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Kultūros Vajus 
^ (Draugui Telegrama). 

LIETUVOS NOTA DEL 
|'VILNIAUS IŠTREMTŲJŲ, 

WASHINGT0N, 11. 14 d. 
(Elta) . — Vasario 8 d. Lietu-

SHELBYVILLE, ILL, vas. 20. — Lietuvos Katalikų vos vyriausybė įteikė Tautų 
. i . „ i i Sąjungos kontrolės komisijai 

univemtehu sunnkta *vkų: . | kuriog nnoražas J ™ 
Melrose Park, IH. s $105 mas Sąjungos Tarybai. Notoje 
f pringfield, 111. . . . . 1,000 protestuojama prieš lenku sau 

• valingumą Vilniuje, susėmimą 
Oglesby, ŪL Z 3 6

( i r ištrėmimą lietuvių ir gudų 
370 veikėjų. Ištrėmimas aiškina-
«^e mas negalėjimu teisme kaltės 

prirodyti ir noru pašalinti gai
valus priešingus lenkų propa
gandai. Ištrėmimo tikslas bu
vo sutrukdyti tautinį Lietuvos 
darbą Vilniaus srityje. Lie
tuvos vyriausybė notoje rei
kalauja grąžinti ištremtuosius 
Vilniun. 

AMERIKOS MILIONIERIAI. 

Turi jų įr falinois valstija. 

St. Louis, Mo. 
E. st. Louis, 111. 

KUN. BUPAS. 

28-ni PADUOTI TEISMAN 
' 

Harrington Dar Nesurastas 
Vakar "g rand j u r y " Har-

ringtono klausime pagaliau 
apsidirbo. Apkaltino ir teis
man atidavė ne vien Leslie 
Harringtoną, bet ir jo asisten
tus ir agentus. Su pačiu Har-
ringtonu išviso teisman papuo 
lė 28 asmenys. 

" J u r y " susekė, kad Harin-
gton išvien dirbo su West. Jie
du padarė sąkalbį išnaudoti ir 
apgaudinėti žmones. Jiedviem 
daugiausia .gelbėjo Luke Byr-
ne ir Thomas Moran. Tai pat 
visa eilė agentų. 

Harrington patrauktas tei
sman, bet jis dar nesuimtas. 
Nežinia kur apsiverčia. J is 
laukiamas policijos Palm Be-
ach, Fla., ir Ne\v Yorke. Bet 
nei vienur, nei kitur jis nepa
sirodo. / 

Gi N. P. West andai areš
tuotas mieste Denver, Colora-
do valstijoj. J i s bus parvež
tas Chicagon. 

Nedaug nusukę. 

Valstijinio prokuroro ofisas 
Harringtono spekuliavimus 
apskaito ligi 500,000 dolerių, 
gi jo sėbro West — ligi 200,-
000 dolerių. Pirmiau tos suk
tybės buvo skaitomos milio-

janowski, John Petrokas ir 
Tony Suds. 

Šiems visiems teisėjas pas
kyrė po 20,000 dolerių paran
kos kiekvienam. 

Buvę sąryšy su West pat
raukti teisman dar šie: 

Charles E. Phillips, Charles 
R. Urnich, Kasimir J . Pilli-
povitch, Frank Broder, Wal-

WASmNGfTON, vas. 21.— 
Vidujinių mokesčių biuras pa
skelbė indomių skaitlinių apie 
1919 metų personaleš gyven
tojų pajamas ir išmokėtas vy
riausybei nuo tų pajamų mo
kestis. Į 

Tais metais Suv. Valstijose 
užregistruota penki ž m o n ė s 
(vyriausybė pavardžių neskel
bia), kurių metinės pajamos 
(įplaukos) kiekvieno buvo virš 
5 milionų dolerių. 

Be to 6 Žmonės turėjo paja-

Socjalistų Bischofizmas Pakliuvo 
į Valdžios Rankas 

— • 

Um versal Chem. Co. Prezidento 
NENORI IŠDUOTI ^CONFE-

RENĮCIJOS PASLAPČIŲ. 

pač butų svarbu žinoti tos vi-
mų nuo 3 iki 4 milionų dole-fsos slaptų susirinkimų smul-

LENKIJOS ATSAKYMAS 
LIETUVOS NOTAI. 

\VASHINGfTON, 11, 13 d. 
(Elta) . — Vasario 7 d. Lenki
jos užsienio reikalų ministeris, 
p. Skirmuntas, pasiuntė Lietu
vai notą, kurioje pareiškė ma
nąs, kad Lietuvos vyriausybė 
parodžiusi nenorą greitai nu-

ter Petkus, Tony Maknusza, statyti su Lenkija draugingus 

nais. 

Mike Mums, Frank Girdwain, 
Frank Bagdonas ir jT. Green-
field. 

Iš šių kiekvienam paskirta 
po 10,000 dolerių parankos. 

Kaip su Bischof f u? 

Bischoffo likimas dar neži
nomas, Kažkodėl su juomi la
bai lėtai veikiama. Baisu, "kad 
jo reikalai kartais visai neap
tiltų. 

Bischoffas visas laikas sku
ndžiasi, kad jis "teisingai*' 
varęs "biznĮ7" Bet Harring
ton įsimaišęs ir jam viską su-
koneveikęs. Mat, nuo jo Har
rington atėmęs geriausius a-
gentus ir "kostumerius. M 

VIENO PILIEČIO KLAU
SIMAS. 

> y > Tuojaus po " grand jury 
paskelbto apskundimo, advo
katai mėgino iš kalėjimo pa-
liuosuoti Byrne ir Moran. By-
rne buvo prezidentas, gi Mo
ran sekretorius Novaculite ko
mpanijos, kurią žmonių alau 
apdumimui įkūrė Harringto-
nas. 

Bet vyresniojo teismo teisė
jas Davis neleido nei to, nei 
kito paliuosuoti. 

Be minėtų keturių, ty. Har
ringtono, Westo, Byrne ir Mo
ran, teisman patraukti dar šie 
agentai, buvę sąryšy su Har-
ringtonu: 

Agentai teisman. 

Adolfas Kubezvicis (visos 
lietuviškos pavardės labai iš
kraipytos. R.), Paul Janis, 
John Derkinkes, John Cibau-

Ponas V. Vaitkus, 1803 W. 
45 gat., klausia Draugo, ar 
Bisehoffams, Harringtonams 
ir kitiems sukčiams pinigų su
kimšo be darbininkų dar ir 
kunigai, gydytojai, bankinin- f 
kai ir kt. 

Turime pažymėti, kad mes 
nieko 'tikra negalime pasaky
ti Apie kunigus, gydytojus ir 
tt. Nes jie mums nesisako. 
Iškur apie tai žinių gauna an
gliški laikraščiai, taipat neži
nome. Tik galima spėti, kad 
iš tų žmonių gal vienas-kitas 
ir pasigundė veikiai praturtė
ti, padvigubinti, ar patrigu
binti savo pinigus.. 

Bet visiems yra žinoma, kad 
daugiausiai nukentėjo vargšai 
darbininkai. 

santikius, todėl, pastačiusi ne
leistinas prieš derybines sąly
gas, Lenkija siūlo pirma sure
guliuoti bendrus praktinius 
klausinius, kad iššaukus Lietu
vos-Lenkijos suartinimą ir 
tuomi sveikai paveikus į san-

« 

tikini nustatymą. Paskutinio
ji sąlyga neišaiškinanti prieš-
derybinra kliūčių sutampa su 
Tautų Sąjungos rekomendaci
jomis, Lenkija šiųlo, imant tai 
domėn, greitai pradėti dery
bas. Lietuvos vyriausybė lai
ko šį Skirmunto atsakymą nei
giamu. 

rių kiekvienas; 7 nuo 2 iki 3 
milionjų dolerių kiekvienas; 13 
nuo pusantro iki 2 milionų; 
34 nuo 1 iki pusantro milio-
np; 60 žmonių nuo 750 tuks. 
iki 1 miliono; 129 nuo 500 tūk
stančių iki 750 tūkstančių; 140 
nuo 400 iki 500 tūkstančių do
lerių. 

Tais pačiais metais Ulinois 
valstijoje 4 žmonės turėjo me
tinių pajamų daugiau miliono 
dolerių kiekvienas. 

Be to, Illinois valstijoj 1919 

WASHINGTON, vas. 21.— 
Senatorius Hitchcock indavė 
senatui rezoliuciją, kuriąja pa-, 
reikalauta prezidento daugiau 
informacijų ir kitų smulkmenų 
iš buvusios Washingtone kon
ferencijos. Sako, senatui y-

Jurgelianio Tardymas 

kmenos, paliečiamos Tykiojo 
vandenyno sutartį. 

Prezidentas Hardingas at
sakė į tą rezoliuciją pažymėdą 
mas, kad tie slapti keturių 
valstybių delegatų pasitari
mai neturi nieko bendra su vi
suomenės interesais. I r net 
ne viskas rekorduota, ,kas bu
vo kalbėta. 

APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ. 

krautuvę, 231 E. 43 ga t , at
ėmė nuo savininko apie 600 
dolerkįjr automobiliu pabėgo. 

m. butą 40 žmonių, kurių kiek-, . . . . , aru, 
*' T leme nuo savininko apie 600 

vieno metinės pajamos buvo j _ , . _ : _ , A «,•*» v . 
nuo 100 tūkstančių iki 1 milio
no dolerių. 

Tais metais IBmaia-valsti-
joje karo mokesčių nuo paja
mų mokėjo 422,229 žmonės. 
Jų visų bendros pajamos sie 

Universal Chemical kompa
niją, kurios prezidentu ir iž
dininku yra "Naujienų' ' biz
nio vedėjas Kl. Jurgelionis, o 
į ^kurios direktorių sąrašą i-
eina Socialistų Sąjungos sek
retorius A. Žymontas, A. Vis-
'baras, S. Petrulis, A. Davido-
nis ir, kaip vienuose tos pa
čios kompanijos lapeliuose 
skelbiama, Vyriausias "Nau
j ienų" redaktorius P. Grigai
tis, Valdžia pradėjo daryti 
tardymą. 

Vasario 10 d. Kl. Jurgelio
nis buvo pašauktas Komisio-
nierių ofisan 2 vai. po pietų. 

bimai ir Rytinėse Valstijose? 
Ats. — Taip. 
Kl. — Ar pardavinėji Še

rus ! 
Ats. — Ne. 
Kl. — O tavo agentai? 
Ats. — Rodos, kad ne. 
Teisėjas rodo jam recitą. — 

Ar čia Tamistos pavardė? 
Ats. — Taip. 
Kl. — Ar nežinai, kad mu-

fsų Valstijos įstatymai griež
tai draudžia pardavinėti Še
rus neinkorporuotos bendro
vės? 

Atsakymo nėra. Jurgelionis 
tyli kaip žemes pardavęs. 

Bet jis neatsilankė. Apie 4 f Kl. - r Ar nori tuojaus su
grąžinti pinigus žmonėms? TV i.*., , . . vai. jo advokatas telefonavo, 

Du plėšikai vakar užpuolė , , T ,. . „ , V 
_„A. . f toi TT. m J_T ^ [kad Jurgelionis negaljs atsi-

D I D E U S GAISRAS. 

lankyti, nes- Univ. Chem. Co. 
direktoriai Turį savo posėdį. 

Vasario 17 d. ir vėl Kl. Jur=fTarties "recitą. ' 

Ponąuist and Jonhson Mill 
and Sash Co. sandely, 4880 N. 
Clark gat., vakar pakilo dide 

kė 1,6^62 796 441 doleriųf Už l i s g a i s r a s * P r a n e š t a > k a d a P i e ! ša, kad tuomet įvyko tokios 
' ' 100,000 dolerių nuostolių pa- ' 

dary ta / 

gelioiiis pašauktas prieš Vals
tijos prokuroro asistentą pasi
aiškinti dėlei savo kompani
jos. 

