
y ~ 

NOV 2« 19Si * 

N 

44 DRAUGAS 
DaUj Kscept 

t t 

98.00 
14.00 

AT NEWS-STAIfDS 3c. A. COPY 
DIIACGAS PUBLISHING OO.f Inc., 
23S4 8, Omkley Ave. Chlcago, m . 

TeL Roosefett 1701 

JEI MYLI LIETOV, 

PIRE LAISVĖS 

B O N Ą * 

(LITHUANIAN DAILY FRIEND) 
Pubttahed mad dtstribnted ander permit (No. 408), iuthorlztd by the Act of October 6, 1917, o a f i l e M the Best Office of Chlcago, m . By the order of the President, A. S. Barleson, Postmaster General. 

35 
\ KAINA 

PR1CE 3 CENTAI 
CENTS 

v ' CHICAG0, ILLINOIS PIRMADIENIS, LAPKR. (NOV.) 28 D., 1921 M. , 
' E N T E R E D AS SECOND-OLASS MATTE5R MARCH 81, 1818, AT CHICAGO, HA INOIS UNDER THE OF ACT OP MARCH 8, 1878. 

j • < " » ' i . i i II wi — — — • f c ^ — • • 

METAI-VOfc. VI No. 277 
i ' 

TAUTŲ SUSIVIENIJIMAS-
VOKIETIJA TURI BTJT EI- j RUSAI PRIEŠ JAPONŲ VEI 
NANSINIAI ĮGINKLUOTA 

\ 

t 

/ 

HARDIN60 SUMANYMAS 
Jin Turės Ineiil Vokietija ir 

• Mm m • • • • • — Ullnn \lnniuhnn Kitos Valstybes 
PRANCIJAI TAS BAISIAI NE PRIE VEIDO 

WASHINGrPON, lapkr. 23. 
- Pirm rjasibaigsiant ginkla-

atsineša į Vokietįjos pakvieti
mą. Jiems labai norėtųsi pa-

vimosi sumažinimo konferenci- si priešinti tokiam sumanymui. 
jai ,yra sumanymas suorgani
zuoti Tairtų Susivienijimą (A-
ssociation of Nations) vietoje 
šiandie gyvuojančios Tautų 

* Sąjungos ^ eague of Nations). 
Tai prezkijnto Hardingo su

manymas. Prie šrto sumanymo 
priduriama, kad Tautų Susi
vienijimas turėtų kasmetinius 
suvažiavimus. Tais suvažiavi
mais pasaulis ^ipsniškai bus 
nuginkluojamas. 

Kuomet pasibaigs ši konfe
rencija, sakoma, prezidentas 
Hardingas Washingtonan pa-

Teeiau neturima progos ir ne
sama kaip. Tuo labiau, kad'jų 
pasipriešinimas neduotų geis
tinų jiems pasekmių. 

Bet pirm visako yra klau
simas, ar pavyks ši konferen-

v 

•eija, ar bus sutarta sumažin
ti karo laivynus. Jei taip> tuo
met bus didžiai paranku tverti 
ir Tautų Susivienijimą. Bet jei 
konferencija neduotų geistinų 
pasekmių, tuomet nebūtų ga
limą steigti Sus-mo. 

Gi su konferencija visaip 
kv ie s i^ kitų valstvbių delega-' - a l i b u t I š Japonijos japonų 
tus ir tuomet bendromis jėgo- delegacija gavusi čia instruk-
mis bus sutvertas Tautų Su- e iJu s t o v ė t i «* d i d e s n * J aP°" 
sivienijimas. *" m J ° s PdiekaUtO. kar<> l a i v u tp-

Tarpe pakviesta ***&&&*** «* s u H u * l i e s P a s i u 1 ^ 
busianti Vokietija ir visos ki- t l \ t o n a ž u J o k i u b u d u n e s u t i : 

tos nesenai kariavusios su S. ' 
Valstijomis šalys. ' - T a s reiškia, kad Japonija 

Apie Vokietijos pakvietimą nenori užmesti visai keletos 
gauta žinią iš Baltųjų Namų. savo didelių karo laivų. Ir tas 
Apie tai nuomonės klausta reiškia nepavykimą konferen-
prancuzų delegatų. Šie šaltai cijai. 

Prancija Nori Sumažinti Armiją? -

Tai naujas prancūzų sumany
mas. 

KIMĄ SIBERIJOJE. 

• 
PARYŽIUS, lapkr. 2& *-

Sąjungininkų atpildymo (fe-
paration) komisija sugryžo iš 
Berlyno nieką ypatinga neat-
siekusi Vokietijos sostinėje. Ji 
ten; buvo Nuvykusi apsižvalgy-
ti, kad Vokietija paskirtu, lai
ku atmokėtų karo kontribuci
ją. Atmokėjimas išpuola atei-
narity sausy ir vasary — pp 
500 milionų auksinių markių. 

Komisija Vokietijoje rado 
'suirusius šalies finansus. J i 
buvo ten in tikinama, jog var
giai Vokietija galėsianti laiku 

Sako jų tikslas Siberiją 
* i JafOninti.". 

t < su-

NEW YORKT lapkr. ^8. — 
Nicholas D, Avsfcentiev ir pro
fesorius Paul N. Miliukov, ku-
riediTatvyko Amerikon sąmyšy 
su konferencija Washingtone, 
kaipo rusų seimo Paryžiuje 
atstovai, apie japonų nusista
tymą Siberijoje iltai ką prane
ša • f-

Anot laikraščių pranešimų, 
japonų delegatai Washingto-
no konferencijoje yra pasiren-' pelinų (styriniu. orlaivių) dir 

Taigi Sibe'rijos klausimas 
Wasliingtono konferenuijoje 
turi but rimtai ir didžiai at
sargiai aptariamas. Tenai vi
sos Rusijos teisės turi but ap
draustos visu Rusijos nusilp
nėjimo laikotarpiu. 

Lietuvos Pinigai Ir Dolieriai 
* i 

KAUNAS, XI—7 Iš Finan-jturi doKerių, nekeistų jų ir 
sų Ministerijos gauta tikrų ži
nių, kad netrukus ketinama 
išleisti mūsų sava valiuta, ku-

nepardavinėtų, bet pasilaiky
tų ateičiai. Nes piliečiai par
davę dabar dolierius, tuo pa-

ri būs paremta dolieriais* To-1 , \ ' 
H*i si™ ««*.ir.*A^4.«A^«. I d a r v s *** a t e l t y dideliusSuos PLENUOJAMA QR0 LINIJA ! d e l š i ™ i š a a i k s t 0 spėjama, 
kad visi mu*ų piliečiai, kurie t 0 U u S -

/ 
SKERSAI ATLANTIKĄ. 

Tam tikslui bus pavartoti 
zepplinai. 

BERNE, Šveicarija, lapkr. 
28. — Iš pietinės Amerikos 
čia gryžo Hugo Eckner, zep-

gę pripažinti atvirų durių vi- j btųvių Rriedrichshafene, Vo-
soms tautoms principą Siberi-; kietijoje,_ manadžeris. 
• • • 

303c . -: j i s pranešė, kad Ispani-
reikalaujamas sumas atmokė- Tuom pačiu\laiku jie reika- ja su pietine Amerika bai-
ti. lauja gauti kitų šalių pripa-igia vesti derybas reikale pra-

Teč-iau gryžusi komisija tvi- žinimą jiems * 'taikingai*' in-j vedimo tarp abiejų šalių oro 
įtina, kad nežiūrint io , Vokie- -diti Siberijon su tikslu, vesti; linijos, taigi oru susisiekimo, 
tija būtinai turi mokėti karo prekybą, komerciją, gauti ža-jTam tikslui norima Npavartoti 

liosios medžiagos ir parduoti j zeppelinus. 
ten savo pagamintų produktų j Eckner sakė, kad jo prižiu-
pervirSį. jrimose. dirbtuvėse padaryti 

Mu5u, kaipo atstovu rusų pienai padirbdinti pradžioje 
demokratijos, būtinai turiva 
paaiškinti apie tuos japonų žy 
gius Siberijoje. 

VOKIETIJA Iš TO TIK ŠAIPOSI 
' 

BERLYNAS, lapkr. 28. — 
Vokietijos "vyriausybės armi
jos departamentas kuriuomi 
panaikintas karo departamen
tas, ne vien užgina Prancijos 
premiero Briando visus prie
kaištus Vokietijai pasakytoje 
kalboje Washingtone, bet dar 
priduria, kad nei kiek nedemo
bilizavusi «avo armijos. At-
penč, šiandie Prancija užlaiko 
tokią skaitlingą ramiją, ko
kios nekuomet nebuvo jos vi
soj istorijoj. 
/^Vokietijos y>Triausybė, sako, 

turinti konfidencijinių rapor-

Toliau vokiečiai sako> kad 
Briando kalba apie dalinį 
Prancijos nusiginklavimą yra 
melas. Pasiremiant 1913 ir 
šių metų dokumentais, Pran
cija itžlaiko 60 divizijų infan-
terijos vietoje 47 ir 330 spal-" 
vuotų vyrų batalionų vietoje 
108 batalionų. 

Tik vienos raitarijos kiek 
sumažinta. Lauko artilerija 
sumažinta mio 447 eskadronų 
iki 320 eskadronu. 

Be* to, Prancija tarnyboje 
turi 1,250 lėktuvų ir 3,000 tan-

kontribuciją. Ir apie tai ne
gali but-kitokios nuomonės. 

Komisijos nariai prancūzai 
sako, kad Vokietija bankrutys 
nebankrutys, bet ji turi mokė
ti. Ji tuo būdu turi but iš-
ginkluota finansiniai. 

Sako,'kaip ilgai Vokietija 
stovės- geraiN finansiniai, taip 
ilgai ji bus nuolatinis pavojus 
Prahcijai. Vokietija visais 
laikais ieško keršto. «*." 

Prancūzai sau naują pavo
jų pramato tokį: į 

Yra žinoma, kad pakilus vo-
Kiečiaifis kitos valstybės stos 
Prancijos apginiman. Bet 
ateity karai bus vedami ki
taip. Vokietijai nereikės sių
sti savo skaitlingos armijos 
Prancijoh. Jų lakūnų tikri 
miriadai galės Prancija iš oro 
užpulti ir trumpu laiku visą 
šalį sunaikinti. Gi kol Ppan-
cijai ateis pagelba, užims ke
letą, meheaių. >* 

Taigi, kad sutrukdyti vokie
čius nuo to keršto, reikia bū
tinai finansiniai griauti. Ne
turėdami jie užtektinai pini
gų, negalės ruoštis karan. 

\ 

LENKŲ KAREIVUI^NEUT- LENKAI NUSILEIDO. 
RALĖJ ZONOf. 

KAUNAS, (Elta), Sovietų 
Lenkų kareiviai jau 2 sa- Rusų atstovo Lenkijoj p. Ka-

vaitės laiko užėmę neutralėj rachano yra sudarytas su len-
zonoj'musų pusėj Berezninkų kų vyriausybe, atstovaujant p. 
ir Burokų kaimus ir savo pu- Dombskiui, sutarimas, kuriuo 
sėj — Bubelių, Joniškio, Vai- einant, lenkų vyriauspbė paža-
takiemio', Slinakiemio, Didžiu-1 da išsiųsti i^Lenkijos ribų 
lių, Burviškių kaimus ir Po- priešbolševikmių prgahizacijų 
viečišio ir~ Pelialių dvarus: vadus", skelbdama tai spaudoj, 
Žmonių padėtis labai sunki. įr išleidžia įsakymą visiems 
Kareiviai šaudą žąsis, antis ir valdininkams ir bariams, už-
vištas ir atimmėją maistą ir draudžiantį, bent kuriuos san-

Šiandieninė japonų okupuo-
tė Siberijoje palaikome ne^sij 
kitokiais^ siekimais, • Kaip tik 
'sujaponinti ,rusų tolimuosius 

vieną^ milžinišką zeppeliną su 
naujausiais pagerinimais. 

