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Bischoffas tik laisvę. 

Prireikus Pasižadėjo Būti 
Teisme 

KREDITORIAI N O R Ė J Ū I O T A L I U O S A V I M O 
N 
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Raymondą J . Bischoffą, 
kurs nuskriaudė tūkstančius 
žmonių nusukdamas jam pa
vestus kelis milionus dolerių, 
vakar teisėjas Landis paliuo-
savo iš policijos priežiūros. 
Sakoma, paliuosuotas todėl, 
kad prieš jį nepaduota rimtų 
skundų. Už negalėjimą grą
žinti skolų savo kreditoriams, 
sakoma, jis negalėjo but lai
komas kalėjime. 

Dėlto visas laikas Bischof
fas buvo laikomas policijos 
priežiūroje įvairiuose viešbu
čiuose, idant jo nerastų kre
ditoriai ir nedarytą tam po-
paičiui kokių-nors "nesma
gumų." 

Bischoffas prakišo keletą 
milionų dolerių žmonių pini
gų. Už tai jam nėra nieko. 
Nes jis gudrus. Išanksto jis 
žinojo, kad tas su juom tuT 

rės įvykti, kad jis turės ban-
krutyti. Dėlto jis turėjo nu
samdęs gerus advokatus. 

Kuomet jis suimtas, tuo
met jo vienas advokatų aiš
kiai pasakė, kad Bischoffas 
negali but nei vienai dienai 
uždarytas kalėjimam Nes jis 
neprasižengė Suv. Valstijų 
valdžiai. Gi jei jis negali grą
žinti savo kreditoriams pasko
lintų pinigų, už tai tai pat ne
gali but baudžiamas. 

Dauguma kreditorių norė/jo 
Bischoffo paliuosavimo. Tai
gi, jų norai šiandie išsipildė. 
jTegul jie laukia dabar, kuo
met paliuosuotas Bischoffas 
grąžins jiems tūkstančius, 
šimtus tūkstančių ir milionus 
dolerių. 

Turto 28.000 dolerių. ' 

Tardymų metu teisme užre-
korduota, kad Bischoffas pra
kišo žmonių pinigų puspenkto 
miliono dolerių. 

Tuotarpu jo turtų atrasta 
tik 28,000 dolerių pinigais, 
kažkiek ten bonų ir morgičių, 
keturios hejudomos nuosavy
bės, trys automobiliai, dvi gy
vasties apdraudos "pol ieies" 
ir pundas abejotinos vertės 
šėrų. 

# 

Nejudamos savastys ir "auto
mobiliai dar neapspręsti, kam 
jie priguli. 

Butų gerai tad, jei jo tur
tų kaip nors butų ^sudaryta 
nors 100,000 dolerių. Bet, ma
tyt, nei pusės tiek nebus. 

-

Tad kągi gaus kreditoriai! 
Dauguma kreditorių norėjo, 

kad ne vien Bischoffas butų 
paliuosuotas, bet ir jo surasti 
turtai atimti nuo 

imti nuo 'Sreeeiverio" Bischo-

šaukiamas bus teisme, 

Teisėjas Landis paliuosuo-
damas Bischoffą jį spėjo, kad 
jisai šaukiamas visuomet at
eitų teisman, kaip ilgai nepa
sibaigs jo bankrutijimo tar
dymai. 

Bischoffas mielai pasižadė
jo atlikti tą pareigą. 

Galimas daiktas, kad jis į-
kurs naują ofisą. I r žmonės 
vėl galvatrūkčiais jam neš pi

nigus. 

KREDITORIŲ SUSIRINKI
MAS. 

s atgautų 
Tas pat lenkas "kalbėtojas 

tvirtino matęs Bischoffo kny 
gas, kuriose surašyti jo kre
ditoriai. 

Anot jo, vienas lietuvių ku
nigas pas Bischoffą buvo in-
vestinęs 42,000 dolerių. Vie
nas lenkų kunigas 23,000 do
lerių, kitas — 15,000 dolerių. 
Daugelis biznierių, irgi sudė
ję tūkstančius. Dėlto neste
bėtina, jei tuos žmones pase
kė darbininkai ir Bischoffui 
nešė puskutinius centus. 

Ant galo jis kvietė kredi
torius pasirašyti peticiją, su 
kurią ja butų galima paliuo-
suoti Bischoffą. 

Be nieko baigiasi. 

Pakviestas kalbėti ir Bis
choffo advokatas Keley. 
Kalbėjo angliškai. Sakė, kad 
visus Bischoffo reikalus ga
lima atimti iš *i receiverio.' * 

ORLAIVIS "ROMA" EKS 
PLfODAVO ORE. 

AR ĮVYKS GENOA 
FERENCUA? 

KON-

LIEPSNODAMAS NUKRITO 
ANT ŽEMĖS. 

Prieš konferenciją, smarkiai 
Veikia Prancija. 

Daug žmonių tarėjo žūti. 

NOREOLK, VA., vas. 22 — 
Suv. Valstijų armijos styrinis 
orlaivis "Roma," perniai nu
pirktas nuo Italijos, vakar su
naikintas ekspliozijos. kuomet 
jis skraidžiojo padangėmis ap-

ROMA, vas. 22. — Čionai 
niekas nieko tikrai negali pa
sakyti, a r įvyks ekonominė 
Europos valstybių konferenci
ja mieste Genoa. 

Kai*kas reiškia nuomonę, 
kad ta konferencija veikiau
sia bus atšaukta arba toles-
niai atidėta. 

Bet Italijos užsienių reikalų 

Praeita Sekmadieni To\vn of 
Lhke žinomo R. J . Bischof
fo kreditoriai — lietuviai, len
kai ir kiti, turėjo susirinkimą. 

Susirinkimas Jmvo labai 
skaitlingas. Pasirodė, kad 
kreditorių tarpe dauguma yra 
socialistų ir laisvamaniai. Nes 
kuomet bažnyčiose buvo pa
maldos, tie kreditoriai turėjo 
savo susirinkimą 

Toliau paaiškėjo, kad soci
alistai ir laisvamaniai ne vien 
šaukė susirinkimą, bet susirin
kime jie darbavosi Bischoffą, 
kaipo sau artimą, paliuosuoti 
iš federalės valdžios nuožiū
ros. Sako, kuomet bus paliuo
suotas ir jam bus leista iš-
naujo vesti reikalus, tuomet 
jis visiems kreditoriams at
mokėsiąs visus pinigus. 

Vienas lietuvis kalbėtojas 
lietuviškai susirinkusiems aiš
kino ta ip: 

Kuomet Bischoff areštuo
tas, jo visi vedami reikalai pa 
vesti "recoiver ' iui ." Tuotar
pu Bischoff vįairiose kompa
nijose paliko daugybę š£rų. 
Jei butų galima atgauti nors 
dali pinigų už tuos serus, kre 
ditoriams daugiau gryžtų. Te-
čiaus tuos pinigus už tuos se
rus gali atgauti tik patsai Bis 
choff. Dėlto jis turėtų but 
paliuosuotas ir " receiver ' i s ' ' 
atšauktas. Kitaipgi '"recei
ver 'is viską prarys. Kredi
toriai tuomet neteks nei su-
1 ūžusi© cento. 

Bischoffui reikia laisvės. 

Tik reikia, kad su tuomi su
tiktų dauguma kreditorių. 
Be toį reikalinga išrinkti {ris 
trustisus ir jų priešaky ap
sukrų finansistą pastatyti. 

Bet advokatas Keley nie
ko nesakė, ar tuomi kredito
riai atgautų kiek savo pini
gu. 

Pagaliau susirinkimas be 
nieko pasibaigė. Trustisų 
rinkimai atidėti toliau. Dėl
to įvyks dar visa, eilė kredi
torių susirinkimų. 4 

Iš šio susirinkimo paaiškė
jo štai kas: Dauguma kredi
torių stovi už Bischoffą. 
Juomi pasitiki. Gi jei taip, 
tai žmonėms vis dar trūksta 
reikalingo susipratimo. 

laiku orlaivis buvo pakilęs ga 
na aukštokai ir jo luoteliuose 
buvo apie 50 žmonių. Iš jų 38 
žuvę, gi kiti sužeisti. 

"Roma" buvo milžiniškas 
orlaivis. Buvo 410 pėdų ilgas. 
Suv. Vastijosr už jį Italijai už
mokėjo $1.250.000. 

Tai perdaug Dėdei Šamui. 
Perniai Anglijoje Amerika ne
teko keliolikos parinktiniausių 
savo lakūnę,, kuomet eksplio-
davo orlaivis ,R-^38. 
V ^ ^ m 

AMERIKOS VYRIAUSYBĖ 
IR LIETUVOS NEPRIK

LAUSOMYBĖS PRIPAŽI
NIMO KLAUSIMAS. 

Prancija Atsisako Atmokėti 
Skolas 

NIEKAIS NUEIS AMERIKOS TRYS MIUARDAI 

link Hampton Roads. 
Pranešta, kad ekspliozijos I ministerija palžymi, kad konfe 

— — 

NEDARBO KLAUSIMU. 

WASHINOTON, vas. 22. — 
Konferencijos sekretorius Hoo 
ver pradėjo darbuotis nedar
bo klausimu. Sušaukė konfe-
rencijon specialę nedarbo ta
rybą. Nes nežiūrint visokių 
čia gražių suraminimų, nedar
bas posenovei siaučia. s 

r 

Paskui kalbėjo ir keletas 
lenkų. I r tie reikalavo dar
buotis už Bischoffo paliuosa-

vimą. * 
Vienas lenkas, kažkoksai 

Lozia, sakė, kad jis pas Bis
choffą padėjęs 4,000 dolerių. 
I r jam labai norėtųsi atgau
ti11 tuos pinigus. Bet jis ne-

rio. 
y f 

receive-
Teisėjas Landis šį kenk-

tadienį išklausys kreditorių 
argumentų, kodėl jie nori pa

manąs jų kitaip atgauti, kaipv kovo 2 d 
tik paliuosavus " sėbrą.' VNes 
girdi, Bischoff žadąs atmo
kėti visiems kreditoriams, 

AMBASADORIUS UŽTIKRI
NA ANGLUS. 

į 
— 

IiONDONAB, vas. 22. — 
Suv. Valstijų ambasadoriaus 
Anglijai Harvey užtikrina an
glus, kad Suv. Valstijų sena
tas ratifikuosiąs Washingto-
no konferencijoje padarytas 
sutartis. 

Chlcagoje pavogta 11 auto
mobilių, pereitoje paroje, va
sario 20-r21 d. . 

KVIEČIA KOMPANIJAS 
KONFERENCIJOM 

Anglekasiai nenori streike, 
Kad jo išvengti anglekasių or 
ganizacijos valdyba dar karią 
kviečia anglių kasyklų kompa 
nijas konferencijom 

Konferencija turi įvykti 
Clevelande, Ohio. I r prasidėti 

Pakvietimą pasiuntė kompa 
nijoms anglekasių organizaci
jos prezidentas Lewis. 

WASHINGjTON, 11. 16 d. 
(Elta) . — Gautomis iš ratiki-
mgi šaltinių žiniomis netrukus 
S. Valstijų vyriausybė sva
rstys Pabaltjurio, relSkia Lie
tuvos, Latvių ir Estų respub
likų pripažinimo klausimą. 

rencijai vieta jau pagaminta, 
ir kad Italijos vyriausybė ne-
sidarbuos, idant konferencija 
butų atidėta. 

