamokinsiu tave nielstis prie Dievo 
už Akvilinėlę, nors trumpa maldele. Tad-
gi, Teklytė (kalbėk paskui mane. 

(Akvila kalba vieną sakinį, teklytė 
paantrina paskui ją, taip-pat antrą, trečią 
ir tt.) ftr 

AKVILA: Visagali Viešpatie Dieve, 
kurs iš meilės del mūsų, mus atpirkai, tei
keis atsiųsti save Vienatinį Sunų, — ma
lonėk sustiprinti silpnas Akvilinėlės jėgas, 
kuri iš meilės del švento Tavo tikėjimo, 
pasirįžus yra mirti. Lai jos kraujas, nekal
tai pralietas, praplatina Tavo šventą ti-
kėjimą ir padaugina išpažintojų ir kan
kinių skaičių. Neapleisk jos, Viešpatie ir 
duok jai drąsos įr ištvermės. Amen. (Ak
vila, užbaigus maldą, keliasi ir eidama į 
scenos vidurį Teklytei sako): Vaikeli tu 
mano, kaip gi gerai, kad mes turime 
tvirtą, galingą, teisingą Globėją, tikrąjį 
Dkvą. Kaip gi laimingi esame, tikėdami, 
jog Dievas mato viską, žino visiką ir kiek
vienam atlygins už viską. 

TEKLYTĖ: Tai Dievas matė ii Ak
vilinėlės kentėjimus ir nekaltybę. Ir jei
gu ji žuvo, tai kodėl Dievais jos neapgy
nė nuo tų nedorų žmonių? Ir kodėl jų 
nenubaudė? Juk jie beveik kasdien kan
kina nekaltų žmonių tūkstančius. 

AKVILA: Kodėl Dievas pilnas geru
mo ir galybės tai daleidžia, aš tau, mažy
te, tuojau paaiškinsiu. Jeigu žmogaus gy
venimas baigtus! čia ant žemės, jeigu ne
turėtume nemirtingos sielos, tai galėtume 

* » i 

stebėtis ir net prieštarauti Dievui, kad 
blogųjų tuojau nebaudžia, o geriems ne
atlygina.' Tečiaus Dievas yra amžinas, o 
žmogaus siela nemirtinga, taigi turės bū
ti atlyginimo laikau ir nesiskubinant. Be 
togi Dievas būdamas neapsalkytai gailes
tingas kantriai laukia žmogaus pasitai
symo. Nei vienas piktadarys neištruks iš 
visur esančios Dievo valdžios. Doriems 
gi, kaip ir mano AkviKnėlei, atlygins Die
vas suteikdamas jiems amžiną laimę. 

TEKLYTĖ: A! Tai dabar aš supran
tu, kodėl tikrojo Dievo išpažintojai taip 
drąąiai ir noriai miršta už Kristaus tikė
jimą, 

AKVUzA: Taip, vaikeli. Jie už v a ^ 
landėlę kentėjimų gauna neapsakomai di
delį atlyginimą — dangų. Ten nebus jau 
nei skausmo nei vargų nei priešų. Ten vi
si mylėsis, skatinami kaskart dar didesne 
Dievo meile. 

* • 
/ TEKLYTĖ: Aš ir-gi norėčiau pakliūti 
dangun. Ir jeigu reiktų už tikėjimą mirti, 
noriai už jį mirčiau. 

AKVILA: Taip, Teklytė. Kas nori į 
dangų įeiti, turi kentėti čia ant žemės. 

TEKLYTĖ: Bet... (susflafkD). 
A^vTLA: Ką gi norėjai pasakyti, 

teklytė? Sakyk! O gal ko dar nesupranti? 
TEKLYTĖ: Atsiimnian, kad mano 

tėvas man labai žiaurus... 
(Bug daugiau) 

> 

I 
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IDR, A. K. RUTKAUSKAS! 
B 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4441 South TVestern . \ \ t n u c 
Telefonas La f a y e t te 4146 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 p o g 
>letų ir 7-8 vakarais . N e d ė l d i e - g 
kiais tiktai po pietų 2 iki 5 v a i . s 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiumiiiuiš 

Office TeL Blvd. 7820 fc 
•t Praneš imas 

i D . . M . T . S T R I K O L ' I S | 
S Lietuvis £> 
• GYDYTOJAS I R CHTRCRGAS g 

Perkėlė savo ofisą i Je 
0 4*01 SOUTH A S H L A N D A VE. {J 

• J V A L , : 10:30 iki 12; 3:30 iki 6 irįo 
, • 6:t0 iki 8:30 Ned. 10:30 Iki 12. g 

K a m . : 2914 VT. 43 St. £ 
0 Tel. Lafayette 263 į? 
•hi>ftflV>4»aaftii¥»y»ifnrys75g 
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TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIET C VIS DENT4STAS 

4*12 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

ralandos: nuo 9 ryto iki 0 vak,! 
sredeniis nuo 4 Iki 9 vakare, jj 

DR. P. ŠIMAITIS jį 
N A P R A F A T H 

Jydau Be Vaistu Ir Ue Operaci jos^ 
10737 S. Michlgan ave . 
N u o I lkl 12 vai. ryte. 

118 W. 45 Str. 
( P r i e Western Avenue ) £į 

f N u o 2 iki 7 vakare. v 

S 
Chicago.» 

DR. S. NAIKELiS 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Ofisas ir vyvenimo vieta: 
3262 South Halsted Street 

_ i t viršaus Univer. State Bank 
balandos: nuo 10—12 ryte: nuo 

-4 po pietų; nuo 7—9 vak. 
Nedėl iomis nuo 10—*• 
Tetefoaas Yards 2644 

DR" CHARIFŠETAI E 
{Perkėlė savo ofisą po numeriu 9 
,4728 SO. ASHLAND A V E M E į 

SPECIJALISTAS * 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Tai.: ryte nuo 10—12; nuo 2—5$ 
JO pietų; nuo 7—£:&0 vakare. į 
ledėMomU 10 Iki \. 