Tas orlaivis valandoje gale-
siąs skristi apie 70 mylių (a-
merikoniškų ir paimti lįgi 40 
keliauninkų* neskaitant pastos 
siuntinių ir prekių. Šen ir ten 

• 

ku. 
tų, kad Prancija savo spalvuo-,^ Toliau: pirm karo Prancija 
tų vyrų armiją padidinusi iki t u r ė j 0 6 7 6 ? 000 vyrų nuolatinė-
330 batalionų, ^taigi, šiandie ^ armijoje; gi šiandie turi 
tos " spa\vuotos kariuomenės g82,000 vyrų. Vokietija pirm 

PASKUTINIAI ANGLŲ 
KAREIVIAI. • ^ -

OALAIS, Prancija, lapkr. 
28.' — 7 anglų karininkai ir 
36 kareiviai iš čia iškeliavo 
Anglijon. Tai \paskutiniai an-
g!ų kareiviai, kurie po 7 metų 
kampam jos apleido Prancija. 

ŠAUKIA PRIEŠ CIVILĮ 
KAR4. 

Rytus. Daugelį kartų Japo- kelionę tarpe Ispanijos ir pie-
nija žadėjo "evakuoti "Siberi- tinės Amerikos oriaivis galė
jos plotus. Bet visi tie ža- siąs atlikti į 4 arba 5 dienas, 
dėjimai pasirodė tušti. Taigi, j Eckner nuspėja, kad trum-
japonai turi ten kitokius nu- poj ateity Europos su Ameri-
sistatymus, kurie negali but ka susisiekime įvyksiančios di-
pateisinti. d e l ė s perversmės. Tas per-

Visa rusų tauta, nepaisanf , v e r s m e s V******* lyriniai 
politinių ' įsitikinimų^ būtinai' 
reikalauja, idant japonai kuo-
veikiau evakuotų Siberiją. 

Nes Rusijos visa ateitis pri
guli puo jos rytinių posesijų 
vystymosi. Gi japonų šiandie
ninis pasielgimas" neduos nie
ko gera, kaip tik ateity sukels 
karčius nesutikimus tolimuose 
Rytuose. 

pašarą. 

NAUJOS ŽELIGOVSKIO 
KOMEDIJOS. 

DIDELIS GAISRAS AUGU-
. ' OTOJ. 

) 

AUGUSTA, GA., lapkr. 28. 
— Aną dieną čia siautė bai
sus gaisras. Sunaikinta apie 
700 blokų pačioje miesto "bu-
s inessV , širdyje. 

Pranešama, kad Zeligowskis 
su savo kariuomene'' iš yil-
niąus pasitrauksiąs. Tuomet 
Vilniuje pasiliksianti civilė 
lenkų, valdžia, kad sušauktų 
Vilniaus seimą ir proklamuo
tų norą susidėti su Varšava. 

IŠ ST. SEIMO DAREįŲ. 

tikius su priešbolševikinėmis 
organizacijomis. 

Kadangi šiuo sutarimu rusų 
vyriausybė gavo savo reikala
vimų patenkinimą, ji yra nu
tarusi pradėti . revakuacijos 
komisijos darbą nuo spalių 10 
dienos. 

SUGRĄŽO IS RYGOS. 

KAUNAS, (Eltą). Spalių 
25 d. grįžo iš Rygos mūsų už
sienių reikalų ministeris Dr. 
Purickis, Lietuvos atst. Ang
lijai Norus-Naruševičius „ ir 
Lietuvos atstovas Rygoj Dr. 
Zaunius. * "i**ls 

Spalių mėn. 15 d. įvyko kon
stitucijos komisijos posėdis, 
kuriame dalyvavo pakviesti 
ekspertai U. R. naanisleris Dr.. 
Purickis, t e i s i n g u s ministe- ^ BUKALŲ MINISTE-
ris Karbblis, Susis, «ūnisteris R I J 0 S KONFERENCIJOS. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

—.. 
j t 

TWWJI nve xoo ovxc 
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Prancija- turinti kuone tiek, 
kiek baltosiosT 
^ Toliau vokiečįų armijos de-

karo turėjt) 760,000 Vyrų ar-
Uniją. \ į ^ \ \ 

partamentas dokumentaliai j- kiečių, šiandie skaito 120,000 
rodo, kad premiero Briando 
intarimai tiesiog melagįngi. 
Nes to visa nėra ir negali but 
Vokietijoje, kaip. premieras 
Briand tvirtino Washingtono 
konferencijoje. ^ 
> Sako, Briand tuščiais žod
žiais viską pasakojo, padailin
damas sakinius, kad padarius 
didesnį fspudį. Bet jis.prie 
savo tų pasakojimų nepridėjo 
nei vieno dokumento. -

Belgijos armija, an*t vo-

LONDONAS, dapkr. 2Š. — 
Vietos spauda nujaučia, kad 
airįų-anglų taikos konferenci
ja neturės pa vykimo. Jei taip, f* 

vyrų,-Lenkijos — 450,000, Če- t a i v i s ^ c i T i l i s ^&ms
/ Airijo

je ̂ neturėtų but atnaujinta^, 
šaukia vielos laikraščiai. An
glija neprivalo kariauti su Ai
rija, bet tuojaus. ieškoti kito
kio išėjimo. 

ko-Slovakijos — 150,000. Ka
dangi Belgijos, Lenkijos ir 
Čekoslavakijos armijos Pran
cijos militaristų tvarkomos ir 
valdomos, tai šiandie Pranci
ja savo kontrolėje turi 1,602,-[t 
000 vyrų armiją. ^ 

ncijos armija su atsargomis 
skaito 3,250,000 vyrų. 

Vokietijos visi pakraščiai 
Pasak vokiečių, vienos Ęra- Įatviri; Vokietija neturi^artile-

rįjps, ^lėktuvų ir jokios karo 
[medžiagos. Žodžiu tariant, 

Kaip gi yra su Vokietija? Vokietija šiandie yra bejėgė. 

Galvanauskas, p. p. "Smetona, 
Krikščiūnas, Komeris, kuri. 
Dr. Maliauskis ir p. Janulai
tis. Buvo svarstyta pagrindi
niai konstitucijos dėsniai, N 

BENDROVĖ''LINAS tt 

KAIUNAS, (Elta). Užsie-. 
nio reikalų ministerijoj įvyko 
visa eilė konferencija su atvy
kusiais iš užsienio mūsų atsto
vais. 
^konferencijos programoje y-

ra pasitarimas įvairiais politi-
MAMAMPOLS, (Eltos k ) . k o s H^imais i r mūsų diplo-

Mariampolėje įsikūrė preky- ^ ^ s darbuotės suderini-
bos ir pramonės bendrovė J^ 
"Linas^" * T 

Bendrovės pastangos suvie
nyti liaudies pajėgas ir paro-
«yti, jrfg "ji pati galinti daug V Į L O T ^ g i ? m e t 

^ ^ f Z " i f M r e W a t t j a n t i 4d. J. Ek. vyskupas Matulevi-
čius pradėjo kanonišką ba£ 
ny^ių. lankymą Balstogės ir 
Knišino dekonijose. Tas sun
kus darbas paveikė blogai į 
vyskupo sveikatą: atsinaujino! 
kojos liga. Grįžo Vilniun vy
skupas. 

VYSKUPAS MATULEVI
ČIUS SUSIRGO. 

tarpininką. 
Kol kas bendrovė^ rengia į-

kurt verpimo ir^audįmo dirb
tuves. Tuo tikslu ties Mari-
ampole tvenkiama Šešupė. 
Šis darbas netrukus bns baig
tas. Gaunamoji elektros <pajė 
ga dieną bus suvartojama dar
bui, o naktį 'teiks miestui ir 
jo gretimoms apylinkėms švie
sos. 

Reikia pažymėti, jog^ši ben
drovė bene bus /pirmoji Lie-

Svjetimų šalių pinigų verte 
mainant nemažiau 25,000 do 

tuvoj, susikūrusi grynai kopė- flerių lapkr. 26 buvo tokia pa-

NEKU0MET TAIP NĖRA. 
Tai visai menkas daiktas apie tuos dvidešimts penkis, 

ką man esi kalite. Man ji| nereikia. Nesirūpink ir pamiršk. 

ratyviniais pagrindais. Tad 
nuo jos sėkmingumo gal daug 
priklausys tolimesnis mūsų ko 
peracijos vystimąsis. 

Tuo tarpu bendrovės padė
tis gan gera. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

PINIGU KURSAS, 

gal Merchants Loan *& Tni81 

Company: 
Anglijos sterL svarui 3.75 
Piancijos Šimtui frank. 7.33 
Italijos šimtui lirų 3.97 
Vokietijos Šimtui markių .34 
(Lietuvos šimtui auksinų .34 
Lenkų šimtui markių .04 
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DRAUSAa 
Pirm*<ii«u«, tapkr . 28, i6£l 

— 
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bttrruvru KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

>RAUOAS' 
l.nia k*wllfu» l&*yra» nedekttcnlo-

eKEJUMERATOS KAINA 
mOAGOJE IR LtSlENYJE: 

lionu, iš kurių 70 nuošimčių 
lietuvių. Visa inteligentija 
Kauno Lietuvoje tai vieni len
kai. Pirklyba žydų rankose. 

| Pramonės nėra. 
"Lietimai valstiečiai yra 

\ 
• w- i I I 

I 
Pusei Metu 

*uv. VALST. 
* • • 

$••00 
Pusei Metų S.00 

Prenumerata m o kasi iškalno. Lai-
skaitosi nuo užsirašymo dienos 

ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti leperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus 1 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1834 S. Oakiey A ve., Chicago 

T e L R o o s e v e l t 7 7 9 1 
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•5*°^'ramus žmonės. Jie nesirūpina 
politikos klausimais. Iš pačių 

1 $ M I T C IT n J? M TP TD A I****1 ^ ve***0* Tauto* Fonl O i i1 U O Ų V/ £j 11 JI ItrVT |do Skyriaus iždininkui ferb. 

KULTŪROS VAJUS. 

Pirmieji Įspūdžiai. 

Tęsinys 
Scrantone, Pa. per prakalbas 

3 * ^ : 

NETENKA GALVOS. 

lietuvių trukšmą kelia tiktai žmonės verkė ir su didžiausiu 
jaunimas ir namie augę politi
kieriai. 

"Didžiausias miestas ir kar
tų sostinė skaitosi Kaunas. 

"Tame mieste gyventojai 
maišyti. Juos sudaro lietuviai, 
lenkai ir žydai. 

"Jeigu taip sau iš netyčių 
padarius toje sostinėje plebis
citą, tai, bfe abejonės, kaip 
miestas, taip apskritis apsis

pręstų už Lenkiją, Nes lietu
viai ten daugumos neturi. 

"Tikrai pasakius, Kaune tik 
'trys daiktai verti pastebėjimo^ 
būtent: rusų ambasada, vokie
čių ambasada ir Vokietijos vai 
stybės bankos skyrius. 

"Tokia tai yra Kauno Lie-

Del Vilniaus lenkai pradeda 
netekti lygsvaros ir galvos. I r 
seniau lenkuose buvo daugiau 
puikybės ir išdidumo, negu 
sveiko proto. Bet šdandie del 
Vilniaus jie tikrai pradeda kle 
joti. 

Nepaprastoji puikybės liga 
juos ypač pagsmo, kuomet 
prancūzai pažadėjo jiems at
statyti didelę Lenkijos "mo-
carstwo", kuri "pod každym 
względem" butų lygi tai pa-
'čiai Prancijai. 