Konferencijos atidėjimo rei
kalauja tik Prancija ir Čeko
slovakija. Pastaroji veikia 
verčiama Prancijos. 

Prancijos gudrybė. 

Romos laikraštis Pease sa
kosi žinąs, kodėl Pranei jai 
norėtųsi atitolinti Genoa kon
ferenciją. 

Sako, prancūzai "nori, idant 
Vokietija kuoilgiausia mokėtų 
kas dešimtis dienų po 31 mi-
lioną auksinių markių, kaip ki 
tuomet buvo sutarta Cannes 
konferencijoje. 

Anot laikraščio Pease, Pran
cijos premieras Poincare nori, 
idant Vokietija karo kontri
buciją mokėtų be jokio galo 
ir be pabaigos, nors turėtų 
bankrutyti. 

Čeko-Slovakija gi Prancijai 
pataikauja. J i taip veikia, 
kaip Prancijos liepiama. 

Italijoje Padėtis. 

Nežiūrint Italijos užsienių 
ministerijos pareiškimo, kad 
konferencijai viskas surengta 
ir todėl jos atidėti nesama rei 
kalQ, Italijoje padėtis visgi 
rimta. 

MLnisterių kabinetas suiręs. 
Bonomi ministerija paskelbė 
rezignavimo raštą. Jo kabine
tui parlamentas atsisakė reik
šti pasitikėjimą. Tuo tarpu 
naujas premieras nesuranda
mas toksai, kurs galėtų pa
tenkinti visas parlamento par
tijas. 

Del to, taigi, ir Italija bus 
priversta pagaliau sutikti a-
tidėti kokiam mėnesiui toliau 
tą Genoa konferenciją. 

Prancija nori daugiau. 

Iš Paryžiaus pareina žinių, 
kad Prancija Genoa konferen
ciją ne vien nori atidėti toles
ni ai, bet turi sumanymą tą 
konferenciją pavesti atlikti 
Tautų Sąjungai. 

Prancijai visa s vargas tik 
tas, kad su jos tais gudriais 

WASHINGTON, 11. 16 d. 1 norais-griežtai nesutinka An-
(Elta) . —̂  Buvęs Lietuvos at 
stovas Danijoje p. Jurgis Sa 

PARYŽIUS, vas. 22. — L. 
P. Loucheur, buvęs paliuosuo-
tų Prancijos plotų ministeris, 
pareiškė, jog jis neturįs nei 
mažiausios abejonės, kad Pra
ncija negalės atmokėti nei 
vieno cento Suv. Valstijoms 
skolų. 

Tą pareiškimą jis padarė 
mieste L)rons, pramonės, pre
kybos ir ūkio sąjungų bendra
me pokyly. 

" A š sakau aiškiai," kalbė
jo Loucheur, " jog aš tikiu, kad 
mes negalėsime Amerikai at-

sutiko principe panaikinti 
Prancijos skolas prigulinčias 
Anglijai su sąlyga, kad Ame
rika panaikins Anglijos sko
las — 20 miliardų auksinių 
frankų. > ^ 

Kalbėdamas apie karo kon
tribuciją, Loucheur pažymėjo, 
kad Prancija privers Vokieti
ją mokėti kontribuciją iki pa
skutiniųjų. 

"Be t kaip Vokietija gali 
mokėti!", klausė Loucheur. 
"Vokietija privalo daug eks
portuoti, kad pelnyti auksą. 

mokėti nei vieno cento. T a i ' Dabar klausimas, kaip didelis 
sakau, nes čia yra amerikonų. x gali but Vokietijos eksportas, 
Jie kabeliu praneš mano žod
žius skersai jūrių. Nes nekuo-

idant jis negalėtų užversti vi
sų turgaviečių!" 

met negalėsime Amerikai at-1 Tan klausiman neatsakė bu-
mokėti 15 miliardų auksinių vęs ministeris. 

LIETUVA RATIFIKAVO 
TARPTAUTINIO TEISMO 

STATUTĄ. 
WASHING(rON, 11. 16 d. 

(Elta) . — Tarptautinio Teis
mo statutas Vasario 15 d. bu
vo Lietuvos Steigiamojo Sei
mo ratifikuotas. 

LIETUVOS PREZIDENTAS 
PRMSMŽ NAUJĄ RUSŲ AT

STOVĄ LIETUVAI. 

WASHINGTON, 11. 16 SH 
(Elta). — Vasario 14 d. Lie
tuvos prezidentas, p. Stulgin-
skas, priėmė naują Rusų at
stovą I^etuvai, p. Davtian, 
kuris yra Rusijos Sovietų Vy
riausybės paskirtas vieton at
šauktojo p. Tralovo. 

SAVICKIS PASKIRTAS 
CHARGE D'AFFAIRES 

ŠVEDIJAI IR NOR
VEGIJAI. 

frankų, ką jai skolingi. Tai-
pat negali but Jtalbos ir apie 
nuošimtį. 

"Amerika turi visą auksą. 
Gi mes negalime mokėki prekė 
mis del aukšto muito, kokiu 
apsitvėrė Suv. Valstijos." 

Vers Vokietiją mokėti. 

Loucheur pridūrė, jog Ang 
Ii jos premieras Lloyd Georgei tybes. 

Ekonominis krizis. 

Loucheur pagaliau pripaži
no, kad Europoje pakilęs fi
nansinis ir ekonominis krizis. 
Jiedu abu krūvon surišti. 

Grius Europos valstybių 
nrainyba ir tuomet pakils tik
ras chaosas. Ypač tas labiau
sia atsilieps į centrales vals-

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
DEL SVETIMŲJŲ KURI 

MOS KLAIPĖDOJE. 

Apaštališkas Vizitorius grį
žo iš Mariampolės. Pakeliui 
jis buvo sustojęs Panemunėje, 
kur vietos klebonas kun. Stau
gaitis pavaišino svetį. 

~ Vizitatorius priėmė parapi-
KLAIPĖDA. K 1 a i p ė d o s j o s draugijų atstovus. Aplan-

vickis yra paskirtas Lietuvos 
Chargev d'af f aires (Reikalų 
Vedėjas) Švedams ir Norve
gams. 

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

ŠIAULIAI. Šiaulių Žemės 
Ūkio draugija pasiėmė savo 
iniciatyva organizuoti ateinan
tį pavasarį ūkininkų ekskiur-
siją Danijon. Tam tikslui yra 
išrinkta komisija, kuri turi su
sinešti- su svetimais kraštais, 
Vokietija i r Danija, ir surink
ti visas žinias tos idėjos pra-
vedimui gyvenime. 

Šiaulių Žemės Ūkio draugi
ja Ja ipat pakvies visas kitas 
Ž. U. draugijas Lietuvoje pri
sidėti prie šio darbo ir popule-
rizuoti ją savo narių tarpe. 

Donų Žemės Ūkio ministe
rijos atstovas Pabaltjuriui iš-

glija. Seniau Anglija dažnai r e i § k ė j a u s a v o sutikimą ir 
Prancijai pataikavo. Pagaliau p r i I a dė jo kuoplačiausiai padė-
pastebėjo, kad tuomi pataika- j£ 
vimu Prancijai \ tik užaugino r !! r 

ragus. Buvęs užsieniu reikalų mi-
Taigi, Anglija sprendžia,' nisteris Dr. Purickis, labai pa-

kad toliau taip negali but. vojingai serga dėmėtąja šilti-
Nes Prancija ima jau nerimti ne. J o sveikatos padėtis rim-
savo kaily. ta. 

krašto valstybės tarybos slap
tam posėdy Petisne pranešė, 
jog jam prikišama, kad jis 
neleidžiąs svetimiems pirkti 
Klaipėdoj namų. Dėlto jis su
manė, kad tuo dalyku rūpintųs 
•tam tyčia paskirta komisija. 
Norima leisti namus pirkti, 
bet pirkėjai turėsią savo kapi
talu prisidėti prie naujų namų 
statymo, t. y. skolinti pini
gus atstatymo bendrovei, va
dinam. i' Baugenossenschaf t. 

kęs Pažaislio vienuolyną sau
sio 23 d. grįžo Kaunan. 

' ) 

Min. Galvanausko sveikata 
tiek pagerėjo, kad gyvena ant
ra savaitė savame bute ir jau
čiasi gana gerai, tik nekurios 
žaizdos iki šiol dar nesugiję. 

LIETUVOS NAUJAS KABI
NETAS APLANKĖ PREZI

DENTĄ. 

WASHINąTON, 11. 9 d^ 
(Elta). — Vasario 6 d. Lietu
vos Ministerių Kabinetas in 
corpore (išvien) padarė vizi
tą (apsilankymą) Lietuvos 
Prezidentui. Vasario 8 d. nau
jas kabinetas skaitė Steigia
mame Seime deklaraciją. 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; gali but lie
taus ar sniego; maža atmaina 
temperatūroje. 

PINIGŲ KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė. 
mainant nemažiau 25.000 dol 
vasario 21 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.32 
prancijos 100 frankų 8.40 
Italijos 100 l i n f ' 4.70 
Vokietijos 100 markių .46 
Lietuvos 100 auksinų .46 
Lenkų 100 markių 03 
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DRAUGAo fre&adieius, Va»ario 22, 1522 
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LUCTUVIV KATALIKŲ MENRAMIB 

•'DRAUGAS" 
kasdieną Išskyros nedėldienius 

PKtl.MMEK.VTOS KAINA: 
lirf mfl $6.00 
Pusei Me$q f300 

Prenumera tos mokasi iškalno. Lai-
skaitosi nuo užsirašymo 

ne nuo Nauju Metų 
nyti adresą visada 
ir selnas adresas, 
siųsti išperkant krasoje a r eiprese 
"Money Order" a rba Įdedant pini
gus t registruotą laišką. 

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

TeL Roosevelt 7791 
HflIHIlIHIHIlIHIlHIIIIIIIJHIIIMIiilIimifi 

dienos 
Norint permai-
reikia prisiųsti 

Pinigai geriausia 

AMERIKA PIRMOJE 
VIETOJE, 

JURGIS VVASHINGTON. 

Buvusios nusiginklavimo 
konferencijos Washingtone 
padalytas sutartis pirmiausia 
pasirašė Suv. Valstijų atsto
v a i Kadangi valstybių atsto
vų parašai visuomet turi sekti 
alfabetinėje tvarkoje, tad a-
merikiečiai parašams pavar
tojo žodį "Amer ica" vietojo 
"Uni ted States of America". 

Kitų valstybių atstovai nie
ko neturėjo prieš tą naujeny
bę. Leista pirmiausia pasirašy
ti Amerikos atstovams. Paskui 
tuos pasirašė kitų valstybių 
žmonės. / 

Parašų tvarka diplomatijo
je turi reikšmės. Padariusios 
sutarti valstybės dabar sako, 
kad jei Suv. Valstijos pavar
tojo įžodį Amerika i r pirmojo 
vietoje padėjo parašus, tad 
Suv. Valstijos pirmutinės ir 
tas sutartis turi ratifikuoti. 
Suv. Valstijų pavyzdžiu pas
kui seks kitos valstybės. ... 

Suv. Valstijos, kaip žino
ma, nepripažino Versailleso 
taikos sutarties. 