Telefonas Drczel 28S0 g 

DR. M. STAPUL10N1S 
NAPRAPATH 

Į GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emera ld Avenue 

19 Iki 11 ryte Ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
N u o 7 lkl 5 vaKare. 

DR. G. M. 6LASER 
P r a k u k u o j a SO meta i 

Ą Ofisas 3149 So. Morgan St., $ 
J fcertė S2-nd St., Chicago, IU .J 

SPECIJALISTAS 
£ Moteriškų, Vyriškų ir c h r o n i š k ų ^ 

8 lisą- 1 
S Ofiso Valandos: N u o 10 ryto 
3įiki 3 po pietų, nuo 6 iki 7 vak 
^Nedė l iomis nuo 10 iki 2 po pietų. | i 

Telefonas Yards 687 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel . Yards 094 

OFISO V A L : 
8 lkl 10 v. ryto. 1 iki S ir t iki 

J9 T. 
|TeL Naktimi • ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1294 

g,'©/®^'©,'®/©'®'®.'©.'©'®'® ®/®'®'&3>,"©/®'®'®®.'8'8-<^ 

Telefonas Von Buren 294 
Res. 1139 Indcpendence Blvd. 

DR.AJ.R0TH. 
Rusas. Gydytojas ir Chirurgas 
Speeijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

Valkų Ir visų chroniškų Mgų. 

VALANDOS: 1 0 - V l l ryto 2—S po 
pietų, 7—S vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

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

'&%/§/$•'&'&'§ &W§>% %% ®-'®'®%@®®<"®''®'®'®/®>® 

DR. R. G. GUPLER 
CHIRURGAS 

ivamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės] 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1713—241 
Res . Tel.: Midway 6512 

ŪKININKŲ MARGAS VA
KARAS. — PAVYKO. 

\m*» 
a 
i i 

i 

V . W . RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Oflsas Didmlestyj : 
29 South La Salto Street 

Kambaris 324 
Telefonas Central 5390 

Vakarais. 812 W. SSrd l t 
Telefonas: Yards 4681 
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ANTANAS A. OLIS 
(OLSZ L:\VS Ii i . J K ) 

A D V O K A T A S 
Veda bilas visuose te i smuose j$ 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn St., Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

S 
i 

Custer, Mich. — Vasario 11 
d. Šv. Antano Dr-stės svetai
nėj, Custer'io ir'Scottvillelo 
janninias surengė gražų va-
karą. 

Programas bnvo įvairus, tu
riningas. 

Pirmiausia choras sosidedan 
tis iš 30 asmenų, išlavintų, 
padainavo Amerikos ir Ldeta
vos ltįmnus. 

Kaz. Laiškinis pasakė eiles 
"Girtuoklio -ramybė." Ang. 
Daunoraitė padainavo "Aš lie
tuvaitė". J. Piušis pasakė ei
les "Rūpestis seno jaunikio". 
Ad. Grigas padainavo "Mer
gele mano my!ima , ,. 

Atvaidino gražią, juokinga 
komediją 'Ubagų akademija'. 
Buvo seni prof. Juiliko tėvai, 
draugas Vincukas ir penkios 
poros ubagų. 

Duetas Alena ir VI. Karbau
skai padainavo "Du broliukai 
kunigai". Kvartetas padaina
vo anglišką "Trouble by 
Ghosts". 

44Miškas ūžia" padainavo 
Ona Rakauskaitė. Kitą ang
liuką "The Desertei-" padai
navo šeši asmenys. Kitą ang
lišką dainą padainavo artistas 
Ilarry Figgins (jis &v. Anta
no svet. išpuošė), pianu akom
panavo Ver. Daunoraitė. Ant 
ištaro ir smuikos pagrojo H. 
Figgins, kartu su daina ir mo
nologu. 

BETIKSLĖ KOVA.^JAtTNI-l rių tikslas sekti Kristaus mok-
MO BTVERMfi. 

Clevelmd, Ohio. — Dabar-
tiniu laiku, kurį tik paimsi lai
svamanių šlamštą (laikraštį), 
ten matysi vedamą kovą prieš 
vietiflj katalikiškąjį jaunimą, 
kuris nuo senai yra susispie-
tęs į dvi grupi: T. Ch. Drau
giją ir L. Vyčių 25 iq>. Jau 

(nuo kelių metų laisvamanių 
yra vedama kova prieš L. V. 
25 kp. Paskutiniu laiku pra
dėjo nuolat kandžioti JT. Ch. 
Draugiją. Ką jie mano at-

Psiektil Pasitarnauti dailei! 
Padaryti gero tautai! Ne. Jų 
norams vadovauja pavydas, 
kuris juos apjakina, neduoda 
galimybės jiems matyti jau
nimo nuveiktų gerų naudingų 
darbų. \ 

slą, kovoti už Lietuvos laisvę. 
Kas mąsto ir mato, tas su
pras jų taisomas pinkles ir) 
taikomas katalikiškam jauni
mui, nors tie klastininkai ir 
yra save pridengę katalikyste. 
Jaunime, budėk! 

Jaunimo ištvermė. 

Lai visi fanatikai-veidmai-
niai rėkia kiek tik gali, lai 
šmeižia meluodami apie jauni
mą. Jaunimas turi daug dau
giau ištvermės, negu laisvama
niai blogų norų niekint jauni
mą. 

Jaunimas ištvers. Blogų 
žmonių norai neįvyks. Kaip 
mėnulis su šypsena \šviečia 
tam šuneliui, kurs loja ant jo, 
kaip saulė vienodai šildo vi
siems, taip ir tu jaunime sa-

LIET. DAEB. SĄJ. APS. 
SUVAŽIAVIMAS. 

Liet. Darbininkų Sąjungos 
New Yorko ir New Jersey Ap
skričio suvažiavimas įvyks 
kovo 12 d. š. m. 1 vai. po pie
tų, Hautmano svet. 756 Har-
rison Ave., Harflson, N. J. 

Koresp. 

Jei nori turėti pasaulio ži
nias prieš akis, tai visą tą 
jums suteiks d i e n r a š t i s 
" D R A U G A S " 

LIETUVIŠKI KRUTAMI PA
VEIKSLAI GENA VAITAS 

GYVENIMAS. 

Antraip ė m u s , laisvama-'vo priešams daryk gerai, lin-

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

D r . M . Stupnickiį 
3107 So. Morgas Street 

CHICAGO. ELUirOIB 
Telefoną* Yards 5032 

1Valandos: — S lkl 11 Ii ryto: 
6 po pietų lkl 8 Tak. Nedėllo-

lkl • ral . rakar* noo 
Į^iĮ^m^Ą^^tĘ*^^*^^*^**^^* . ! • * ! J « l . l « 3S» 

? 
DR. A. L YUŠKA 

1900 S. Halsted Str., 
TeL Canal S U S 

Valandos: l t ryto lkl 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 6Srd Str. 

TeL Proepect 3488. 