Ta lenkų didelė "mocaist-
wo", sulyg prancūzų milita-
rištų recepto, turėtų but suda
ryta iš kaiminingų lenkams 
mažesniųjų tautų ir valstybių. 
Nes jei kurioj iš tų randasi 
nors keletas lenkų, ta valsty
bė turi but pripažinta "len
kiška". | 1. Putino Raštai 1 1 Eilės ir 

Tokį receptą išduoti yra poema, Kunigaikštis Žvainys; 
lengva. Bet sunku rasti tokį 217 pusi., Švyturio bendrovės 
beprotį vaistininką, kurs sįh leidinys. 

entuziazmu dėjo kiekvienas su-
mezdami vienu vakaru 683 dol. 
Pasiryžo toliau dirbti, kiek 
tik išgalėdami. 

Vyrai ir moterys, našlės ir 
mergaitės, visi, iš Lietuvos 
atkeliavusieji ir Amerikoje 
gimusieji, ,visi, kaip vienas į 
pr i s idė jo . jj 

Forest City, Pa. užklupau 
netyčia, nepagarsinęs, nebuvo 
laiko. Susirinko žmonių nedi
delis būrelis. Bet sumetė tuo
jau $57.70. Ir pažadėjo dirbti 
iš paskutiniųjų, kad nė vie
nas nepaliktų nepaaukavęs. 

Visur, kur teko būti ir kal
bėtis, neradau nė vieno doro 
lietuvio, Iturs butų paabejojęs, 

mmmmm 55C 
raina. Mano krūtinėj neplaka sišaukimai pasklysta po visą 

I manoji Širdis, tiktai plusta laisvąją Lietuvą, pasiekia Želi-
_Kun . Klebonui J . Kurui. Ir* 

žibės šviesos ir tiesos saulė, DUS pasiųsti Lietuvon per Fon-
Visieme aukotojams, v i - į ^ Centrą. 

šiems darbuotojams, visiems ( 
vargdieniams iki žemės leniv 
'damos tariu Lietuvos vardu 
kuoširdingiausį ačiū. 
Kunigas Bronislovas Bumšas, 

Lietuvos Katalikų Centro 
Atstovas Amerikoje. 

Pažymėti reikia, kad buvo 
labai gausių aukų. Daugelis 
davė po 10,15, 25 ir 50 dol. Po ] 
50 dol. aukavo 5 ar 6 žmo
nės, f 

Visiems reikėtų žinoti,, kad 
už 50 dol. Lietuvoje vienas 
moksleivis užbaigia augštąji 
mokslą Universitete visiškai. 

Scranton, Pa, j Tokiu būdu mūsų 50 dol. duo-
Sufcruzdo Pennsylvanija, i š - ^ a Lietuvai vieną apšarvuotą 

tuva, pretendentė prie. Vii-j ar yra reikalas remti lietuvių 
niaus ir Vilniaus žeinių." 

Perskaitęs tuos lenkų plepa
lus kiekvienas įsitikins, kad 
lenkai ne vien ima netekti gal
vos, bet jiems jau ima trukti 
ir proto. Su tokiais žmonėmis 
baisu kaiminystėje gyventi. Gi 
apie susidėjimą negali but 
nei kalbos. 

Net juridiniu žvilgsniu toki 
žmonės neatsakomingi už savo 
piktus darbus. 

ATSIŲSTOS REDAKCIJAI 
KNYGOS. 

švietimo darbą. Kiekvienas su
tiko, paaiškinus, o daugelis, 
pradėjus aiškinti, sakė: "Ką 
čia pasakoti, kunigėli, aišku, 
kad be mokslo ir dorų žmonių, 
nieko nebus." 

Štai trumpu laiku, neprisi-
ruošus, kaip reikiant, be pa-
garsinimų laikraščiuose, be il
go aiškinimo, surinkta Lietu
vos švietimo reikalams. 

$120.00 MontreaJ 

girdus, kad daromas svarbiau
sia Zdetuvos darbas. Prasidė
jus Kultūros Vajui ir Scran
tone pradėtas didelis darbas. 

(Lapkričio 13 d. bažnytinėje 
svetainėje įvyko prakalbos, 
kuriose dalyvavo svečiai iš 
Lietuvos, Kat. Centro Atsto-

[vas kun. B. Bumšas ir gerb. 
kun. P] Garmus, Abudu jiedu 
buvo Lietuvos kariuomenės 
kapelionais. Patys savo akimis 
matė sunkiausius Lietuvos 
vargus pirmaisiais metais. A-
budu tą darbą padėjo varyti. 
Abudu nepaprastai iškalbingai 
atpasakojo susirinkusiems. 

Išgirdome nuo betarpių liu
dytojų apie tuos darbus, kurie 
šiandieną parodė pasauliui, jog 
Lietuva tebėra ir šiandieną 
didvyrių žemė. Vokiečių dary
tos mums kruvinos skriaudos, 
pirmieji mūšiai Pirmojo Pulko 

mokslu, visiškai prisiruoŠusį 
darbininką, kurs pnlką/ nemo
kytų atstoja. 

Garbė aukojusiems, ačiū 
kalbėjusiems, drąsos toliaus 
dirbsiantiems o Lietuvai tebū
na nauda ir laimė ilgiausiems 
metams. . 

Buvęs. 

krauju paplūdusi Ukrainos 
širdis", kalbėjo arkivyskupas. 

Tie patys laikraščiai pra
neša, kad Apaštalų Sostas ar-Į 
Juvyskupą Szeptyckį paskyrė: 
Klevo ir visos Ukrainos me-
tropoHtu, Lvovo arkivyskupu, 
Kamenec-Podolsk© vyskupu ir 
Studenos archimandritu. 
\ " 

L E M O S ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE. 

ŠIMAS. 

• • •^.-••^ n ; . R - ™ Alytuje, pulk. Juozapavičiaus Jborest City . , 57.70 , . . .. 7 * ^ . , garbinga mirtis, pirmojo ka
reivio Petro Lukšio didvyriška Kingston 1,110.00 

Stranton 703.46 . .. -, A. . . 
Pittston 62.00 I n I ^ t l S , Bernw>totininkų apgalė 

PRAVOSLAVIJA IR KATA
LIKYSTĖ. 

Tokiu vardu "Draugo" No. 
*272rš. m., padėtas straipsnis. 
Jis ' rašytas mūsų gerbiamojo 
kun, Prof. Pr. Bučio. Jis* di-
džiai įdomus ir naudingas, 
kaip įdomus yra visi to mū
sų veikėjo rastai. Kas atsiac- ^ duodamas kareiviams dovanų 

IŠ VYRIAUSIOJO LIETU
VOS GYNIMO KOMJ-

TETO. 

Į visas Amerikos lietuvių or
ganizacijas, laikraščius, į kiek
vieną padorų Lietuvos Tėvy

nės pilietį. ' 

Vyriausias Lietuvos Gynimo 
Komitetas, kaip pirmiau, taip 
ir dabar budriai stovi Lietu
vos nepriklausomybės sargy
boj, atydiiai sekdamas kiekvie 
ną Lietuvos politikos bei vi
suomenės gyvenimo apsireiš
kimą ir būdamas aukštai auto
ritetinga visuomenės įstaiga. 

Valdžiai padeda kiek tik 
galėdamas: ginklų pirkdamas, 

šimtų tą receptą išpildyti. 
Kad lenkai del savo perdi-

delės poniškos "wielkošci" ne 
tenka galvos, kuogeriausia 
liudija tas faktas. Chicagos 
lenkų liberalų laikrašty rašo
ma apie Lietuvą: 

2. Putįno Raštai II t. Lyri
nė 6-šių vaizdų drama "Val
dovo Sunūs". Švyturio leidi
nys. 

iki lapkričio 13 d. $2,053.16. 
O tai tik mažytė pradžia. O 

tai dar juk vajus prasideda 
lapkričiov20 d. O tai dar juk 
tose parapijose eis darbas. 

Gyvas mūsų Dievas, gyva 
mūsų tauta, gyvuosime lai
mingi ir nesibijokime nieko! 

jimas ties Radviliškiu, kovos 
su bolševikais, su lenkais, — 
viskas gyvais begalo vaizdais 
praėjo klausytojų akyse, taip, 
kad rodos pats tą viską maty
tumei. Susirinkusiems ašaros 
nekartą pasirodė akyse. I r at : 

simindami tuos vyrus, kurie už 
savo brolius gyvybę padėjo, 
mes atsistoję pagerbėme jų 3. Želmenija No. 1. Botani- j Daug reikia mūsų švietimo 

kos mokslo žurnalas leidžia- reikalams, vienam Universite- fttmintį ^ Visagali atsi 
raas kas trečią mėnesį. Prenu- tui reikia 100,000 dol. Reikia,, ^ ^ ^ j ^ j ^ ^ J^-

"Kokia tai valstybė ta Kau-: meratos kaina Amerikoje ir; ir kolegijai Amerikoje, reikia1 ^ ' * n * 
no Lietuva f 

"Tai nedidis plotas žemės, 
apimąs buvusią Rusijos Kauno j ton, Mass. 
guberniją. 

"Tame plote yra keli šim
tai puikiai įtaisytų ir pavyz
dingai vedamų lenkų denaru; 

užsienuose $1.00. Adresas: P. 
A. Jatul, P. O. Box 2128 Bos-

Japonija yra prielanki nu
siginklavimo sumažinimui, bet j 
ji nori geresnės laivynų lyg-

keli tūkstančiai niekam tikiv ,* švaros. Regis, ji atsieks savo 
sių lietuvių valstiečių ūkių ir 
keli tūkstančiai neblogiausių 
vokiečių kolionistų ūkių. 

ir moksleivių pašalpoms. 
Bet tegu mumis visas pa

saulis vadina tamsuoliais, te
gu mumis .niekina, kas nori. 
Ateis valanda ir nebetoli, nu
sistebės pasaulis, kuomet pa

tiksią. 

<< 
Laisvė įsigijama tiktai di-

Gyventojų yra apie du m k dėlėmis Tautos aukomis. 

matys, kad ačiū pūslėtų ran
kų pasišventimui, ačiū našlių 
aukoms ir ašaroms, ačiū visų 
pastangoms ir maldoms, mes 
padarysime, kad Lietuvoje, 
kaip nė jokioje kitoje šalyje, [ 

[atilsį suteiktų... 

Mes likusieji gyvi, iš tos 
pasaulinės audros išėję svei-
'ki, besidžiaugdami tų mūsų 
didvyrių laimėjimais, nega
lime užmigti įr leisti, kad did
vyrių darbai nueitų niekais. 

Numanydami, kad Lietuvių 
[Tautai dabar svarbiausis rei-
kalas yra mokslas, tą patį va-1 
karą sumėtėme 683 dol. Lietu 
vos Katalikų Universitetui. Pi-1 

jęs skaitė "Pravoslavija ir 
Katalikystė", tai dar pasis
kaito. 

Iš Kanados parėjo žinių, kad 
arkivyskupas Szeptyckis tenai 
šiandie darbuojasi už suvedi
mą vienybėn pravoslavįjos su 
katalikyste. Tuom tikslu nese
nai turėtas suvažiavimas. Da
lyvavo Kanados ir Suv. Vals
tijų pravoslavų ir unitų baž
nyčių reprezentantai) Suvažia-

[vime nutarta pravoslavų baž
nyčią ten ir čia pamažu va
lyti nuo klaidų ir sujungti su 
unitų bažnyčia. Paskui turi-i-j ^ bU ja eina ir visa šalis, 
vykti bendras abiejų bažnyčių j Yįsa UetnvsL, kad jų kraujas, 

šventėms, rinkdamas ir siųs
damas kariuomenei aukų—rū
bų bei medžiagos rūbams, va£ 
gio, produktų, papirosų ir t. 
t. Komiteto nariai lanko fron

dą, kareivines, kad tik geriau 
žinotų kariuomenės reikalus., 
žinotų, kuo jai reikia pagel
bėti. 
k Per Vyr. Liet. Gyn. Komi
tetą kariuomenė svarbesniuo
se momentuose ankštai rišasi 
su visa mūsų visuomene, jau
čia, kad ne ji viena gina Lie
tuvos nepriklausomybę, bet 

valymas, taip kad ateity is a-
biejų butų sutverta viena baž
nyčia, liuosa nuo vidurinių 
amžių prilipusių dėmių. 