Todėl šiandie jomi s pakilęs 
nepasitikėjimas. Europos dip
lomatai sako, kad dabar su pa
darytomis sutartimis "YVash-
ingtone Europos valstybės ne-
apsigausiančios. Jos pirmuti
nės sutarčių neratifikuosian
čios ir palauksiančios Ameri
kos. 
' Tad jei Suv. Valstijos norė-
jyo su parašais būti pirmoje 
vietoje, dėlto ir ratifikavimo 
turi užimti pirmąją vietą. 

• • • • 

Kas metai vasario 22 dieną 
Suv. Valstijose minimos Jur
gio Washingtono gimimo su
kaktuvės. Nes t a s vyras yra 
vienas iš įkūrėjų šiandieninės 
Suv. Valstijų respublikos. 
Jurgis "YVashingtonas buvo 
pirmasis Suv. Valstijų prezi
dentas. Prezidentavo du kar
tu. 

Washingtonas gimė vasario 
22, 1732 m. Turėjo turtingus 
tėvus, didelių plantacijų plo
tų, išilgai Potomac upės, sa
vininkus. Iš jaunų dienų jis 
mylėjo laukus ir miškus. Del 
to išėjo matininko mokslus. 
Anuomet matininkai šiai šaliai 
buvo labai reikalingi — ma
tuoti laukus. Tad Jurgis Wa-
shingtonas visuomet turėjo 
darbo. 

I r nors buvo r turtingų tėvų 
sunūs, tečiau netingėjo jis 
dirbti. Buvo kantrus, teisingas 
ir taupus. 

Jam suaugus į vyrus, Ame
rikos kolionistai pakilo prieš 
Anglijos viešpatavimą. Buvo 
čia daugybė įvairiaushi atski
riu kolonijų. J a s valdė Angli
ja. Tas valdymas buvo suriš
tas su didelėmis neteisybėmis 
ir skriaudomis Amerikai. 

Del to 1774 metais visos ko
lonijos turėjo kongresą Phila-
delphijoj. Tas kongresas yra 
žinomas kaipo pirmasis konti-
nentalis kongresas. Atstovu 
kongrese, tarp daugelio pa
triotų, buvo ir Jurgis Wa-
shingtonas. 

Sekančiais metais įvyko ki
tas kongresas, kuriame galuti
nai nutarta stoti karan su 
Anglija, Tame kongrese Jurgis 
"\Vashingtonas vienbalsiai iš
rinktas visų kolonijų armijos 
vyriausiuoju vadu. 

Wasliingtonas pagalios lai
mėjo karą ir 1789 metais jis 
išrinktas pirmuoju Suv. Val
stijų prezidentu. 

Jurgio Washingtono gyveni
mas kiekvienam Suv. Valsti
jose augusiam žmogui gerai 
žinomas. Nes mokyklose jis sta 
tomas pavyzdžiu ne vien jau
nimui, bet ir visiems suaugu
siems. 

Washingtonas yra patriotiz-

''Naujienų" Bosų Skandalas. \ 

n Naujienų" bosai prisivirė 
tiek daug košės, kad ir srėbti 
nesuspėja. 

" D r a u g o " skaitytojams jau 
žinoma kokį šlykštų darbą at
liko "Nauj ienų" bosai: p. p. 
Jurgelioniai, Grigaičiai, Žy-
montai ir k. kaipo viršininkai 
savo Universal Chemical Com-
pany pasivogdami svetimą 
vardą ir autoritetą savo biz
niui išreklamuoti ir tamsius 
žmonelius mulkinti. 

Čia mums ne tai svarbu kiek 
rimta yra toji socialistiško 
skandalo kompanija, bet svar
bu tai, kad "Nauj ienų" bosai 
tokį nešvarų būdą pavartoja 
-žmonių mulkinimui, nei pasi
teisinti nesuvokė kaip, nei tu
ri drąsos atvirai prisipažinti 
prie šmugelio. 

Suprantame jų labai nesma
gią padėtį. J u k tai tikras skan
dalas ir tai toksai kurio "did
vyr ia i" yra žmonės su preten
zijomis neva "darbininkų gy
nėjų," "visuomenės veikėjų,", 
"laikraštininkų"... Nei bėgti, 
nei rėkti! 

O čia tasai " D r a u g a s " tok
sai nekantrus, ėmė ir išplepėjo 

apskundė "Draugą" teisman, 
tai ne del tos priežasties, kad 
" D r a u g a s " ką nors neteisėto 
butų padaręs, o tik del to, kad 
1 ' Naujienos' ' neturėjo kaip 
pasiteisinti, o prisipažinti 
prie šmugelio, bent tuo tarpu, 
neišdrįso. Taigi ir liko vienas 
išėjimas — uSvesti bylą teis
me; ten jis galės ramiai gu
lėti porą metų iki "Naujie
n ų " bosai "pris i ruoš", o pas
kui gal šiaiphtaip viskas ne
jučiomis ir baigsis. Tuo tarpu 
gi gražiai pasiteisinsim:: žiū
rėkite, mes nekalti avinėliai, 
1 ' Draugą " už " šmeižimą'' 
teisman patraukėme, taigi 
spaudoje "daugiaus neapsimo
ka kalbėt i" (žiūrėk "Naujie
n ų " No. 44)!... 

Mes dabar aukžčiaus minė
tus "Naujienų" žodžius, tai 
komus "Laisvei" , su kuriais 
pilnai sutinkame, atkartojame 
nuliūdusiems "Naujienų" bo
sams į jų tą "pasiteisinimą" 
teismu. Ką jie dabar pasakys! 

Iš kalno betgi manome, kad 
šituo "pasiteisinimu" "Nau
j ienų" bosai negalės pasidžiau 
gti. Žinome, kad jie jau ir taip 
gana daug turi nebaigtų bylų 
teismuose ir šitoji ju. padėtis 
nepalengvins iškeldama dar 
daugiaus socialistinio 'biznio' 
smulkmenų. 

Beto gavome patirti, kad 
jau "Naujienų" bosų kompa
nija yra valdžios tyrinėjama 
ir esą "daug neaiškumų 

Lauksime, gal ir tie "neaiš 
kūma i " greitai paaiškės... 

J. Gryžuva. 

>> 

viešai 

Bet. mes Čia turime "Nau
j ienoms" priminti jų pačių žo
džius pasakytus No. 22 š. m. 
kada spaudoje tapo paskelbta, 
kad komunistai surinktas au
kas Rusijos baduoliamg nau
doja savo partijai i r komunis
tų laikraštis " L a i s v ė " vieton, 
kad užmetimus atrėmus, pasi
teisinus, tik pagTąsino teismu 
tiems "kur ie kiša nosį kur ne-

visą tą socialistišką reikia". Štai ką sako "Nau-

SOGIALDEMOKRATŲ FRA
KCIJOS NARIO PAKALKOS 

PAČIOS KRAITIS. 

biznį". Lyg tyčia 'Draugais* 
norėdamas taip parodyti, kąd 
jis visuomet perspėja savo 
skaitytojus nuo kiekvieno 
"kreivo biznio", kad ir tasai 
melagių dėdė p . Grigaitis su 
savo tokiomis pat "Naujieno
m i s " tai pamatytų. Na, ir ti
krai, "Nauj ienos" pamatė. Tr 
dar kaip pamatė! Tik varg
šams tas urnas praregėjimas 
malonumo mažai tesuteikė... 

"Nauj ienų" bosai pamatė 
viešai rodomą savo nuogą 
šlykštybę, it dilgių krūme pa
sijuto. I r kągi "Nauj ienų" bo
sai pasakėt Nagi pasakė, kad 
girdi mes esame "neka l t i " , o 
' ' argumentą' ' įrodimui savo 
tos "nekal tybės" pranešė, kad 
" D r a u g ą " apskundė teisman... 
Bet už ką, kaip? Tai vienos 
"Naujienos" žino. Mums ma
tosi, kad "Nauj ienos" jei ir 

mo pavyzdis. 
Suv. Valstijos yra vadina

mos Washingtono tėvynė. 

j ienos" apie tą bauginimą: 
" T a s komunistų laikraštis 

vadinasi grūmoja teismu. 
Gaila kad jisai įstengė per 
dvi savaitės laiko sugalvoti 
tiktai tokį atsakymą. Nejau
gi grūmojimas teismu pri-
rodo, kad užmetimai buvo 
neteisingi ?... Grūmojimais ir 
pravardžiavimais išsisukinė
ti nuo to nėra prasmės". 
Šitaip rasė p. Grigaitis dvi

dešimts dienų atgal, kada 
"nela imės" pariesti komunis
tai šitaip "pasi teisrno , \ O da
bar, kada "Nauj ienų" bosai 
panasion balon įklimpo, tai p. 
Grigaitis lygiai taip "pasitei
sino", kaip anuo kartu komu
nistų "La isvė" . Atrodo, kad 
"Nauj ienos" turi būti labai 
dėkingos "La i sve i " už pamo
kinimą... -

Kaip negudraus diplomato 
bu ta p. Grigaičio! Nepermatė 
vargšas, kad jam priseis neuž
ilgo pačiam griebtis panašaus 

pasiteisinimo". u 

"Darbininkas'' n. 2 rašo: 

Nepersenai socialdemokra
tų frakcijos narys Pakalka 
važinėjo į Rusijos Maskvą. 
Pakalka yra Užsienio Reika
lų Komisijos narys. 

Tuomet jam grįžus per 
Užsienio Reikalų Komisijos 
posėdį buvo jis užklaustas, 
kokiais reikalais važinėjo 
Maskvon. 

Čia Pakalka mikčiodamas 
atsakė, kad važiavęs parsi
vežti savo žmonos skalbi
nius. Čia komisijos nariai 
pasižiurėjo viens į kitą ir 
turbūt pamanė: matyt daug 
turėta skalbinių, kad reikė
jo net taip toli važiuot par-
sivezt. • 

Bet Pakalka ir į Maskvą 
netuščias važiavo, kaip jis 
pats "Socialdemokrate" 1 
Nr. aiškinasi, jis vežąs 13 
dėžių buk tai valdžios daik
tų, kiti mena, kad tai buvęs 
sacharinas, kurį ten parda
vus kartais galima gražių 
palantinų ir paltų pačioms 
parsivežti. 
"Naujienos" visuomet moka 

teisinti save ir savo sėbrus. 
Jos ciejtės, nors į ausį įsidėk. 
Kaip Amerikoje, taip ir Lie
tuvoje socialdemokratai tokio 
pat kailio. 

LAIŠKAS Į REDAKCUį, 
Vasario 7, 1^22. 

" D r a u g o " 29-tame nume
ry patėmijau atsišaukimą-ra
šytą B. Balčiūno, Laisvės Alė
ja 72, Kaune, kuriame jisai 
nurodo, kad buk jisai įsteigęs 
oro susisiekimą Lietuvoje ir, 
pasiremdamas tuoani, prašo Ą-
merikiečių paaukoti jam pini
gų, perkant nuo jo oro pašto 
ženklelius. 

