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METAI-V0L. Vfl 

REIKALINGAS BAŽNY
ČIOS AUTORITETAS. 

P-nas Belloc sakė Tiesos Dr-
ja i Anglijoje, jog Kata l iku 
Bažnyčia y ra vienatinė vie 
ta , k u r galima ras t i tiesę, i r 
autoritetą. 

LONDONAS, lapkr 8 (su
vėlinta) . — Katalikų Tiesos 
Draugi ja turėjo trijų dienu 
konferencija ManehestcrV, 
Pree T radę salėje. Konferen
cijai pirmininkavo Birming-
lianio Arkivyskupas. Dalyva
vo f 5 Vyskupai . 

Skaisčia kalbą pasakė p . 
Hilai re Belloc apie autori te-
1o puolimą Anglijoje ir kito
se Europos šalyse. 

P-nas Belloc pradėjo kalbą 
pažymėdamas, jog daugelis 
žmonių Katalikii Bažnyčion 
atvyko įvairiais keliais. Vie
nas i.s tų kelių tai privat inio 
ats ivert imo kelias. Bet butą 
daugybės ir kitų kelią, kurie 
šiarldie atvir i Europa i . Bute-
nyfcc turi but atsiekta. Be to 
Europos civilizacija negali at
stovėti. Šiandie j au pramato-
mas ja i didelis pavojus. Kad 
prasilenkti su tuo grūmojan
čiu pavojumi, reikalingas žino 
II i j a i au tor i te tas . Reikalinga 
autor i te to ir tiesos kombinuo 
tc"\ 

Autor i te to i r tiesos žmonija 
niekur ki tur negali rast i . Tik 
Katalikų Bažnyčioje. I r jei 
tas autor i te tas t rumpoj ateity 
nebus pr ipažintas , .Europa pa 
t i save pragaišins. P ranyks 
ilgų šimtmečiu civilizacija. 

Gerb. kalbėtojas pareiškė, 
jog visai pasaulio žmonijai 
Katalikų Bažnyčios autorite
tas šiandie reikalingas nevien 
dpriniu, bet ir politiniu žvil
gsniais. 

KARO DEBESYS RENKASI 
ARTIMUOSE RYTUOSE 

SANtARVĖS VALSTYBIŲ TARPE GYVUOJA 
NESUTIKIMAI 

BOLŠEVIKAI SUSIKIRTO 
SU LENKAIS . 

Norima sugriauti Rygos 
sutartį. 

BOLŠEVIKAI BIJO FA
ŠIZMO. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS PIETINĖJ AMERIKOJ 
ATSIKARTOJA 

TURKAI NEPATENKINTI ATIDEDAMA KONFERENCIJA 

K O N F E R E N C I J A SU TUR 
K A I S ATIDEDAMA. 

Kilę nesutikimai anglų su 
franeuzais. 

APAŠTALINIS DELEGA
TAS LIETUVAI. 

ROMA, 14. — Apaštal inis 
Vizitatorius Lietuvai, Latvi
jai ir Es t i ja i monsignoras Ze-
echini paaukšt intas t i tulariu 
Miros Arkivyskupu ir paskir 
tas Apašta l iniu Delegatu 
toms Pabal t i jos valstyljėms. 

P A R Y Ž I U S , lapkr. 14. — 
Nežiūrint kilusio krizio Kons
tantinopoly, premieras Poin-
eare sutiko su Anglijos reika
lavimu konferenciją su tur
kais Lausannoje atidėti iki a-
teinančio pirmadienio. 

Poineare visas laikas prie
šinosi konferencijos atidėji
mui. Sutiko tik, kuomet Ang
lijos užsieniu reikalu sekre-
torius Curzon telegrafu pra
nešė pažymėdamas, kad jei 
Prancija nesutinka konferen
cijos ati(V>ti, tad Anglija vi
sai atsisakys dalyvauti. 

Ateinantį penktadienį čia 
laukiamas lordas Curzon, 
kurs konferuos su premieru 
Poineare. J e i tuomet nebus 
susitaikinta pažvalgomis, gal 
Anglija visai atsisakys nuo 
tos konferencijos. 

sakoma, iš Šveicarijos keliau
si.) s Paryžiun. Paskui prieš 
lapkr. 20 d. vėl gryšiąs. Nes 
Lnusannoj neturįs ką veikti. 

Pačiame Konstantinopoly 
Inizis nepraeina. Turkai naci
onalistai laikosi savo reikala
vimu. 

NAUJAS PAVOJUS PRA-
MAT0MAS. 

LAUSANNOJ NĖRA 
KONFERENCIJOS. 

PARYŽIUS, lapkr. 14. — 
Turku nacionalistu delegacija 
užvakar jau pasiekė Lausa

nno, kur turi įvykti konfe
rencija. 

Kadangi konferencija atide 
liojama, tad čionai plačiai 
spekuliuojama, ką veiks tur
ku delegacija. 