Kanados rusinu laikraščiai 
praneša, kad arkivyskupas 
Szeptyckis buvo su vizitacija 
Winnipege. "Kalbėdamas jis į 
rusinus tikinčiuosius pažymė
jo^ kad senosios šalies griuvė
siai, nelaimingas liaudies liki-

gowskio engiamosios Lietuvos 
dalies, prabyla į gyventojus ne 
'tik lietuvių, bet ir lenkų, žydų 
ar gudų kalbomis. 

Komiteto nariai ar samdo
mieji instruktoriai lankosi po 
visą plačiąją Lietuvą, daro 
mitingus, gyvu žodžiu ragina 

| žmones prie mųs naujojo gy
venimo, drąsina juos ir pa
guodžia. 

Pastaruoju laiku vienas 
svarbiausiųjų V. L. G. Komi
teto darbų, tai platinimas vals
tybinio bei pilietinio susipra-

I t i m o su lenkėjns iu jn tarpe. K o -

mjtetas yra griežtai nusista
tęs tuos mūsų nelaiminguo
sius ištraukti iš dvasiško dva
rininkų jungo, padaryti juos 
gerais piliečiais, pritrauk
ti juos prie mūsų ben
dro darbo bei gyvenimo, kad 
tuo būdu pasalinti paskutinį 
mūsų valstybės vidaus gyveni
mo pavojų, paskutinį legionin-
kų viltį. 

Surinktus is visuomenės pi-
nigus Komitetas laiko Valsty
bės Iždinėj (Einamosios sąs
kaitos 43 Nr.) surinktąsias gi 
brangenybes — auksą, sidab
rą ir t. t atidavė Valstybės Iž
dinei, kad tuo būdu padidinti 
Valstybės aukso fondą. 

Ir kol nesutvirtės Lietuvos 
nepriklausomybė, kol lenkas 
grūmos Lietuvai savo šarvuo
tu kumščiu, tol Vyr. Liet. 
Gyn. Komitetas nenustos gy
vavęs, nenustos nepriklauso
mybės sargyboj stovėjęs tol —-
jis tikisi — ir visuomenė ne
nustos jo rėmusi, 
t y r i a u s i o j o Lietuvos Gyni

mo Komitetas: 
M. Sleževičius, pirm., 
M. Krupavičius. 

- vice-pirminisikas 
O. Bikleris. i*d. 

Nariai: 
V. Putvinskis. 
Rachmilevičius 
Kun. J . Vailokaitis. 
Bojevas. 

P. Ruseckas, Sekretoris. 
Lietuvos Atstovybė Am. 

mas ir Ukrainos pragaištis įš- f priešai pina. 
varė jį Amerikon. 

ne veltui liejamas, ne veltui 
jie vargsta fronto apkasuose 
bei duobėse. 
. Ir reikia šalį ginti ne tik 

ginklais, ne tik medžiaginiai, 
bet ir stipria dvasia, gyvu bei 5 0 « k«inku iš apskričių 
spausdintu žodžiu, visados rei- F.ult?nA &&&*? i r McDonau-
kia garsiai ir aiškiai žmo
nėms tarti, kas Lietuvoj deda-

(si, kokie dienos reikalai ar 
kokias pinkles Lietuvai jos 

Todėl Komitetas leidžia 
<< Mano lupomis verkia Uk-i daugybę atsišaukimų; tie at-

I M I • •; 

gh, "Illinois valstijoje, įsteigė 
bendrąją siuntimo draugiją 
(skipping society). 

Karališkoji galvijų paroda, 
kuri turėjo įvykti šio lapkri
čio pabaigoje mieste Toronto, 
Kanadoj, kažkodėl atšaukta. 

/ 

SKAITYTOJI) BALSAI. 
(Redakcija tfeima ataakdnybės) 

Kodėl Aš Neapsygyvenau Lietuvoje. 
Vienur, kitur žinoma kad aš grįžau iš 

Lietuvos. Visaip aiškinama tas atsitiki
mas. Norėdamas pašalinti negeistinus gan
ius, pranešu grįžimo priežastis taip, kaip 
aš jas žinau. 

Užbaigęs agronomijos mokslą pastojau 
dirbti prie Agrikultos Departamento; pir
ma dirbau laboratorijose Washingtone, 
D. C. ir vėliaus važinėjau kaipo valdžios 
agronomas po vakarines ir pietines valsti
jas. Balandžio mėnesio, 1920 metų atsa
kiau vietą ir gegužio 15 d, sėdau į laivą 
ir važiavau tėvynei pasitarnauti. 

P e ^ A ^ M ^ 

Tiek turiu pasakyti, kad Amerikoje 
pragyvenau 20 metų ir čia mokslą išėjau. 
Universitete ir išėjęs iš jo gyvenau sve
timtaučių tarpe nes mane darbas to rei
kalavo. Tuomi norima skaitytojui išreik
šti kad aš esmi įsigyvenęs į Amerikos kul
tūrą. Pagrįžęs į Lietuvą susidūriau su 

ta rusų kultūra, kuri man netik buvo sve
tima, bet ant nelaimės, labai keista, Te-
Čiaus aš žiurėjau į viską gamtminko aki-
mis. 

Susipažinau su ministeriais. 
Pagrįžus į Lietuvą pirmiausiai atsilan

kiau į Kauną ir susipažinau su %. U. ir 
xr /r ir• • * •• J- 1 x - • ^ i ukl° gy v e » i m » Kėdainių, Ukmergės, Tra-
V. T. Ministerijos direktoriais, agronomu Į ^ ^ ^ ^ maždaug ir Kaulio apskrity-
Kraučiunn, Aleksa, dabartiniu mjnisteriu 
ir su agr. Tūbelių, kuris tada dar tebuvo Į 
ministeriu. Tuojaus patyriau kad į mane 
žiuri labai šaltai, be jokio užsitikėjimo 
bei Tėvynės meilės jausmų, kuriais užsi
degęs aš atsisakiau nuo vietos Amerikoje 
ir važiavau dirbti tėvynės naudai. 

Ateik kitą kartą. 
Apsipažinęs su minėtais asmenimis va

žiavau į tėviškę, kur išgyvenau šešias sa-

ksą užėmus Ž. U. ir V. T. Minjaterio vie
tą. Kreipiaus prie jo prašydamas vietos. 
Ir čia Išmokau ką reiškia "ateik kitą kar
tą". Amerikoje reiškia toks pasakymas 
"nėra vietos". Lietuvoje tokis pasakymas 
reiškia dvi mintis: neturiu laiko, ar man 

[nesvarbu. Lankiaus prie Ministerįo per 
septynias dienas ir pagaliaus ponas minis-

[ teris davė man vietą. 

Dirbau tėvynės naudai, 

Mano vyriausia pareiga buvo važinėti 
po provinciją, dalyvaujant kaipo komisi
jos pirmininkui išdalinime kariškiams 
dvarų žemės. Darbas man labai tiko, nes 
turėjau progos patyrti tikrą Lietuvos 

je. Algą man paskyrė 1,200 markių į mė
nesį su kuriais tik galėjau'prasimaityti. 
Vėliaus patyriau kad is Rusijos grįžę ag
ronomijos studentai gavo algos 1,400 ir 
1,600 markių. TeČiaus aš į algą neatsi
žvelgiau. Dirbau Tėvynės naudai išsima
nydamas retkarčiais Amerikos dolerį. 

Amerikiečiams užvydi. 

Laikui bėgant pradėjau susipažinti su 
vaites. Pagrįžęs į Kauną jau radau p. Ale- Į psichologija sfcvo kolegų agronomų bai

gusių mokslą Rusijoje. Ir iš jų lupų pirmą 
kartą išgirdau fanatišką pavydo žodį ame
rikiečiams. Citu6siu* ir pavyzdį. 

Parvažiavęs į Lietuvą, kaip spaudoje 
taip ir privatiškuose pasikalbėjimuose 
pradėjau kelti klausimą, kas yra nuveikta 
cukrinių ^runkelių kultūroje ir delko ne
galima, steigti cukraus fabriką. Vieną 
gražų rytą girdžiu kelis agronomus kal

bant, buk tai kokis žydas finassierias bu
vęs Ministeįijeje pasiteirauti cukraus fa
briko reikale ir tie agronomai 
kalba su pasityčiojimu iš ameri
kiečių. Jie prielankiai kalba kad 
valdžia .žydui pirminybę duotų%Čia kan
trybės man pritruko ir amerikonišku drą
sumu buvau priverstas iškolioti savo ko-
legus agronomus. Turiu pridurti, kad ne
sunku yra patyrti užvydėjkną amerikie
čiams ir pas kitus, taip vadinamus Lie
tuvos inteligentus. , , ' 

4 

Amerikoniška kultūra ūkyje. 

Lietuvos žemdirbystės pakėlimo klau
sime ką aš projektavau tas buvo išva-
dyta nepraktišku arba negalimu. Vėliau 

vietoje. V 
Bevažinėdamas valdžios reikalais, užė

jau paliverk* netoK Kėdainių miestelio. 
Tas paliverkas yra žinomas Voiainiai kurį 
valdė Tutlebenas. Bet kadangi minėtas pa
livarkas buvo privifegiotai gautas nuo Ru
sų valdžios, todei, suryg majoratų dvarų 
įstatymo, tas pahverkas buvo Lietuvos 
valdžios paimtas nuo minėto dvarininko. 
Paliverkas guli taip, kad gelžkejiu važio-

.jant iš Saulių į Kauną visą ukę galima 
matyti kaįp ji yra užsėta. Kultūros rei
kalams tokia ūkės padėtis yra labai svar
bi, nes užvedus pavyzdingą ukę tuojaus 
lengvu būdu išgarsinti ją galima. Tuo pa
čiu kattu tas paliverkas yra tik apie 2 

^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ „ ^ y a r s t u H M .Kėdainių gelžjielio stoties ir 
bus naiodyti pavyzd£ai kaip patys direk^ apie tiek nuo miestelio m kur mėšlų ir 
toriai sujnanvuras ignoravo. Jsitik-

ti Lietuvos naudai, pradėjau galvoti apie | 
kitokias priemones negu valdžios. Paga
lios priėjau prie išvados, kad užvedus ti
kę, butų galima įvesti amerikonišką kul-J 
turą visųgeriausiai. Tik nelaimei tokias 
ūkės kuri man apsimokėtų negalėjau nu
sipirkti. Liko dar viltis ir ta viltis buvo 
išnomuoti nuo valdžios ukę atsakančioje 

: dieninių darbininkų gaHma gauti. Dabar-
nnęs kad aš «*** ffrtyrimo negaliu praves* [ tinio kurso nepastovumu, trąšų ūkininkai 

negali pirkti nes neapsimoka. Todei kul
tūros reikalams reikėjo tikėtis gauti mėšlų 
iš Kėdainių miestelio. Tas paaiškinimas 
yra svarbus dėlto, kad kultūros reikalams 
patogi vieta būtinai reikalingą. 