Kad Amerikiečių tarpe ne
susidarytų klaidinga nuomo
nė, turiu pranešti, kad minė
tas B. Balčiūnas buvo tiktai 
tarnautojas prie oro susisieki
mo. Oro susisiekimas buvo 
pradėtas ir bus toliau varo
mas Amerikos Lietuvių Pre
kybos Bendrovės vardu. Orlai
viai ir visas. tekniškas darbas 
yra atliekamas vokiečių fir
mų̂  kurios turi tam tikrą su
tartį padariusios su Amerikos 
Lietuvių Prekybos Bendrovė. 
Jeigu Amerikos Lietuvių Pre
kybos Bendrovė šitą biznį ve
da neįdėjus^ nei vieno cento, 
tai tas tiktai aiškiai parodo 
kiek Amerikos Lietuvių Pre
kybos Bendrovės vardas reiš
kia Lietuvoje ir aplamai Eu
ropoje. Darant sutartis kitos 
firmos įneša, kaipo savo dalį, 
visas mašinas ir atlieka visą 
darbą, o Amerikos Lietuvių 
Prekybos Bendrovei užtenka 
tiktai duoti savo vardą. 

Minėti pašto (ženkleliai, apie 
kuriuos p. Balčiūnas rašo, nė
ra didelė retenybė, bet jie liuo-
sai yra parduodami Lietuvoje 
ir beveik kiekvienoje pašto 
įstaigoje gal! jų gauti ir ne
reikia nvokėti už juos po $1.00, 
bet tiktai tiek kiek yra ant 
pašto ženklo pažymėta. Žino
ma, jeigu Amerikiečiai norėtų 
sušelpti B. Balčiūną, tai prieš 
tai nieko nė as nė kas kitas 
negalim turėti, bet tiktai pra
nešame visuomenės žiniai, kad 
ji neaikvotų savo dolerius ma
nydama tokiu būdu sušelpti 
oro susisiekimo pramonę Lie
tuvoje. Ta pramonė yra įs
teigta biznišku pamatu ir au
kų nereikalauja. 

Jonas J. Romanas, 
Prezidentas, Amerikos Lie

tuvių Prekybos Bendrovės, 
Lietuvoje. 

II MŪS? CEMTM. 
AM. h. ». K. FID. TARYBOS 
K A R I C r u A i a t n n s SUSI
R I K S I M A S VASARIO 22 D., 
10 VAL. RYTO, FEDERACI
JOS RA*TIN4J, BROOKLY-
NE. UŽKVIETIMAI A. L. R. 

K. FED. TARYBOS NA
RIAMS KARTŲ SU DIE
NOTVARKE IilIU*TI-

HĖTA LAIŠKAIS. 
Kultūros Vajaus Reikalams Į 

Savaitę Laika Sudėta $3,-
300.00. 

Viso Kultūros Vajui Sudėta 
$61,685.64. 

Prisiųsta Centro Iždan 
$24,433.38. 

Lai Gyvuoja Laisva ir Kultū
ringa Lietuva! 

Mums pranešta jog Cicero 
pasiryžo sukirsti Worcesterį 
r i būtinai surinkti $5,000.00 
Kultūros vajui. Pažiūrėsimo, 
kurie pelnys garbės vainiką. 

Kultūros vajaus pereitą, sa
vaitę surinkta sekančiai: 
Cicero, Ilk $1,700.00 

(Jų paskelbta 3 , 3 0 0 ^ 
dabar sudaro $5,000.00). 

Cbic. Town of Lake $1,600.00 

Viso $3,300.00 
Pirmiau paskelbta . . 58,385.64 

Labų $61,685.64 
Prisiųsta Centram 

Chicago-Bridgeport . . $667.50 
(Jų pirmiau prisiųsta 
$359.71, kas sudaro 
$1,027.21). 

MiHersville, Pa. . . 438.33 
Newark, N. J 308.21 
Cambridge, Mass 150.00 

(Jų pirmiau prisiųsta 
$1,777.50, dabar bus 
$1,927.50). 

Mahanoy City, Pa $50.00 
(Pirmiau prisiųsta 
$729.31, dabar bus 
$779.31). 

Gilberton, Pa. $30.00 
Westfield, Mass. - $4.00 

$1,648.04 
Pirmiau paskelbta . . 22,785.34 

$24,433.38 
Gerb. kun. P. Garmu s kal

bės sekančiose kolonijose: 
Vasario 26 d. Bridgepert, 

Conn. 
A. L. R. K. Federacijos 

Sekretorijatas. 
• * • * » i 

REZOLIUCIJOS PRIIMTOS ll-ME L 
KAT. KONGRESE 2-5 SAUSIO 

1922 M. 
Lietuvių Katalikų Veikimo Centro reikalu 

II-as L. Kat. Kongresas, apsvarstęs ka
talikų veikimo organizacijos klausimą, pa
geidauja, kad K. V. Centro organizavimas 
vyktų K. V. Centro Tarybos priimto re
guliavimo pamatiniais dėsniais. 

Mokyklos klausimu. 
1. 

II-sis Kat. kongresas, apsvarstęs moky
klų reikalus Lietuvoje, reikalauja, kad 
valdžia parūpintų katalikams katalikiškas 
mokyklas, ir paveda Kat. Veikimo Cen
trui, susitarus su katalikų mokytojų są
junga, pasirūpinti, kad butų įsteigta kat. 
seminariją katalikams mokytojams ruošti. 

2. 
II-sis L. Kat. kongresas imdamas do

mėn: 1) kad tik gera katalikiškoji moky
kla tegali išauklėti iš priaugančios kartos 
naujų piliečių sveikai ir tvirtai nusista
čiusių katalikybės dvasioje, ir 2) kad tik 
suorganizuoti katalikai-mokytojai gali pa
laikyti sveiką mokymo-auklėjimo dvasią 
mokyklose, — randa reikalinga remti Kat. 
Mokytojų Sąjungą moraliai ir materialiai; 

pageidauja, kad kiekvienas tikybos mo
kytojas butų Kat. Mokytojų Sąjungos na
riu; kad toji sąjunga butų remiama K. V. 
Centro lėšomis; kad katalikiškoji šviesuo
menė informuotų liaudį apie Kat. Moky
tojų Sąjungą ir palaikytų kat. mokytojų 
organą "Lietuvos Mokyklą". 

II-sis L. Kat. kongresas, turėdamas o-
meny, kad itin pradinės mokyklos gigienos 
ir kūno pedagogikos žvilgsniu yra apleis
tos ir kad tatai daro neįgiamos itakos be
siformuojančiam vaiko organizmui, — reiš 
kia savo griežtą nusistatymą, kad šv. mi
nisterija mokytojų kursuose bei semina
rijose įvestų kūno pedagogikos (teorijos 
ir praktikos) pamokas ir kad pradinėse 
mokyklose butų daugiau domės kreipiama 
vaiko ir mokyklos gigiėnai. . t 

Viešos doros ir tikėjimo reikalu. 

t, 
II-sis L. Kat. kongresas, susirūpinęs 

doriniu visuomenės puolimu, kviečia visus 
katalikus: a) daryti dideliausių pastangų 
dorai pakeiti i r b) kadangi Bažnyčia, šei
ma, mokykla ir valstybė ypatingu būdu 
paliečia dorą, stengtis, kad tos įstaigos 
galėtų tinkamai atlikti savo užduotį. 

Tuo tikslu kongresas reikalauja: 1) kad 
Kat. Bažnyčiai butų garantuota laisvė, i r 
reiškia giliausią padėką krikščionių demo-

I 

kratų partijai, kuri su dideliu pasišventi
mu gynė tikėjimo ir Bažnyčios laisvę; 2) 
kad redaguojamoji Lietuvos konstitucija 
prasidėtų nuo Dievo; 3) kad moterystės 
ryšys butų apsaugotas; 4) kad moterys 
gautų lygias teises visuomenėje ir kad jų 
teisės šeimynoje butų apsaugotos; 5) kad 
mokykla butų doros šaltinis, o ne bedie
vystės; tuo tikslu kviečia kelti žmonių 
susipratimą, kad į bedieviškas mokyklas 
vaikų nesiųstų ar reikalautų kataliko mo
kytojo; 6) kad valstybė prisidėtų prie 
doros palaikymo kovodama su paleistuvy-
bės namais, naikindama registraciją, ne
trukdydama atskirų žmonių pastangas do
rai kelti ir nenarkindama katalikiškųjų 
įstaigų. 

2. 

II-sis Kat. kongresas, patyręs, kokiose 
sunkiose sąlygose tenka dirbti kat. "Blai
vybės" draugijai kovoje už krašto blai
vinimą, ir pilnai supratęs tą didelį pavo
jų, kurs gresia tautai išsiplėtęs alkooliz-
mas, reiškia savo moralės paspirties ir už
uojautos kat. "Blaivybės" draugijai, kvie 
čia katalikus burtis į kat. "Blaivybės" 
draugija ir drauge kreipiasi į Vyriausy
bę, " prašydamas: 1) medžiaginiai remti 
minėtą "Blaivybės" draugiją ir padėti 
jai kovot su alkoolizmu; 2) duoti savi
valdybėms teisę visuotino Balsavimo ke
liu drausti steigti smukles i r pardavinėti 

svaiginamus gėrimus šventadieniais ir 
turgaus dienomis. 

3. 

II-sis L. Katalikų kongresas, apsvarstęs 
tikėjimo reikšmę visuomenės gyvenimui, 
griežčiausiai smerkia obalsį: tikėjimas e-
sąs privatus dalykas, ir mano, kad tikė
jimo gynimas privalo rūpėti netik atski
riems žmonėms, bet ir visuomenei. 

Universito klausimu. 

1. 

II-sis L. Kat. kongresas apsvarstęs uni
versito reikalą Lietuvoje, randa geistinu 
turėti Lietuvoje katalikišką universitą. 

S. 
a 

II-sis L. Kat. kongresas pripažįsta Lie
tuvos katalikų priedermę pagaminti tėvy
nei, ne ilgiau kaip per penkiolika metų 
tiek ir tokių profesorių, kad kiekvienas 
jų., savo mokslingumu tiktų rimtam uni-
ve^situi, o visų užtektų jam aprūpinti. 

Tam tikslui kongresas skyria vieną as
menį, kad jis prirengimą žmonių profe
sūrai tiksliai organizuoti tartus su asme
nimis ir organizacijoms ir busiančiam kon
gresui išduotų apyskaitą. (Išrinkta prof. 
P. Bučys). 

3. 

II-sis L. Kat. kongresas reiškia pagei

davimą, kad St. Seimas ir Vyriausybė ne
atidėliojant steigtų universitą. 

II-sis L. Kat. kongresas, išklausęs pra
nešimą apie reikalingumą katalikams savo 
knygyno Kaune, pilnai pritaria kilusiam 
sumanymui jįjį steigti ir pageidauja, kad 
šis sumanymas butų kuoveikiausiai įvy
kintas. 

SociaHų reformų klausimu. 
* • • 

II-sis L. Kat. kongre&as, pripažindamas 
socialių reformų reikalą, pripažįsta žemės 
ir kitų turtų nusavinimą tik už krikščio
nybės dėsniais pamatuotą atlyginimą. 

Spaudos reikalu. 

II-sis L. Kat kongresas išklausęs pra
nešimą apie spaudos reikalus Lietuvoje 
pripažįsta didelę 'jos reikšmę ir laiko rei
kalinga kviesti katalikus kuoaktyviausiai 
remti ir tobulinti ją vaduojantis krikščio
niškąja etika. 