Kai-kas spėja, jog turkai 
jausis apvilti ir naudosis 
proga. Konferenciją visai at
mes ir kaip tnkama ims vei
kti Konstantinopoly ir T)ar-
(iancliudse. 

Tokia akcija gali pa žiebti 
visoje Kumpoje karą. 

MASKVA, iapkr. 14. — Ki
lo nesutikimai bolševikų su 
lenkais. Lenki) valdžia atsisa
ko formaliai pripažinti bolše
vikų pasiuntinį Varšavoje. 

Praneš ta , kad Tchiteherin 
lenkų prezidentui Pilsudskiui 
pasiuntęs ultimatumą. Reika
lauja pildyti Rygos sutart ies 
sąlygas. 

TURKŲ LAIKRAŠČIO R E 
DAKTORIUS NUŽUDY

TAS 
— 

PAKARTA 8 ANTI-NACIO 
NALISTAI . 

Franci ja su Anglija veda A X( iORA, lapkr. 14. - A š -
derybas. tuoni žvmus turkai , kurie bu 

vo priešingi turku nacionalis 
LONDONAS, lapkr. 14. - < v a l d ž i a i j p a k a r t a . 

Kaip vakar Lausannoj ture- J n t a r p 0 ) ) U V 0 : A U R u c h i d 

jo prasidėti taikos konferen- h e y > } m v r s t e k d a r y b ė 8 l u i n i s . 
cija su turkais. Turku delega-: t e r i s . ^ n E m j n p a ^ ) m v e s 

cija laiku nuvyko. Bet jai praj Konstantinopolio komendan-
bu-

KO.VSANTINOP., lapkr. 
14. —'Turkų anti-nacionalistų 
laikraščio redaktorius Ali Ke-
mal be v areštuotas Ismide. 

Tai butą pirm poros savai
čių. Pr ieš jo areštavimą pa
kėlė protestus ir santarvės vai 
stybių atstovai. 

Nežiūrint to, redaktorius 
paimtas Smirnon ir tenai pa
smerktas miriop. 

Vedant nužudymo vieton 
minia užpuolė i r jį nužudė. 

• - • 

GREITAS FRANCUZŲ 
TRAUKINIS . 

MASKVA, lapkr. 14. — 
Pavyzdžiu Italijos fašizmas 
staiga pradėjo plisti Vokie
tijoj, Lenkijoj, Rumunijoj, 
Čekoslovakijoj, Ungarijoj ir 
kitur. Visur atgaivinamas pa
triotizmas. Bolševikams i r 
paprast iems socialistams tas 
fašizmas reiškia kapus. 

Trečiojo internacionalo ko
munistų suvažiavime išreikš
ta baimės. Nes fašizmas kei
čiasi internacionale organiza
cija. J i s paliečia politinius ir 
ekonominius šalin reikalus. 

ŽUVO DAUGIAU 1,000 ŽMONIŲ 

SANTJAGO, C H I L E , lapkr. 
13. — Atnaujinus susisieki
mą su paliestais žemės dreįj.''-
jimo miestais ir apylinkėmis 
pat i r ta , kad nelaimė buvus 
baisesnė, negu išpradžių p ra 
nešta. 

Apskaitoma, jog suvirs 1,-
000 žmonių žuvo ir dešimtys 

akeano vilniu, kurios nei bai
siausias kalnas ūžtelėjo ant 
sausumu ir viską nuploTte į 
ju ras . 

Tas įvyko nuo akeano du
gno keitimosi drebant žemei. 

Okeano pakraščiais gyven
tojai apimti bainjės. Spėja
ma, kad okeanas paskandins 

tūkstančių neteko pastoass, , ,. v . ,^ , 
/ . L \ . . dalį sauszemio. Kad tuotarpu mantos ir maisto. Tūkstančiai 

sužeistų. 
Daugiausia nukentėjo pro 

vincijos Antofagasta, Ataca-
Konmnistai apgalvoja, ko- ima ir Coquimbo. Nukoiitėjo 

kiu būdu sulaikyti fašizmo pi i 
tuną ir kaip jo apsiginti. Tai 
menki juokai bolševikams. 

AREŠTUOTAS FAŠISTŲ 
VADAS. 

B E R L Y N A S , lapkr. 14. — 
Vokietijos vyriausybe sau-1 

gojasi sukilimų. Dėlto iškalno 
apsidraudžia, (hą areštuotas 
leitenantas Rosbach, kurs or
ganizavo savanorius, panagiai 
Italijos fašistams. 

ne vien nuo paties žemės dre
bėjimo, bet ir nuo pakilusių 

legvi požeminiai dundėjimai 
retkarčiais vis da r girdimi ir 
jaučiami. 

Žemės drebėjimai a t jaučia
mi ir Buenos Aires, Argen
tinoje. 