Mūsų korespondentas prane 

KOVA SU REVOLIUCIO
NIERIAIS MEKSIKOJE. 

Revoliucionieriai suvyti 
į kalaus. 

— 
MEXICO CITY, vas: 21.— 

Michoacan valstijoje pakelta 
revoliucija prieš nepakenčia
mą Meksikos prezidento Ob-
regono valdžią. 

Obregonas prieš revoliucio
nierius veikti autorizavo bu
vusį karo ministerį Estradą. 
Šis su skaitlinga kariuomene 

.> 

TCASHINGTON, 11. 13 d. 
(Elta). — Vasario 8 d. Tautų 

skis, Alex Rutkauskis, Justin j Sąjungos militarinė Kontrolės 
Yuškėnas, ohn Loks, Anthony Komisija pilname sąstate ap-
Luberski, Peter Žilvitis, Ed- leido Lietuvą via Vilnius-Var-
ward Dudkiewicz, Stanley Ki- sava. 

Z1 

puolė" revoliucionierius ir su-
I 

vijo juos į kalnus. 
Revoliucionieriamas v a d o 

vauja Manuel Carduno. *<Fas 
žmogus mėgina lošti žinomo 
banditų vado Vilios rolę ir šį-
tą pelnyti nuo Obregono val
džios. J is nori savo žmbnėms 
ir ^au žymios sumos pinigų ir 
žemės plotų. Padavė dar kito
kių taikai sąlygų. 

Tečiaus Obregono valdžia 
tuos reikalavimus atmeta ir 
stoja kovon. 

Prieš Obregono valdžią ir 
kitur pakįla nerimavimai. 

tai mokesčių išmokėta 99,308, 
236 doleriai. 

1919 metais visoj šaly ^ UŽPULTA TIKĖTŲ PARDA-
pajamas mokestis vyriausy
bei mokėjo 5,332,760 žmonių. 

Chicagoje pavogta 11 auto
mobilių paroje vas. 19-20 d. 

VĖJĄ. 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie nepa

stovus oras;"gali but lietaus 
ar sniego. Maža atmaina tem
peratūroje. 

Juodas plėšikas vakar už
puolė ir apiplėšė viršutinio ge
ležinkelio tikėtų pardavinėto
ją ant kampo 40 gat. ir Vin-,šėrą su jo (Jurgelionio) pa 

įtalpos tardymas: 
Tardytojas* klausia: — Ar 

Tamistos kompanija yra in-
j'korporuota Illinojaus Valsti
joje ir ar turi leidimą parda
vinėti šėrus? 

Ats. — Ne. 
Tuomet tardytojas rodo jam 

Ats . - - Taip. Čia Jurgelionis 
rašo čekį V. Gurskiui ir pa
duodamas čekį nori gauti su-

cennes ave. Juodukui tekę a-
pie 100 dolerių. 

Pereitoje paroje Chicagos 
gatvėse įvykusiose nelaimėse 
su automobiliais 3 žmonės žu
vo ir kiti 3 sužeista. 

N A U J A S K R I Z I S A I R I J O J E 
r . — y£ 

DUBLINAS, Airija, vasar- |TOoti Airijos klausime. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
\l ĮSTAIGAS. 

21. — Airijos republikoninės 
armijos brigada, žinoma var
du i * Mitt-Limmerick,' l anot 
žinių, paskelbusi proklamaci
ją kuriąja atsisako pripažinti 
provizionalę Laisvosios Airių 
valstybės valdžią. Taipat ta 
brigada atsisakanti klausyti 
Collinso ir Griffitho paskirtų 
armijai vadų. 

Sakoma, ta brigada seniau 
prisiekusi republikoninei val
džiai. I r todėl negalinti pri-
siegos laužyti. i 

Jei tiesa, tai butų aiškus 
maištas sinn-feinerių eilėse. 

Šiandie čia prasideda *inn-
fėinerių organizacijos politinė 
konferencija. Suvažiavę va
dai apkalbės Airijos padėtį ir 
tolesnį šalies likimą. 

Konferenciįoii be vadų pri
siųsti pačių žmonių išrinkti at- Į 

^stovai . Tiem* atstovams gy-
IVentojų vardu bus leista bal-

, {Tai bus pirmutinis pačįų 
gyventojų per savo atstovus 
pareiškimas ko jie nori, a r ; k o m p i m y % 

Laisvosios Airių valstybės, ar 
respublikos. 

De Valerą su savo šalinin-
kais darbuojasi, kad konferen

c i ja išeitų jo naudon. Nes jis 
neustinka su šiandieniniu pa
dėjimu. J is nori Airijai res-
publikos, nori ilgiau preziden
tauti. 

Dėlto šiandie Airiją palie
čia labai rimtas krizis, Sun
ku pasakyti, kokias pasekmes 

rašų. 
Kl. — Ar čia Tamistos pa

vardė ? 
Ats. Taip. 
KL — Ar daug turi agentų 

Ervin Miller Co.? 
Ats. — Mažai. 
KL — Ar agentai pardavi

nėja šėrus? 
Ats. — Nežinąs, rodos, kad 

ne. N 

KL — Kaip gali pardavi
nėti šėrus skelbdamas, savo 

ii Naujienose," 

duos konferencija. Jei kon- Į ko nors verta? 
ferencija išsireikštų^ už respu-

' 'Keleivyje" ir "Tėvynėje"? 
Šlykštus darbas! 
Jurgelionio advokatas mė

gina jį ginti sakydamas, kad) 
jam rodos kompanija esanti 
stipri. 

Teisėjas klausia gynėjo: 
— Kas Taniista esi? 

Ats. — Aš Jurgelionio ad
vokatas. 

Kl. — Ar Tamista esi tik
ras, kad Univ. Chem. Co. yra 

Tuomet tardytojas sako, 
kad " r ec i t a s " pasilieka pars 
mus, o Tamistos " rec i t a s" tai 
Tamistos čekis, kurį išmoki. 

Toliaus įsakoma Kl. Jurge-
lioniui į 10 dienų atnešti savo 
Kompanijos visus užtikrini
mus i r kiek šėrų pardavęs jis 
pats ir jo agentai. 

Tardytojas primena Jurge-
lioniui kad toks darbas ver
tas atsidurti "grand ju ry . " 

Jurgelionio advokatas norė
damas pateisinti savo klientą, 
meta kaltinimus p. Jamontui. 
kurs tą bylą kelia dėlei kerš-

fto prieš "Naujienų" bendro-
v e -

Teisėjas atsako, kad čia tar
dymo kambarys, virtuvės ar
gumentus reikią palikti ten iš 
kur jie kilę." 

Tardymas tuomi ir baigias. 
Jsakyta į 10 dienų pristatyti 
pateisinamus Co. dokumentus, 
grąžinti šėrininkams pinigus 
ir atnešti šėrus. 

Daug išvadų galima daryti 
iš šio tardymo. Kiekvienas 
tepadaro. Ryškiausiai tečiaus 
matoma, socialistų bisjchofiz-
mas apie kurį " N - n o s " tyli, 
tarsi žado butų nustojusios. 
Kas tyli — sakoma kad su
tinka. jTaigi ir "Naujienų" 
bosai prisipažįsta varią savo
tišką bischofizmą — šmugelį. 

Ats. — Nežinau, nemačiau 
Miką, tuomejrAirija turėtų ,ka-'jos vertybės, tik prašomas 
riauti su Anglija. Tuomet vis
kas pairtų. v 

Bet jei virstų priešingai, de 
Valerą toliau negalėtų jau 
drumsti vandens. Turėtų pa
sitenkinti pačių gyventojų iš
reikštuoju noru. 

Jurgelionio jį ginu. 
Tardytojas klausia Jurge

lionio: — Ar sustabdei savo 
kompanijos skelbimus laikraš
čiuose? 

Ats. — Taip. 

P I N I G Ų KURSAS. 

KL — Ar sustabdyta skel- Lenkų 100 markių 

\ 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25.000 d oi 
vasario 20 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.32 
Prancijos 100 frankų 8.40 
Italijos 100 lirų 4.70 
Vokietijos 100 markių .46 
Lietuvos 100 auksinų .46 
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LIETI VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

**DRAUQAS" 
Eina kasdieną Išskyros nedėldlenins 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metama f « ° ° 
Pusei Metą $8.00 
Prenumeratos mokas! lškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienot 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti lšperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba Įdedant pini 
gus i registruotą laišką. 

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

TeL Roosevelt 7791 
«fttiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiHtimmih 

DOLERIŲ IR APSIVYLIMO 
TURTAS. 

Esame liudininkais vėjais 
paremtų kompanijų bankruto. 
Su tomis kompanijomis pra
gaišo žmonių sudėti milionai 
dolerių. 

Tie milionai, tai daugiausia 
darbininkų sunkiai uždirbti ir 
dar sunkiau sutaupyti pinigai. 
Gal didesnė tų pinigų dalis ki-
tuomet priklausė lietuviams. 
Tečiaus sunešė jie tuos dide
lius turtus sukčiams norėdami 
greitai praturtėti. 

Daugelis žmonių besąžinin-
£iems sukčiams atidavė pas
kutinius centus. Davė jiems ne 
vien šimtais, bet tūkstančiais. 
Sukčiai su tais pinigais gyve
no linksmai. Ir kuomet tų mi-
lionų dalį išeikvojo, gi kitą 
dalį kur paslėpė ar apdraudė, 
į savo kreditorius tik su ran
ka pamojo. 

Chicagos lietuviai seniau pra
leido daug tokių atsitikimų. 
Anais metais čia krito daugy
bė privatinių bankų. Jos pra
rijo taipat lietuvių milionus 
dolerių. Be to bankrutijo ir 
kitos įstaigos su lietuvių sudė
tais pinigais. 

Tečiaus mūsų žmonės tais 
atsitikimais nepasimokino. 

Tai jau tokia žmogaus pri
gimtis. Nori vis daugiau ir 
daugiau turėti. Geidžia kuo-
greičiausiu laiku praturtėti. 

Ana, sakydavo, visi duoda ir 
gerai pelnija. Tai kodelgi man 
nepamėginti laimės ir trumpu 
laiku nepadvigubinti savo šim
telio arba tūkstantėlio? Jei jau 
žus, tai ne mano vieno. 

Taip žmonės kiti paskui ki
tus vilko savo kruvinai uždirb
tus pinigus ir pavedė juos ne
pažįstamiems sukčiams. 

Šiandie nelaimei ištikus visi 
vienu balsu šaukia, kad ateity 
jau neapsigausią. Bet abejoti
na. Nes tai nepirmiena taip 
tvirtinti. 

Kaip "Draugas", taip ir ki
ti katalikiški lietuvių laikraš
čiai perspėdavo žmones saugo
tis apgaudinėtojų, niekuomet 
jais nepasitikėti. Kas perspė
jimų klauso, tas šiandie jau
čiasi laimingas. 

Mes čia visokios rųšies suk
čių ir apgaudinėtojų turime ti
krą galybę. Vieni iš jų lietu
vius skriaudžia medžiaginiai, 
gi kiti — dvasiniai. Vieni iš jų 
pragaišina žmonių turtus, gi 
kiti — dorą. 

Štai be sukčių Bischoffų, 
Harringtonų ir kitų mes turi
me apgavikus socialistus. Kiek 
daug lietuvių suvylė ir pragai
šino socializmo skelbėjai. Bet 
ne visi lietuviai vaduojasi ta 
skaudžia pamoka. Daugelis 
dar ir šiandie vergauja ir tur
tus kraują socializmo skelbė
jams. Daugelis taip nelaimin
gai ir gyvenimą baigia. 

Chicagos socialistų šlamštas 
11 Naujienos'' aną dieną prade-

vienais mulkinimais tik ir pri
kimštos. 