Kat. spaudai sustiprinti kongresas laiko 
reikalinga: a) rengti.spaudos savaites, b) 
įkurti kat. laikrašt. sąjungą c) kviesti vi
sus katalikus palaikyti kat. spaudą pre
numerata ir kjtekiais budais, d) remti 
tarptautinę telegramų agentūra " K i p a " 
ir e) turėti Lietuvos k a t spaudos reika
lams dktelę moderne spaustuvę. 
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|DR. A, K, RUTKAUSKAS 
j G Y D Y T O J A ir C H I R U R G A S 

4442 Sauth Western Avenue 
Tolefoaas Lafayette 4140 

Valandos; t - l i rytais, 1-2 po|5 
S p i e t ų ir 7-8 vakarais . N e d ė l d i e - ^ 
Snia i s tiktai po pietų 2 iki 5 va i .S 
ffiiiiiiiiiiiuimiNtniitiiiii!imimii2!ii]iiH 

m 

DR. G. M. GLASER * 
Prakt ikuoja 30 meta i 

Ofisas 3140 So. Morgan St., 
SKertė 32-nd St., 

^Office TeL Blvd. 7820 to 
• Praneš imas 

p r . H . T . S T R l K O L ' I S : 
S Lietuvis 
• GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S g 
^i Perkė lė savo ofisą į g 
O 4001 SOUTH A S H L A N D A V E . B 
•rrAL. : 10:30 iki 12; 8:30 iki B i r g 

• :30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 
N a m . : 2914 W. 43 St. į* 

Tel. Lafayette 203 j į 

^«rr:v..:Afisgg:-s-,s-^ TeL Blvd. 7042 

_ Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N D E 
A R T I 47-tos Gatvės. 

NValandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. • Seredom 

iSJryaCšart^u 

g S K S ^ f t 
:t DR. P. ŠIMAITIS 

N A P R A P A T H 
lydau Be Vaistą Ir Be Operacijom 

10787 S. Mktalgan ave. 
N u o 8 iki 12 vai. ryte. 

118 W. 45 Str. Chieago. 
(Pr ie Westcrn Avenue) 

N u o 2 iki 7 vakare. 

v 

DR.S.NAIKEUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
S252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 

po pietų; nuo 7—9 vak. 
Nedėl iomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2344 l 

DR. CHARLES SEGAL S i 
I r e r k ė l ė savo ofisą po n u m e r i u i 

4120 SO. ASHLAND A V E N I E g 

SPECIJALISTAS J 
Džiovų, Moterų ir Y y r * Ligų 

Vai.: ryte nuo 10—12; nuo 2 — 6 | 
pietų; nuo 7—8:30 vakare. | 

KlėHomls: 10 iki 1. į 
Telefonas Drexel 2880^ 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

I GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
S347 Emera ld Avenue 

i 9 Iki 11 ryt© ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

7S1 W. 18-th Gatve 
N u o f iki S vaKare. 

Chk-ago, D X | 
SPECIJALISTAS 

& 0 
^Moteriškų, Vyriškų ir c h r o n i š k ų ^ 
8 Wgų. I 
£< Ofiso Valandos: N u o 19 r y t o # 
3^iki 3 po pietų, nuo 5 Iki 7 v a k . ^ 
^Nedė l iomis nuo 10 iki 2 po p i e t ų . $ 
& Telefonas Yards 687 
m^^^^c^^i^^^^^^^^^^^^^i E 

1-J-..JL-. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Į Valandos: — 8 lkl 11 i i ryto: 
[B po pietų lkl 8 vak 
(mis nno I lkl 8 

Nedėl lo-
val. vakar* 

f » • » » • » » • • » » » » » • • • • • • » • «^—»n 

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

TeL Ganai 2118 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. SSrd Str. 

Tel. Prospect 34*8. 

TeL Ganai 257, Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Hals ted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki4 
i po pietų; 8 iki 9 vakare 

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

46S1 So. Ashland Ave, 
Tel. Yards 894 

OFISO VAI*: 
8 iki 19 v. ryto. 1 iki 8 ir 7 lkl 
9 v. 
TeL Nakt imi < Ir nedėl loj po pietų 

Oakiand 1224 

g/©.®/©/̂ ®-©-©-•©'S/©/© ®. ®-/®.'®.%?>.'®-'®̂ '©'e'®/S'@' 
Telefonas Von Buren 204 

Rcs . 1130 Independence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
f R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 

Spceijalistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų l igų. 

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

Ofisas 3351 So. Halsted Str., Chieago 
Telefonas Drover 0693 

:r> 

DR. R. C. CUPLER 
C H I R U R G A S 

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

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver
ge vakarais . 

Ofiso TeL: Ganai 1713—241 
Res . TeL: Midway 5512 

3> 

KUL/T. VAJUS. — B0LŠEVI-
KAI IR BISCHOFF'AS. 

kun. Čepukaičiui už parinld- gyvenę Brooldyn, N. Y. 

i i 
i 

•; 
i a 
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y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La S&Ue 8tro«t 

Rambaris 321 
Telefonas Central 8390 

į ftaflfttt»<HHH>tftttttt«MHHHHN| 
Vakarais, 612 W. SSrd 81 

Telefonas: Yards 4681 

I 
l 

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

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t , Roo«n 1040 

Telefonas: Central 1774 

Tel. Boulevard 21603c 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 558. 

* « * « « t t € * t € * e M * « « « € 4 » 

- 3 
J. P. WAITCHES 

Lawyer 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Į Dien.: R. 611-127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 8096 \ 

jVakarats : 10736 S. TVabasty Ave. 
Į Roseland Tel. Pulhuan' 0377 

• Tel. Randolpu 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 . 

18 South La Šalie Street 
Room 1303 

Valandos: 9 ryto lkl 5 po pietų 
^Namij Tel. Hyde Park 8395 

>*j* — — — — — — ^ Į # — — i h 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chieago 

Arti 23 čio Place. 

l99V9:& 9 9 9 9 S 9 9 S 9 9 9 9 S ! 

• T e l e f o n a s Boulevard 4139 

DR. A. J. KARALIUS į 
M E T U VIS GYDYTOJAS 

[3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, ILL.' 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

1
Ofisas 10000 a MJchigan Ave . 
VaL 10—12 ryta; 9—4 p o pietų. 

6:80—8: I t vai. vakar*. 
Res ldeaci ja: 10588 Perry Ave . 

Tel. Pu l lman 842 Ir Pull . 849 

%* 

A. Nasalsl 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves-i 
tuvese, krikš-į 
tynose ir kituo
se reikaluose* 
Kainos prieina
mos. 

307 Auburn Ave. Chieago. 

iĮIIIIIlUIIIIIHlllllIIIHIIHIHIIUIIIIItHIIII 

I S, D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- 3 
Egiausia. Reikale meldžiu ats išau-E 
Skti , o m a n o darbu busite u ž g a - 3 
g ė d i n t i . 
= 2 8 1 4 W. 23rd PI. Chieago, DUS 

Telefonas Canal 2180 
liiiiiuiiiiiiiitiiiiiaiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiu 

Melrose *ark, IU. — Kaip 
visur taip ir čionai su prakal
bomis lankėsi gerb. svečias, 
kun. Br. Bumšas. Prakalbos 
įvyko 13 d. vasario, Ig. Vai
čiulio svet. Žmonių ka&in ko
dėl visai mažai atsilankė, nes 
rodos buvo ne cioilikų prakal
bos, (Ant jų tai jau visada 
taip fra) . Melrbsparkieeiai jau 
yra atšalę, nes dagirdę, <kad 
bus kokios aukos tai visai ir 
neina. Sako, duok ir duok ir 
galo nėra. O dar antras da
lykas, buvo daug susirūpinę 
del Bischoff'o ir kitų. „ 

Nors iš mūsų, katalikų ne
dali giausia, rodos, turėjo pi
nigų įdėję pas juos, daugiau
siai nukentėjo mūsų šio mies
telio bolševikėliai, ne s kai-
kurie buvo agentais ir kiti bu
vo užstatę savo grinčias ant 
morgieių. Žinoma jų kiekvie
nas maždaug turėjo įdėjęs, 
mat kunigui ir Bažnyčiai ne
reikia duoti nei dar aukoti Lie 
tuvai. O ant katalikų šmeižtų 
paleisti neskupėjo. Na, tiek 
to. 

(lerb. svečias gana puikiai 
nukalbėjo. Žmonės nesitikėjo 
tokio kalbėtojo. Aukų surink
ta $105. Dar aš tikiu, kad Mel-
rospark iečiai visgi daugiau 
sudės pastatymui kat. univer
siteto. • 

Lietuvis tėvynainis. 

mą aukų. Pastarasis nors dar 
jaunas ir nesenai į kunigus į-
sišventęs, bet savo jautrią 
širdimi ir darbuote jau pasi-

Juozas Vanagas ir F*ank Smith 
'gyvenę 244 Cardoni Ave., Detroit, 
Mich. 

Mikolas Šafarevičius gyvenęs 
žymėjo. Lai Aukščiausias vi-fNew York, N. Y. 
šiems gausiomis malonėmis at
lygina. 

Vystanti šakelė. 

SURENGĖ BALIŲ. 

Cicero, 111. — Vas. 19 d. Sv. 
Antano par. svet'. Nek. Pras. 
Sv. Mar. P. Dr-stė surengė 
puikų balių. Žmonių, gralžaus 
jaunimo susirinko pilna sve
tainė. Jeigu daug tokių vakarų 
butų tai butų reikalas didin
ti svetainę ir tą galėtume pa
daryti. 

Cicerietis. 

A. A. JUOZ. DISKEVIcIUS. 

AUKOS. ŠV. KAZIMIERO 
SESERIMS LIETUVOJ. 

Philadelphia, Pa. — Laik
raščiuose pastebėjus afprašymą 
apie Seserų Kazimieriečių Lie
tuvoje nelaimę, nuožmios ug
nies aplankymą ir del jų atsi
šaukimą pagelbėti, čionykš
čiai gailingas širdies žmonės, 
nors jau taip aukomis nuvar
ginti, ir jom ištiesė savo gai
lestingą pagelbos ranką. 

Sausio 29 d. Apaštalystės 
Maldos Dr-stės susirinkime 
p-ia B. Augaitienė pakėlė bal
są apie gerb. Seserų Kazimie
riečių nelaimę ir tuoj atsirado 
gailingos širdies žmonių su
šelpti ja s aukomis. Gerb. kle
bonas J. J. Kaulakis, kurs prie 
visų labdaringų darbų prisi
deda su aukomis, ir čia jis pir
miausias aukojo $10.00. Kiti: 
Gyvojo Rąžant. Dr-ja $5.00 
P. Markiutė 5.00 
Kun. J. J. čepukaitis 3.00 
Kun. Klevinskas 2.00 
O. Janušauskienė 2.00 

Po $1.00 aukojo: B. Augaitienė, 
A. Pranekunienė, A. Fabijanaičiu-
tė, K. Mačiūnas, P. Rimkienė, P. 
Stanienė, O. Falitionienė, M. 
Karpauskienė, E. Verpečinskiėnė, 
O. Jankauskienė, E. Pulokienė, O. 
Alužienė, M. Valašinaitė, E.^Žit-
kienė, B. Karpauskienė, K. Voli-
nienė, J. Poškienė. 

Po 50c.: P. Burokienė, O. Sta- . 
nukierfienė, O. Mageliauskienė, O. 
Gakiutė, P. Varkuliavieienė, R. 
Grubeliauskaitė, P. JazukeviČienė, 
P. Dudoravieienė. 