LIETUVOS ŽINIOS. 

j 

kr. 14. — I 

F R A N C I J O J GIMIMAI 
SUMAŽĖJO. 

nešta, kad Anglija su Franci-! tfljJ> h . p i l l k T e t t a h b e v 

ja atidėjo konferenciją iki v c g l u i l i t a r i n o ; t r i b u n o s na-

KARO L A I M Ė J I M O SU
K A K T U V Ė S ROMOJE. 

ROMA, lapkr . 13. — Nau
jo I tal i jos premiero Musso-
lini .kabineto oficialis darbas 
— ta i buvo parėdymas pami
nėti keturių metų italų kovos 
laimėjimo ties Vit tor io Vene-
tto sukaktuves. |Tuomi laimė
j imu sugr iauta Austr i jos im
perija. 

Sukaktuvių paminėjimas į-

lapkr. 20 
Anglija nepatenkinta F ran-

cijos dviveide politika Kons
tantinopolio klausime. 
Anglijos vyriausybė painfor 

mavo Franci ja , kad art imų 
Rytų klausimuose Franci ja su 
Italija būtinai turi remti An
glijos poziciją. Gi ki taip An
glija atsisakys nuo konferen
cijos su turkais.. 

[Turkų delegacijos Lausa
nnoje viršininkas Tsmet paša, 

rvs. 

SKATINA SULTANĄ ABDI 
KUOTI. 

nas ir kiti aukštieji viršinin
kai. 

Po Mišių aplankyta nežino
mo kareivio kapas. 

— ^ 

KONKORDATAS SU 
LATVIJA. 

K O N S T A N T I N O ? . , lapkr. 
14. — Su turkų sultanu kon-
ieravo admirolas Pelle, auko
tasis Francijos komisionie-
rius. 

Admirolas ragino sultaną 
abdikuoti ir susitaikinti su 
nacionalistais. 

PARYŽAV*, lapk 
Aną dieną speeialis traukinis 
iš Compeigne. j Paryžių pra
bėgo 52 m a i l e s p e r 34 miliu
tas . Kaip del Europos, tai di
delis rekordas . 

,Tuo traukiniu po Armisti-
cijos sukaktuvių paminėjimo 
važiavo prezidentas Mille-
rand, premieras Poineare, 
maršalas Foch ir amerikoniš
kas ambasadorius. 

P A R Y Ž I U S , lapkr. 14. — 
Anot oficialių žinių, šįmet 
Franei joj 70,000 gimimių ma
žiau buvo kaip perniai. 

C H I G A G O J E 

R E N K A M I P R I S I E K ? 
T E I S Ė J A I . 

RIAUŠĖS V O K I E T I J O J E 
Jt u J Irt A » i . 

B E R L Y N A S , lapkr. 14. — 
Iš Cologne praneša, jog Pa-
reinio miestuose vokiečjų r iau 
Hės prieš maisto brangumą ne 
siliauja. 

PASIUNTĖ DAR VIENĄ 
LAIVĄ. 

ANGLAI A R E Š T A V ? RA 
F E T PAŠĄ. 

ROMA, lapkr. 14. — Apaš
t a l ų Sostas padarė konkorda-

vyko sekmadienį, lapkr. 5. Iš- tą su Latvijos respublika. 
P i r m savaitės laiko sąlygos kilmingosios Mišios buvo San 

ta Mar ia degli Angeli baž
nyčioje. Mišias celebravo rū
mų kapelionas. 

Bažnyčioje Mišių laike buvo 

galutinai pasirašytos. Pas i ra
šyti dokumentai čia įteikta 
Šventajam Tėvui i r pasiųsta 

• Latvijos prezidentui. Tuo. rei-
karalius su visa šeimyna, kabi kalu tarybos buvo vedamos 
neto nar ia i , diplomatinis ku- apie du metu. ' 

ALENAI, lapkr. 14. — Iš 
Konstantinopolio gau ta nepa
tvirtinamų žinių, jog tenai 
anglai areštavę turkų nacio
nalistų gubernatorių Rafet pa 
v ' Į 
s a . • i i 

23 GRAIKAI NUŽUDYTA. 

A D R I A N O P O L I S , lapkr. 14. 
— Ar t i Hafsa fr.ancuzų raite
lių būrys rado 23 graikų žan
dą rmų lavonus. Turkai tuos 
žandarmus išpasaljų. užpuolė 
ir Tiužudįė. 

ROMA, lapkr. 14. — Itali
j a į Konstantinopolį pasiun
tė da r vieną karo laivą — 
Premuda. 

MARTON, ILL., lapkr. 14. 
— Vakar čia apskrities teis
me pradėta rinkti prisiekę tei 
sėjai bylai del darbininkų 
skerdynių Herr ine. 

L I N K M E N Y S , švenč. aps. 
Čia suėmė mokytoją Tekle 
Rilskaitę, kuri darbavosi mū
sų parapijoje. J ą baisiai pri
muš/?, ir reikalavo atsižadėti 
lietuviškai mokytojauti. Pas-
ku nuvarė į Švenčionių kalė
jimą, kame neduoda nieko vai 
gyti. Sutinka paleisti namo, 
užmokėjus 50,000 1. markių. 
Tiek pinigų j i neturi , o šiaip 
niekas nenori mokėti ; girdi 
palaukus galima bus pigiau 

' išsivaduoti. 