Štai tokio Bischoffo agentų 
armijoje me3 randame visokiu, 
žmonių. Bet socializmo ištpa-
žintojų daugiausia. Su " Nau
jienomis " kišeniuose jie nei 
aitvarai lakstė per namus ir 
kalbino žmones duoti Bischof-
fui pinigus. 

Ar tai už tai gali but kaltas 
"Draugas'' ar mūsų kunigai! 
Juk pats Bischoffas yra so
cializmo sekėjas. Tik vargiai 
jis buvo "Naujienų" skaity
tojas. Nes "Naujienų" skaity
tojai lietuviai agentai jam 
kasdien nešė šimtus ir tuks-
tancius. 

KUOMET SOCIALISTAMS 
PRIREIKIA BAŽNYČIOS. 

Paprastai visi prigulintieji 
prie socialdemokratų atsižada 
Bažnyčios, į ją niekad nevaik
ščioja, jos uždedamų prieder
mių nepildo. Žodžiu Bažny
čios visai nepripažįsta. Jie tai 
drąsiai skelbdavo susirinki
muose, Seime ir kitur. Bet 
kai kada čia pas juos susi
maišo galva ir jie nežino kaip 
pasielgti. Tai būtent sociali
stui mirus. Čia jie jau būti
nai pripažįsta bažnyčios rei-' . , 7 -T į 7 

Visad Jum s dėkingas. 

nepasisekė. Dvarininkas J. 
galop palaidotas savo dvaro 
pušyne. 
Šiaulių biednuomenė buvo la

bai patenkinta, kad kun. Si-
tavičius čia tvirtai laikėsi nu
statyto gražaus bažnyčios pa
pročio ir taip pasielgė, nors 

p. J. turtingas dvarininkas. 
L. D-kas. 

PADĖKA. 

Už kelis kartus, gausiai at
siųstus įvairiausių Amerikos 
laikraščių siuntinius, jų tarpe 
ir "Draugą", gerb. tautie
čiui ANTANUI JAKUČIUI iš 
Lewiston, Me. (P. O. Box 19), 
kartu ir "Draugo" skaityto
jui, tariu iiūoširdų ačiū. 

Labai smagu matyti, kad ir 
Jus, mūsų brangus tautiečiai, 
skaitote reikalingu šelpti ne
tik kuriamąją Lietuvos Vals
tybę, bet ir jos, visa širdžia 
jai pasiauliavusius piliečius, 
juo labiau šiuo laiku, kada 
bendrai su Jūsų pagelba pri
sieina kovoti Už Lietuvos Ne-
'priklausomybęjkovoti prieš jos 
skriaudikus, bendrai dirbti 
Lietuvos atstatymui. 

Giliai tikime kad ir toliau 
mums siųsite Draugą kaip ir 

PONAS REDAKTORIAU, 
ŠITAIP NEGRAŽU... 

kalą ir reikalauja, kad juos 
palaidotų su bažnytinėmis ap
eigomis ir būtinai kapinėse. 
Taip pav. numirė nepersenai 
Šiaulių dvarininkas Janaviš-
čius socialistas. Klebono pa
reigas einąs kun. Sitavičius 
atsisakė laidot Janaviščių baž
nyčios apeigomis, kaipo žmo
gų, kursai bažnyčios nepripa
žino, iš jos juokėsi. Bet Ja-

jo mums prikaišioti, buk mes Į naviščiaus draugai užsimano 
neperspėję žmonių nuo sukčių, laidoti jį krikščioniškai, puo-
buk jų nemokinę, buk kunigai 
patys raginę žmones duoti pi
nigus sukčiams. 

Toks prikaišiojimas tai tik-

jau davė žinią savo draugams 
Kaune ir šie bėgo prašyti J. 
E. Vyskupo, kad įsakytų/ kun. 
Sitavičiui jo draugą J. palai-

ras melas. "Naujienos" jukldot krikščioniškai. Tik visgi 

Su pagarba 
Leonas žurauskas, 

Ežerėnuose, Lithuania. 
1922 m. Sausio mėn. 24 d. 

Red. pr. Iš to galima nusi
manyti kaip dėkingi Jūsų gi
minės, broliai, seserys už pa
siųstą jiems "Draugą", o 
kartu kaip ištroškę jo laukia 
ir prašo, "Draugas" — dien
raštis, iSrašant Lietuvon savo 
broliams tik $ft į metus. Ar-gi 
nėra daugiaus kilnių Jaku
čių!* 

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

"Naujienos" No. 35, išspauz-
dino ilgą redakcinį straipsnį— 
1 * Chicagiečių Bėdas *', kame 
kalba apie Bischoffo "speši-
lo" žlugimą, it žąsiukas yepe-
lioja: ? 

"Jeigu dorasis kunigų laik
raštis, ažuot be paliovos šmei-
žęs "bedievius", butų padėjęs 
"Naujienoms" perspėti žmo
nes Uuo to kreivo "biznio", 
tai daugeliui parapijonų šian
dien nereikėtų ašaras lieti. Bet 
"Draugas" tylėjo apie tą 
humbuką". 

Kad "Draugas" yra ne
kartą, bet kartkartiemis pers
pėjęs savo skaitytojus nuo 
u kreivo biznio", tai t$ žino 
kiekvienas kuris "Draugą" 
skaito. Mes turime davinių, 
kad "Naujienų" redaktoriai 
"Draugą" ir-gi skaito, tai jie 
apie tai turi žinoti. Kas sako 
netiesą tikrai nežinodamas da
lyko apie ką kalba, tas yra 
šmeižikas, bet kas sako netie
są žinodamas—yra provokato
rius. 

Šiuo žygiu "Naujienų" re
daktorius provokuodamas 
'' Draugą*' darosi laikrašti
niu banditu. Taip mes ir užra
šome — laikraštinis banditas. 

Toliaus tame pat straipsny
je jis rašo, kad pas "spešilus" 
žuvę daugiausia katalikų pi
nigai... 

Mes žinome, kad į "spešilus'• 
pinigus dėjo daugelis žmonių, 
bet kokios pakraipos jų — dė-
jusiųjų dauguma, tai šito mes 
žinoti negalime, nes "spešilų" 
kvitose nei knygose nėra pažy
mėta kas kokiai srovei priklau 
so, arba kuris kokį laikraštį 
skaito, bent iki šiol šito niekas 
nėra paskelbęs. 

Lygiai manome, kad ir "Naii 
jienos" to nežino, "bet tik no
rėdamos įžeisti katalikus ne
gudriai meluoja. Kad "Nau
jienos '' meluoja, tai aišku, nes 

sai butų galėjęs prakišti dalį 
pinigų, o ne visą sudėtąjį tuf-
tą; jeigu jisai sudėtaisiais 
žmonių pinigais butų užvedęs 
kokią nors pramonę arba pre
kybą, tai jisai nebūtų taip 
greitai prašvilpęs milijonus do 
lerių. Prie gero gi nusimany
mo ir spekuliacija ir pramo
nės ar prekybos biznis gali 
duoti pelno". 

Tat "Miijiehos" r^ikė Bis-
No. 35 yra parašiusios, kad 
daugiausia lietuvių "spešilų" 
klijentų esą katalikiškiausioje c h offa j ^ «jįg ^ o nusima-
kolonijoje "Town of Lake",' ' . . . . . 
o jau 36 No. apie tai pamiršu-
sios ką vakar pasakė, rašo, 
kad daugiausia jų butą Brid-
geporto kolonijoje, vadinasi 
teta. kame daugiausia social-
laisvamanių. 

Kad negerai daro del savęs 
tie kurie pinigus panašiems 
V špešilams" duoda tai tiesą, 
bet nesulyginamai blogiaus 
daro tie, kurie išviliojimui iš 
žmonių pinigų patys kūrė 
"spešilų" komtpahijas. 

Mes turime žinių, kad "Nau
jienų" bosai yra įkūrę kompa
niją, įame kaip "Naujienos" 
sako "pinigais pinigus dirba
ma"! Ir sako, kad šie metai 
tiems ponams busią "pinigin
gi".... Visas tuzinas socialis-
tiškų agentėlių jau Zuja po 
žmones pinigų ieškodami. Gal 
teiktųsi 'l Naujienos'' paaiš
kinti ar tai yra paprastas 
"spesilas" ar tai gryno plau
ko socialistiškas (berods, a-
gentukai kaulija pinigų ir jras 
katalikus!)? 

nymo' neturėjo, na ir mažai 
pelnijo. Taigi, kad savo kos-
tiumeriams '' patarnavus'' 
"nusimanančiai", kurie anot 
'' frauj ienų " " visuomet bus 
linkę įdėti pinigus į kokį nors 
biznį, kuris žada atnešti pel
no", "Naujienų" bosai patys 
įkūrė įstaigą "pinigais pini
gus dirbti"... 

Negana to, mes žinome, kad 
"Naujienų" bosai yra įkūrė 
kitą "milijoninę" kompaniją, 
kuri yra užsibrėžusi netik pi-
ningėlių pasirinkti iš tam&ud-
Uų, kad ištiesų likus milijoni
ne, bet net ir bankų preziden
tus "socializuoti" savo nau
dai... 

Iki šiol "socializuodavo" 
žmones tik juodrankiai, o da
bar panašiai pasielgė viso ga
vo sau velydama ir "Naujie-
nų" bosų kompanija... 

Vadinasi "Naujienos*' skel
bė obalsį — saviškiai pas sa
viškius — sudėjote JBischof-
fattis milijonus, tat kodelgi 
saviškiems, socialistų tėve

li* 

m e pat straipsnyje toliaus 
rašo, matomai išsigandęs, kad 

"Naujienų" redaktorius ta-;liukams, nepadėti "pinigais 
pinigų pasidaryti " 1! 

Negražu,/ tai negražu, bet 
Bischoffo bankrutas jų pačių j n 0 r s butų ramaus budo, o čia 

toji socialistiška taktika — 
kitus šmeižiant slėpti savo ne-

• 

gražią socialistiška "čystatą". 
Mes į tai sakome: "vagie, — 
kepurė dega "L. 

J. Gryžttva. 
• • • 

pinigais pinigų" dirbimui 
nepakenktų: 

"Jeigu Bischoffas butų už
siėmęs supirkinėjimu ir par
davinėjimų kokių nors gerai 
stovinčių kompanijų akcijų — 
vadinasi, spekuliacija, tai ji-

„ t 
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KUN. J. ŽIDANAVIČIUS 

ŠVENTOS AKVILINOS 
KANKINES MIRTIS i 

:2QŪ 

(Pabaiga) 

AKVILA: Tai, ką gi? 
TEKLYTĖ: Aš bijausi. Ir jeigu gai

lestingas Dievas jį įleistų į dangų, tai man 
jau baugu ten butų su juom gyventi ir 
dangaus nenorėčiau.^ 

AKVILA: Tuo nesibaugink, mažyte. 
Bet atleisk savo tėveliui, melsk Dfevo, 
kad ir jis pažintų geriausiąjį mūsų Die
vą. Gi kuomet pažins tikrąjį Dievą, tai jis 
persimainys ir bus geras, kaip ir kiti 
krikščionys tėvai. 

TEKLYTĖ: Rupi man Akvilinėlė. 
Kas-žin-kas su ją atsitiko? 

AKVILA: Netrukus sugrįž Emeren
ciją ir mums apsakys viską. 

TEKLYTĖ: Vai, kaip aš norėčiau pa
matyti Emerenciją, kad ir tuojaus. Aš ei
siu jos pasitiktų. (Kreipdamosi prie Ak-
Vilos): Ar galiu? 

A K V I L A : Pavoj inga vaikelLKad taip 
jau trokšti, aš išeisiu valandėlei su tavim. 
Iš antro šių namų augšto galėsi visą gatvę 
matyti. (Abi išeina. Tuo tarpu įeina Mak
sencija ir Emerenciją). 