Išviso suaukota $50.00. 
Pinigus Šv. Kazimiero sese

rims pasiuntė gerb. klebonas 
J . Kaulakis . Visiems aukoto
jams t a r i a m a , širdingai ačiū. 
Ypat inga padėka priklauso 
gerb. kleb. Kaulakiui ir gerb . ' 

Sheboygan, Wis. — Vas. 15 
d. 4:30 vai. rytą, su šiuo pa
sauliu persiskyrė a* a. Juoz. 
Diskevičius. Turėjo vos šešio
likos ir pusę metų. 

Jis priklausė prieš I* Vyčių 
51 kuopos. 

Nors Amerikoj gimęs ir au
gęs, bet savo tėvynę Lietuvą 
karštai mylėjo, prie savo tau
tos buvo prisirišęs. Labiausiai 
mėgo vyčius. Todėl mūsų kuo
pa palieka dideliame nuliūdi
me jo netekusi. 

Vas. 18 d. 8:30 vai. rytą iš 
namų, 1009 Gare ave. tapo 

Ona Stadelnikienė gyvenusi CM 
cago. 111. 

Nikolas Matukas arba Mikuto-
vdČ-Liesnievski gyvenęs Worcester, 

i 

Mass. •-
Adomas Stejjinauskas gyvenęs 

Chieago, 111. 
Antanas Jurgio Valunta Kilęs 

iš Dauknuinų kaimo, Krieino vals
čiaus, Biržų-Pasvalio apskričio'. 

j . > 
Petras Liubavicla. 
Kazys Antano Krasauskas gy

venęs Ledford, UI. 
Aleksandras Poškevičius ir Bro-

nislava Poškevičaitė išvykę iš Lie
tuvos 1914 m. Kilę iš Šiaulių mies
to. 

Ferdinandas Daujotas, Liudvika 
Daujotaitė Kam., Marija Daujo-
taitė Snider ir Paulina Daujotai
tė Vinklas gyvenę New York, N. 
Y. 

Kazys Gričis (Gritis). 
Prašome atsišaukti arba jei kas 

turi žinių apie minėtas ypatas 
prašome pranešti šiuo antrašu: 
REPRESENTATIVE OF LITH. 

IN AMERICA 
1925 " F " StreeJ, N. W , 

\Yastiington, D. C. 
Vasario 11 d. 1922 m. i 

MtlDGlPORTO LIETUVIŲ 
ATYDAI! 

Pas A. ŠIURĮ Grocernėje, 
928 West 33-rd Street 

Galima gauti Dienraštį 
"DRAUGĄ", nusipirkti kas
dieną. 

i • ' = 

KAIP JUSLI AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą., ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojau* tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1891 So. Ashland Ave., Chieago 
kertė 18-tos gatvės; 8 labos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
ra. Nedėl iomis nuo 9 ryto iki 
12 dien. 

—— 

- — Z^ZZZ^ZZZZ 

) IR JUS BANDYKITE. 

VaLspar Vajuish (liąkeris) 

nulydėtas į lietuvių Nek. P. i Š l a i k e ™ f W * # < W bandy-
Sv. M. P. bažnyčią. Kun. V. 
Daunorai atlaikius gedulingas 
pamaldas jį nulydėjo į South 
katalikų :kapines. Grabnešiai 
buvo vyčiai. 

liudusius motiną, patėvį, dvi 
sesuti, tris broliukus ir vy
čius. If toliaus vyčiai neuž
mirš savo draugo. 

Lai būna lengva jam Ši že
melė. \ 

St. Rėklaitis, 
L. Vyčrą 51 kp. rast. 

mus nesibijo saules karščio nei 
šalčio nei lietaus. 

Rakandai Jūsų namuose vi
suomet Mbes jai ištepsite Vals-
par liakeriu. Valspar nesibijo 

'ell Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DE1STISTAS 

1821 S. Halsted S t , Chieago, IH. 
Kampas 18th St. 

raland.: 9—12 rytą ir 2—9 vak. 
i • m 

' , •'• 3 5 

Šiandie Pinigij Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
50 centų už 100 Auksinų 

— arba—-
200 Auks. už vieną Doler} 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pr is tatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
Districi Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

«w TeL Cicero 8866 
Ofiso TeL Cicero 48 

DR. J. SHINGLMAN 
1825 So. 49 Coort 

N. K. Cor. 49 Court ir 19 
>ant viršaus valstynidioa 

: ;Telefonas Yards 1188 

STANLEY K 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IR> 
BaLsamuotojas 

Tūrių automo-į 
Dilius visokiems"^ 
reikalams. Kalnaj 
prieinamos. 

= 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 
Mokinama: angl i škos ir lietuviško? 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, poli t ikinės eokno-
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

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

3106 S. Halsted St., 
11, „J =r= ds ' > 'Z a r e 

A. a. Distevičius paliko n u - ' T e r < l a n č i o v a n d ^ - i š l « k o 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PAIEŠ

KOJIMAI. 

Ieškoma įteikimui svarbių žinhi. 

Petras ir Juozas Kurtinaičiai. 
Zenas Bagdonavičius prieš ka

rą gyvenęs Nevf York, N. Y. Karo 
laiku tarnavo Suvien. Valst. ka
riuomenėj. 

Leonas Beisinas gyvenęs Chiea
go, m . 

Algirdas ir Eugenijus Gaveliai 

karščio 212 laipsnių. Del pla
tesnių informacijų užeikite niu 
sų krautuvėn arba telefonuoki-
te. "Vdsus užsakymus reikalau
jant pristatau tiesiog į namus 
nežiūrint kokioje dalyje mies
to ar Suvienytų Valstijų jus 
gyvenate. 

J5 /^'§^^^©^^^'®^®^^®^8^8^8^8>€lJ 

' MEDUS. 
Turėdamas daug čisto- tikro 

bičių medaus nuo lietuvių ūki
ninkų norėčiau išparduot per 
gavėnia. 6 svarių Viedrukas $1.-
50 su persiuntimų. Didesnių už
sakymai daug pigiau, siųskit už
sakymus į 'Amerikos Ūkininko' 
adm. Jeigu norį pirkti gera uke 
tai pareikalauk ūkių kataliogo. 

M. WALKNČHJS 
Box 98 Hart, Mich. 

M * . 

3319 Auburn 
Ave. ChicagoJ 

• 

S -

FABIONAS ir M1CKIEVIC7. Ved. 
(iSeriaiiHia siuntimas oini^u 

laivakortes, pašporta) ir Lt. 
N O T A R U * N A S 

K«-al !•'.•»« il«>. I*:tx>'koi«k«. 
l i i M i r i i i a i i r i . t . 

809 W. 35th St , arti S. Halsted St. 
Tel Boulevaid b' 

Valaados 9 - : 6 tatdie i i 
Vakarais. Utar . K. t. n bub. i ir * i vakare 

Wed iV • 3 p.i Į»H >ų. 

— > 

DR. A. E. M1LLER o o o 

• y m f i .• 'I UI I 

PETRAS CIBULSKIS 
2338 ffc Leavttt Sta-. Chieago. 

Telefonas Canal 7233 

=fi : 

KAM K E I K I A 
Apsiėmų pavaduoti v a l k u s dieno

mis, jei kam reikia kredpkites šiuo 
adresų: 

KIKLPK.AS . 
2824 W. 22 PI. Chicapo. 

• * . . .* * • • _ r fr"' '- '' ! " 

ANT PARDAVUIIO. 
Thirlų 3 farmas, dvi i ž jų parduo- I 

slų nes negalių visų apdirbt i . Galė
site pasirinkti kuria norėsite , par
duosiu piigal, be jokio lagento. 

.W. CZAPLINįSKI 
JTeedali, Wis>c. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Aš Barbora Šilingienė, paieškau sa

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

Brangieji, malonėkite atsišaukti, ir 
; sugelbėti mane nelaimingą našlę su 

aštuonetu vaikučių kurie visi dar ma-
' žl, o aš sergu. Taigi jeigu tamistos 

nepasigailėsite manęs vargšės, tai jau 
reiks iš vargo ir bado mirti. 

Mano adresas; 
Barbora ši l ingienė, 

Šaukėnų miestelis , 
Šiaulių Apskritis 

MTHUA1TCA 

i •? mm 
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DIRBTUVE I 
Vėliavų, Karimų, Šarpų ženkle- | 

liu ir kitokių draugystėm raka- I 
Kngų dalykų. 

i ^SPS^f^r7 A-J- POŽEU i 
| ^ 15 i ^ m g W. Division Str. €fcic*«o. | 
uiHiiiiiifiifiiniMiitntitHtiuiiiHifiimiiiin0<i<iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiHitiiiiiiifffnniiiin 
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A r Ju» Kankin* Pleifkan^• ? 
NAUDOKITE Rf*f&e3 w\ 
Ar Jurtw Gaivos iwt i r 
N A U D O K ! E &*&!&* 

« ibnka? A r Jų.a^j P l a u k a i 
N A U D O K I T E 

Ar JH» Norite Apsą" 
NAUDOKITE: Rtcffles ' y 

U į U i l y m u i savo p laukų gr&\Si ir tankiale š 

NAUDOKITE įĮ&ffl** 
Užlaikymui g'alvoe odo , 

" N A U D O K I T E 

|a»s? A 

u Yfanai 

• * • • — 

Buffies galkna gsiiti visose aptiekose po b*5c. bonka, arba tiesiog 
iš išdirbęjn per pažtp už 75o. bouka. 

K A D . R 1 C H T E R dc C O . 
ft,38thSt B r o o k l y n . N . Y, I 

LIETUVOJE NAMAI ANT 
PARDAVIMO. 

Šiaulių apskr. Papi lės mieste, Sto 
t ies gatve, gražiausioje vietoje. 

Namai gerai del biznio ir del gy 
ven imo, del gimnazijos, įvairių san
del ių, del niekei show, arba teatro. 

Miera 46x36 pėdų, ant dviejų flo
rų. 

Antras namas ant to paties ple-
ciaus, 40x2 3 pėdų su kūtėmis ir 
daržine. 

P lec iaus platumas 65 pėdos, il
g u m a s 515 pėdu. eina lyg p a t e p ė s 
Ventos didelis sodnas įvairių vaisių 
medžių ir uogų. 

Kaip v iskas bus gatava pavasarį, 
tai parduosiu už $5,000 dolerių, , o 
kol negatava tai parduosiu už $4,000 
dolerių. Amerikoje tokie namai, kaip 
bus gatavi, tai kaštuotų $20,000 do
lerių. 

K a s norite daugiau apie tai Žinoti, 
ats išauMte pas 

ONA ŠUŠIENĖ. 
1S07 S. 49 Ct. . Cicero, Dl. 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1*15 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po plet. Ned. 12—2 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir N a t i n i a i 

šaukimai Lafayette 1106 

V A L E N T I N E DRESMARTNO 
COLLEGES I i 

2407 W. Madison, 1850 N. Wells,] \ 
6208 S. Halsted Streete O 

127 Mokyklos Suv. Valstijose. < 
Moko Siuvimo, Patternų klr- | > 

pimo, Designing blaoiul ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygelėa 

|Te l . Seeley 1648 -
I SARA PATEK, pirm. 

Telef. Boulevard 9674 

J. G R U Š O 
ORKESTRĄ IR BENAS 

3147 S. Halsted Street 
Chieago, IU. 

I I I I . 1 I I I I ' I I . 