.MERKINES apylinkėje bū
davo da r nesenai buvo gir<l>V 
ti, kad iš Lietuvos nieko ne
busią. Kai kuriuos jokiu bū
du negalima b ū v a įtikinti, 
kad ji galės pati savaime val
dytis. Pradė jus smukti vokie 
čių markei, vėl atsinaujino tie 
patys abejojimai: " v a tau i r 
Lie tuva ." Bet kaimiečiai su-
žiaiOJ*s kad mūsų valdžia iš
leis pinigus, ėn*ė ramintis. Vi
sur kilo pasitikėjimas į lietu
vių gale. Dabar, viskas kitaip 
virs. Pasirodžius litams, kai-
miečiai visai nurimo, l>et šmu-
gelninkai labai sujudo: važinė 
darni po kaimus, jie stengia
si kaip įmanydami įdiegti kai
miečiams, kad litai greit ne
teksią savo vertės ir kad Lie-

.• 

DAUGIAU AUTOMOBILIŲ 
POLICIJAI . 

viršinin-Cliicagos policijos 
kas gaminasi žiemai, kuomet 
čia, kaip paprasta i , suplaukia 
visokios rųšies blogų žmonių. 

Tam tikslui norima įsigyti 
daugiau automobilių. Nes pik 
tadarių gaudymas su ąutOr 
mobiliais duoda geni pasek
mių. 

Pagal iaus pačioje policijo
je norima padaryt i a tmainas . 
Norima panaikinti visus po-
licmonus tinginius, kurie per 
dienas stotyse tik rymoja pr ie 
langų. 

KOVA SU PLAUČIŲ LIGA. 

tuva su litais kaip su rate- Rudenį ir žiemą Chicago 
• • • i -• • • • 

Ii ai s nuvažiuosianti. Bet kai 
miečiai į ta i domės nebekrei
pia. Sako, jau turime litus, tai 
visi šmugelninkai nusmuks, 
kaip vokiečių markės. Savo 
tautinį i r valstybinį nusistaty 
mą kaimiečiai parodė ir per 
rinkimus į Seimą. 

ŠAUKIAMA NUSIGINK
LAVIMO KONFERENCJA. 

WASHINGTON, lapkr. 14. 
S. V. vyriausyl^ė Amerikos 
valstybes sušaukia čia nusi
ginklavimo - konferencijon. 
Konferencija prasidės gruo
džio 4 dieną. 

Bus aptar iamas ant saus
zemio nusiginklavimas ir ar t i 
mesnių santikių klausimas. 

Su konferencija "iki vakar 
sut iko: Salvador, Costa Rica, 
Hondūras, Niearagua i r Gua-
temala. š ios valstybės jau pa
skyrė i r delegatus. 

JAPONAI NEGALI BUT 
S. V. PILIEČIAIS. 

K A L V A R I J A . Liubavo ruo 
žte lenkai įsibriovė mūsų pus. 
ir užėmė Reketijos kaimą ir 
dvarą, Volkovizną i r Kamie-
nką. 

Laike užėmimo buvo smar-

pasitaiko daugiau susirgimų 
ir* mirimų nuo plaučių ligos. 

Sveikumo departamento vir
šininkas Dr. Bundeson skel
bia kovą tai epidemijai. 

Mieste bus įsteigtos medi-
kalės stotys, kuriose žmonjės 
veltui bus egzaminuojami, a r 
jie neturi tos ligos gemai",. 

NEPILDO PARĖDYMŲ. 

Chicagos gatvėse nuo auto
mobilių daugiausia žmonių 
žųsta todėl, kad automobilis-

kių susirėmimų su vietos par- t a i n 0 P i l d o policijos parėdy-
tizonais, kurie sužeidė du len-

K u r retai pasisuka vienas-
kitas poliemonas, ten gatvėse 
sutemus daug automobilių va 

ku. 

WASHINGTON, lapkr. 14. 
— Aukščiausias Teismas nus
prendė, jog japonai negali but 
Suv. Valstybių piliečiais. Gi 
jei kuriems pilietybrs certi-
fikatai išduota, tas' atlikta ne
legaliai. 

Aukščiausias Teismas per
kra tė dvi bylas, kurias vedė 
keli japonai prieš valstybės 
sekretorių naturalizavimo 
klausime. 

Tokiuo būdu japonų natu-
ralizavimąsis S. Valstybėse 
galutinai išspręstas. 

Lenkų part izanų šiame ruo 
žte y ra 50 ginkluotų vyrų, ku- | 

, , . . .v A i ziuoiant neturi šviesų. I r le 
ne ms padeda pris iųsta is Au-- . 
, v, . o-i •• i J km nei pablude. 
kstosios Silezijos komanda, 
40 žmonių. J i e da r stovi Re
ketijos kaime ir turi su sa
vimi du kulkasvaidžiu i r su
stiprintą žandarų sargybą: 
kiekvienam kaime stovi po 15 
—17 žandarų. J ų ta rpe y r a 
reguliarių kareivių, kurie tik 
žandarų kepures dėvi. 