(Bus daugiau) 

-
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. Pirmaeilėms, 
1 " 

OR. A. K. RUTKAUSKAS! 
GYDYTOJAS tr OHIRCRGA8 

4442 South Western Ave, 
Telefonas Lafayette 4144 

Valandos: 9-11 rytais , 1-1 
^letų Ir 7-8 vakarais . Nedė ld ie 

knials t iktai po pietų 2 iki 5 v J 

S Dt. M. T. STRIKOL'IS į 
• l i e t u v i s Gydytojas Ir Chirurgas* 

PEOPJLES T E A T R O N A M E 
i l « l t W. 47th St. TeL BouL 1 6 o l 
• V A L A N D O S : nuo 6 iki 8 vakare. 
g N e d ė l t o m i s nuo 10 lkl 12 ryte. 

[Bes . 2914 Wcst 43rd Street ruo ryto iki pietų. 
Telefonas McKinlcy 248 

I 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
L I E T U V I S DENTISTAS 

4718 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47-tos Gatvės. 

balandos: J nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
[Seredomis nuo 4 iki 9 vakare.] 

į Telefonas Boulevard 9199 

DR. C. KASPUTIS ? 
D E N T I S T A S 

8881 So. Halsted S t 
Valandos: 9—13 A M . 

1—5; 7—8 P. M. 

O 
t 
C 

o 
> & J t £ * f i J a £ * £ ^ # £ ^ * & t & * S A & * 8 

DR, S . NAIKEUS 
LIETUVIS 

GYDTTOJAS Ir C H I R U R G A S 
Ofisas ir vyven imo vieta: 
8242 South Halsted Street 

Ant viršaus Unlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedė l iomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

X 

fūTcSIARLES SEGAL j 
| P e r k ė l ė savo ofisą p o n u m e r i u i 
1 4 7 2 4 SO. A S H L A N D A V E N U E | 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų p YrT* L i ^ » 

• V a i . : ryte nuo 1 0 — 1 2 ; nuo 2 — 5 J 
ipo pietų; nuo 7—8:80 vakare . f \ 

edėl iomis: 10 lkl 1. 
Telefonas Drcncl 2 8 8 0 | 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

I GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8847 E m e r a l d Avenue 

19 lkl 11 ryte Ir 9 Iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9997 

781 W. 18-th Gatvė 
N u o 2 lkl 8 vakare. 

V 
Dr. Me Stupnickij 
3107 So. Morgui Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tele fonas Y a r d s 8432 

Valandos: — 8 lkl 11 i* ryto 
5 po pietų lkl 8 vak. Nedėl io-
cnis n u o f lkl 8 vai. vakare 
c - 3 i ^ . . . i ." •_?! - l l i i £ = = --iig-M-Sai 

_ - . 

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

TeL Canal 2118 
Valandos: l t r y t o iki t vakare. 

Gyven imas: — 2811 W. «3rd Str. 

TeL Prospect 8461. 

,mm i • • » • • • • • » • • • • • 

= r 

• • • • • * • • • • ' 
TeL Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoji* Ir 

OhinurgM * 
1422 South Hals ted Street 

Valandos: 10 iki l t ryta; 1 tki4 
j po p ie tų; I lkl 9 vakare 

S Telefonas Ful tmnn WMtM 

i Ik. P. P. ZALLYS 1 
1 LIETUVIS DRNYISTAS 
9 18441 Soath Micbigan A v e n o e £ 

R O S E L A I B , H A . 
€ V A L A N D O S : 8 ry to iki t v a k a r e ] 

T E L . : PTJLLMAK 848 ir 8184 % 

• » « • » » ! 

DR, G. M. 6LASER 
Praktikuoja SO 

Ofisas 8144 So. Morgan 84. 
Kertė 82nd 6t., Chleago, DL 

8 P S C I J A U 8 T A S 
MoterOkų, Vyriškų Ir 

3 

OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
iki s po pietų, nuo B iki 8 vak .? 
Nedėl iomis nuo 1 iki 1 po p i e t ų ' 

Telefonas Yards 487 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4881 So, Ashlsnd j 
TeL Yards 884 

OFISO VAL.: 
8 m 10 v. ryto, 1 iki 8 ir 7 iki 
9 v 
Tel. Nakt imis ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1204 

Dr. L L M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10444 S. Michigna Ava. 
VaL 10—18 ryte; 3—4 po pietų, 

f :80—8:80 vai. vakare. 
Rezidencija: 10538 Perry Ave . 

Tel. Pullraan 842 ir Pull. 849 

tflllltllllllllllliuilllllllllllllllllllllllllllfl. 
Telefonas V< 

1188 

NEPAISOMA APsVIETA. 

Coaldale, Pa. — Miestelis 
mažas. Lietuvių apie 150 šei
mų. Turi naują, gražią bainy-
čią ir svetainę. Žmonės dirba 
mamose. 

15 d. lapkričio įvyko pra
kalbos. Žmonių buvo mažai. Į 
ftv. Kaz. draugiją. įsirašė 5 me
tiniai nariai. 

Statyt čia nelabai paisoma 
apšvieto8v dalykai. Pinigai 
plaukia ten iš kur negryšta ir 
jokios naudos neduoda. Bet 
tam kaltos gyvenimo ir darl» 
sąlygos, ne žmonės. 

Šitą parapiją valdo Tama-
ąuos klebonas kun. P. Gudai
tis. Vieta labai kalnuota. Dar
bai eina gerai anglių kasyk
lose. Čia gyvena daug italijo-
nų. Kun. P. Kasčiukas. 

PUIKIAI PARĖMĖ. 

DR. A. A. ROTH, 
• 8 4 8 4 Gydytojas rl 
s p e c i a l i s t a s Moteriškų, Vyriak* 

Vaiku ir Tisų ehron i ikn ligų 
VALANDOS: 10—11 

7—4 vak, 
8884 So, Bals ted St., 

«IIUIHIHII»llllilllllllllllllllllllllllllllMln 

lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllis 
e Seeley 7438 

DiL L M. FEINBERG 

LINKSMA. — DARBUOJASI 

Kewanee, UI. — Linksma čia 
tarp lietuvių gyventi. Žmonės 
mandagus, malonus, kalboje 
švarus. 

Lapkr. 12 d. įvyko šfcimyniš-
"kas vakaras parapijos naudai. 
^Tvarka buvo graži. Gerb. kle
bonas ir vargon. dirbo kiek 

-

ydo specialiai visokias rjrų iri jėgos daleido. Parapijonai tai-
moterų lytiškas ligas. S f ; 

pat dirbo kiek galėjo. Parapi-
L Tai 

£ 8 4 0 1 West Madisoo 8t^ 
Western Ave. , Chicago. 

3Valandos : 2—4 po piet, 7—9 v . S 
-liHilIlilliUIIIHHiUUIUIIIIIIIUIiniMUlU 
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V. W. RUTKAUSKAS • 
ADVOKATAS 
Ofisas DidmiestyJ: 

South U Saile Street 
Kambaris 824 

Telefonas Central €894 
•ftMNHM8fttt*Mfcjto#i*t|l 
Vakarais, 812 W. 83rd S t 

Telefonas: Tards 4881 

i 
1 

jai pejno liko apie 
puiki parama. 

Pavyzdingas sutikimas vieš
patauja tarp Kewanee lietu
vių. Janas Vistaip. 

Forest City, Pa. 

Rodos naujas vėjas koks 
papūtė Pennsyfvamjoj. Visi 
subruzdo, visi kalba visur a-
pie Lietuvių Mokslo reikalus. 
Nėra nė kokių ginčų, nes visi 
numano, kad mokslas yra vie
nintelis išganymas Lietuvių 
Tautai. ' 

Ypatingai tą gerai supranta 
mainieriai, nes per dienas tam
soj po žeme darbuodamies, jie 
labiau atjaučia dienos saulės 
spindulių brangumą. Nes dirb-' 
darni iš visų ąunkiausį darbą, 
jie numano gerai, kad mokslą 
turėdami, jie tiek vargo neken
tėtų. 

Užtat atsilankius pas mus 
Lietuvos Katalikų Centro At
stovui gerb. kun. B. Bumšai, 
visi sujudo. Lapkričio C d. su
sirinkę į prakalbas sumetė ant 
greitųjų $57.70. Susidarė būrys 
žmonių, kurie tam reikalui 
darbuosis išsijuosę. Į darbuo
tojų tarpe įėjo gerb. kun. A. 
Ežerskis, Juozas Černiauskas, 
Vincas Miliauskas, Juozas Pu-
ryckis. 

Mūsų kolonija nedidelė, bet 
turime vilties, kad iki 1,000 
dol. surinksime 

Lai gyvuoja Lietuvių Mok
slas, kurs mumis nepergali
mais ir laimingais padarys! 

Foristas. 
• . . » • 

C H I C A G O J L 

ANTANAS A. 

JOSEPH C. SOBOL 
M E T U V T S ADVOKATAS 

narnu Ofisas 
1645 Wabansia Ave. 8-cių laba 

TeL Haymarket 8 8 « t 
Miesto Ofisas / 

154 W. Randolph St. R o o m 
Metropolitan Btock 

TeL Main 2584 

478 

r J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen. : R. 111.127 N . Dearborn 8 1 

TeL Dearborn f 096 
Vakarais: 10784 S. Wabash Ave. 
Rose land TeL Pu l lman 8877 

TeL Rando lph 2898 

A. A.SLAKIS' 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumlestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

18 South L a Salio Street 
Valandos: 9 ryto Iki i po pietų 

Panedėl ials iki 8 v a k a r e . . . 
Nedėl iomis ofisas uždarytas. 

> • • • • • " • » • • » • • . • • • • • • • • • m m t 

>*»»'• » • • • • • • » > , 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriaa, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 8. Oakley Ava., Ohicago 

Arti 23-dk> Place. 

LIET. DAEB. B&. CHIC. 
ars. sus. 

14 , 
LIETUVIS GRABO! 

Patarnauja laidotuvėse tasepi-
SSiausia . Reikale meldžiu atssaau-
Bkti, e m a a o darbu busite n i š a 
snėd ia t i . 

Lapkričio 20 d. 1921 m. Liet. 
Darbininkų Sąj. Chic. Apskri
tys laikė susirinkimą West 
Sidėje, Aušros Vartų par. 
svet., Chieagb, Dl. 

Susirinkimą atidarė pirm. 
B. Andreliunas, atkalbėdamas 
malda. 

Pereito susirinkimo nutari
mai perskaityti, ir vienbalsiai 
priimti. * 

Atstovų atsilankė is 6 kuo-
P«. 

Pirm. R. Andreliunas pra
nešė kad L. D. S. 75 kuopa 
Westville, 111., prisiuntė $5.00 
del įsteigimo biuro. 

Iždininkas A. Šrupša išmo
kėjo L. Vyeių 5 kp. $17.90 už 
atvaidinimą veikalo. 

Biuro komisijos raportas. 
P. Cibulskis aiškino, kad turi 
nužiūrėjęs tinkamą žmogų 
vesti biurą. Kuh. F. Kudirka 
duoda daug naudingų patari
mų kaslink biuro. Jis pasiūlė 
visą darbą pavesti komisijai 
užbaigti. Visi su tuo sutiko. 
Komisija žadėjo susirinkti la
pkričio 24 d. ir baigti biuro 
reikalą. Pinigų del pradžios, 
atidarymo biuro yra pasižadė
ta aukoti apie $30.00. Kun. 1(V 
Kudirka duoda patarimų, kad 
kuopos del biuro parinktų au
kų kas kiek duos liuosnoriai, 
del pradžios darbo. 

Vak. rengimo kom. išdavė ne
pilną raportą. Pasirodė neaiš
ku, ar vakaras įvyks ar/ ne. 

Prakalbos. įnešimas duotas, 
kad kuopos surengtų prakalbų 
maršrutą; kalbėtoją pakviesti 
iš centro, jeigu bas galima 

p 8 i 4 n į M r d pi Chicngo, n i į ^ ^ ^ N u t * * ė kreiptis į oen-
miiiiiiiHmmnmu^ I a i « k ^ Pašant apie tai 

informacijų. 
Išreikšta pageidavimas, kad 

nariai laikraščiuose rašytų 
daugiau iinių iš lietuvių dar
bininkų gyvenimo. 