Tel. Lafayette 422S 

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

M. YUŠKA 
3228 W. S8-th Street 

P A R S I D U O D A B U Č E R N E IR GRO 
C E R N E , makal kningučių visas biz
nis beveik "cash". Kas nemokėsite 
b u č e m e s bianio Išmokinsinve, par
duosiu pigiai . Priežast į pardavimo 
patirsite a n t vietos. 

3500 S o . Union Ave. 
— • ' •" — • • « • n» i» iri i <i l^JtT. 

E X T R A ANT ' P A R D A V I M O 
Farmą 80 akrų „AUnnesota valsti

joj .gera žemė parduodu be pelno ar
ba mainysiu ant namer., Del plates
niu informacijų rašykite laišką » u o 
adresų: 

S. STANIULIS 
2084 Rnble St. CbIc8|?o, UI. 

REIKALINGOS PRITYRĘ 
MERGINIS del išrinkimo vilno
nių atsišaukite 

B. CGHEN & SONS 
• 1100 West 22-nd Str. 

Pamatykite Mr. WilUams 
i 

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

Vincas Btrgclis 
2852 W. P e r s h m g Rd. 

Chieago, n i . 

EXTRA UKE 
Parsiduoda 200 akrų. Bus išpar

davimas gyvulių, mašinų ir taipgi že
mės su budinkais. Jeigu kas nori į-
•gyti 3erą fukiįd*i#«iu«iioj. lietuvių ko 
lonijoj lai nepraleidžia' šios progos. 

Atsišaukite tuojaus 

P . J. MAŽEIKA 

R, 1 Box 15 Custer, Mich. 
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*%****%***«**«*^*%**«****%®^*%^fc*«/&**<**« vienas narys liuosai gali baU 
suoti u& bile kokios part i jos 
kandidatą. 

Nar ių lriiubas j a u tu r i į 40. 
Daug pr is i rašė po minėtų pra-1 
kalbų. Tikimasi , kad laiku vi
si suprantantiej i v i e n y b e rei
kalą politikoje įsirašys į mi
nėtą kliubą. 

Pr ie progos "reikia pažymė
ti, kad kongr. Kuntz y r a lie-
tuvys. J i s y r a kilęs iš Suval
kijos. J a u n a s tapo atvežtas į 
Ckicagą, Ikada čia nebuvo nei 
vienos lietuviškos parapijos 
bei mokyklos. Besimokinda
mas lenkiškose bei angliškose 
mokyklose savo kalbą primir
šo. Bet j is viešai prisipažįsta 
esąs lietuvys. 

Dėdė. 

Laisvamanio Juodrankio 
Išpažintis 

-

J a u buvo praneš ta "Drauge* ' apie tai, kaip Šv. Antano 
parap . , Cicero, 111., klebonas, gerb. kun. Vaičunas, gavo grū
mojantį laišką nuo vieno juodrankio lietuvio su reikalavimu 
2,000 dolerių. 

Tuomi juodrankiu pasirodė Juozas Judikai t is . Policija 
j į suėmė. Vasar io 1 d. policijos nuovadoje, Town Hali , Ci
cero, 111., j is išklausinėtas. 

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

i 

(Paba iga) . 
K. Apleidęs saliuną kur tuo

met vykaif Ką veikei Brigh-
ton Parke?* 

A. Mes vykome pamatyt i 
Stanleyo draugą. 

K. A r vykai pirkt i paten
to dalį T 

A. Ne. 
K. Sakai ne? 
A. Ne. "* Stanley vyko pa

klausinėti apie darbą. 
K. I š Brighton Parko gry-

žęs tuojaus nuėjai n a m o ! 
A. P i rkau pyragaičių duo-

nos krautuvėje i r juos valgiau. 
K. K a d a gi įdėjai laišką 

kunigo pastos dėžutėn. 
A. Pi rmiau nuėjau maska-

radan, paskui įmečiau laišką 
į kunigo pastos dėžutę. 

K. A r tamsta pažįsti kun. 
Vaičuhą f 

A. Taip. 
K. K a i p senai? 
A. Apie šeši, a r septyni mė

nesiai. 
K. A r turėjai su juom ko-J 

kių nesmagumų? 
A. Ne. 
K. A r tamsta kuomet nors 

p i rm to, kaip įmetei pastos dė-
žutėn laišką, kalbėjai su kun. 
VaiČunu? 

A. Ne. f 
K. Pi rmiau nekuomet nekal

bėjai? 
A. Ne. 
K. Kodėl gi rašei tą laišką? 
A. Manau, mano smegenys 

galvoje buvo persivertusios 
(upside do\vn). 

K. Sakai turėjai persivertu
sias smegenis? 

A. Taip. Truko pinigų. AŠ 
apskaičiau, kad jei gaučiau 
nuo jo pinigų, turėsiu biznį, 
padarys iu pinigų i r j am tuos 
pinigus grąžinsiu. Tai kaip 
aš apskaičiau su tais 2,000 do
lerių. 

K. Tamsta būtum galėjęs 
p i rkt i tą biznį ties AVester 
avenue ? 

A. Ne. Aš tik galvojau pir
kti bile kokią vietą i r dary t i 
biznį. Gal bučiau pirkęs mė
sos krautuvę, bučiau uždirbęs 
i r j am grąžinęs. 

K. Tams ta sakai apgalvojai 
p i rkt i biznį i r grąžinti 2,000 
dolerių kun. Vaičunui ? 

A. Taip. 
K. K a i p ilgai esi uždarytas ? 
A. Nežinau kiek valandų. 
K. Šiandie trečiadienis. A r 

žinai, kada tamsta buvai pa
imtas policijos nuovadon? 

\ A. Pirmadienio rytą. 
K. Niekas tamstos neužga

vo, nemušė? 
Ą. Niekas. 
K. Tamstai duoda valgyti? 
A. Taip . 
K. Tr is kar tus dienoje? 
A. Taip. 
K. Tamstos niekas neįžeidė? 
A. Ne. 

K. Neturi jokių an t kūno 
ženklų, jei kas butų mušęs 
tamstą? 

A. Ne. v 
Viršminėtas pareiškimas pa

imtas vasar io 1 dieną, 1922, 
policijos nuovadoje, T o w n 
Hali , Cicero, Illinois, akyvaz-
doje : 

J o h n Vana, 5046 W. 25 st. 
Ju l ius Chetutis, 1536 South 

49 Cour t r 
Kun. H. J . Vaičunas, 4943 

W. 15 st. 
Pe te r - Gesunas, 1502 South 

50 Court. 
John Hlavin, 5334 W. 23 PI. 

Chas Vrba, 5223 W. 25 st. 
George Radomsky, 1336' So. 

48 Court. 
Klausinėjimą atliko E . J . 

Carmody. 

NUŽUDYTAS VIENAS 
STREIKININKAS. 

PAYVTUCKET, R. L, vas . 
22. — Ties Jenckes Spinnig 
Co. dirbtuvėmis susirinkusius 
streikininkus puolė policija su 
kulkasvaidžiais. 

Vienas streikininkas nužu-
dytas ir keliolika sunkiau i r 
lengviau sužeista. x 

POLITIŠKO KLIUBO SUS. 
PAVYKO. 

"GIRIŲ KARALIUS »» 

< 

North Side. — Vas. 10 d. 
tvėrėjai Polit iško Kliubo buvo 
surengę •prakalbas. Prakalbų 
tikslas buvo, kad supažindin
us northsidiečius su to kliubo 
siekiais i r pr i rašius į minėtą 
kliubą naujų narių. 

Vakaro kalbėtojais buvo 
kongresmonas Kuntz, teisėjas 
Ja recki i r keletas vietinių. Vi
si j ie ragino čionykščios kolo
nijos lietuvius naudotis pilie
čio teisėmis, būtent pr ie bal
savimų užsiregistruoti , o bal
savimuose at iduoti balsą už 
t inkamiausį kandidatą. Papei
kė tuos, kurie y r a tame apsi
leidę. Ypač, priminė, kad ka ip 
lietuviai, t a ip i r k i t i ateiviai 
mažai dalyvaudami politikoj 
ir rinkimuose, mažai ir valdiš
kų vietų teužima. Imkime, kad 
ir čia toj pačioj Chicagoj, lie
tuvių priskai toma į 100,000, o 
kiek iž jų balsuoja? Kiek-gi 

riš jų valdiškas vietas tur i? 
Yra vienas a n t r a s policmonas 
ir viskas. Už ta i jie ir y ra ma
žiausi ir tankiai ki tų skriau
džiami. 

Kliubo laikinoji valdyba 
paaiškino kliubo tvėrimo tik
slą. Paaiškėjo, k a d to kliubo 
tikslas y ra suvienyti visus 
š io s kolonijos lietuvius Ame
rikos piliečius, kad juos para
ginus naudotis pilietybės tei
sėmis i r ginti savo reikalus. 
Taipgi padėti% kit iems įsigyti 
"pilietinius popierius. Kliubas 
y ra bepartyvis, būtent kiek-

Dievo Apveizdos Par. — 
Vas? 19 d. š. m. įvyko koncer
tas , kurį surengė L. Vyčių 4 
kuopos choras, po vadovyste 
p . J. ' Balsio. Žmonių prisirin
ko pilnutėlė svetainė, taipgi 
buvo atsi lankę i r daug sve
čių iš Chicago, North, UI. i r 
Ind iana Harbor . Publ ika bu
vo r ami ; t as žinoma pagelbsti 
vaidintojams savo užduotį ge-
riaus~ išpildyti. 

Pirmiausia i choras padaina
vo, "Vienas žodis nešneka" , 
" K o liudį patinėli", " E i n u 
per dva re l į " " G i n k i m šalį 
L ie tuvos" , "Sėdž iu po lange
l i u " i r "Ats isveik in imas su 
g i r i a " . Dainos žmonėms labai 
pat iko. Choras buvo iššauktas 
kelis ka r tus a tkar to t i . 

Po dainų gerb. kun. Nor. 
Pakaln is prašė, k a d visi ra
miai užsilaikytų i r paaiškino 
programos' turinį. 

An t r a dalis programos susi
dėjo H vaidinimo "Gi r ių ka
r a l i u s " , vieno akto fantastiš
ka operetė. Regis, kad pirmu 
kar tu a tvaizdinta Chicagoje. 
Publikai labai pat iko, nes bu
vo kas naujo matyt i , ka ip va : 
vilkus, meškas, zuikius, lapes 
i r k i tus girinius gyventojus. 
Ją išpildė parap . choro žy
mesni dainininkai , griežant 
puikiai Ežerski'o — Jakaič io 
orkestrai . 

Jus t . Balsis " M e d ė j o " ro
lėje i>uvo natūralus , balsas iš
lavintas. J a m sunkiausios ro
lės karp i r prigimtos. J i s taip
gi buvo resrzierium šios opere
tės. "G i r ių k a r a l i u m " buvo 
A. Benaitis. Atvaizdino pui
kiai, geriau negalėjo buri. 
" J u r g u č i o " rolėje buvo O. 
Paku^tenskaitė, parap . moky
klos mokinė, balsusis menku
tis, bet neblogas. Zuikių rolėse 
buvo D. C. Šulckaitė i r F . 
Butnerai tė. Jos savo užduotis 
gerai atl iko. " V i l k o " rolę 
turėjo A. Stulga, gerai išpil
dė. " M e š k a " — N. Kulys, 
vykusiai atliko. " L a p ė " — O. 
Sautulai tė. I š vaidintojų pusės 
veikalas gerai nusisekė, iški-
r iant t ik kelis t rukumus. Pub-
likai ypat ingai pa t iko J . Bal
sis i r A. Benaitis. J . Balsis bu
vo choro vedėju, o p. J . Sau-
ris diriguotojum "Gi r ių Kara
l i aus" . 