« f » « — i ^ — M — » ^ — » . l i. . ^ » » — — w ~ m j ~ 

VeL Canal 257, Vak. Gamai a i 18 Į 

OR. P. Z. ZAUTORiS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

OhirnrgM 
1821 Sooth Halsted Street 

Valandos: 10 tkl 12 ryta: 1 lki4 
po platų: I iki 9 vakare 

į— • • • • • » • • • • • » « » > » « « » » i » Į 

i a A j B A t * « 
Tel. Boulevard 2160 te 

DR. A. J . KARALIUS 1 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

-3303 S. Morgan Str. 
3 CHICAGO, H X 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

H K T U V I S ADVOKATAS 
i D l e n . : R. 511-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 8096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 

| Roseland Tel . Pul lman 6377 
t - . . . . . . - , - . . . - - . . m jį 

• Tel. Randolpb 2898 

A. A. S L A K I S ! 
ADVOKATAS 

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

l t South La SaUe Street 
Room 1303 

Įva landoą: 9 ryto Iki 5 po pietų \ 
Namų Tel. Hyde Park 8395 i 

• » » » » » ^ » » » » » » y 

(Telefonas Ganai 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
[Generalis Kontraktorius, Btaty-
[tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

(Dr. L L M A K A R A S j 
LietuTis Gydytojas 

tOftoae l t t O # B. 
ta Chirurgas ! 

A v e . ) 
J V a L l t — 1 8 ryte: 3 — i p o pietų, J 
^ « :S0—8:8t vai. vakare. 8 : 1 0 — t : i i vai. 
{Res idencUa: 10638 Pe 

TeL Pu l lman 848 ir 
Perry Ave . 

Pull . 849 

• T e l e f o n a s Boulerard 413t 
* -

"^^ A. Masalskis! 
9 Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves - _ 
tuvese, kriks-iK 
tynose Ir kituo
se reikaluose 
Kainos prielna-
mos. 

$3307 Auburn Ave. Chicago. 

i»JMiiimiii!!:iiini!»umuiiHinmiiiniini 
S. D. LACHAWia 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi 
Sgiausla . Reikale meldžiu atsišau-
į k t i , o mano darbu bosite užga
n ė d i n t i . 
= 2 3 1 4 \V. 23rd PL Chicago, D L S 

Telefonas Canal 2 1 t 0 
UUUlIUlIUlUIlUIUlUlilIllIlIUIIIUIIIUllUI 

Parėdė ožį avies kaily j ir 
uždėjo jam briedžio ragus. 
Kupeius jį nusipirkęs negalėjo 
pavesti. Tada pasikvietė neg-
nj i^agelbon. Tag labai prijuo
kino žmones. f 

Sekė lietuviški tautiški šo
kiai. 
, Sekstetas padainavo "Ei
sim, broleliai mano". 

Programos vedėju buvo 
Kaz. Daunoras. Jis paaiškino, 
kad ftv. Antano Dr-stė yra nu
tarusi svetainę dykai duoti 

| tautos ir Bažnyčios reika
lams, ar tai mitingams ar ba
liams. Tuomi draugija parodo 
savo kilnumą. Žmonės' tą pra
nešimą pasveikino gausiu del
nu plojimu. 

Vakaro vedėjas taipat pa
aiškino-apie Lietuvos Nepri
klausomybės dieną, vas. 16 d. 
ir užkvietė vistfs tą dieną su
sirinkti ir ją tinkamai pami
nėti. Visi sutiko susirinkti, ma 
tyt karštai tam reikalui atjau
tė. Pasirodė tėvynę mylinti 
žmonės. 

Užsibaigus programai te
sėsi šokiai iki vėlumui. 

Vakaras puikiai nusisekė. 
Dalyviai programoj savo už-| 
duotis atliko kuogeriausiai. 
Juos lavino p-lė 0. Rakaus
kaitė. Ji daug tame reikale 
pasidarbavo ir pati rolę vaidi
nime turėjo. 

Žmonių Susirinko skaitlin
gai. Tikietu. parduota 364, o 
programoj dalyvavo dar 30 
asmenų. 

Čionai, tarp ūkininkų tai 
pirmas toks lietuvių vakaras. 
Aeiu visiems prie jo prisidė
jusiems. 

To vakaro pelnu galės apj 
mokėti už tos svetainės is-f vaisiai bedievybės apaštalų. 
puošimą. 

Ten buvusi, 
Veronika Daunoraitė. 

niai norėjo katalikiškąjį jau
nimą susivaryti į savo gar
delį, bet tas nepavyko, tai da
bar ėmė naudoti paskutinį bū
dą — šmeižimą. Tai jų pas
kutinės metodos bandymas. 
Ne ką laimės. 

"Dirvos" agentų intrigos, v 

<*Dirvo8,, agentai kelia di-
džiausį šauksmą prieš L. Vy
čių narius. Juos vadina ' * Cle-
veland Vyčiais. , , Anot įų, 
tie "Clevelando Vyčiai'' nuo 
senai yra galingi, tai reikia 
sunaikinti, kad jų nebūtų. Tai 
vaikiškos svajonės. Pasauly 
nėra dalyko, kuris butų amži
nas. Kas kitaip tvirtintų, tai 
tas nežinotų pasaulio istori
jos. Jeigu L. V. narių skai
čius sumažėtų, tai tame nebū
tų "nuopelnas" "Dirvos" a-
gentų. Paimkime Chicagą, 
Bostoną ir Brooklynąv ten ro
dosi turėtų būti L. V. kuopos 
didžiausios, turint tiek inteli
gentėlių jėgų, bet taip nėra. 
KodeT? Dėlto, kad ten L. V. 
nariams yra per gerai, nes tu
ri užuojautą katalikiškų laik
raščių. Čia visai kitaip. Nuo
latinės atakos bedievių spau
dos. Tas ir duoda galimybės 
vyčiams būti budriais.... Pa
žiūrėkime į medžius. Medžiai, 
kurie auga retai, nuolatos vė
jo pučiami, tie yra stipres
ni už tuos kurie auga tanku
moje. [Tas pats su jaunimu, 
pas kurį pasišventimo nesto-
ka. 