S IMNAS, Alytaus aps. Šį
met šioje apylinkėje bulvės 
užaugo labai didelės i r daug 
buvo po kelmu. Nors vasa
ra ir lietinga buvo, bet supu
vusių bulvių buvo maža. Žmo
nės sako, kad senai jau tokis 
bulvių derlius buvęs. 

P L A T I N K I T E ' ' D R A U G Ą . " 

O R A S 

CHICAGO.^— Šiandie pra-
matomas lietus. Maža atmai
na temperatūroje. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svar. 4.46 
Francijos 100 frankų 6.36 
Italijos 100 lirų rf.56 
Vokietijos 100 mark. .01^4 
Lenkijos 100 mark. .0062 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 

D I E N R A Š T I S 

"DRAUGJAS" 
Etna kasdieną išskyras nedeldienius 

PRENUMERATOS KAINA; 
Metams $6.00 
Pusei Meto .' $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar ezprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus X registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve., Chicago 

Tel. Roosevelt 7791 

zmas yra dvasia, kuri }gau-|tų, korių būviui grūmoja pa
nama tik gimus Amerikoje, 
kūdikystės dienomis ir tradi
cijomis". 

John Morgan, matyt, yra 
Klux klanas. Nes tos rųšies 
galvočiai save skaito šimto 
procento amerikonais ir ki
tiems nepripažįsta tos teisės. 

Senai panašus šovinistai 
puola svetimšalius,, kurie A-
meriką padarė turtinga ir gai
šia. Bet didžiausias vargas, 
kad Amerika negali be sve
timšalių apsieiti ir tikrieji A-
meri'kos patriotai neklauso to
kių šovinistų šauksmų. 

vojus ir kurie kovoja už lais-

FAŠISTU KLAUSIMU. 
i • 

Po didžiojo karo Europoje 
plačiai pasauly pagarsėjo Ita
lijos lakūnas*—poetas d ' Anji-
unzio,'kuomet jis su savo le
gionais apvaldė Dalmaeijos 
miestą Fiume. 

Kiek palaukus jį pasekė len
kų generolas Želigowski u?-, 
imdamas Lietuvos sostinę Vil
nių. 

Šiandie Italijoje pagarsėjo 
žinomi fašistai. Pareina žinių, 
kad ir kitose Europos valsty
bėse organizuojami fašistai. 
Žinoma, kitokiais vardais. 

Europai tie fašistai ar jiems 
panašus gal ir reikalingi. Ten 
įsigalėjo radikalai, civilizaci
jos ir tvarkos grioyikai. Kei
kia juos nuraminti. Keikia 
jiems įrodyti, kad jie kipšo 
vaikai. Kaipo toki negali ap
valdyti krikščioniškų šalių. 

Bet Amerikai, ar fašistai 
reikalingi \ Juk čia ir be -fa-
škstų radikalai ramus. 

Tečiaus viename Chicagos 
angliškame laikrašty kaižkoks 

"PRODUKCINĖ POLITI
KA." 

Rusijos bolševikų užsienių 
reikalų komisaras . Čičerin 
skelbia savo valdžios politi-
tinį nusistatymą. Trumpai 
imant, jis taip nupasakoja: 

"Vakarinėj Europoj krizis 
ima sau pastovų karakterį 
(pobūdį), gi krizis artimuose 
Rytuose pastaromis dienomis 
vis eina smarkyn. Tuo pačiu 
laiku pakyla sovietinė Rusi
ja su savo aktyve politika ir 
su savo akcija pasirodo kaipo 
pirmaeilė viešpatija. Genuoj, 
naujoji Rusija pirmą kart pa
kilo kaipo lygi kitoms vieš
patijoms pasaulio politikoje. 
Šiandie ji' žengia žingsni pir
myn ir reikalauja su savo pa
tariamuoju balsu dalyvauti di 
džios tautų šeimynos sprendi
muose. Tečiaus ji nori daly
vauti tokiame laipsny, kokio 
reikalauja jos interesai. Rusų 
valdžia visuomet protestavo, 
jei rusų interesai buvo apta
riami be Rusijos dalyvavimo. 

" I š to išeina, jog pasaulio 
John Morgan rašo, jog Ame-į politinių problemų sprendimo 
rikai fašistai taipat reikalin- J pastangos be Rusijos dalyva

vę >> 

Tai avies kailiu apsisiautu-
sio vilko kalba. Vien tik "ru-
sų interesai", "Rusijos poli
t ika" , "rusų valdžia". Tuo-
mi norima užmigdyti vpasau-
lio budrumą, idant jis nieko 
negalėtų matyti, kas šiandie 
Rusijoje įvyksta ir kas Rusi
ją valdo. Neveltui tad čičeri-
nas tą visą savo komunistinę 
marmalienę ir užvardina ' 'pro 
dukcine politika". 