Po programos jaunimas d a r 
t ruput į pašokęs grįžo namo su 
kitais senesniais parsinešdami 
maloni į ir p i rmą^kar tą įgytų 
įspūdžių. Garbė mūsų resižie-
riui, kad j is parenka d a r ne
maty tus i r negirdėtus veika
lus. Lauksime da r ko nepap-
rasto matyt i . 

Mes. 

5 * . 

U 
Kaip Nusiųsti Auksinus į Lietuvą? 

Reikia parašy t i : 
—- i 

Kas siunčia pinigus —vardas , pavardė ir pilnas adresas A-
merikoje. 

x 

K a m s iunč ia pinigus"™"388'pavarf*ir pi,nas adresas Lie" 

C/a 

C/3 

r 
^ tuvoje. 
Ypat ingai reikia aiškiai rašyt i pavardės ir kaimų vardus. 

K i e k s i u n č i a t e 
co 

— Galima atsiųst i kiek norite dolerių, o 
mes pranešime kiek už juos bus auksi

nų, arba siųsdami pinigus parašyki t kiek norite auksinų, o mes pranešime kiek da 
reikės damokėti , o jeigu kas atliks, ta i J u m s sugrąžinsime. 

AUKSINUS SIUNČIAME MES PATĮS IR MES UŽ JUOS ATSAKOME. 
JU»(S NEREIKIA SIŲSTI Į LIETUVĄ JOKIOS KVITOS NEI ČEKIO. 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius, 
* 2334'S. Oakley Ave., Chicago, III. 

c/a 

m i 

AUKOJO LIET. RAUD. KRY 
f 2IUI. 

Bridgeportas. — Šios drau
gijos aukojo Lietuvos Raudo
najam Kryžiu i : Liet. Teatr . 
Dr-stė Šv. Martino, 5080 auk
sinų; Šv. Mateušo Apaštalo, 
6,425 auks . ; Simono Daukanto, 
3,888 auks ; Šv. Kazimiero 
Kar. , 3,400 auks . ; Saldž. Šir
dies V. Jėzaus aukojo, bet ne
teko sužinoti kiek. 

P. S. Janulis. 

PRANEŠIMAI. 
GRAŽUS V A K A R A S . 

M 

DIEVO APVEIZDOS PAR. — 
Vas. 22 d., v Washingtono dienoje, 
Dievo Apveizdos mokyklos Nekal
to Prasidėjimo Mergaičių Drau
gija, rengia gražų vakarą. Pro
gramą atliks tos draugijos narės. 
Ižkalno galima žinoti, kad progra
ma bus graži, įvairi ir turtinga 
ries draugija yra pasišventusių 
seserų mokytojų vedama. 

UŽGAVĖNIŲ BAZARELIS. 

DIEVO A P V E I Z D O S PAR. — 

Vas. 26, 27 ir 28 d. keletas darbš
čiausių parapijos draugijų, komi
tetui vadovaujant, rengia Užgavė
nių linksmybes. Tuo tikslu sugal
vota daug naujų žaidimų ir viso
kių įvairiausių įdomybių. Pelnas 
skiriamas parapijos naudai. Tiki
masi didelio pasisekimo, nes ren
gėjai deda visas ^wvo patangas, 
kad patenkinus atsilanknsius sve
čius. Delta. 

I • l '1.11 i i ' • * 

LAB. SĄJ. CENTRO SUS. L. 
R. K. Labd. Sąj. Centro mėnegU 
nis susirinkimas įvyks vasario 22 
d. 1922 m. 7:30 vai. vakare, Auš
ros Vartų parapijos svetainėje. 
Kviečiami atstovai iš visų kuopų 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai. * 
A 

Centro valdyba. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. — 
L. Vyčių 4 kuopa nekuriam laikui, 
dėlei kai-kurių trukumų, nutarė 

J susirinkimus laikyti kas pirmą 
ir trečią ketvirtadienį kiekvieno 
mėnesio. Alpha. 

DIDŽIAUSIA IR SMAGIAUSIA 

EKSKURSIA LIETUVON 
CUNARD LINIJOS LAIVU 

AQUITANIA 
Iš New Yorko Kl ai pėdo n 

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

dieną. Kelionė bus labai paranki , nes del didesnio patogumo lietuviai kel iauninkai 
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 t ik pasisvečiuo
ti, nauduokitės nepaprastą proga ir tuojau reikalaukite smulkesnių informacijų iš 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS, KURI PAGELBĖS JUMS SUTAUPYTI 

KELETĄ DOLERIŲ. 
Laiko liko nedaug, todėl šiandien para šykit mums laišką a rba ypat iškai atsilan-

kyki t į mūsų ofisą. 
Su Lietuvių Prekybos Bendrovės ofisu susitarę nesigailesit, bet šiur keletą dgle-

rių laimėsit. 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
414 BROMAY, BOSTON 27, MASS. 

PASTABA: Iš New Yorko iki Kalino, važiuojant per Klaipėda kaštuoja: $109.00 
' - * Karo taksai $5 00. 

/ 

I 

t 

WEST SIDE. — Trečiadieny. Į gHHjNH^^ 

vas. 22 d. Meldažio svet. L. Vy
čių 24 kp. rengia vakarą — šo
kias. Žmonės kviečiami skaitlingai 
atsilankyti. 

Rengėjai. 

BRIDGEPORTAS. — L. Vyčių 
16 kp. laikys savaitinį susirinki
mą 22,. d. vasario, 8 vai. vakare, 
Vyčių kambaryje. Bus daug reika
lų aptarti, užtat nariai ir narės 
malonėsite skaitlingai susirinkti. 
Pageidaujama, kad tie, kurie jau
čiate atsilikę su mokesčiais, užsi-
mokėtumet, Koresp. 

Puikus patarna
vimas visiem pa 
sažeriam. Geri 
Lietuviški val
giai. ANCHOR - D O N A L D S O N 

Jusų mieste ran 
dasi agentas. Pa 
daryk reservaci 
>as dabar. 

i i 

TOWN OF LAKE. — L. Vyčių 
13 kp. susirinkimas įvyks vasa-
rio 22 d. 8 vai. vakare Davis Squa-
>re parko salėje. Visi nariai teiksi
tės susirinkti laiku, nes yra daug 
Idalykų aptarti. ' Koresp. 

ANT GREIČIAUSIŲ MODERJNi&tvlACblC LAIVŲ-
YPATIŠKAI VEDAMA LIETUVIŠKA EKSKURSIJA 

VIA SOUTHAMPTON: 
AQUITANIA KOVO 21 

Atvažiavus j Southampton pasažjfcriai Jsęs ] kitą Cunard Laivą 
ir tiesiai dava"iiiositc 1 Mcniel j 9 dienas. 

3-čioa klesofc pi-sažiekiai turi atskirus kambarėlius po 2-4-6 ypataa. Prl-
vatiSkt kambanai /•'•ir.iynoms. Ekskursija globoja Cunard oflcialai kurie jums 
viską sutvark.-.i f..*ų bagažus, pasportus ir kitus daiktus dykai. Vokiškas 
vizas nereikalingas. Kiekvienas gali važiuoti. Specialės Kainos i Memėl $108. 
Kauna $108 — 2ra Cabln $165 Taxal $6. — 

KITI IŠPLAUKIMAI: 
VIA HAMBLRG V I A Southhampton Liverpool & 

Glaagow 
6AXONIA Kovo 7, Balandžio 1» AQUITAinA i. Vas. 28 

3 SCVTHIA Vas. 25 
= CARONIA Bąlami. 8, Gegužės 13 CASSANDRA (15 Portland) 
E Tikietai: Cabin $130. 3-čla Klesa ' , ^ į o v o f 
— ALGERIA Kovo 4 
S / $103.50 Taxai $5. Via Anglija | Libau $110. Taiai $5 = 
riniUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIli 

I 

s 
d) 

»s 
1000 Vokiškų Markių už $5.50 
500 Garo Rusijos Rublių už $1.00 

SIUSKITE MONEY ORDER ARBA BANKOS DRAFTĄ IR MES 
PRISIUSIME JUMS KOKIOS TIK ŠALIES (PINIGUS PRAfiYSJTE 

PER PAtfTA KAJP TIK GAUSIME ^EKE, NUO JUSU 
INFORMACIJOS DYKAI ADRESUOKITE: 

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

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

N U S T O K ! 
NEMETYK SAVO PININGUS VISOKIOMS GREITO 

PRATURTĖJIMO PROPOZICIJOMS. 

3 bet išsikraustyk gyventi į vieną iš Chicagos priemiesčių. 
NUSIPIRK NUOSAVO NAMĄ* 

puikioj apielinkėj tik 33 minutas važiavimo į vidurmies- o 
tį ant C. B. i r Q. Geležinkelio ar t i stacijos i r mokyklos. 2 

4 kambarių ' namas $1,500. $600 Cash balansas $15 o 
į mėnesį, 50 pėdų lotas, namas gatavas del kraustymo
si į 30 dienų arba gegužes 1-mą, ka ip kas nori. j 

OLIVER SALINGER & COMPANY g 
Kambarys 628 1-s* National Bank Bldg. • 
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2334 So. 

No. 45 

PO 

IŠ I 
KAI-KURII 

NERFO] 
Su styrinii 
<« R o m a ' ' či 
katas t rofa 
viui " S o m i 
gedo daugid 
aukšrumoje, | 
žemėn i r pi 
užsiliepnojoj 

T a baisi 
toli nuo H J 

34 žmonėj 
r iškiai , kui 
žuvo baisiai 

' šios orlaivy 
suėdė, kad 
ma pažinti . 

IV J "t 

B VISU 4*>| 

t ik 11 žmoi 
ma baisiai 
lengvai suže| 

-bėjimo jie 
kinti. Nesu] 
vusios koki( 
aplinkybės, 

Nelaimi 

Išsigelbėję 
t o s nelaimės 
staigus sugt 
r iais orlaivis 
mas gulsčiail 

Sugedus t\ 
lai vi s vietoj 
oru, s taiga p 
žemę ir prau 

Nežiurint 
tuo metu buj 
pėdų aukštui 
buvo momeni 

Buvę oriai 
įlinkai, maty| 

.si, nežiurint 
mėgino or la | 
t i. K i t i tuo; 
balasto maižį 
mesti įsmuki 

Tečiaus td 
gelbėjo. Oru; 
linko žemyn 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGį" 

UNGARIJO! 
MAS P, 

Daug rei 

V I E N N A , 
Ungarijos ns 
kimas paleisi 
galutino išsj 
svarbių klai 
rinkimų teisi 
rūmo ateity, 
karo atlygini] 
kaiminingomi| 

Ri 

Nauji susi r 
rinkimai pas 
mis Velykomi 

Savo keliu 
su savo pa ta | 
kais veda šaL 
veda derybas 
mis valstvbėi 
klausimais. 