Nuduoda * lgerais katalikais,'' 

'' Di rvos'J korespondentai 
rašydami ką nors apie katali
kų jaunimą, nepamiršta pasi
sakyti, kad einą į bažnyčią ir 
esą "geri katalikai." Gali
mas daiktą^ kad eina į baž
nyčią. Bet su kokiu tikslu? 
Kas link ją katalikystės, tai 
nėra reikalo daug ir kalbėti. 
Geri katalikai nebernauja lai
svamaniams. Jeigu mato ką 
blogo tarp katalikiškų organi
zacijų, tai eina į tarpą ir ša
lina tą blogumą. Antras pri
rodymas, kad tie žmonės su 
blogais norais, tai kad gėdisi 
parodyti s a v e visuomenei 
Save "šventais" pasivadinę, 
kitus purvais apdrabstę, net 
nepasirašo pavardės. Tai mo
kančių šiek\tiek rašyti, bet 
nustojusių doros, kultūros..^, i 

Jie patys būdami tautos prie
šais, katateky»tė« griovikais, 

. T . t •;„ W I A „ + , , «c l m I 8 1 ° 4 Bennett Avenue, 
tai kaip-gi ne mylės tuos, ku- Telef> g , ^ 6 h o r e 6762> 

kėk jiems pasigailėjimo, o ne 
bausmės. Su laiku jie susi
pras. Jaunime! Nenustok 
dirbęs naudingą darbą žmoni
jai, dar daugiau tautai. Vengk 
klaidų, kurios žemintų jūsų 
kilnią idėją, rodykit gražų 
pavyzdį kitiems, ir ieškokime 
dvasiai tobulybės savo obalsy, 
tarnauti tautai ir Bažnyčiai. 

Jaunuolis. 

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

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

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

Liet. Teatro Bendrovė 
Vedėjas A. Lukšis. 

DARBININKŲ VAKARAS. 

Oambrijige, Mass. — Vas. 5 
d. š. m. Liet. Darb. Sąj. vie
tinė kuopa surengė margą va
karą. Vaidino veikalą "Kup
rotas oželis". Prie to buvo 
dainų, monologų ir kalbų. Lie
tuvos Darbo Federacijai, aukų 
surinko $55.31. 

Koresp. 

KAIP JUSĮJ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, P&ilsta akįs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu 
ri pirmiausia pasiteirauti m a 
no 16 metu- patyrimo, kuris 
suteikė tamistai geriausia, pa 
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 

H kertė 18-tos gatvės; 8 lubos 
Kambarys 14-15-16-17 

Viršui PLATI"S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto lkl 9 
J va. Nedėl iomis nuo 9 ryto Iki 

l t dien. 

Pamėg ink i t / ^aujo. 

Rujfles 
Su užregistruotu v*isb«i«nkHuSuT. Vmimt. 

l'uUu'.n Biure. 

Paujamo mėlyname pakelyje. 

Visos tvirtos, gemalus užtnufian-
£ics ypatybės Siame vaiste įdėtos, 
• u priemaiša priimniai Švelnaus \ 
kvCpalo. 

Rnffles yra tanai paveikiantis 
pi eitfkanu paSal int o jas — begaliniai 
paikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau-
siaiypataL 

ApUokose 
parsiduoda 
po 65 c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 

— "• a 

%JJ$MNDWiff 
Mr\!THY-SCAir 
i t, XIikiAN i i 

L Bl I į 
BROOKLYN 
S K W VOMK L " 

~—e 

per paštą 
tiesiog i i 
labara-
torijos. 

Būt inai 
re lkaUn* 
kitę 
Šitokio 
pakel io . 
Žiūrėkite , 
kad butą 
INEABO 
• a l s - N 

b a t e n U l s . 

Šiandie Pinigų Kursas! 

Siunčiant Lietuvon per mus: 
56 centai už 100 Auksini} 

— aifear-
182 Auks. ui vieną Dolerį 

Pigesnis keršas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pr is tatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacturiug 
District Bank 

State Bank—Clearuig House 
Bank. 

1112 West 35-th 8tre%t, 
Turtas $6,000,000.00 

= 

5=*: . ' "i 

t Ros. TeL Cicero 3656 
Ofiso TeL Cicero 49e 

DR. J. SHINGLMAN 
1828 80 . 49 Conrt 

N. B. Cor. 49 Conrt Ir I I Str.< 
ant viršaus vaistyničioa ^ 

*a 

-Te le fonas Yards 1138 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 
R A B O R i r S I R i 
Balsamuotojas 

Tūrių a u t o m o - ^ 
bilius v i sok iems^ 
reikalams. Kainai 1 

prieinamos. 

3319 Auburn | 
'Ave. Chicago .f 

= 

TeL Lafayette 4888 

- > E I 

Gera sveikata yra verta auk
sinių dolerių, kiekvienas iš

mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain-
£ x p e l l e r i o , kuris yra seuu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
E liaukite su Inkaro vaisbažen-

Kaina 3 5 c . ir 7 0 c . aptie-
arba pas. 
F. AD. RICHTER * C0. 

104-114 So. 4th St. 
Broofclyn. R. Y. 

ANT PARDAVUBfO. 
Southsidėj 5 kambarių namas su 

vana 300 pėdų žemės, garadžius, 
vaisingi medilai , parsiduoda pigiai. 

A. E . LEWIS, 

S-

PLUMBING 
Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YCfiKA 
3228 W. 38- th Street —a 

Terpentinas 
Panaikina 

Rumatizmą 
Sustabdyk tą rumati§ką skaudėjimą 

tuojauat Segii l Turpo, Turpentinc 
Ointment išvaro i i lauk! Turpo ir 
rumatizmas nesutinka, kuomet Turpo 
ate ina ta i skausmas apleidžia. 

Nėra kito tokio greito palengvin
tojo kaip terpentinas, š i s naujas 
Turpo išradimas yra ta ip sutaisytas, 
kad stebėtinai greitai išvaro skaus
mą . Išs i tepus krutinę, ar gerklę, kaip 
tik ga l ima užuosti . 

Turpa išmuža rumatiškus skaus
mus iš jūsų systemo! Palengvina 
skaudamai g-erklei, šalčiui branchitis, 
lumbago, neuralgijos ir kataro. N e -
puslėja ir nedegina. 

Kam-gi kentėt i? Tegul Turpo pra
šal ina skausmus. Nebūk be Turpe-
ntine Ointment, kuris turi savyje 
Menthol irt Camphor. Turpo — 80c. 
ir 60 dėžutei. 

The Glessner Cojtnpany 
F iud la j , Ohio. 

HBIONAS ir MICMEVICZ, Ved. 
(•eriaiiMH siuntimas pim^ų, 

laivakortes, pašportai ir r.t. 
N* »i \ t c i . i i š \ v 

t a I M . i l c . I ' a s k o i o - . . 
I i i a u r i n a i h i . t . 

809 * . i5!h St. arti S Kaisted St. 
Tel tfoulevarrf 611 

v ^ ) j u i - > • ' * 1*1 t Ki>.»i:ena. 

N e a iki •> j"» ' >etų. 