Praeitą vasarą iš Maskvos 
paleista pasaulin žinių, kad 
Rusija laukia didelio javų der 
liaus ir toliaus savomis jėgo-
ims galės pakilti ant kojįj. Sa 
kyta, jog Rusija turės tokią 
daugybę javų, kad žymi dalis 
bus eksportuota. Kaip javų 
eksportas, taip kita pirklyba 
su užsieniais pakels net pa
ties rubliaus kursą. ' 

Šiandie pasirodo, kad tai 
buvo vien tušti bolševikų ple
palai ir pasigyrimai "produk-
cinė politika". 

Bolševikai apiplėšė bažny
čias ir cerkves. Sakė tais api
plėštais turtais pagelbėsią ba
daujantiems valstiečiams. 

Bolševikų laikraštis "Eko-
nomi-českaja Žizn" praneša, 
kati ateinančią žiemą Rusijos 
gyventojų išmaitini mui pri
truks mažiausia 700 milioiių 
pūdų javų. 

Taigi, nei javų, nei už iš
plėštus turtus pinigų nebėra. 

LAISVAMANYBĖS KRI
TIKA. 

Buvo įrodyta kad laisva-
manybė prieštarauja psicholo
ginei observaeijai, tai yra 
kad žmogus nėra laisvas ma
nyti ką jis nori; laisvamany-
bė priešinasi gyvenimo dės
niams, nes gyvenimo dėsniai 
verčia mus jiems tarnauti, 
laisvamanybė savo siekimais 
veda prie visai priešingų re
zultatų, užuot lasivės, gami
na vergija. Galop, laisvamany -
bės idealas remiasi klaidingu 
principu ir talpina savyje 
priešingumus. 

Pagrindinis laisvamanyb|s 
šalininkų tvirtinimas yra tas, 
kad didžiausia žmogaus gėry
bė yra laisvė, nepriklausomy
bė. I^abai klaidinga. 

Aukščiausia žmogaus gėry
bė yra ta, kuri atatinka jo 
galėms ir jo troškiniams. Žmo 
gaus proto gėrybė, yra tiesa; 
akių gėrybė, šviesa, ausų *gė-
rybė — garsas, ir t. t. Kiek
vienai galiai atatinka objek
tas — dalykas, kuriuo ji 
džiaugiasi, kuomet atsiekia: 
tas objektas yra jos gėrybė. 
Žmogaus gėrybė yra ta, kuri 
atatinka žmogaus prigimčiai, 
svarstant tą prigimtį visu
moje, pilnoje troškimų ir ga
lių harmonijoje. Laisvė, ku
ria džiaugiasi žmogaus pri
gimtis, tėra viena priemonė 
kuria naudojasi mūsų valia. 

gi. Anot to galvočiaus, čia fa
šistai reikalingi ne radikalus 
malšinti, bet svetimšaliams kią pradedame išvystyti, nė 

vimo negali duoti geistinų pa
sekmių. Aktyve politika, ko-

spausti. 
Tarp kitko jis rašo: 
"Mes reikalingi amerikonų 

fašistų šioj šaly. Mes nesame 
amerikonų nacija. I r mes ne
busime tokia, pakol nepaliau
sime teikę balsavimo teisių 
svetimšaliams. Juk svetimša
liai ne amerikonai ir jie nega
li but amerikonais. Daugelis iš 
jų yra naturalizavęsi ir yra 

ra tai užpuolimų politika. Iš
orinė Rusijos politika siekia 
dviejų tikslų: 1. Apsaugoti sa
vo sienas ir 2. padidinti mūsų 
produkciją. Dėlto, mes savo 
išorinę politiką vadiname pro
dukcijos politika. Tariamasis 
mūsų išorinės politikos tiks
las — praplėsti valdžią, mums 

Ateinančią žiemą milionai ru- &į laisvė faktinai yra apri
šu vėl turės badauti ir mirti. fotą. Sakant, kad nieks ne-
Bolševikai vėl šauksis "pa
saulio proletariato" pagcl- tų sau prieštarauti. 

turi tekės jos apriboti, reik- nuoseklus ir aiškus. 

gaus nepriklausomybę. Taigi 
dorinė pažanga, ar yra tikrai 
žmonijos dėsnis — įstatymas? 
Dar daugiaUs, ar .galima sa
kyti, kai žmonija progresavu
si praeity, progresuos "Ir at
eity? Pažangos — progreso 
dogma savo ražu suponuoja 
— prileidžia žmogaus prigim
ties gerumo dogmą, tą geru
mą kuri buvo ir visuomet -bus, 

j 

galutinai, blogumo nugalėto
j a 
x Šitie lasvamanių tvirtini
mai yra naujo tikėjimo sąna
riai — artikulai. I r jų skai
čių butų galima ^padauginti. 
Argi laisvamaniai sau neprieš 
tarauja, kuomet jie didžiuoja
si neva nu vertę nuo žmonijos 
visas dogmas —įtikėtinus tvir 
tinimus ?Štai ir prieiname prie 
seniaus mūsų padarytos išva
dos, kad laisvamanių tvirti
nimai tėra proto konkliuzija 
— išvada, širdies noras. 