Paduota sumanymas įkurti 
iškalbos lavinimosi ratelį del 
darbininkų ir kur butų sureng
iamos įvairios j diskusijos. Su
manymą paliko priešmetiniam 
susirinkimui apsvarstyti. Se
kantis susirinkimas bus pries-
metinis. Nutarė laikyti gruo
džio 18 d., 1921 m. West Sidė
je, Aušros Vartų par. svet., 
2323 So. 23 PI., Chicago, UI. 

Susirinkimą uždarė pirm. B. 
Andreliunas, atkalbėdamas 
maldą. 

R. Andreliunas, pirm., 
A. Bislis, rast. 

P. S. Įvairiuose reikaluose 
kuopos kreipkitės prie B. And-
reliuno, 4452 So. Fairfield Av. 
Ckicago, UI. t 

Ties Plumer, No. Dakotoj> 
vienas ūkininkas laitai nuken
tėjo. Sudegė jo visas didelis 
klbjimas su javais, pašaru, 3 
arkliais, 9 karvėmis ir visais 
ūkio "įrankiais. Sakoma, gais
rą pakėlusi pelė griauždama 
pamestą degtuką. 

(Nuo mūsų koresp^Lietuvoje) 

Gimnazijos revizija. 

Telšiai. Spalio 21-22 d. Tel-
šii} gimnaziją atjankė Švietimo 
Ministerijos siustas revizorius 
p. Kuodaitis. Nors jau treji 
metai, kaip gimrųazįja gyvuo
ja, tečiau ši revizija dar tik 
pirma. Tiesa, šįmet pavasarį 
jau mokiniam išsiskirsčius bu
vo revizija atvyfcusi . teciau 
giramoijas stovio mokiniam no 
šaut negu galėjo su&moti. Da-

bar-gi mokiniam besimoki
nant revizorius lankė vyre$-
nias klases ir klausinėjo iš į-
vairiu. dalykų. Rasta berods ši 
gimnazija vidutiniame stovyje, 
daug geresniame negu 1?lungės 
ar Bietavo gimnazija. Ŝ lp̂ -
niausia tad 7 k]. Revizorius 
draugiškai patarė mokiniam 
daugiau- domės kreipti į vokie
čių kaŲ)ą> fiziką, chemiįo> nes 
iš mūsų. gimnazijų turį išeiti 
Lietuvos atstatytojai. 

es? 

LIETUVIŠKA MOKYKLA 
SIUVIMO IR KIRPIMO 

P - l ė Kazlanskrate, Vedėja 

88 E . A d a m s St. CMcago, DL 
R o o m 408 TeL Harrteon 1181 

Mokina s iuvimo Ir kirpimo mote
rų; Ir Taikų drabužių. 

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved. 

i;« ; • III ;i n u i m a ! 
i >rtt tai . 

N O T A H I . M S \ s 
l?«'al lOstal - l ' a s k o l o s , 

8 0 9 W VAh St , arti S Halsted SI. 
Tef Boulevarj GM 

k I .-. .. 
K - : r 5 ' . . W , " 

ei j 

ANCHOR DONA [ lON 
DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI FASADX.k 

LAIVAI, SAUKUS APSIEJIMAS 
SU KELEIVIAIS. 

Ten yra r iš t in is agentas Jūsų reUsts 
a r netoli Jo. 

{ Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ii 
v i s u Baitiko Valstijas tiesiai 
; į Hamburgą 
SAXONIA 81 

CaMu 8148.08 U I Kl. 8108,50 
• Taksų $6.00 

P E R CHERBOURG SOUTHAMPTOM 
LTVERPOOL and OLASOOW 

CARMANIA Gruodžio 8 
ALBAIflA Gruodžio 10 
COLUMBIA GruodiAo 18 
AQUITANIA Gruodžio 18 

$108.50 
P e r Ltepoju $110,00 

T a s $5.08 

s—: 

L1THUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. D i 
dels pasivaikščiojimui vieta. Vist pa 
rankumai, moderniško alivo. Dabar 
kainos žemesnes 

VREDSTARLINE 
Išplaukia kas savaite 

Pter 88-88 Hortk Rlver. N e w T o r s 
N e w Yorko e Hamburg 

Finl imd Gruod. 81 , Samland Sausio 14 
Samland) Tik S-čia klesa Lapkr* 88 
Lapland Gruodžio S 
Zeoland) i Gruodžio 24 
Rroonlnnd Antwerp Gruodžio 17 

ManeiMsrla Gruodžio 29 

r Rš*M 
į s a j a m e m i l r s a i e pakt lr je . 

Visos tvirtos, gainslus užmušan
čios ypatybes Siame vafste idčtos. 
s « priemaiša priimniai Ivelaans 
kvepalo. . 

Euffles yra i&osi paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
pulkus plauku suteisytojaa, kuris 

-L i ^ . pntiks kad 
i? gačjaiau-
•isiypatsi . 

• 
Aptiokose 
psjililnoils 
po 65c. 

I A ,i 
Minnekahda) Hamburg: (Gruod. l t 
Mongoi ia ) } (Gruodžio 1 

Tiktai t iesiai į Pi l iau 
INTERlfATIOKAL, M f R C H A N T I L B 

M A R I K E Cįo„ 
11$ laivų — 1,260,000 tonų, 

Chicago: F . C. Brown, West P a s s 
84 Vortb Dearborn 8a>, 

8 HALSTED ELECTRIC 1 

SHOP 
3249 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 7366 

Ar tavo šviesos geram 
stovijf Vedame elektra į na
mus, ir taisome. Turime lam-
4>u ir kitus elektros dalykus, j 

76o.,tad 

per pasta 
tiesiog i i 
labars-
tortjos. 

refUlsn. 
kilt 
Sitokls 
fsAifiį 
karėkite, kad butą 
JTKkMO Tais 

JEIGU norite gero plumberlo, 
tai pasauk 

TH0MAS HIGGINS 
Mes at l iekam darbą gersi Ir 

P*8kU. % 
8858 W. 84th St., CnJcago. 

P h o a e Canal 810. 
8 a * - - " - » * " X 
i VALEJTTOIE DRESMA&ING 

COLLEGES 
8407 W . Madison, 1850 S . WeUs,^ 

8805 6. Halsted Streets 
; 187 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Moko Siuvimo, Patterny kir
pimo, Des igning bizniui ir 
Imama. Vietos duodama dykai. J 
.Diplomai. Mokslas lengvais at
mok ėjimais. Klesos dienomis , Sx< 

ftvakaraia Reikalaukit knygelės.] 
• T e l . Seeley 1848 / 
f SARA PATEK, 

P^flEŠKAU šių asmenų: savo 
tėvą Juozą Buzgį, paeina iš Alek
soto valsčiaus. Mariampolės aps. 
Jau devyniolika metų kaip yra 
;Amerikojo ir jokios žinios apie jį 
neturiu; motinos du tikrus bro
lius: Antaną ir Vincą Aidukevi-
čius, paeina iš Skriaudžių par. ir 
kaimo, Mariampolės aps.,. motinos 
du pusbrolius: Joną Grigą iš 
Skriaudžių kaimo ir Motiejų Gri
gą iš Veiverių kaimo ir parapi
jos, Mariampolės aps. Kas^apie 
juos žinote malonėkit© pranešti 
šiuo antrašu: 
Kaunas, 
1 Augštoji Panemunė, / • • s 

Namo num. 105-tas, 
Marijona Ruzgienė, 

Lithuania. 
arba 

Inzinierijos Pulkas, 
I Sapiorių Kuopa, 

Aleksandras Ruzgia, 
Lithuania. 

KAIP JUSP AKIS 
Ar esi servuotas , kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo* 
raet s k s l t a l pai lsta akjs be
siuvant, Jei taip, tuojaus tu 
ri pirmiausia pasiteirauti m a 
no 15 metų patyrimo, kuris 
sute lks tamistai geriausia pa
tarnavimą. 

1 JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Ohicago 
ker te 18-tos ga tves ; 8 labos 

Kambarys 14-18-18-17 
Viršui PLATT'S Aptiekos 
Tėmykite mano parafia. 

Valandos: N u o 18 ryto lkl 8 
va. Nedėl iomis n u o 8 ryto iki 
13 dlėn, / 

= 

s 
} 8 8 9 9 T r 9 S 9 ^ r ^ 9 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9 į 

telefonas Boulevard 4188 

P A R S 1 0 U O D A SALIUNA6 labai 
gefoj vietoj , pagyvenimui 4 kamba
riai,' raadn pigi. Pąrsiduos pigiai su 
"iease'u" ant 5 metų. 

Savininkas važiuoja Lietuvon. 
1T1S w . 48 Street. Chicago 

REIKALINGI AGENTAI prie Reni 
Estate ir Jjnsurance. Darbas garan
tuota* per v isus metus . 

Kuris turite 8200.00 kaipo paran
ka, 'gausit gera algą. užtikrintą.* 

Atsišaukite 
.Boom 810, m So. Sente Str. 

Į I I • ' 

Graborlus 
Patarnauju lai- \ 
dotuvėse, ves-{ 
tuvese, krikš-] 
tyneee ir kituo-< 
se reikaluose! 
Kainos prieina-} 
mos. 

07 Auburn Ave. Chicago.j 

" ^ 
IŠPARDAVIMAS 

Puse — Prekes 
i 

Vyrų ir jaunų vaikynų 8iutai ir O-
verkotai $20 — $25 ir $30. Dabar 
*>o 818. $12.50 ir $^5. Ki l i siutai ir 
overkotai iki $46. Mes turime pilna 
stocka vyrų, jaunų vaikinų ir vaikų 
Siutų, O' Kotų , Mackinaws, Rain-
coats ir kelnių kurias parduodame už 
puse buvusios kainos Tarime kuferių 
ir volteų. Gausi už pilnos verčioa At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Nedė 
l iomis iki 6 vakare. 

Jstrtgta 1808 

S. GORDON 
1415 S. Halsted Street 

KAAI KENTĖTI? 
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini sn 

& PAIN-EXPELLEB * 
Valzbaienkin uireg. S. V. PaS. OAM. 

Žiurek, kad gautum tikraji-garsujį pet. 
daugiau kaip 50 metu. 
Reikalauk, kad turėtu įkars (anofcor) 

TarzbaženklI.' 

LAIMINGA, LINKSMA, NE 
SUSIRŪPINUSI MOTERIS. 

Yra visuomet sveika. Suvargus, 
nedagalinti moteris nesijuokia, T o 
kioms gyvenimas yra našta, ir k u o 
m e t jos metais yra jaunos, ir turė
tų būti malonios ir gerame upe, 
tai kentėjimai daro j a s pasenusoi-
mis ir panurusiomis. Mažos l igos, 
kurios graudžia moteris pal ieka žy
m e s ant j ų veido ir figūros, ir 
kiekvienos sužiedotinės, moteries ar . 
motinos yra priedermė jaustis ir 18 
rodyti kuogeriausia. N u o seniai m o 
terys patyrė, kad garsusis Lazvtkur 
Compound yra gera pagelba įvairio
se ligose, nes ai iso ir pergali jų l y 
ties s i lpnumus — nereikia pavojin
g a operaci j ų* \ 

Jei jus kenčiate nuo mėnesinių ne 
savo laiku, nuo nereguleriškumų, 
si lpnumų, alpimų, periodinių kentė
j imų, netvarkaus apetito, l sb ly iku-
mo, inkstų skaudėjimo, šiurpulių, 
kojų ir rankų šaltumo, išpūtimų, 
karščiavimo, apkvait imų, š irdies dre
bėjimų, nerviškumo, chroniško g a i 
vos skaudėjimo, nemigto,* neramu
mo, abelno kentėjimo, spazmų, š ir
dies mušimo, sl inkimų, skaudėj imų 
nugarkaulio ir tarp pečių, gnsų pil
ve, žiaugčejimų, nevirškinimo, nuo 
sūnaus ėjo š lapumo su karščių ar
ba diegimu, susierzinimų šlapinimosi 
organų, slogučio, niežėjimo, despe
racijos, isterijos, lenkorreos, ner
v i š k o traukimo, susitirimų, pi lvinių 
gražų, vidurių išpūtimų, pasttrlmų. 
skaudėjimų klubuose, netekimo at 
minties, trukumo energijos, kojų 
skausmų, nupuol imo ysčiaus, ner
viško nusiminimo, rruelancholios, v ė -
mymų nėščioms esant, dualumų, 
skaudžių ir nereguLeriškų mėnesinių 
ir abelnų negalių, įsigyk tų vaistų, 
ta jūsų lyčiai dovana ir jus Įs imin
site tą diena, kurioje pastebėsite šj 
apgarsinimą. 