DR. A. E. MILLER !S 
GYDYTOJAS Ir CHTRrRGAS 

Ofisas 4454 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1915 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po pi et. Ned. 12—2 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Naftttoiai 

Žį šaukimai Lafayette 1106 
»w*o'o'owwwrr*o-o'fci 

PAIEŠKATJ SAVO PUSBROLIO 
JONO ŽILINSKO paeinančio iš Su
valkų red. Kalvarijos parap. Brazavo 
kaimo. Apie 6 metai atgalos gyveno 
Ansonia, Conn. Sim pats arba kas a-
pie ji žinotų praneškite šiuo adresų. 

Vincas Birgalis 
2852 W. Pershfng Rd. 

Chicago, m . 

VALENTINE DRESMAKTNO S COLLEGES * 
2407 W. Bladison, 1850 M. WeUs,J 

8905 S. Halsted Streets ^ 
187 Mokyklea Suv. Valstijoje. 

Moko Siuvimo, ' Patternu kir
pimo, Deslgning bizniui Ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais a t - f 

įmokėjimais. Klesos dienomis i r * 
•vakarais. Reikalaukit knygelės. 
įTeL Seeley 1848 

SARA PATEK. pirm. 

REIKALINGOS PRITYKĘ 
MERGINIS del išrinkimo vilno
nių atsišaukite 

B. COHEN & SONS 
1100 West «2-nd Str. 

Pamatykite JM>. )rVilliams 
; į JL-.1,. '..-:1 • • 13 f JJLL — j a 

EXTOA BARGENAS i. 
Parsiduoda bušerne ir grocerne su 

namu lietuvių ir visokių tautų ap-
gyventoj vietoj. Biznis cash, turi 
būti parduota greitu laiku, nes sa
vininkas važiuoja Lietuvon. Atsišau-
ki t : 

"DRAUGO" Ad^minlstracija, 

2334 So. Oakley Ave. 
<J. J.) 

PARSIDUODA 

bučerne ir grocerne lietuvių apgy-
ventoj vietoj. Pardavimo priežas
tis, savininkas turi 2 bizniu. 

Atsišaukite: 
1505 S. 49th Ct., . . . . Cicero, 111. 

• ' . • 1 * . , ' , • , . I ' I a : , , — 

ANT P A R D A V I M O 

Parsinuoda labai pigiai moderniš
kas namas su visokiais j taisymais. 
Pardavimo priežastis, savininkas va
žiuoja i Europą. 

Atsišaukite tuojaus: 
2128 W. 23rd St., Chicago, 111. 

ES.TRA CICERO, DLL. 
Ant pardavimo namas dviejų aukš

tų, apačioj vieta krautuvei pagyveni
mui. Arti l ietuvių parapijos. Vėliausi 
įtaisymai; gazas, elektra, maudynė ir 
t. t. Turime greitu laiku parduoti. 
Priežastis valuojame> Lietuvon. 

Jonas J u a c m s 
1445 So. 50-tti Ave. Cicero, DL 
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REZIGNAVO TEISĖJAS 
LANDIS. 

/ 
Iš užimamos vietos atsista

tydino Chicagoje federalis tei
sėjas Landis. Kovo l d. jis at
sisveikins su teismu. 

Tesėjas sako, kad jis turįs 
užtektinai darbo su "base-ba-
llininkais, , , nuo kurių per me
tus ima 50,000 dol. atlygini
mo. 

PRIE BRANGENYBĖS 
CHICAGOJE PRISIDEDA 

MIESTO VALDŽIA. 

Tog valdžios galva yra miesto 
majoras. 

die turi čia auksinius laikus. 
Tai gerai turėtų atminti visi 
piliečiai, kurie savo balsais 
renka miestui valdininkus. 

Kovo 21 d. Chicagoje įvyks
ta "primary" balsavimai, gi 
pavasarį rinkimai. 

Ta baisi padėtis Chicagoje 
būtinai turi pasibaigti. Turi 
pasibaigti čia politikieriams 
auksinis gvvenimas. £Furi gry-
žti normaliai laikai. Taigi, 
piliečiai turi pabusti ir imtis 
darbo. r 

MOTERŲ VAKARAS. — 
KOMEDIJOS. 

Chicagos miesto majoro val
džia, kaip visi pripažįsta, kiek
vienam čia įsiėdė ligi pat gy
vojo kaulo. Nes kas metai čia 
mokestys vis didinamos ir tam 
didinimui nesimato jokio ga
lo. Pasirodo, kad šiandieni
nių Chicagos politikierių, ku
rie valdo miestą', obalsis yra: 

V;«»Jšleisti kuodaugiausia pinigų, 
gi miesto gyventojai tai visa 
užmokės. 

Dėlto politikieriai šiandie 
čia turi puikius laikus. Nes 
kaip jiems tinkama, taip jie 
didina mokestis. Sumokėti 
gyventojų pinigai menknie
kiams išleidžiami. Kad tuo-
tarpu reikalingiems daiktams 
pinigų trūksta. 

Miestas grimsta į didžiau-
sius nešvarumus. Vietomis 
gatvaitėmis del krūvų pelemj 
ir blešinių negalima nei pra
važiuoti nei pereiti. Kai-kur 
gatvėse baisus purvai, Dau
gelis apgyventų gatvių neturi 
reikalingų naktimis žiburių. 

37 milionai daugiau. 

Gi žmonės moka mokesčius 
ir nežinia kam jų sumokami 
mokesčiai pavartojami. Pas
taraisiais laikais dažnai mie
sto ižde pinigų net pritrūksta. 
Paskirtu laiku miestas neturi 
kuomi apmokėti savo tarnau
tojus ir darbininkus. 

Tik pagalvokite. Šįmet Chi
cagos gyventojai turi išmokė
ti suvirs 37 milionus dolerių 
mokesčių daugiau kaip per-
niai. Gi sulyginus su 1914 
metais, čia mokestys padidin
tos pusantro karto daugiau. 

Tai nėra joki juokai. Nes 
padidėjus mokestinis, čia pa
brangs žmonėms gyvenimas. 
Del aukštų mokesčių daugelis 
gerų žmonių bus priversti ap
leisti Chieagą ir persikelti gy
venti kur kitur. 

Tiktas vargas. 

Kuomet federalė vyriausybė 
ir kiti miestai energingai ko
voja prieš brangenybę ir to
dėl kiek yra galima mažina iš
laidas, Chicagoje veikiasi kaip 
tik priešingai. Čia pati mies
to valdyba su majoru prieša
ky ne vien nepakelia kovos 
prieš brangų g^enimą, bet vis 
dar labiaus apsunkina gyven
tojus naujomis mokestimis. 