Laisvamaniai neišrišo jo
kios problemos klausimo. Kas 
yra žmogus! Kokia jo kilmė? 
Kokis jo tikslas? Kas tai yra 
pasaulis — universas? 

Laisvamanybės filozofai tų 
klausimų nenagrinėjo. Jie 
gyvena miglotais pasakymais, 
skambiais žodžiais: progresas, 
žmonija, tolerancija, laisvė, 
autonomija, evoliucija, moks
las. To jiems užtenka kad 
pamarginus savo sakinius, į-
tempus savo sofizmus, kurie 
pataikauja žemiems instink
tams. Sudėjus jų visą žodyną 
nebūtų .galima sustatyti ma
žiausią katekizmą kurs butų 

IŠ MUSĮĮ CENTRO 
ATSTOVO LAIŠKAS PE 

DER. PIRMININKUI. 

Tikimasi, jog registracijos 
terminas bus pailgintas ir 
duotas palengvinimas Am. 
Jungtinių Valstijų piliečiams 
lietuviams grįžusiems Lietu
von atgauti Lietuvos piliety 
bę; 

garbos pareiškimą. 

V. Čarneckis. 
Lietuvos Respublikos At

stovas. 

Fed. Sekr. 

LIETUVIAI AMERIKOJE, 
KAT. .SPAUDOS PLATINI

MO S A V A I T i . 

bos. __ | / 

Socialistai visuomenės tra
nais vadina kapitalistus ir 
sau nepalankiuosius asmenis. 
Bet didesnių ir niauresnių tra
nų nerastum už tuos, kurie 
šiandie gyvena Kremliaus 
rūmuose ir kurie vykdina 
Markso karaliją. O juk tai 
pirmosios rųšies socialistai, 
patentuoti darbininkų priete-
luu. 

Apie dvylika milionų vyrų 
ir aštuoni milionai moterų 
balsuoja Anglijos rinkimuose. 
Moterys daug sveria rinki
muose r 

yra svetimas. Priešingai, Ru- — 
sija palanki broliškam visų Jųs skaitote "Draugą". Pa

geri piliečiai. Bet jie negali tautų bendram darbui. Rusi-prašykite kitų, kad ir jie tą 
but amerikonais. Amerikoni- ja yra naturalė draugė visų patį darytų. 

Laisvamanybės šalininkai 
norėdami įrodyti buk žmogus 
yra aukščiausias savęs vieš
pats, tvirtinaf kad prie tos 
aukščiausios nepriklausomy
bės jis nesiliauja žengęs, kad 
jis nenulaikomai prie to 
linksta. Neriboto žmonijos 
progreso tvirtinimas, yra la
biausiai laisvamanių mėgia-
rnas arkliukas kuriuo jodinė
jamą. Ar gi ne bergždžias 
tvirtinimas! Juo labiaus, kad 
tvirtinama be pagrindo. 

Bet jeigu jie kalba apie 
medžiaginę pažangą (progre
są), o net ir protinės kultu 
ros pažangą, nei medžiaginei 
nei protinei pažangai, nevi-
suomet atsako dorinė pažan^ 
ga. Galų gale pastaroji pa
žanga išsprendžia tikrąją žmo 

Kuomet laisvamaniai pra
deda kitiems dumti *akis savo 
mokslišku ižodynu, drįskime 
jų paklausti ką jie tuomi no
ri 'pasakyti ir kokis yra są
ryšis jų posakiuose, o pama
tysime, kad jie patys nenusi
mano ką vapalioja. Klaidingi 
principai — pamatai, tegali 
klaidinti ir į nesąmonių 
mišką nuvesti. 

Sulyg naujų statistikos da
vinių, Londonas su priemies
čiais, turi 7,480,301 gyventojų. 
Koks begaliniai didelis žmo
nių skruzdėlynas mažame že
mės kampely! 

Moterėlė. — Tik vedę vyrai 
turi širdį. ^ 

Mergelė, — O kaip senber
niai gali gyventi? 