SCENA VII. 

MAKSENCIJA: Tai jau ir viskas 
užsibaigė. Mūsų draugės Akvilinėlėsj ne
kaltos, šventos mergelės, siela vieši jau 
danguje. Emerenciją, ar gi tu nepatėmijai, 
kokia tai antgamtinė, dangiška šviesa jos 
akys spindėjo kada jos siela skyrėsi su 
kunu? Jos kančios buvo skaudžios ir bai
sios, bet viskas užsibaigė. Jis nugalėjo. 

Dabar jau ji šviečia danguje angelo skais
tybe, apvainikuota kankinės vainiku. 

EMERENCIJĄ: Tiesa, sesute. Myli
mos mūsų draugės mirtis ištikrųjų buvo 
baisi! Vienok, labai gaila, kad jos kūnas 
nebus palaidotas sulyg švento mūsų ti
kėjimo apeigų ir* be tinkamos pagarbos 
jos luomui. Tas, manau, skaudžiai atsi
lieps širdyje jos, karštai ją mylinčios mo
tinos, Ikuri l>egalo ir taip jau kankinama 
didžiausiais skausmais. 

SCENA VIII. 

(Tuo tarpu įeina Akvila ir Teklytė. 
Maksencija ir Emerenciją šluosto ašaras, 
kurios ištriško iš priežasties apgailestavi
mo Akvilos ir Akvilinos. 

AKVILA: O kaip gerai, kad jus čia 
atsiradote. Man ilgu be jūsų. 

MAKSENCIJA: Gerbiamoji ponia, 
tik-ką atėjome. 

AKVILA: Ką gi matėte? Kaip gi ten 
atsitiko su mylimiausia mano dukrele? 
Dabar, kur gi ji yra? Ar gyva dar? 

EMERENCIJĄ: Taigi, čion stačiai 
atėjome iš teismo vietos, kur matėme gar
bingą jos laimėjimą. 

AKVILA: Ar tai taip?! Tai jau nu
mirė myUmiausia mano dukrelė. (Ištiesia 
rankas, greit jas ir galvą pakelia į dangų 
ir kalba): 0 , Akvilina, pažveigk iš dan
giškųjų augštybių į mano širdį, pervertą 
skausmu. Tu, ten laiminga! 0 aš čion li
kau vienų viena!... Akvilinėlė!... Akvilinė
lė!.... Aš trokštu būti su tavim... Maldauk 
Jėzaus* kad ir aš kuogreičiausia mirčiau 
kankinės mirtim! (Čia pertraukia maldą ir 
kreipiasi prie Emerencijos.) Emerenciją! 
Skubiai eik pas budelius, kurie nukankino 
mano dukrelę ir pasakyk, kad ir aš esu 
krikščionė. Pasakyk jiems, kad ir aš 
trokštu kuogreičiausia mirtį iš meilės prie 
Kristaus už prakilniausi jo tikėjimą. Trok-
štų mirti taip, kaip mano dukrelė... 

EMERENJCIJA: Godotina poni! Ge
riau bus, jeigu prasišalinsime iš tos vietos. 
Per skaudu ir liūdna čion. Grįžkime į na
mus. 

AKVILA: Ne, ne. Pasiliksime clar čia 
kur mano dukrelė klūpojo Ir meldėsi ir 
aš noriu pasimelsti. Pasimelskime visos. 
(Visos klaupia užšigrįžę nuo durų, o Ak-
vila garsiai pradeda): O, Jėzau, Nekal
čiausias Avinėli, kurs iš meilės prie mūsų 
taip daug nukentėjai, gailestingai paž
veigk į mus ir leisk, kad ir mes iš meilės 
prie Tavęs kentėtume. Visų gi numylėtų 
kankinių kraujas lai išprašo pas Dievą 
šviesą tiems, kurie juos kankino. Lai visi 
pasaulio žmonės Tave* Dievą pažįsta, gar
bina ir myli, kaip ir Tu visus numylėjai. 

(Kada Akvila su Maksencija ir Eme
renciją klaupias melstis, — įeina scenon 
Angelas, pask?ui jį Akvilina. Iš jos šonų pb 
kareivį. Už Akvilinos budelis. Eina iš len
gvo — nepa^tėbiaml meldžiančlųjc), 

AKVILINA (pasibaigus jų maldai, 
atsiliepia): Garbė Jėzui Kristui! 

(Akvila, Maksencija ir Emerenciją 
staiga keliasi, atsigrįžta, didžiai nustebu
sios). * 

ANGELAS: Ramybė Jums! 
EMERENCIJĄ: O neafcribota Dfevo 

galybė! Štai inusų akyvajzdoje stovi A k 
vilina. 

MAKSENCUA (nusistebėjusi tri
na akis, lyg prabudusi iš miego): Arg i iš
tikrųjų ji čion butų? Ne! Tai negalimas 
daiktas! Tai ne ji f Tai čion tik jbs dva
sia mums rodosr, nes savo akimis aš ma
čiau, kaip ji didžiausių skausmų prislo-
ginta ant žemės be žado krito. 

AKVILINA: Jėzaus palaima su jumis 
lai būna! Mamyte, tai Akvilina, tai aš 
esu! (Tik dabar motina bėga prie Akvili
nos, gi ji prie motinos. Motina apkabinus 
dukterį bučiuoja ir glaudžia prie savo 
širdies). . 

AKVILA: Akvilinėlė! vienatine ir 
mylimiausioji mano dukrele! Ar tai tu čia? 
Ar nužengei čion iš dangaus, kad surami
nus mane nuliūdusią ir skausmuose pas
kendusią? (Abi žiuri viena į kitą — liuosai 
stovėdamos). 

ANGELAS (pareina į kitą kaladės 
pusę, stoja stačiai atsigręžęs į Akvilina,). 

AKVlLlNA: Ne, brangiausioji moti
nėlėj Tik paklausyk, kas buvo su manim. 
Kada mane begalo sunkiai nukankino, tai 
nusilpnėjus apalpau ir netekus jausmų, 
kritau pusgyvė ant žemės ir paskui, kuo
met atsipeikėjau, tai teisėjas perskaitė 
man nusprendimą, sulyg kurio bus nukir
sta man galva. 

Didis žmonių buris su pasigailėjimu 
žiurėjo į mane taip baisiai ir beširdžiai 
kankinamą. Mano širdis nors alpo nuo 
skausimį,. vienok aš jaučiausi laiminga 
tubmi, 'kad kenčiu už šventą tikėjimą. 

/Be to gi mačiau ir mano Angelą Sar
gą, rodantį garbės vainiką, bet jo aš dar 
negavau. Štai dabar girdžiu mano Sužie-
dotinib baisą, jau šaukia Jis mane pas sa
ve ir bematant mano siela persikels į am
žiną karaliją. Neliūdėk, bet džiaugkis, 
mieliausioji mano motinėle, jau greit pa-

' "s 

siliksiu per amžius Jėzaus Kristaus sužie-
dbtine. (Kreipdamosi į Teldytę). Tu gf, 
Teklyte, tvirtai laikykis tikėjimo. Niekad 
nepamiršk Jėzaus, kad ir tektų tau, kaip 
ir nlah, kentėti ir mirti už Jį,.kaip kad 
jis mirė už visus, žmones. Ir apie jus 
(kreipdamosi į Emerenciją ir Maksencija) 
atminsiu ir iiiekad Ueužmiršiu danguįe. 

Dar gi, mieliausioji motinėle, man su 
tavim atssikirfant, paskutinį kartą palai-
rhink manė, savb dukrelę. Sudiev, sudiev, 
jums visoms. Mylėkite Dicvą daugiau už 
viską ir stipriai prisilaikykite tikėjimOj o 
Viešpats pasiliks visad su jumis. (Čia ji 
klaupia, o motina ją laimina). 

AKVILA (laimina Akvilina šiais žo

džiais): Lai vienas Dievas Švenčiausioje 
Trejybėje: Dievas Tėvas, Dievas Suims ir 
Dievas Šventoji Dvasia teikia tau viso
kios malonės; fald amžių "amžiais dangiš
koje jo viešpatijoje spindėtum šventeny
be garbindama Jį su dangaus Angelais ir 
Šventaisiais. 

Jau dabar jaučiuos taip stipri, jog 
tave, mano dukrele, be jbfeios baimės ve
siu į vietą, paskirtą tavo mirčiai. (Akvila 
ima dukterį už rankos ir veda. Budelis 
nori jai užrišti akis balta skepetėle). 

AKVlLlNA (kr&fma^mosi į budelį): 
Neužrišk man akių. Aš nenusigąsiu. Aš 
trokšrn dar Savo Angelą Sargą pamatyti. 
(Dairos ir tik dabar jį pamačius ir ištie
sus prie jį rankas, susniika): Angele! 
Angele mano Sarge! 0 kuks Tu geras! O 
kaip aš myliu Tave! štai matau tavo ran
koje garbės į)almę. (Angelas kelia ranką 
augštyn, nxiydamas palmę; Akvilinai). 
Angele! buk prie manęs! Jau, .jau už va
landėlės busiu liuosa* laisva! Jau tuoj ke
liausime <pas Kristų, už kurio tikėjimą 
džiaugsmingai praliesiu kraują. 

(BttdeMs ima kirvį nuo kaladės ir prie 
jos šonu į publiką stovėdamas, lankia). 

AKVILINA (kryžmai sudeda'rankas 
ties krutina atsiklaupia ir sako): Sudiev, 
mamyte! Sudiev ir jums> draugės! Einu 
mirti už tikėjimą ir gauti amžinos laimės 
vainiką. (Klūpodama lenkia savo galva 4r 
guldo ją ant kaladės). 

(Maksencija, Ėmerlncija ir Teklyte 
sakomis uždengia sa^o akis). 

(Motina, sudėjus rankas, pakčfa akis 
į dangę, mefažiasi). 

(Aagelas iSftsiaffciiia ir at**tfr ke&a 
garbes palmę). 

(Budelis ūžstefcja kirsti). 

Uždanga mwileidž». 

Galas. 
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§DR. A. K. RUTKAUSKAI!! DR. G. M. OLASEft 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 South Westorn Avenue 
Telefonas Lafayette 4146 

Valandos: 3-11 rytais, 1-2 pog 
>ietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-S 

Jiais tiktai po pietų 2 iki 5 val.S 
rfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHimiiiiiiiiiiiiS 

rffioe TeL Blvd. 7820 jo 

pranešimas 

pf.M.T.STEIKOL'ISs 
Lietuvis 

• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
j j Perkėlė savo ofisą | 

4601 SOUTH ASHLAND AVE. 
r AL.: 10:30 Iki 12; 8:30 Iki 6 lrįo 
8:80 iki 8:30 Ned. 10:80 iki 12. g 

Nam.: 2914 W. 43 Sf. * 
Tel. Lafayette 263 £ 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Veze l i s 
LIETUVIS DENTISrrAS 

4711 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Jvalandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
redomis nuo 4 iki 9 vakare. 

sggas. ,apg:aafig8*s*T 

Praktikuoja 30 metai 
Ofisas 3149 So. Morgan Si., 

;|Kertė 32-nd St.. Chicago, UI. 
SPECIJALISTAS 

ffMotcriška, Vyriškų ir chroniškų: 

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto: 
£iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak.! 