Trijuose kritiškuose perioduose 
moteries gyvenimo, t. yra, p e r ė # -
muose iš mergystės J moteryste, la i 
ke nėštumo ir "gyvenimo mainy
m e " Laxvibur Comp. moteriškiems 
negeramams yra brangenybė. 

Pi lnus Laxvibur gydymas kainuo
ja dešimts dolerių keturiasdešimts 
centų, pusė — šežjs dolerius ir sen-
tyniasdešimts penki centai. Laxvi-
bur parduodamas tik Lameco La-
p oratorijoj e,. Forbes netoli Moultrte, 
Pittsburgn, Pa. Laarvibur bus pa
siųstas tuojaus kaip tik bus gautas 
Money Order, cash ar banko draf-
taa <Apgr.) 

AHT PARDAVIMO bnoernė fr 
grocernė, geroj lietuvių Ir l enkų 
apgyventoj vietoj , parsiduoda pigiai. 

Atsišaukite. 
2241 W . 81 STREET, 
Telefonas: Canal 3078. 

Ant pardavimo saliunas N. W. si-

'leasea" arba parduos ir narna kar-
'leasia" arba parduos ir narna kar

tu. Atsišaukite. 

8758 Diversey Ave. 

REIKALINGI V Y R A I M O K I N T U 
BARZDASKCTYSrTE* AMATO. 

Amatas kuris nepal ieč iamas strei
kų. Geras uždarbis per visus metus . 
Darbai liaukis* Dienines Ir v a k a r i a i s 
kliasos. Rašykite a r atsišaukite. 

MOLER B A R B E R COLLEGE 
185 S. WeUs Str. 

KUO GREIČIAUSIAI MES NTJ-
perkame, m a i š o m e parduodame v i 
sose dalyse Chicagos. Norinti par
duot, pirkt, mainyt namų, bučernę, 
groserne, farma, lota, m s i i n s j sn -
liuną. Turime pirkėjų ir msinytnjų 
laukiančių. Kreipkitės ynatt tski a r 
laišku. J. Namon J. Bružas Co., 8482 
So. Halsted St. 

.. • l 
Didžiausias bargenas Brigbton —• 

Parke. Parsiduoda puikaus medinis 
namas 2 pagyvenimu po 5 kamba
rius visas gerai įtaisyta, garadžius 
1 mašinai. Priverstas esų parduot 
nes piningai man reikalingi. Į m o 
kėt 81,000 o kitus mėnesiniais mokas 
čiais kaipo randa* mainysiu- a n t b u -
černes ar grocernes. Atsjjnttktt 

J . NAMON 
8488 So. 
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I neatlieka, būtent surengiant įBridgeporle pas savox seserį, 
pasilinksminimo < šokią) va-J kuri gyreno ant 33 PL netoli 

ŽMONĖS TURI TAUPZTI 
TRANSFERIUS. 

\ 
v 

Illinois komercijos komisija 
papigino gatvekariais važi
nėjimą Chicagoje. Gatvecarią 
kompanija tuč-tuojaus piiolė-

kraštją atvežta visokios veislėj 
galvijų. TIž geriausius ir pa
vyzdingiausius eksponatus b*us 
skiriamos dovanos. 

Laukiamas skaitlingas žmo
nių, ypač ūkininkų, suplauki- }piet. kalakutas). Keistu darosi, 
mas parodon. 

karus. 
Nuėjus į tokius vakarus, vie-

toj linksmai laikų praleisti, 
darosi koktu. Nieko daugiaus 
nepastebėsi, kaip tik vienodų 
šokį, kuris 3abar yra madoje: 
trypti naginę (lyginai kaip 

si prie fecleralio teisėjo Car-.L Be galvijų bus dar ir viso
kio >s rųsies javų. * 

penter ir gavo "injunction' ( 

prieš tų papiginimų. •— 
Teisėjas Carpenter, išdavė AREŠTUOTA 10 &ALIUNI-

"injunction," kuomet kompa
nija nusiskundė, kad su ima
mais penkiais eej&tais ji turin
ti bankrutyti. * 

Pirmiems išklausinėjimams 
paskirta gruodžio 2 d. Kaip 
kompanija,* taip miestas Ir 
komercijos komisija turės pri
rodyti, kodėl turi but taip, 
bet ne kitaip. 

Nuo federalio teisėjo nus-
prendimoi^prigulės tolesnis pa 
dėjimas. Federalis teismas 
galės "injuDction" panaikin
ti arba galės ir toliau palikti 
8c. arba kartais galės nuo sa 
vęs paskirti kokių nors ratų 
tarpe 5 ir 8 <?entu. 

Bet jei kartais kompanijos 
nusiskundimai butų atrasti ne
pamatuoti, tuomet kompanija 
turėtų žmonėms grąžinti per
mokėtus 3 centus pradėjus lap
kričio 25 d. • 

Tuom tikslu miestas kreipu
si pas kitų federalį teisėjų Ba
ker. Šis išdavė gatvekaria 
kompanijai pareiškimą, kad 
visi gatvekarių konduktoriai 
būtinai visiems žmonėms duo
tų transferius. Nes su tais 
transferiais žmonės galės ap
gauti pinigus, permokėtus koiri 

•v 

panijai už važinėjimų gatve
kariais, jei kompanija pralai
mėtų bylų. 

Kasdįen važinėjantiems gat
vekariais patariama transfe
rius taupyti. 

NINKU. 

Prohibicijos agentai Chica-
goje tomis dienomis areštavo 
10 saliunininkų, kuriuos užti
ko parduodant "moonshine." 
Paliuosuoti užstačius už kiek
vienų po pustrečio tūkstan
čio dol. parankos. \ . 

WELLS TILTAS UŽDA
RYTAS. . 

Pranešta, kad senasis Wells 
gatvės tiltas bus uždarytas li
gi gruodžio 2 d. 

IŠVOGTA DAUG D R A B U 
ŽIŲ. 

Vagiliai įsilaužė nakčia krau 
tuvėn po num. 642 No. Mi-
chigan ave. ir išnešė visokios 
rųšies drabužių vertės apie 
6,000 ddl. 

s 

GALVIJŲ PARODA-

N ŽUVO TARPE VAGONŲ. 
Ties 63 gat. stotimi IVPliam 

Taylor, 30 m,, mėgino įšokti 
Illinois Central gel. pradėju
sio eiti traukinio vagonan. 
Bet paslydo ir papuolė "vago-1 l ė tn S***fc o jaunimas žaisti. 
nų tarpan. Žuvo ant vietos. 

Chicagoje pavogta 20 auto
mobilių paroje, lapkr. 25-26M 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Kalakutų mados 
t 

Šį šeštadienį stąckyarduose 
atidaryta didelė internaciona
le galvijų paroda. Pati paro
da yra "internationaliame am'šios kolonijos lietuviškos d-jos 

Bridgeporte viskas tur nofs 
apsireikšti keistai, mat nega
lima taip daryti tkaip tautys
tė reikalauja. Kiek laiko atgal, 

atlikdavo tą ko reikalaudavo 
jų tautiški įpročiai; bet pasta 

fiteatre" ir kituose pašaliniuo 
se trobesiuose. 

Specialiais traukiniais iš'raišiais laikais pastebėta, kad 
Kanados ir visų Suv. Valstijų "kai-kurios dr-jos savo pareigų 

kaip tas gali būti, kad ta vie 
noda melodija nenusibosta? 

Čia kiekvienas galr statyti 
sau prilyginimų, k£d ir valgy
mų. Nemanau, Jfad rastųsi 
kurs galėtų sutikti ant to, kad 
šeimininkė visuomet duotų 
vienodų valgį. Taigi, kaip ga
lima visų vakarų džiaugtis s a 
vienodu žaidimu (šokiu) T 
Rods prisirenka jaunimo ne 
kitokio, kaip tik lietuviško ir 
jų dauguma yra mūsų par. se-
serų-mokytojų auklėti. Bet' 
"klausimas, ar tas jaunimas vi-x 

fiahted gat. L a p k r ^ l d. i f te 
jų su" sūnumi rado lovoje gazų 
užtroškiisius. 

Žmonės apie tų fltlotikį 
skleidžiu visokių kalbų. 

f Ašis. 
— 

VEŽIMO VAIDAI. 
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Briclgeporto vežimo ^Tepa
las" mato didelį pavojų. O 
'"Kaištis" įau senai tų matė, 
težtat jau kelinti metai tik ve
ža ir veža Morgano gyvento
jus artyn prie juodukų, kadv 

ratas net jam ir šonus pra
dilino. -± 

* Tepalas* " Kaiščiui" liepia 
rūpintis L. L. Pask. bonais, o 
ne pasako ant kiek' jfsai rū
pinas/ "Kaištis" nesako to 
ko jis nežino, bet tų kų žino, 
girdi ir mato.v Kokios pasek-

sų kas lietuviška jau pamir-finės iš ko išeis tai ne jo da-
šo, ar janr neduodama progos 
atkartoti? 

Gaila, kad mūsų prakilnios 
draugijos daugiau žiūrinį me
džiaginę pusę negu morališkų. 
Rengdamos vakarus, pasamdo 
muzika kuri galėtų rėžti vie
nodų šokį per visų vakarų, o 
lietuviškumo nei kiek neparo
do. Kodėl neduoti progos jau
nimui retkarčiais lietuviškai 
pažaisti t Juk mūsų tauta yra 
turtinga tautiškais žaidimais. 
Čia turiu omeny ne vien lietu
viškus šokius, bet ir draugiš
kus žaidimus^ kaip tai:, "Oi 
tu karvelėli", "Oi Ievužė", 
1 Žilvitėlis', 'Pasėjau linelius,' 
"Gražiai žydi rožių laukas" 
ir daug kitų.v Tie žaislai yra 
su "gaidomis" ir muzika ga-

Atsimenu gana gerai, kada 
"Draugas" davė "piknikų"; 
tenai žaidė "Oi tu karvelėli" 
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i "DRAUGO" KNYGYNE 
Galima gauti šios 

! MALDAKNYGES > 
Ramybė Jums (brangios odos paauki) $3.50 
Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 
Ramj*ė Jums (audeklo apd.j 2.00 

Žios maldaknygėj formatas yra 5 ^ x 3 4 . Puslapių turi 958, bet ne 
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra {vairių Įvairiau
sių maldų. 

lykaš, tai kitas klausimas. 
Kaištis. 