Aukštesnės mokestys reiškia 
brangesnį maistą, brangesnes 
samdas ir brangesnį abelnąjį 
gyvenimą. 

Tari pasibaigti 

Chicagos politikieriai šian-

N-orth Side. — Vasario 12 
d. 1922 m. Šv. Mykolo par. 
svet. Moterų Są-gos 4 kuopa 
surengė gražų vakarą. Buvo 
labai daug juokų. 

Veikale "Vargšas Tadas" 
roles turėjo: Vargšo Tado P. 
iMaskolaitis, Marė, jo žmona 
E. MartLnaitė, Pranas gydyto
jas A. Rugienis, Verutė, tar
naitė O. Paliuliutė. Visi ar
tistai savo užduotis atliko 
kuogeriausiai. Juokų daugiau
siai padarė "Vargšas Tadas". 
Žmogui turinčiam tokius ga 
bumus, reikėtų daugiau sceno-
fje pasirodyti. Viršminėtas vei
kalas perstatė girtuoklio žmo
gaus gyvenimą. 

Moterims turinčioms gir
tuoklius vyrus, geras pamo
kinimas. Žinos kaip padaryti 
juos blaivais ir dorais, ypatin
gai tuos, kurie mėgsta mun-
šainę gerti tokis veikalas tai 
tikra mokykla. 

"Kuproto oželio" roles tu
rėjo sekantieji: Onytė — J. 
Rutkauskaitė, Jonelis A. Ru
gienis, motina O. Ančikaičintė, 
piršlys J. Šlajus, našlio Ado
mo role neteko sužinoti. 

Apie gerą rolių atlikimą 
reikėtų daug puslapių prirašy
ti, ypatingai J. Rutkauskaitė 
ir A. Rugienis turi tikrus 
scenos gabumus. Vaidinimas 
labai gražiai pavyko, ypač 
kad dar su dainomis. Tas yra 
retenybė tarp lietuvių. 

Viršminėtas veikalas persta-
to, kaip jaunos mergaitės rin
kdamos sau jaunikį daug ty
čiojosi iš savo vaikino ir be to 
dar turi nemažą ir kuprotą o-
želį. Tas veikalas yra labai 
naudingas jaunimui ir daug 

BRIDGEPORTIEČIŲ DOMEI 

pamokinantis. Jeigu butų kur 
' dar įkarta statytas, tai vertėtų 
kiekvienam i* kiekvienai pa
matyti. "Kuprotas oželis" 
perstato tikrą lietuvių jauni
mo gyvenimą. 

Didžiausia garbė, A. L. R. 
K. Moterų Sąj. 4-tai kuopai. 
Kaip matyt viršminėtoji orga
nizacija kelia apšvietą, duoda 
kursus valgių gaminimo, ran
kų darbų mezgimo, % siuvimo 
kas tik naudinga lietuvių tau-
tai. . 

Jos moka ir veikalus vaidi
nimui pririnkti. Valio moterų 
Sąj. 4 kuopa. 

Jonukas. 

"DARBININKAS M 

" Draugo' * ofise galima gau
ti Lietuvos Darbo Federacijos 
organą "Darbininką", savai
tinį laikraštį išeinantį Kaune 
j i s uoliai gina darbo žmonių 
teikalus. Jame yra įdomių pa
siskaitymų. ~ w . 

PRANEŠIMAI. 

NE TAIP KAIP PRIVA 
LSJO. 

> 

Bridgeportas. — Kultūros 
vajus ne taip čionai pasirodė 
kaip privalėjo. 

Galima sakyti, kad Bridge-
portas yra dideliausia koloni
ja visoj Amerikoj. Čia yra di
džiausi vertelgos, verti deset-
kais tūkstančių. Bet kuomet 
priėjo prie aukojimo tai tik 
bemaž vieni darbininkai savo 
kišenius iškratė. Ir kiek te-
sudėjomej Čia gal galima už 
tai kaltinti savo vadus. Ne
parėmė Kult. vajaus kaip rei-
kejo. 

Dar kaž-kodel atskaitos to 
vakaro aukų nėra paskelbtos. 

v. a. 

Lietuvių Dukterie Amerik. kliu
dąs rengm labai iškilmingą balių 
•įtf šokius. Tas linksmas vakarėlis 
bus vas. 22 d., §. m. Leo XIII, 
K. of C. Bldg., 820 W. Garfield 
Blvd. Lengvai galima surasti, va
žiuok iki 55-tos ir Halsted gt. 
Y Į Sį kliubą Lietuvių Dukterų 
Amerikoje yra susibūrusios beveik 
visos inteligentės mergaitės, to-
delei visi atsilankiusieji bus man
dagiai priimti ir busite patenkinti. 

To vakarėlio visas pelnas skiria 
mas labdariams, našlaičiams. 

Lietuvių Dukterų Am. kliubas 
nuoširdžiai prašo visuomenę pa
remti savo skaitlingu atsilankymu ,̂ 

Amega. \ 

f'VAl̂ DOVO SUNŪS" REPE
TICIJA. Turntieji roles Šiame 
perstatyme visi privalo pribūti 
(ftnt repeticijos pirmadienio vaka
re, vasario 20 d. Nev liau 8:30 
Tai. vakare. 

Repeticjos laikomos Dievo Ap
vaizdos parap. svetainėje. 

J. F. Balsis, režisierius. 
i' / I Į 

Dienraštį «' DRAUGĄ'' galima 
gauti pas 

P. BALTUTĮ 
jo krautuvėje su pašto 

s k y r i u m 
901 W. 33rd Str., Chicago 

Dienraštį "DRAUGĄ" gali
ma gauti ofise: 

LITH. SALES CORP., 
3313 So. Halsted Str. 

PAIEŠKOJIMAS. 
A5 Barbora Silinglenė, paieškau sa

vo brolių: Adomo. Pranciškaus Ir 
Stanislovo Radzevičių; taipgi Ir se
sers Antaninos Radzevičiūtės, po vy
ru Steponavičienė. Kaip 15 Lietuvos 
išvažiavo jau 20 metai. Prieš karą 
gyveno Chicagroje, kiti Bostone. 

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

Mano adresas; 
Barbora šUingienė. 

Šaukėnų miestelis, 
Šiaulių Apskritis 

UITHUANIA 
— — — _ _ _ M _ _ _ _ _ _ _ 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
I Š T A I G A S . " " " 

' PERKŪNAS." 