^Nedėliomis htfo 10 iki 2 po pietų. 
Telefonas Yards 687 

®%Xm%XXX^%XX3^X^%^%% 

DR. MAUR1GE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 904 
OFISO V A L : 

8 iki 10 v. ryto. 1 iki 8 ir 1 iki 
9 v. 
Tel. Naktimij ir nedėlloj po pieta 

Oakland 1294 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

[Gydau Be Vaistą ir Be Operaeijo 
10737 S. Mlchlgan ave. 
Nuo 8 iki 12 vai. ryte. 
18 W. 45 Str. Chicago.® 

(Prie tlTestern Avenue) 
Nuo 2 iki 7 vakare. % 

— "N 

U DR.S.NAIKEUS 
LIETUVIS 

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

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

Nedėliomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

DR. CHARLES SE6AL \ 
;ėlė savo oflsa po namerluf 

4729 SO. ASHLAND AVENUE § 
SPECIJALISTAS j 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
ai.: ryte nuo 10—12; nuo 2—5J 
o pietų; nuo 7—8:39 vakare.g 
edė'lomia: 10 iki 1. % 

Telefonas Drexel 2880* 

DR. M. STAPUL10N1S 
NAPRAPATH 

| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avenue 

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

781 W. 18-th Gatvė 
Nuo F iki 8 vaKare. 

SUį.®,'®-©,'©.'©,'®/®''©. I/®.'®^®'® ̂  t?/®'®'®'®'© © "® W 

Telefonas Von Buren 294 ^ ^ 
Res. 1139 Independence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Speeijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

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

-Ž®®/®®®®®®® g.®-© ©g/®/®®/©©/®©/©'©©'® 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver
ge vakarais. 

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

ĮVAIRIŲ ŽINELIŲ. 

Lawrence, Mass. — Labai 
mažai žinelių iš mūsų koloni-
jos tenka matyti " Drauge". 
Nežinau kodėl, ar tai dienraš
tis toli nuo rytų, ar tai ktek iš 
apsileidimo rašytojų, kores
pondentų. 

Jau čia nėra taip kaip žmo
nės kalbėdavo, kad bambizas 
užsigyvenęs. Visai ne. Lietuvių 
katalikų parapija puikiai sto
vi. Čia klebonauja kun. F. Vir
iu auskas, gabus rašytojas, di
delis vyčių veikėjas ir moks
leivių rėmėjas. Parapijonų y-
ra šeši šimtai suviršum. Sek
madieniais čia esti du kunigai, 
žmonės laukia vikaro, kurį ti
kimasi gauti už poros mėnesių. 

žmonės maldingi. 

nigo, klebonui pagelbininko. 
Nors dabar sekmadieniais bū
na ir kitas kunigas, bet vis 
nenuolatinis, ne savas. Kai 
'sulauksime kunigo asistento* 
tai bus daug linksmiau. 

Darbai Lawrence yra leng
vi. Audinyčios dirba gerai ir 
žmonės uždirba. Dirba ir mo
terys, nes jos sako, reikia ly
gybę palaikyti. Jeigu vyras 
dirba, tai ir aš galiu dirbti. 
Ir ką prieš jų tokį pasielgime 
pasakysi. 

Tai tokios žinelės iš šio rytų 
kampelio. 

Pušelė. 

imst.mmmmmmmmm* 
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y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South Lft ft*Ue fttrcet 
Kambaris 324 

Telefonas Central «390 

Vakarais, 812 W. 38rd l t 
Telefonas: Yards 4881 

I H M t i l 

:i [Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, DLLINOIS 
Telefonas Yards 5032 -

iValandoa: — 8 Iki 11 i i ryto: 
16 po pietų iki S Tak. Nedėllo-
Imls nuo I Iki 8 vai. vakaro 

* DR.A.LYUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

TeL Canal 2118 
Valandos: 18 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas:— 2811 W. 63rd Str. 

Tel. Prospect 3466 

TeL Canal 257, Vak, Canal 2118 

OR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoji! Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 lkl 12 ryte; 1 iki4 
• po pietų: 6 iki 9 vakare 

^^a»^ w > » « m^<m»mm»aBm ^ m m ̂  m m*» m m Jj 

Tel. Boulevard 2160^0 

I DR. A. J. KARALIUS* 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, tLL. 

i ANTANAS A. 0LIS 
(oLSZi:\vsia. JU.) 

I ADVOKATAS 
S Veda bllas visuose teismuose 
' Miesto Ofisas: 
>7 S. Dearborn St , Roo*o 1040 
* Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 S. Halsted S t. 
£ Telefonas: Boulevard 653. 

J. P.WAITCHES 
Lavyyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. SI 1-127 N. Dearborn St. 

Te). Dearborn 6088 
Vakarais: 10738 S. Wabash Ave. 
Rosciand Tel. Pullman 8377 

Tel. Randolpb 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

l t South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos; 9 ryto lkl S po pietų 
'Namų Tel. Hyde Park 8S95 

Bažnyčia yra didele, bet se
na. Sekmadieniais, per visas 
trejas Mišias pereina daugiau 
kaip dvylika šimtų žmonių. 
Vienuolikta valanda tiek žmo
nių yra bažnyčioj, kad nega
lima pereiti bažnyčioj, net ant 
trepu buria pilna. Gražu ma
tyt tokias žmonių minias. 

Sekmadieninę mokyklą veda 
klebonas. Vaikučių sitsirenka 
labai daug. Yra j dvyliką ino-
kytojų, kurie mokina katekiz
mo, Lietuvos istorijos ir kitų 
dalykų. 

a. 

Y' 
Telefonas Ganai 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalk Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

Dr. L L MAKARAS 
. Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

\ Ofisas 10900 a Mlchlgan Ave. 
VaL 10—11 ryte: I—-4 po pietų, 

8:80—8:81 vai. vakare. 
Rezidencija; 105S8 Perry Ave. 

Tel. Pullman 343 Ir Pull. 349 

•Telefonas Boulevard 413* 

A. MasalskisI 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves-< 
tuvese, krikS-! 
tynose ir kituo
se reikafuoseį 
Kainos prieina
mos. 

|3307 Auburn Ave. Cbicagb.j 

i
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S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 
Sūriausia. Reikale meldžia atsišau-3 
Sjkti, o mano darbu busite užga-3 
snėdintl. 
=2314 W. 2Srd PI. Chicago, RLB 
8 Telefonas Canal 2199 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiuiiiuu 

Balandžio mėnesy bažnyčia, 
griaus. Statys naujų, didelę, 
muro bažnyčių su mokykla. 
Jau tam turi surinkę apie 
$50,000. Šitoj bažnyčioj bus 
galerijoj, kurioj galės sutilpti 
keli šimtai žmonių. Apačioj 
sutilps apie 1,000 žmonių. 

Daug svetimtaučių ateina į 
lietuvių bažnyčia. 

Žmonės yra labai duosnųš. 
I)t*šimtiikais suaukoja iki šim
to penkiolikos dolerių ir dau
giau. Savo dešimtinę Bažny
čiai atiduoda. 

Organizacijos. 
Jaunimas gyvuoja neperge-

riausiai, bet ir neblogai. 
Choras yra didelis. Prie jo 

priklauso^ daug mergaičių, su 
gražiais balsais.'Vaikinų biskį 
stoka. Dabar susilaukėm nau
jo vargonininko. 

L. Vyčiai gerai gyvuoja. Tik 
nelabai nori dirbti. Bet dabar 
žada smarkiau Su justi. Moki
nasi veikalų "Pančiai". Neuž
ilgo vaidins. 

Šv. Elzbietos Dr-ja greitu 
laiku vaidins veikalų " Kup
rotas oželis ,\ 

Moterų Sa-gos vietinė kuo
pa turėjo vakarų vas. 19 d. 

Liet. Darbininkų Są-gos 
kuopa rodo daug gyvumo. 

Sus. L. R. K. A. kuopa turi 
mažai narių. Matyt, žmonės ne 
supranta jos svarbos. 

Dar yra Pranciškonų, A-
paštalystės Maldos ir kitos 
draugijos. 

Klebonas su visomis draugi
jomis daug dirba. Jau šeštas 
metas kaip jis šioh klebonauja; 

Parapija turi savo didelį 
parkų. Vasarų padaro ten sa
vo išvažiavimus. Ten yra daug 
miško. Medžių pardavė plovy
klai. Paskui pardavinės lotus. 
Tai vis per mūsų klebono pa
sidarbavimų. 

Parapija dabar tifc laukia 
naujos bažnyčios ir antro \ku-

MOTERŲ VAKARAS. 

Brooklyn, N. Y; — Vas. 12 
d. Karalienės Angelų par. 
svet. Moterų Sų-gos 24 kuopa 
surengė teatrų ir balių. Vaidi
no veikalų " Kvailų supras-
aklų pažins.'' 

Vakaras pavyko, nors žmo
nių neperdaugiausia atsilankė 
iš priežasties blogo oro. 

Koresp. 

PRANEŠIMAS LIETUVOS 
ŽEMĖS BANKO DA

LININKAMS. 
—— 

Šiuo turiu garbės pareikšti 
Tamstoms, kad nuo šios-die
nos (15 A. vasario, 1922 m.) 
rezignuoju iš Lietuvos Žemės 
Banko Komiteto. Prie to skai
tau reikalingu pranešti, kad a-
pie Žemės Banko organizavi
mo budus, apie jo stovį ir rei
kalų vedimų nieko nežinojau 
ir nežinau. 

Ši mano rezignacija yra pa
siųsta nuorašuose kun. Jonui 
Žiliui Lietuvoje, kun: N. Pet
kui BroofklVne ir Amerikos lie
tuvių laikraščiams. 

Su pagarba 
Jonas Skritulskis, 

, ' 26 Broad Street, 
New Britain, Conn. 

CHICAGO IR APIELINKIĮI 
KOLONIJOMS. 

Šiuo skelbiama, jog žemiaiis 
nurodytose kolonijose, lanky
sis Lietuvos Finansų Misijos 
kalbėtojas. Nuoširdžiai pra
šoma kolonijų gerai prie pra
kalbų prisirengti. 

Vasario 21 d., Milwaukee, 
Wisc. v 

Vasario 22 d., Sheboygan, 
Wisc. 

Vasario 23 d., Port Wasli-
ington, Wisc. < 

Vasario 24 d., 
Vasario 25 d., Kenosha, 

Wišc. 
Vasario 26 d., Racine, Wisc. 
Vasario 27 d., ; . . 
Vasario 28 d., Waukegan, 

iii. 
Kovo 1 d., St. Charles, Ui. 
Kovo 2 d., Bridgeport (Chi

cago) 
Kovo 3 d., Brighton Park 

(Chicago). 
Kovo 4 d.j 
Kovo 5 d., Town of Lake ir 

18 & Union (Chicago). 
Kovo B d., North Side, ( & i -

cafco). 
Kovo 7 M West Sidą (Chi

cago). 
Kovo 8 d, Gteero, til. 
Kovo 9 d., Melrose Park, III. 

Kovo 10 d.̂  
Kovo 11 d., Scf. Chicago, Iii. 
Kovo 12 d., Roseland it 

West Pullman, 111. 
Kovo 13 H, 
Kovo 14 d., Aurora, 111. 
Kovo 15 d., Roekford* UI. 
Kovo 16 d., Beloit, Wisc. 
Kovo 17 d.į ; 
Kovo 18 d., Indiana Harbor^ 

Ind. 
Kovo 19 d., Garyj Ind. 
Kovo 20 d.j 
Kbvo 21 d., Kankakee, 111. 
Kovo 22 d., Rockdale, 111. 
Kovo 23 d., De Kalty UI. 
Kovo 24 d., : 
Kovo 25 d., Springfielrį UI. 
Kovo 26 d., St. LouisĮ Mo. ir 

E. St. Louis, UI. 
Visos čia įvardytos koloni

jos nuoširdžiai prašomos pa
sistengti skirtoje dienoje pra
kalbas surengti; Jei jau kar
tais skirtoji diena Tamstom 
butų visai nepatogi, tuomet 
prašoma tuojaus pranešti Mi
sijos raštinei apie tai ir bus 
pasistengta ant kiek galima 
tinkamesnę dienų Tamstom 
parinkti, bet pageidaujama, 
kad čia nurodytose dienose 
prakalbos įvyktų. 