/ IŠ NORTH SIDES. / 

S 

Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. 1.75 
Aniolas Sargas — juodais apd.- 1.50 
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkS. apd 1.75 
/ainįkelis — baltas celluloid apd. su 

paveikslėliu ant ap<i. ) 1.75 
Dangaus Žvaigždutė — bklto kailelio apd. . . > . . . 1.50 
Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
Aniolėlis — juodais apdarais^ 1:50 
Aniolėlis -*- juodais apdarais 0.75 
Dangaus Žvaigždutė ; ,80c. 
Aniolos Sargas juodas apd. $1.25 
Pulkim antkel iu . . . , 2.50 
Pulkim ant kelių s, . ' . . . . . 2.00 
Pulkim ant Kelių • v . . . . . . . . . . . . . . 1 .oo 
Pulkim ant kelių t 1.50 
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ant grindų, grojant Cieeros 
benui. Kaip fcuyo gražu iš sa-" 
lies žiūrėti, atrodė taip gyvai, I 
net žmonės subėgo žiūrėti ir 
stebėjosi kaip jaunimas gra
žiai žaidžia. Tai kodėl mūsų 
draugijos negali tą padaryti 
svetainėje! O juk dar gali dau 
giau finansiniai laimėti. Eitų 
pasižiūrėti kaip jaunimas žai
džia ir t̂ie kurie nešoka. x 

Draugijos gal sakyti, kad 
jaunimas nesilankys. Ne, visai 
priešingai, jaunimas lankysis, 
tik reik jį įpratinti, ir tas visai 
nesunku, jei visos draugijos 
sau turės už priedermę. O da
bar net ir skriaudą daro'vie
na kitai 

Šiais laikais randasi daug 
tokio jaun. kurs nieko nepai
so. Sužino kuri draugija darįo 

, šokius su pamarginimu, kaip 
''aukščiau minėta,' tai ten ir ne

silanko skaitlingai, o žino kur 
bus vienodai, tai ten kaip pri-

= [kimšta. Bet jei visos dr-jos 
aikys tą vienodumą, tai ir 

jaunimas "bus vienodas. Juk 
draugijos turėtų atsižvelgti į 
ką čia augęs jaunimas parsi
neša t namus*. Dabartiniu lai
ku retai kur nerasi piano — 
dažniausia ten, kur jaunimo 
randasi.' Taigi jis girdėjęs į-
vairių žaidimų mėgina k na
mie pagroti ant piano, o tas 
kaip gražiai perstato tuos na
mus! • 

Šokikas. 

Labdaringos Sąjungos 6 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą lapkr..6 d. , 

Kuopa išrinko tris atstovus/ 
į Labd. Saj. seimą.Nutarė, kad 
kuopa laikytų bazarą pirm sei
mo. Tasbazaras bus gruodžio 
3 ir 4 dd., šeštadieny ir sek
madieny, &v. Mykolo par. 
svetainėje. • \ i 

Žmonės yra kviečiami pri-
sidėti prie šio bazaro, ar tai 
auka ar darbu. Labiausia yra 
kviečiamos moterys irmergi-
nos. .Tuomi užsipelnysite naš
laičių amžiną dėkingumą. 

Daiktus, visokias aukas ma
lonėkite sunešti pas vietinį 
*kleboną,~.kun. A. P. Baltutį. 
Tikimasi, kad neatsiras nei 
vieno, kurs neparemtų "šio 
prakilnaus darbo. 

f'& Bep. 
• " • 

PRANEŠIMAI, 
IS WEST PULLMANO. 

Tėvo Alfonso Marios Misijos.' 

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijoj -pirmame Adventų 
sekmadieny, prasidės, Misijos 
lfurias laikys tėvas Alfonsas 
Maria. Misijos tęsis per aš
tuonias dienas. Jos baigsis 
antrame Adventų sekmadieny 
vakare. v • 

Klebonas ragina visus para
pijiečius per visas dienas kuo-
skaitlingiausia lankytis į Mi
sijas, kurios yra svarbiausia 
dūšios išganymui valanda, t 
Klebonas Kun. J. Zaikauskas. 

v. 
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IRKITE fų dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems į 
LIETUVĄ. 
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Turi 

Norėdami žinoti 
šiuo adresu: 

pinigų kursą kreipkitės 
I 

v 
. 

"Draugas" PubL Co. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 
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IŠ CICERO, ILL, 

Pirmadieny, Lapkr. 28, 1921, 
Kat. Spaudos Draugijos, j vyks 
susirinkimas, Šv. Antano par. 
syet., 8.00 vai. vakare. 

Taipgi kurie neatsiėmėt kny
gų, malonėkite ateiti į susirin
kimą ir atsiimti. J. 

, SV. KAZIMIERO AKADEMI
JOS Rėmėjų 10-to skyriaus svar-
bus susirinkimas bus lapkr. 27 d., 
Aušros Vartų parap. mokyklos 
kambary, 7. v. v. Visos narės* kvie
čiamos atsilankyti, nes turime la
bai svarbių dalykų apsvarstyti. 

x Valdyba. 
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BIZNIERIAI GARSINKITES 

" D R A U G E " 
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KURSAS MARKIŲ 
(AUKSINįl) ŠIANDIEN 

- - J 
Prigulintis permainai 

1,000 Markių $4.50 

5.000 Markių $22.50 

10,000 Markių $44.00 5 
i 9 

Prie virš nurodytų sunu dadė-
kite 40c. ant persiuntimo kaštų. 

Ant didesnių sumų duodame spe-
clallškai žemas kalnas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon į trumpiausi 

| laika. Parduodame laivakortes J ir 
| Iš Lietuvos. Atsišaukite ypatiškal 
j arba laišku į v 

RUSSIAN-AMERIGAN 
BUREAU 

160 N. Wells Street, 

CHICAGO, ILL. 
> . . 

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-tai 
vai. vakaro. Nedėliomis 11d 
1-mai vai. po piet. 

N 
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MALT EXTRACT 
GERIAUSIAS MALT EXTRACT YRA 

VADINAMAS " P U R I T A N " 
ŽodJ PuritanN Malt Extract, rasite atspausdin

tą klekvlenamt; lležiuvyje visame pasauiyje ir ži
nomas visiems, visoms tautoms. -

l'žtat, kad Puritan Malt Extract icra geriausias 
malt extract padirbtas iš šviežių hops, kurie už
laiko savo skonį. 

Jeigu prasta malt extrack nusipirksi, tai ne
apsimokės tau nei darbas. 

Puritan Malt Extract ir Puritan Fresh Pressed 
Hops kainuoja labai mažai, bet yra didelės vertės. 

KielcVienas geras krautuvninkas laiko jas, rei
kalauk būtinai "Puritan." 

Pigys malt extraets nėra verti pirkti. 

Puritan Malt Extract Company 
31 N. Market St, Chicago 

PRESSED HOPS 

WASH] 
— Kaip 
nija šaipe 
labai norė| 
tais Suv. 
pienais si 
ims. 

Japoniji 
silikti di< 
taigi issii 
paduotų p] 

Anglijai 
silikti visj 
laivjjs. Aj 
tikslui rei 
ri kontrol 
ro laivynaį 
tektų, jei 
Valstijų pj 

Trw tarpi 
riausvbė v| 
ti jos pj 
Japonijos, 

>»mmi 

Užsisakydami adresuokite: 

'DRAUGO" KNYGYNAS 
• 

NELAIMINGAS ATSITIKI. 
MAS. 

mmm 

Terpentinas Sustabdo 
Rumatizmo Skausmus. 

Naujas Terpentino išradimas suteiks urna palengvi
nimą nuo skaudamos gerkles, krupo, slogų, išsisukimų 
ir Rumatizmo. % 
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VYRAI I DARBĄ 
Tūkstančiai žmonių ieško darbo ir negali surasti, o mums reikia 

šimtų ir prie gero uždarbio. 48 darbininkų i-eikia, kurie galės už
dirbti nuo |6,000 iki $10,COO \ metus 3,000 darbininkų bus galima 
uždirbti nuo $4,000 iki $6,000 į metus. Taigi, kurie norite tą visa 
teisybe žinoti ir matyti, tai bukit ant susirinkimo. Bus visas daly
kas gerai parodytas ir galėsite pradėti taisytis, sau tas vietas. Gal 
jums tik ir yra laimės valanda — darbas pats mokina jus ir ieško 
tavęs, šitas vakaras taipgi kad ir $1.00 mokėsi už ti kieta, tai tiek 
nematysi, kiek šiandien matysi uždyka. Dėlto, kad pirmą kartą dar 
tas PATENTAS ant pasaulio tik pasirodo ir jau šimtai reikalauja jo. 
Taigi, bukite visi ant to vakaro, o daugiaus mažai bus galima tokią 
parodą matyti. 

Nebus nei jžangos nei k oi ek tos dėlto, kad mūsų gerbiamas lie
tuvis- išrado ir su maža sau nauda, mums tąvisą nauda paveda 
Taipgi prie to, bus dar geri kalbėtojai apie mūsų nauda. 

Lapkričio-Nov. 23-čią 1921. 1822 Wabansia Ave. 
> Iiapkrlčio-Nov. 25tą 1921, 4837 W. 14 St., Cicero, m . x-

JOHN PILKIS STOT. 
LapkriČio-Nov. 29tą 1921, 8149 So. Halsted St. 

- MHiDOS SVET. \ 

i 2334 So. Oakley Ave. Chicago, BL | 
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Tūla moteris su savo sūnumi 
i& kitur atvažiavo, į Chicago 
gydytis. Apsistojo gyventi 

\ 

Sustabdyk tuos rumatizmo skaus
mus tu o jaus. Tegul terpentinas juos 
sustabdo. Kuomet .terpentinas ateina 
tai skausmas išeina. Pamėgink pa
sitrinti skaudamas vietas su juo. 

Naujas išradimas Turpo turi savije 
visus Terpentino gydančius Vaistas. 
Turpo nedegina nedažo nei pūslių ne
daro ant trinamo*s*vietos> Turpo nėra 
taukuotas ir ne smirda. 

Pamėgink Turpo prieš einant gul
ti Si vakarą. Turpo greitai prašalina 

y 

bronchitis, pleursy, rumatizmą, lum^ 
bago, .katarą ir neuralgiją. Jis pa
gelbsti nuo gaivos skaudėjimo, kojų, 
nusideginimų. išsisukimų ir kitų skau
dėjimų. Prašalina kr'upą — skaudė
jimą gerklėje. 

ska 

— Prašalinkite rumatizmo skausmus 
tuojaus su ' Turpo — Turp^entine 
Ofiatment, kuris turi savije Mentfiol 
ir Camphor. Turpo 80c. r 60c. už 
puodeli. The Glassner Company, 

Findlay, Ohio. 

Visur prasidės 7:30 valandą vakare 
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John Ruski n 
BEST AND E.IGGEST CIGAF? 
Jtto daugiau rūkysi—Tuo daugina pamėgsi juos 

Pareikalauk mušu KataUogo No. 4. 
L I. Lewis Clgar Mfg. Co, Newark, N. J. 

Didžiausias Neprigulmingas Fabriką* Pairs uli j , 

KOMITETAS. 

( 
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- -WASHI] 
— Senat< 
opoziciją 
go sumany] 
Susivienijii 
imti Tautų| 

Senatorii 
smarkiai k| 
Sąjungą, 
va prieš pi 
sumanymą. 
• Senatorii 
dento HaH 
yra niekas 
pačios Tau] 
timas kitol 

Tajįi, tol 
natorius, nl 
Tautų Sąjf 
pat pradži< 
nogėti, kad 
leista Tauf 
tą' Tautą 
tuščias ir n| 

K^ai-kas 
tuoja tuom, 
ga sudaryti 

3 MILlį 
t NESi 

• 

Jie ti 

MASKV-
do padėMs 
šiausio kris 
daujančįą r| 
die.dar yn 
tėlė, ateina] 
žūti. 

Badas ap] 
se gyvena 
nią. Iš tą 
kosi. Rasi, | 
išliks nuo 

Komisan 
turi savo 
liestus plotj 
sovietą val« 
liaus šelpti 
badaujančh 