Jau atitrenkė į Chicagę, juo
kų ir satyros laikraštis "Per
kūnas". Jį galima gauti 
"Draugo" ofise. ŠLS numeris 
įdomus/Jame yra daug jubkų. 
Kaina tik 15c. 

DIDŽIAUSIA IR SMAGIAUSIA 
EKSKURSIA LIETUVON 

CUNARD LINIJOS LAIVU 
A Q U I T A N I A 
Iš New Yorko Klaipedon 

$108.oo 
Cunard Linijos laivų kompanija rengia lietuviams ekskursiją kovo (Mareli) 21 

dieną. Kelionė bus labai paranki, nes del didesnio patogumo lietuviaį keliauninkai 
bus pristatomi iš New Yorko iki Klaipėdos. 
ŠIOJE KELIONĖS UŽTENKA TIK LIETUVIŠKO PASO (PASPORTO)^ 
KITŲ VALSTYBIŲ VIZŲ ANT PASŲ VISAI NEREIKIA. 

Amerikos lietuviai, norėdami grįžti Lietuvon apsigyventi arba tik pasisvečiuo
ti, nauduokitės nepaprastą proga ir tuojau reikalaukite smulkesnių informacijų iš 
LIEfTUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS, KURI PAGELBĖS JUMS SUTAUPYTI 

KELETĄ DOLERIŲ. ' 
Laiko liko nedaug, todėl šiandien para šykit mums laišlą arba ypatiškai atsilan-

kykit į mūsų ofisą. 
Su Lietuvių Prekybos Bendrovės ofisu susitarę nesigailesit, bet šiur keletą dole

rių laimėsit. , 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
414 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS. 

IŠ LIETUVOS KALENDO
RIAI. 

CICERO, ILL. — šv. Kazimie-
ro Akademijos Rem. 9 »k. svar
bus mėnesinis Jfashnnkimas įvyks 
vasario 20 d. Šv. Antano par. mo
kyklos kambMįr, 7:30 vakare. 
Baug narių y*a neužsimokėjusių 
mokesčius, todėl meldžiame atsi
teisti ir nepamiršti kiekviena na-
r]S atsivesti naujų narių. 

Valdyba. 

PASTABA: Iš New Yorko iki Kauno, važiuojant per Klaipėdą kaštuoja $109.00 
Karo taksai $5.00. 

mmmmmmmmmmm* 

"Drauge'' galima gauti iš 
Lietuvos atėjusių šių metų ka
lendorių, kuriuose yra labai 
gražių pasiskaitymų ir infor
macijų. 

Kauno Kalendorius 100 pusi. 

Darbo Žmonių Kalendorius 
158 pusi. . . . 25c. 

Lietuvių Kalendorius . 96 
pusi 25c. 

VIEŠA PADĖKA. 

Nuoširdžiai tariame ačiū gerb. 
klebonui už gražias gedulingas pa
maldas laikytas laidojant a. a. 
Stanislavą Jovaišaitė, gerb. kuni
gams J. Statkui, I. AlbaviSiui, J. 
Skripkui, A. Martinkui, vargonin-
kui J. Sauriui, J. Ramanauskui, 
Lietuvos Benui; draugijoms: Mer
gaičių Nek. Pras. Šv. Mar. Panos, 
Šv. Jurgio parap. "Kanklių" cho 
rui, Liet. Vyčių 16 kuopai, Šv. 
Onos, už prisiuntimą gėlių. Taipgi 
visoms giminėms, draugams pažįs
tamiems už prisiųstas gėles, daly
vavimą laidotuvėse. 

Dar kartą tariame ačiū. Tegul 
Dievas jiems užmoka už geras šir
dis. 

Nuliūdę 
Ona Jovaišienė, 
Elena Jovaišaitė. 

CICERO, ILL. — Liet. Darb. 
Sąj. 9 kp. susirinkimas įvyks pir
madienio vakare, vas. 20 d. 8 vai. 
ftv. Antano parap. mokyki, kamb. 
Visi nariai malonėsite atsilankyti. 
Yra iš centro ^risųsti kalendoriai 
Taipgi kurie neužsimokėjot teik
sitės ateiti ir užsimokėti. Taipat ir̂ j-g 
norintieji prisirašyti ateikite j 

Valdyba. 
•N 

• ." •"* •" •" . • 

susirinkimą. 
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LIETUVIŲ AT YDAI! ! 
Siunčiu 

PINIGUS LIETUVON 
ir visas dalys pasaulio, greitai, ir teisingai, tie-

v siog per Lietuvos Ūkio Banką, kuri turi savo 
skyrius ir įgaliotinius visoj Lietuvoj. Pinigai 
yra išmokami į trumpiausį laiką per pačta, 
arba bankos skyrius ir kantorus, be jokio ati
traukimo. 

INCOME TAXES. 
Kožnas žmogus uždirbantis $1.000 

arba daugiau Ir kožnas vedęs gyve
nantis su žmona $2,000 Ir daugiau 
turi išpildyti blanką nors Ir nereiks 
teksu mokėti. Kožnas bizneris turi iš
pildyti blanką Paskutine diena Ko
vas (March) 14-ta 1922. 

Patarnavimas mažas. Panedėllo, U-
tarniako, ir Pėtnyčioj nuo 7 lkl 9 
valanda vakare. Juozapas Astrauskas, 
1080S Edbrooke Ava.. Chicago. Re
zervacijos paskirtam laikui. Nelauk 
paskutinės dienos nes bausme nuo 
$5 iki $1,000 už neišpildima ant laiko. 

bL, (Adv.) 

Temykite! 
Knygos iš Lietuvos, 

LIAUDIES TEATRAS — NERVAI — 3-jų veiksmų 
^ komedija. Dalyvauja 8 asmenys. 84 pusi., didelis 

forataa. Vertė J. S. Kaina 40c. 
GYVENIMO AKORDAI. — Parašė Vaidiliutė. Puslapių 

163. Gražus pasiskaitymai. Graži išvaizda. . . . . 50c. 
BOTANIKOS VADOVĖLIS. — Vertė Vilkaitis. Joje 

aprašyti visoki augalai. Paduota 136 paveiksle* 
liai. Puslapių 63. Labai naudinga knyga 50c. 

GERŲ IR BLOGŲ RAŠTŲ SKAITYSIĄS. — Parašė 
Dr. A. Maliauskis. 82 puslap. Ji nurodo kaip pa-, 
sėkmingai naudotis spauda ". 15c. 