Saginaw, Port AVashington, 
Kankakee, Collinsville, Boris-
viile, Molinė ir Clinton Pasko
los stočių nėra, todėl visų 
tuose kolonijose esančių dar
buotojų nuoširdžiai prašome 
tuojaus susirašyti su Misijos 
raštine, kad viskų Į laikų bu
tų galima sutvarkyti. 

Lietuvos Finansų Misija 
Paskolos Skyrius, 

370 Seventh Avenue, 
N e # York, City. 

(Nuo mūsų koresp. Lietuvoje) 

Teatras žemaičiuose. 

'Telšiai. Žemaičių teatro Sta 
tymo Telšiuose Komitetas pra
eitais metais turėjęs įplauki! 
32,968 auks. Veda didžių pro
pagandų, renka aukų Lietuvo
je ir Amerikos Lietuvių tarpe 
ir tam turėjo išlaidų 9,649 
auks. Komitetas norėjo išleisti 
tam tikrus Žemaičių Teatre 
Statymo Telšiuose pašto žen
klus ir buvo padavę ministeri-
jon prašymų; bet kadangi jau 
manoma esų Meno kūrėjų 
draugijos leisti pašto ženklus 

bent uŽ beletų milijonų auksi
nų, tad iš tos sumos valdžia 
skyrusi ir Žemaičių Teatro 
Statymui apie ketvirtadalį mi
lijono ai&sinų. \ 

Dabartiniu laiku manoma iš
leisti tam tikri Žemaičių Teat
ro Statymo Telšiuose ženkle
liai su meškos paveikslu. ¥iibs 
ženklelius galėsiu nešioti pri
sisegus, kaip vyties ženklelį 
kad nešioja. Komitetas mano, 
kad sie ženkleliai turės pasi^ 
sekimo, nes su žemaičių ženk
lu dar ženklelių nėra buvę. 

Aukavusieji pasirašo tam 
parengtoje puikioje knygoje. 
Yra daug asmenų, kurie iš 
karto aukoja po 1,000 auks. 
Knygos pradžioje yra šioks 
Vydūno parašas: "Lai darą 
gurbei augštint visi mūsų žy
giai". Taip pat Čia yra para
šas buvusio prezidento Smeto
nos: " Atsiminęs ŠVentųjų Že
maiti jų". 

Dar ikišiol nežinoma, ku
rioje vietoje statys Šį teatrų. 
Norima turėti labai erdvių vie
tų. Aplink teatrų norima į>a-
daryti didelis sodnas — par
kas, kuriame galėtų pasi
vaikštinėti Šio miesto gyven
tojai ir pailsėti po sunkių die
nų. 

Daugiausia aukį Komitetas 
tikisi iš Amėflfebš lietuvių. 
Ten, kaip minėjau jaū nusiun
tė keliasdešimtis įgaliavimų. 
Dabartiniu laiku kreipiamasi 
ir į žydus, kad jie prisidėtų 
rinkliavoj aukų; kad Lietuvoj 
ir kitose šalyse tarrje žydų, iš 
Lietuvos kilusių rinktų aukų. 

Teatru busiu galima visam 
naudotis ir visi busiu lygi, 
kaip žydai, taip ii* lietuviai ir 
kitų tautų žmonės. 

Kaip greit bus šis teatras 
statomas, nežinia. Tas beabejo 
priklausys nuo aukų plaukimo. 
Jei aukotojų bus daug, tad už 
metų antrų galima busiu pra
dėt statyti. 

•kJ -J l = 

Šiandie Pinigų kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
50 centų ui 100 Auksinų 

— arba — 
200 Auks. už vienų Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing rioūse 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $8,000,000.00 

[ R A TeL Cicero S«5* 
Oflso TeL Cicero 4»2 

DR. J, SHINGLMAfl 
132S So. 49 Ooni t 

N. E. Čor. 49 Court ir U StrJ 
i ant viršaus vaistyničios. 

"Telefonas Yards 1188 
STANLEY P.j; 

MAŽEIKA \\ 
GRABORIUS m ! I 

B&lsanraotojas 
Tūrių automo-' 

blllus visokiems:! 
reikalams. Kalnai 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago J 

t T 

LIETUVOJE NAMAI 

Šiaulių apskr. Papilės mieste, Sto
ties gatve, gražiausioje vietoje. 

Namai gerai del biznio ir dei gy
venimo, del gimnazijos, fvairlų san
delių, del nickel show, įtrba teatro: 

Miera 46x36 pėdų, ant dviejų flo
rų. 

Antras namas ant to paties ple-
ciaus, 40xŽŠ p"ėdų su kūtėmis Ir 
daržine. 

Pleciaus platumas ^5 pėdos, il
gumas Bią pėdu. eina lyg pat upes 
Ventos didelis sodnas įvairių vaisių 
medžių ir uogų. 

Kaip viskas bus gatava pavasafj, 
tai parduosiu už $5,000 dolerių, o 
kol ųegatava tai pardiio'Biu už $4,000 
dolerių. Amerikoje tokie namai, kaip 
bus galavl, tai kaštuotų $20,000 do
lerių. 

KAs norite daugiau apie tai žinoti, 
atsišaukite pas 

0&A SUSlEftf:. 
ISdT S. 4« Ct. fcicetb, lh . 

* • >*»•—. M. v» M,\ «rW*,. 

EXfTRA UKE 
Parsiduoda r 200 akrų. Bus išpar

davimas gyvulių, mašinų ir taipgi že
mės su budinkais. Jeigu kas nori į-
gyti gera uki didžiausioj lietuvių ko
lonijoj lai nepraleidžia šios progos. 

Atsišaukite tuojaus 
P. J. MAŽEIKA 

R. 1 Rpx 15 *• Custer, Mich. 

UM ONA TAMtltitENĖ iš 
Šiaulių, šittifeš primieetis, su 
dviem vaikais ieškau savo vyro 
Juozo Tamulio, 42 met. amž., iš
ėjusio į Amerika prieš 9 metus. 

Prašau jo draugų ar pažįsta
mų, kas jį žino, man atrašyti tikrą 
jo antrašą. Esu labia vargingame 
padėjime ir kas man atrašys bu
siu neapsakomai dėkinga.'' 

Ona Tamvlienė 
Šiauliai, Šimsės^primiestis 

Lithuania. 
• • • * • • ' - - i 

PAIEŠKOJIMAS. 
Aš Barbora Šilingienė, paieškau sa

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

Brangieji, malonėkite atsišaukti, ir 
sugelbėti mane nelaiminga našlę su 
aštuonetu vaikučių kurie visi dar ma
ži, o aš sergu. Taigi jeigu tamistos 
nepasigailėsite manės vargSėS, tai jau 
neiks Iš vargo ir bado mirti. 

Mano adresas: 
Barbora Šilingienė, 

Šaukėnų miestelis, 
Šiaulių Apskritis 

iiTrmjABriA 
•-w # j * * * — 

KRUPAS 
: Glessco suteikia palengvinimą nuo 
krupd J 15 mlmit4 Be iėmimol Ne
lauk kol smaugimas uiėis vfdury 
nakties, beit tuirėk Visuomet Gtessco 
po i-anka. Per 35 metus, milijonai 
motinų yira ji vartoję. tTM vaisti-
nhikai U part(a\1nėja po 50c. ttŽ ba
telį — bet kaip-gi gali mieruoti ver
tę tbk!6.daikto knris gali i%elbėti 
tavo gytasti? 

G LESSCO 
Ftf (jmighs. toljgafflį Qrm 

PAitSlDtJOl»A 
bučerne ir grocerne lietuvių apgy-
ventoj vietoj. Pardavimo priežas
tis, savininkas turi t bizniu. 

Atsišaukite: 
1505 S. 4J»th Ct., . . . . Cicero, IU. 

PUBOPEAH į M F R I M N ĮJ I 'RF^U 

FABI0RAS il MiLK!£V|CZ VRCI. 

(JI-I i a ilsia -.'. titin is pinigų, 
laivak it( • < .: : -n- • ,r 11 

v . » r * i t l . l t ' Š A S 
I. ".il I htAU . l*;iKkolo .. 

IHMI ti;ii i r i . t . 

Tel ;jOUlfcVTid f>ll 
.»i '• Irai I 

V . k a .«J> i rtai <i t . .T ' 
Ned i k i ?• po p i r t ų 

' DR. A. E. MILLER 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tėl. Sutarimai ir Na&tioial £» 

šaukimai Lafayette 1106 £ 

VALENTINE DRESMAKING | ! 
COLLEGES ( -

[2407 W. Madison, 1850 N. Wells,! | 
6205 S. Halsted Streete <» 

13T Mokyklos 8uv. ValsUjoae. <» 
Moko Siuvimo, Patternu kir-J \ 

|pimo, Designing bizniui ir ną-< » 
Arnams. Vietos duodama dykai.1 ' 
(Diplomai. Mokslas lengvalą at-^ \ 
įmokėsimais. Klesos dienomis ir J i 
I vakarais. Reikalaukit knygelės.* > 
JTek Seeley . 1648 _ _ , Į j 

S A R A P A T E K , pirm.< t 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia 

M. YUSKA 
3228 W. 38-th Street 

REIKALINGOS PRITYRĘ 
MERGINIS del išrinkimo vilno
nių atsišaukite 

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

Pamatykite Mr. WilHams 

PAIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
JONO ŽILINSKO paeinančio iŠ Su-
valkų Ped. Kalvarijos parap. Brazavo 
kaimo. Apie 6 metai atgalos gyveno 
Ansonia, Conn. Jis pats arba kas a-
pie ji žinotų praneškite šiuo adresų. 

Vincas Birgetts 
2852 W. Pershlng Rd. 

Chicago, Ui. 

* > J M ^ . % 

NAtTJAS BUDAS įmnoir 
kepimo. 

Nustok de
ginus anglis 
ir medžius 
kurie daug 
kainuoja. Pa 
versk savo 
verdama ar 
iildomajį pe
čių į gazinįs, 
įdedant 1922 
modelio Uni—Hete Gas Burnfer 

DYKAI IŠMĖGINIMUI. 
Įdėdamas tiesiai | ugnine deŽė, jis 

duoda vienoda ugnį umu laiku. Gali
ma prisukti kaip nori. Puikus Ir la
bai parankus dalykas kiekvienai Sei
mininkei turėti. Greitai pats per save 
išsimoka. Norint daugiau sužinoti at
sišaukite gausite tam tikrus lapelius 
su paaiškinimais. 

REIKALINGI AGENTAI 
ACORN BRASS MFG. CO. 

208 Acorn Bldg., Chfcftgo. 

/ 
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Išpažintis 

-

Jau buvo pranešta "Drauge*' apie tai, kaip Šv. Antano 
parap., Cicero, IU., klebonas, gerb. kun. Vaičunas, gavo grū
mojantį laišką nuo vieno juodrankio lietuvio su reikalavimu 
2,000 dolerių. 

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

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

(Tęsinys.) 
K. Ką su tuomi setu pada

rei? 
A. Pasiėmiau su savimi na

mo. 
K. Tas raidžia setas, pažy

mėtas No. 7, tai tas pat raid
žių setas, kurį vartojai gamin
damas tą poperos lapą, pažy
mėtą No. 4 ir poperos lapą 
pažymėtą No. 5 ir voką, pažy
mėtą No. Ji! 

A. Taip. 
K. Kitais iodžiais, tamsta iš 

tos dėžutės raides pavartojai 
pagaminti tą laišką? 

A. Taip. 
K. Kur tasai tvartukas (ga-

radžius) stovi, kurio vaizdas 
padėtas ant poperos No. 5? 
Ties kokia gatve? 

A. jTies 15-ąja gatve. 
K. Ties 15-ąja gatve, arti 

kokios kitos gatvės? 
A. 15-oji gat, tarpe 51 ave 

ir 50 court 
K. Ar tamsta senai turi tą 

tvartuką? 
A. Tą tvartuką turėjau 25-

oji diena. 
K. Kam jį vartojai? 
A. Laikyti savo automobi

lių. 
K. Kiek mokėjai samdos už 

tvartuką ? 
A. $7.00 per mėnesį. 
K. $7.00 per mėnesį? 
A. Taip. 
K. Kiek viso samdos už

mokėjai? 
A. Tik $7.00. 
K. Taigi, vieno mėnesio sa

mdą? 
A. Taip. 
K. Tai tas pat tvartukas, 

kurin tamsta nurodei padėti 
$2,000? Tamsta reikalavai $2,-
000 padėti ant viršaus mažes
niųjų tvartuko durių? 

A. Taip. 
K. Tai tamstos automobilius 

dabar ten stovi? 
A. Taip. 
K. Ar žinai automobiliaus 

valstijinį licencijos numerį? 
A. Ne. 
K. Kokios rųšies automobi

lius? 
A. Ford. 
K. Tai pasažierinis? 
A. jTrokas (truck). 
K. Kam, tamsta, jį vartoji? 
A. Parduoti duoną krautu

vėms. 
K. Vartoji išvežioti duoną? 
A. Taip. 

(Daugiau bus) 
K. Ar turi kiek pinigų? 
A. Turiu pinigų. Bet aš juos 

investinęs. 
K. Kaip daug esi investi

nęs? : - , v 

A. $475.00. 
K. $475.00? 
A. Taip. Turiu dar bankoj 

$83.00. $15.00 čekių bankoj. 
K. Daugiau neturi išėmus 

$83.00 bankoje ir $475.00 in-
vestinime? Gal dar esi kam 

kiek kaltas? 
A. Taip. Aš esu skolingas 

savo broliuL 
K. Kaip daug? 
A. Nežinau. Turiu pažymė

jęs knygutėje. Apie $200, gal 
kiek mažiau, ar kiek daugiau. 
Aš kaltas Joriui.— 

K. Ar esi skolingas kiek 
^savo svainiui? 

A. Apie $100.00/ 
K. Gal dar kam? 
A. Už "boardą" $8.00. 
K. Kambario samda $8.00? 
A. [Taip. 
K. Gal dar kam esi kaltas? 
A. Tai viskas. 
K. Tai viskas? \ 
A. Taip. 

p. Mikolėnas. 
Susirinkimai nutarta laikyti 

trečiame nedėldieny kas mė
nuo, Aušros Vartų parap. mo
kyklos kambaryje. 

Turiu priminti, kad p. Smil
gevičius, kuriam LDS. kuopa 
buvo skolinga $10.00, panai
kino skolą nereikalaudamas 
jokio atlyginimo. Už tai jam 
LDS kuopa taria širdingą il
čių. 

Žvalgaitis. 

AJUUMNŲ VAKARAS. 

• • . — - . , - • „ • * 

Antradienis, Vasario 21, 1922 
SSSffS * 

Towfc of Lake — šv. Kry
žiaus parapijos Alumhai, Va
lentine dienoje, surengė įspū
dingą šeimyninį vakarėlį su 
gardžia vakariene. Alumnai iš 
Bndgeporto buvo kviečiami 
atsilankyti, ir išviso jų pribu
vo apie 150 asmenų abiejų ly-
cių. % . . 

Karp jau gerai nuvargo be
šokdami, bežaisdami, šeimi
ninkė K. Kelpšaitė paprašė vi
sus prie stalo. Stalas puikiai 
papuoštas gėlėmis, paveikslais, 
'Valentinais ir skaniais val
giais. Jaunutės šeimininkės 
buvo sekančios: P. Kelpšaitė, 
R. Karčauskaitė, Z. Bartkai-
tė, K. Vaitiekaitė, K. Juraš
kaitė ir Krauciuniutė. Progra
mą išpildė laikė vakarienės. 

Alumnai iš širdies dėkoja 
gerb. organizatoriui kun. N. 
Pakalniui už dalyvavime, kad 

K. šeštadienį po pietų, s a u - 1 ^ . s a y 0 u ž u o j a u t a t a i j a u 

sio 28 d., ar tamsta išėjai kur 
su žmogumi vardu Stanley? 

A. Taip. » 
K. Ar tamsta vykai į Wes-

tern ave. ir 16 gat. ir paskui 
į Brighton Parką? Kokiu tik
slu tad buvai prie Western 
ave ir 16 gat.? 

A. Pamatyti vietą. 
K. Saliuną? 
A. Taip. j 
K. Ką norėjai daryti, pirk

ti saliuną? 
A. Ne. 

*v (Bus daugiau) 

DARBININKAI ORGANI-
ZUOJASI. 

West Side. -^ Vasario 19 d. 
Aušros Vartų mokyklos kam
baryje, įvyfko Liet. Darbininkų 
Są-gos vietinės kuopos metinis 
susirinkimas, arba geriau sa
kant, kuopa tapo atgaivinta, 
nes jau buvo mirusi. 

Šis susirinkimas buvo nela
bai skaitlingas, bet labai gy
vas ir energingas. Buvo apkal
bėta daug dalykų ir 'ieškota 
priežasčių, kodėl Chicacoje 
LDS. kuopos taip silpnai gy
vuoja. Šiame klausime daug 
kalbėjo gerb. kun. F. Kudir
ka. Jis išrodinėjo, kad pas mus 
sioka inteligentų žmonių, ku
rie užsiimtų darbininkų reika
lais. Ir dėlei stokos gvildeni
mo darbininkų klausimo, mūsų 
kuopos silpnai stovi. Taipgi, 
gerb. kun. F. Kudirka, nuro
dė kokiu keliu eina ir organi
zuojasi Vokietijos darbininkai. 

Šis susirinkimas, nutarė su
rengti agitatyviškas prakal
bas su programa, kad žmo
nėms išaiškinus LDS. svarbą 
ir pritraukus daugiau narių į 
LDS. organizaciją. Surengi
mui to vakaro, išrinkta komi-
siia iš St. Cibulskio ir A. Pel-
džiaus. 

Paskui tapo išrinkta valdy
ba sekantiems metams iš šių 
asmenų: pirm. P. Cibulskis, 
dvas. vadovu kun. F. Kudir
ka, rast. St. Cibulskis, ižd. Mar 
ktevičius. Į LDS. Chicagos 
Apsk. išrinkta St. Cibulskis ir 

nutei organizacijai. Alumnai 
labai džiaugės, didžiuojas sa
vo organizatoriumi. 

Taipgi tariame ačiū mūsų 
talentuotai pianistei p-lei J. 
Skinderaitei ir gabiam p. K. 
Bražauskiui Jiedu per visą va 
karą skambino pianą ir links
mino susirinkusius. 

Labai apgailestavome dva
sios vado gerb. kun. A. Mar-
tinkaus, kuris negalėjo daly
vauti, nes buvo apsirgęs. Va
karas visais žvilgsniais pasi
sekė ir kartu- patartina kitų 
kolonijų jaunimui pabusti ir 
pradėti veikti. Omega. 

KULT. VAJAUS AUKOS. 
• j 

BRIGHTON PARK. — Ka-
daugi gerb. kun. Br. Bumšos pra
kalbų aprašymas jau tilpo " Drau
ge " vasario 4 d. tai dabar skelbia
mi tiktai vardai ir pavardės auko
jusių Lietuvos katalikų universite-
tui: 

Juozapas Januška L. L. P. bo-
ną $100.00. 

Ant ir Mar. Barščiai L. L. P: 
boną $100.00. 

Ant. Petkus $2.00 pin. ir L. 
L. P. boną, viso $54.50. 

Agota Žilienė $3.00 pin. ir L. 
L. P. boną, viso $53.00. 

Stan. Gečas L. L. P. boną 
$52.50. 

Pet ir Urš\ Žiaubriai L. L. 
P. boną $52.50. 

Ant. Jusdius L. L. P. boną 
$50.00. 

Jonas Purtokas L. L. P. boną 
$50.00,. 

Juoz. ir Mar. Bružai L. L. P: 
boną $50.00. 

Vikt. Žaromskaitė h. h: P. bo
ną $50.00. 

INCOME TAXES. 
Kožnas žmogus uždirbantis $1,000 

arba daugiau ir kožnas vedės gyve
nantis su žmsna $2,000 Ir daugiau 
turi išpildyti blanką norą ir nereiks 
teksu mokėti. Kožnas blzneris turi iš
pildyti blanką. Paskutine diena Ko
vas (Mąreh) 14-ta 1922. 

Patarnavimas mažas. Panedėlio, U-
tarninko, tr Pėtnvčioj nuo 7 iki 9 
valanda vakare. Juozapas Astrauskas, 
10808 Bdbrooke Ave., Chicago. Re
zervacijos paskirtam laikui. Nelauk 
paskutines dienos nes bausme nuo 
15 iki |1>000 ui neiSpildlma ant laiko. 

(Adv.) 

Ant. Ramanauską* L. L. P. bo
ną $60.00. 

Kaz. Kilkus L. L. P. boną 
$50.00. 

Bern. Nenartonis $15.00. 
Po $10.00: Jonas Gaižauskas, 

Jonas Petraitis, Juoz. Blažis. J. 
Įieveekas, Teodora Atroskienė, 
Vi ne. Birgelis $6.00, 

Po $5.00: Jonas Raudis, Ant. 
Eakeltis,-#er. Poška, Albin. Va
siliauskas, A. Valatka, Adom. Oš-
keliunas, Juoz. Zaleckas $3.00. 
/; Po $2.00: Ignas Sakalas, Pov. 
Balčiūnas, Ignas Noreika, Elz. 
Dukavičienė, Ant. Radakas, 
Prane. Kačin, Eva Rubinienė, Ona 
Jusenienė. 

s 

Po $1.00: Amil. Šveneiskienė, 
Zof. Paleckienė, Mik. Jucevičius, 
Jurgis Vikirąs, Ant. Rudinskas, 
Vinc. Kulikauskas, Cecil. Rama
nauskienė, Jonas Ribikauskas, 
Bdv. Stepenkaitė, Juoz. Saulis, 
Ign. Kaniušas, Dom. Didakas, A. 
Brainis, Mik. Kazlauskas, Dom. 
Čepelė, Jonas Smolskis, Mik. Gai
žauskas, Mar. Grincaitė. 

Viso aukų Brightoii parke Liet. 
Katalikų Universitetui pinigais ir 
L. L.-P. bonais surinkta 871 dol. 
Visiems aukotojams širdingai aeiu. 

A. L. R. K. Fed. 19 skyrius^ 
PASTABA: Jeigu aukotlojai 

pastebėtų kokią nors klaidą šiame 
sąraše, meldžiu pranešti žemiaus 
paduoti antrašu: Bern. Nenarto
nis, 4442 So. Richmond St.; Chi-
cago. » \ 

ŠOKIŲ IR \TK\r A D A C 
SUSIPAŽINIMO V / * I W * I V > * 0 

Rengia LIETUVOS DUKTERYS AMERIKOJE 
Trečiadieny, Vasario 22 d., 1922 

LEO X m . K. OF C. BLDG. 820 W. Oarfield Boulevard (prie Halsted) 
Pradžia 8 vai. vakarę Įžanga 75c. 

Pelnas Skiriamas Labdarių Sąjungai. v 

Lietuvos Įhikterys nuoširdžiai .kviečia lietuvaites — sesutes ir jų brolius — do
bilėlius į šokius, kur smagiai pašokę vieni Ikitus pažinę sumegsime artimesnius prie-
telybės ryšius. 
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PUIKI VAKARIENĖ, šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų Dr-
ja rengia puikią vakarienę su pr<> 
gramą paminėjimui trijų metų su
kaktuvių draugijos suorganizavi
mo. Įvyks nedėlioj, kovo 5, 1922 
mV Šv. Kazimiero Vienuolyne 5 
vai. vakare. Įsigykite tikietus iš 
kalno, nes gali pritrukti. Tikietai 
gaunami pas nares visose koloni
jose. Rėmėja. 