DID2I6JO KARO U2RASAI. — Parašė Pr. Žadeikis. 
I dalis 164 pusi. su keliais paveikslais. Joje ap
rašyta įvairus atsitikimai karo laiku Lietuvoje nuo 
1914 m. iki 1916 m. Kaina : . . . . 50c. 

VEIDRODĖLIS. — Esmaitis. Jame telpa priešinių rin
kinėlis paišybos pradžiai. Kas nori-išmokti piešti 
įvairius daiktus, teįsigįją šią knygą kaina . . . . 70c. 

VARGELIŲ ŽIEDAS. Eilų rinkinys. Surinko R. Ži-
burifas. Kny£a 52 pusi 25c. 

TIKAJIMO KLAUSIMAI. Parašė kun. J. Gerutis. 
Tas labai svarbi knyga, kiekvienam reikėtų ją įsigyti. 
230 pusi. ~ 75c. 

ODESĖJA. Homero veikalai. Tai labai gražios eilės iš 
senovės graikų gyvenimo. Vertė D-ras J. Ralys. 292 
pusi $1.50 

DUONELAIČIO RAŠTAI. Mokykloms parinko ir pa
aiškino M. Biržiška. Pirmoji dalis: ištraukos ir priedai. 
Antroji dalis: Duonelaičio gyvenmas raštai ir kalbos pa
aiškinimai. 202 pusi. Kaina ~ $1.00 

Iš Lietuvos gavome šių metų la<bai puikių kalendorių. 
Juose yra įvairių įvairiausių pasiskaitymų ir inforofadjų 

KAUNO KALENDORIUS, 100 pusi. kaina . . 25c. 
DARBO ŽMONIŲ KALENDORIUS 158 pusi. 25c. • 
LIETUVIŲ KALENDORIUS, 96 pusi ^ 25c. 
VAINIKAI, naujesniosios poezijos antologija. 
Spaudai paruošė. K. Bunkis. 230 pusi. kaina $1.00 
Ši knyga labai gražios išvaizdos. Joje telpa žymesnių

jų mųs tautoj poetą* fotografijos ir jų eilės. 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY, 
2334 So, Oakley Ave., Chicago, H. 

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

Parūpinu pašportus ir visus kitus reikalin
gus dokumentus del vežiojančių į Lietuva. 

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

Užlaikau krautuvė knygų, maldaknygių di
delių šaltinių, Balsas Balandėlis, Mažas Auk
so Altorius, Aniolas Sargas, Vainikėlis. 

JOHN P. BUDGINAS 
4549 SoutJi Hermitage Avenue Chicago, Dl. 
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^niHHHIIHIMUHHmilim^ 
Pulkus patarna
vimas visiem pa 
sažerlam. Geri , , 

daryk reservacl 
jas dabar. 

Lietuviški val
giai. 

Jūsų mieste ra n 
dasi agentas. Pa 

ANCHOR DONALDSON 
: ANT GREIČIAUSIA MODERAilfcHJAUtslU LATVU. 
: YPATIŠKAI VEDAMA LIETUVIŠKA EKSKIURSIJA x" 
: VIA SOCTHAMPTON: 

AtJUITANĮA KOVO 21 
! /*vtžiavu8 1 foutlianipton pasažleriai leis i kita Cunar Laivą ir tiesiai 
* d:iv:.ili-ot»ite i Mdniel Į 9 denas. 
j; M iiita klcsos pa.sa£ierlal turi atskirus kambarėlius po 2-4-6 ypatas. Pri-
* vatiiki kambariai šeimynoms. Ekskursija globoja Cunard oficialiu kurie Jums 
| <Mską sutvarkys. Jūsų bagažus, pašportus ir kitus daiktus dykai. Vokiškas 
* vizas nereikalingas. Kiekvienas gali važiuoti. Specialės Kainos ] Memėl $108. 
S Kauną $109 — 2ra Cabin $165 Taxai $5. 
E KITI IŠPLAUKIMAI: 
E VIA HAMBURG VIA Southhampton Liverpool & 
: Glasgow 

= SAXONIA Kovo 7, Balandžio 18 AQUTTANIA Vas. 28 
S ^ - « ^ « » . « , ^ „ ^ . - SCYTHIA Vas. 25 
_ CARONIA Baland. 8, Gegužės 13 CASSANDRA (U Portland) 
S Tikietai: Cabin $180. 3-čia Kleea m„„„ . K o v o 2 

ALGERIA Kovo 4 
§ \ $103.50 Taxal $6. Via Anglija | Libau $110. Taiai $,-> = 
MIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHIIIIIIIIIII15; 

1000 Vokiškų Markių už $5.50 
500 Caro Rusijos Rublių o i $1.00 

StUSKITE MONEY ORDER ARBA RANKOS DRAFTĄ IR MES 
PRISIUSIME JUMS KOKIOS TIK ŠALIES IPTNIGUS PRAŠYSITE 

PER PAŠTĄ KAIP TTK OAU6TME f;EKE ICUO Jl^SU 
INFORMACUOS DYKAI ADRESUOKITE: 

PINIGAI I LIETUVA 1000 Auksinu už $5 .60 
Mūsų Taupymo Skyrius Moka 0% Su Apsaugojimu 

R E A L E S T A T E F I N A N G E CO. 
10803 EDBROOKE AVE., CHICAGO, ILL. 
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SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGĄ" 

VaJcar " 
ringtono 
apsidirbo, 
man atida^i 
Harrington 
tus ir agent) 
ringtonu iš̂  
lė 28 asmei 

gton išvien 
du padarė s| 
apgaudinėti 
daugiausia 
ne ir Thom 
visa eilė aj 

Harringtol 
sman, bet ji 
Nežinia kuij 
laukiamas 
ach, Fla., ii 
nei vienur, 
si rodo. 

Oi N. P. 
tuotas miešti 
do valstijoj, 
tas Chicagoi 

NedauJ 

Valstijinid 
Harringtonoj 
apskaito lig| 
gi, jo sėbro 
000 dolerių, 
tybės buvo 
nais. 

Tuoj aus 
paskelbto a] 
katai mėgini 
liuosuoti By 
rne buvo pr| 
ran sekretori 
mpanijos,. ki| 
apdumimui 
DU. 

Bet vyresri 
jas Davis n< 
kito paliuosi 

Be minėtų 
ringtono, We] 
ran, teisman 
agentai, buv( 
ringtonu: 

Agenl 

i. Adolfas R| 
t 

lietuviškos p̂  
kraipytos. R. 
John Derkii 
skis, Alex Ri 
Yuškėnas, ohi 
Luberski, Peį 
ward Dudkie\| 
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