PRANEŠIMAI. 
-

L. VYČIŲ CHICAGOS Apskri
čio Projektų Komisijos svarbus su
sirinkimas įvyks ned. 26 d. vasario 
3 v. po pietų, Šv. Jurgio parapi-
rjos 8vet, Bridgeporte. 

Labai pageidaujamas skaitlingas 
projekto kom. narių atsilankymas. 

B. Jakaitis, Apsk. pirm. 

NpRTH SIDJEL— A. L. R. K. 
Federacijos 23 skyriaus svarbus 
susirinkimas jvyks antradieny, vas. 
2}į d., 8 v. v. Šv. Mykolo par. 

Valdyba. svet. 

-pJORTH SlriĘ. — Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 3-čio 
sltyriaus susirinkimas i vyks Vasa
rio 21 d. 7:30 vai. vakare, Šv. 
Mykolo Ark. parapijos svet. 

Visos narės esate kviečiamos at
silankyti, nes turinfe reikalo pa
sitarti kaslink,rengiamojo vakaro; 
kurios nesate užsimokėjusios me
tines mokestis bus proga užsimo
kėti. 

Mūsų kolonijoje yra nemažai 
čia augusių mergaičių, bet nė vie
na nepriklauso prie Akademijos 
Rėmėjų, labai gaila. 

B. Tumaitė, rast. 

TOWN OP LAKE. — L. L. 
Paskolos bonų stotis šaukia • vie
šą susirinkimą antradienyje vas, 
21 d. 8 vai. vak. Šv. Kryžiaus pa
rapijinėje svetainėje. 

Gerb.: Šis susirinkimas bus la
bai svarbus visais žvilgsniais. Yra 
gauta keletas laiškų iš L. Misijos, 
bus išduoti raportai iš pirmojo 
vajaus, veikimo ir turėsime ieško
ti tinkamiausius budus prisirengti 
prie antrojo vajaus. Misija mūsų 
apielinkėj\ atsilankys kovo 5 d. 
Kaip matome laikas visai trum
pas, vos trys savaitės. Užtat visi 
be skirtumo esate širdingai kvie
čiami susirinkti. Juk mums visiems 
Tėvynės reikalai rupi. Visi tie,! 
kurie esate apsiėmė pardavinėti 
bonus malonėsite būtinai ateitį, i-
dant galėtume tinkajnai darbą už
baigti. 

A. J. Kareiva — pirm., 
Ver. A. Galnaitė — rast. • 

HEROIZMAS LIETUVOS MERGAITĖS 
P E R S T A T Y M E 

m *Už Tėvynę 
Malonu Kentėti" 

atsibus 

Ned., 26 d„ Vasario-Feb., 1922 
M. MELDAŽIO SVET, 2242-44 West '23-rd Place 

/ Pradžia 6:30 vai. vakare 

Daug gyvų — žavęjančių įspūdžių turėsite nuo 
lošimo, kadangi apart gerą lošėjų dalyvauja ir 
STEPUKAS. Taipgi, smagių muzikos šmotelių 
duos High School mokinių orchestra po vadovystė 
P. L. PILSUDSKAS. Na ir kitokių malonių pramo
gų paruošta. Pagaliaus gražių šokių iki sočiai, nes 
tai bus paskutinis prieš užgavėnes. Bus pirmos rų
šies Jereckio muzika. Visus kviečia 

DR-JA LIETUVOS ŪKININKAS. 

A. i A. 
ANTANAS SEDEMKA 
mirė vasario 18, 1922 « vai. 
rytef 57 metų amžiaus. Paėjo 
1S Suvalkų red. Seinų apskr. 
Lazdijų miesto. Amcrike išgy
veno 31 metus. Paliko didelia
me nuliūdime žmona Marijona, 
fiunas Juozapa, Petrą ir m«r-
ėia Marijono. Velioni b kūnas 
randasi pas sūnų Juozapa Se-
demka 3303 So. Morgan Str. 

Laidotuvės |vyks utarnlnke, 
vasario 21, iš̂  Sv. Jurgio bažny
čios | Šv. Kazimiero kapines. 

Giminės ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse. 

Nuliūdę 
žmona Marijona Scdemkienė 
Simai Juozapas, Petras 
Marti, Marijona. 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay, Nev^fk.NYU 

ILIETUVŽV 
PER H A M B U R O Ą J P I I 

TIESI 
KELIONE 

S^**j 

Sxt W 
*9«a 

PER H A M B U R G > \ P T L I / W \ 
-'• A R 5 A UEPOJIL ^ 

VAiirOKIT VKJ PA RANKI V IR 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant { PiUava aplenkia 
Lenkų juostą (karidorių) 

Visa Treėia Klesa Padalinta Į Kambarius 
Ant 2-jų, <f-rių, «-šių Ir 8-nių Lovų 

ESTONIA Kovo S . 
LTTUANIA Kovo 22 

Trečios Klasos Kainos J: 
. • HAMBURGĄ $10S.50 — PILIAVA $106.50 
| l i t LIEPOJŲ $110.00. 

belei lalvakor. ir žinių kreipk, prie savo agen. 

r 

DIDŽIAUSIA LIETUVIU 
V A L G Y K L A 

Ant Town of Lake - \ 

Gaminame įvairius valgius. Val
gykla atdara nuo ankst3rvo ryto iki 
vėlumo nakties. 

Patarnavimas greitas ir teisin
gas. Viskas užlaikoma kuošvariausia. 

Lietuviai paremkite savuosius biz-
nije. 

\i^/% 

SAVININKAI: 

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

Tel. Boulevard 2386. 
Chicago 

E X T R A FARMOS! 
Pranešam visuomenei kurie norite pirkti farmas pasarga nuo apgavikų 

agentu. Atvažiuokite pas lietuvius ūkininkus kur jums nurodys kurios farmos 
ant pardavimo ir suvėsime su savininkais ir pagelbėsim išderet ir nurody-
dysim kurios geresnes žemės kad teisingiau be agentu apg-avistiŲ nusipirki. 
Tą. v l s k a a t l i k s š v . A n t a n o IDraugystė , m e s turUrt t a m t i k s l u i k o m i s i j a k u r 
tamstoms patarnaus be skriaudos, už visa skriauda Dr. šv. Antano atsako 
nes musų žmogus nuskirtas ir stovi po Dr. priežiūra kada mes čia beveik 
kurie esam nuskrausti agentu taigi tam tikslui sutverem Dr. kad pasidarbuot 
ir tautiečius apsaugot nuo iš naudotojų agentų šiais laikais per daug išsi
platino. Taigi Dr. šv. Antano jau 4 metai patarnauja žmonėms ir kurie pirkę 
Detur skriaudos ir patys prisirašė prie draugystės ir tą Viską prižiūri. Dabar 
paduosim kelias farmas iš daugumo kad suprastumėt jų kaina I farma 20 
akerių su trioboms visa dirbama $1,200* II farma 30 akerių su tjioboms vi
sa dirbama 3 mylios nuo miesto $1,900. III farma 40 akerių senos triobps, 
didelis jaunas sodas 200 medžių, žemė prie smelfaus $1,500. IV farma 40 
akerių geros triobos, stuba 5 kambarių, žiemai ir 2 dideli virš po visa skie
pas geros barnės ir kitokie budinkal puikus sodas 60 obelių .medžių, 500 
krūmų grepsu, 6 akerei kasamu trąšų, su 83<%> kalkių kures farmeriai perka 
ir tręšė laukus, žemė gera prie molio per lanka teka šaltinio upelis tik 2 
mylios iš miesto Custer ir 3 iš Scottville $2,500, V. farma 60 akerių 52 dir
bamos 8 akeriai miško, 7 kambarių stuba vanduo suvestas J stuba ir į tvar
tus, barne 16x24 pašmes 14x26, daržine 1,8x24 kita daržine 20x26 tvartas 
gyvuliams išbudavoti 1.x2 0 ir kiti budinkai korni ne kietis ir t. t. puikus so
das visokių vaisingų medžių 28 višnios, 38 pičes, 35 slyvos, 20 grušių, 154 
obuolių, medžių žer.mogų ir aviečių po blski tik del save tik % mylės nuo 
mokyklos ir tik S mylios nuo miesto $6,000. VI farma 80 akerių visa dirba
ma žemė juodžemis su moliu maišytas geros triobos 8 kambarų stuba su ge
ru skiepų elektros šviesos stubai ir barnese vanduo taipgi stubai ir barnėj 
didelės naujos barnes tvartas del 5 arklių ir del 20 karvių visi cementuoti 
sailon, 10x30, kiaulininkai cimontinei vištininkas pleistruotas kietis maši
nom paSiure garadžius, 3 vištininkai del auginimo mažu vištuku. Šita farma 
labai puiki iš visų pusių lietuviai susiedai ir skersai kelia nuo stubos lietu
viška bažnyčia lbudavojama, aukai iš rudens už šita 20 akerų kviečių, 18 do

b i l u . Farma prieina prie puikaus didelio ežero kur visi su važiuoja ant pik
niku, pigi tik $8,000. VII faVma 120 akerių geros triobos puikus sodas\gera 
žemė $6,500. VIII farma 60 akerių farmą 45 dirbamos 15 miško ir geru me
džių. Pro triobos teka upelis, kietis, kiaulininkai, vištininkai puikus 90 
medžių sodas su gyvuliais ir visoms mašinoms labai pigi už viską tik $4,600. 
IX farma 200 akerių ant šios farmos galma %dikyt 40 galvijų ir 4 arklius 
ir traktery arba 8 arklus, šį farrii labai puiki parsiduoda už cash $20,000, 
mainytu ir'ant Chicago* propertee.TCitą turim gerą 40 akerių geros triobos, 
sodas kaina caeh tik $3\500 ir mainytu ant Chicagos propertės tik minėtos 
dvi ant malnimo; kitos visos už cash žinoma pusė įmokėjus lik'usius ant iš
mokėjimo, panašiai atsitinka -gerų bargenų nlekurie sumano greit parduoti 
tuom tarpu gauni bargena taigi šiuos bargenus suradę pranešam visuomenėj 
kurie manote pirkti farmas greitai kreipkitės prie musų šv. Antano Drau
gija administracijos kur tamstoms patars suves su mumis visais ūkininkais 
ir nurodysim kur geresnės farmas pageibėaim tamstoms jsigyt teisingai be 
agentu. Musų Draugystės nuskirtas žmogus jau 4 metai teisingai tautiečiam 
pagelbsti jeigu kurie išsirinksite iš nurodytu farmų gneit praneškite kartais 
kad ne butų parduota. Norint daugiau informacijų krepkites i 

ŠV. ANTANO DRAUGYSTES AD. KAZ. DAUNORAS 
Box f Custer, Michigan 

1000 Vokiškų Markių už $5.50 
1 500 Caro Rusijos Rublių už $1.00 
SIUSKITE MONEY ORDER ARBA BANKOS DRAFTA DR MES 
PRISIUSIME JUMS KOKIOS TIK ŠALIES (PINIGUS PRAŠYSITE 

PER PA*TA KAIP TIK GAUSIME ČEKE NUO JUSU 
INFORMACIJOS DYKAI ADRESUOKITE: 

PINIGAI I LIETUVA 1000 Auksinų už $5.60 
Musų Taupymo Skyrius Moka 6% Su Apsaugojimu 

R E A L E S T A T E F I N A N C E CO. 
10803 EDBROOKE AVE., CHICAGO, ILL. 
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