Gerb. kun. K. Urbanavičiui, 
Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijas pirmininkui, ' 50 *\V. 
6-th Str., South Boston, Mass. 
Grebiamas Tamsta*: 

Atsakydamas į Jtfsų laišką 
iš rugsėjo 29 d., turiu garbės 
pranešti, kad sulig Jūsų pra
šymų esu painformavęs Lietu 
vos Vyriausybę apie Am. L. 
R. K. Federacijos Kongreso 
ir Liet. Darbininkų Sąjungos 
Seimo priimtąsias rezoliuci
jas, reiškiančias pritarimo^ ir 
žadančias paramos piliečių re
gistracijos įstatymui. Kartu 
negaliu nepažymėti, istorinės 
svarbos tos Jūsų rezoliucijos, 
kuri taip gražiai karekteri-
zuoja mūsų išeiviją, gilų pat 
rijotingumą ir valstybinį su
sipratimą vykdant pirmąjį 
laisvosios Lietuvos įstatymą, 
uždedantį pareigas Lietuvos 
piliečiams šioje šalyje. Šis kil
nus ištikimybės Lietuvai ir 
jos įstatymams pavyzdis, ti
kiuosi be savo istorinės reikš
mės turės ir žymių praktikos 
rezultatų, nes neabejoju, kad 
priimtąsias rezoliucijas Fede
racija savo didelioje ir įtakin 
goje organizacijoje sekmin-
mai įvykins. 

Pranešdamas Vyriausybei 
apie A. L. R. K. Federacijos 
Kongreso vienbalsiai priim
tą pasižadėjimą remti Lietu
vos piliečių registraciją, aš 
kartu esu pranešęs ir jo pa
geidavimą del nukėlimo ga 
lutino registracijos termino, o 
taip pat ir del suteikimo viso
keriopų ^palengvinimų lietu
viams, Amerikos piliečiams 
grįžusiems Lietuvon. 

Ypatingai pastaruoju klau
simu man rupi, kad lietuviai, 
Amerikos piliečiai, kurie buvo 
atsižadėję ne Lietuvos, bet 
Rusijos pilietybės, galėtų tap
ti pilnateisiais v Lietuvos pi
liečiais be jokių apsunkinimų. 

Prašau priimti, Gerb. Pir- SKAITYKITE I l f PLATINKI" 

Cicero, DL — Retai laikraš
čiuose rašoma apie Kat. Spau
dos vietinės kuopos veikimą. 
Ir po teisybei, kuopa biskutį 
buvo nustojusi veikti. Mat, 
vasaros laike, tai kai-kurie 
kuopos nariai buvo pasiėmę 
kaip ir vakaeijas, o kiti, tai 
buvo kitais reikalais užsiėmę. 
Dabar, kai jau rengiame Spau 
dos savaitę, tai visi nariai su-
bursime savo jėgas į daiktą, 
prie vieno darbo — spaudos 
platininio. Ta spaudos savai
tė prasidės lapkr. 19 d. vaka
re, &v* Antano par. svet. su 
smarkiomis prakalbomis. Kal
bės 'garsus kalbėtojas, kun. 
Bumšas. Tai jau tą vakarą ga
lime būti tikri kad svetainė 
bus kupina žmonių. Taip vi
suomet yra kai kun. Bumšas 
čionai kalba. 

Antras vakaras įvyks ant
radieny, lapkr. 21 d. L. Teat
ro B-vė rodys krutamuosius 
paveikslus partrauktus •Iš 
Lietuvos ir apie milžiniškąją 
lietuvių demonstraciją rugp. 
20 d. McKinley Parke. Taipat 
kalbės įžymus kalbėtojas, 
kun. A. Linkus, "Giedros" 
redaktorius. 

Trečias vakaras bus lapkr. 
26 d. 3 vai.* po piet. Kalbės 
įžymus veikėjas ir kalbėtojas, 
kun. Dr. Ig. Česaitis, ^Drau
g o " redaktorius. 

Ta spaudos savaitė bus 
darbo, judėjimo ir mokslo sa
vaitė. Dirbsime mes, kat., do
rą spaudą platinsime, tėvynei 
ir savo broliui lietuviui kilnų 
darbą nuveiksime, o prakal
bose daug ko pasimokinsime. 
I r 'gal ateis tas šviesus laikas, 
kada ši graži kolonrja apsi
valys nuo ją teršiančių šlam
štų. , / 

N. 

-

Daugelis duoda patarimų, 
kuriais nfc patys nesinaudo-
ja. 

jnininke, mano aukštos pa- KITE "DRAUGĄ" 

HIKSA LAMOKAS. 

Laiškai iš Kauno. 

(Kuo specialinio korespondento). 

1. žvilgsnis atgal. 
» 

Dar taip nesenai nepriklausoma Lie
tuva buvusi tik grafei lietuvių inteligentų 
patriotų svajonė, gi daugelio rimtų ir ga
na garsių valstybininkų neįvykdoma, po
litiniu bei ekonominiu atžvilgiu, utopija, 
o socialistams visai nepageidaujamas dar
bo klasės pajėgų skaldymas — šiandien 
jau yra pasaulio istorijos neginčijamas 
faktas. 

Šis faktas privertė rimtai susigalvoti 
mokslininkus teoretikus, griaudamas jų 
pranašavimus, jis įtikino abejojančius, jis 
•parodė ką gali tautos pasirįžimas bei 

I 

ištvermė. 
Kada iškilo didžiojo karo audra, nors 

buvo paskelbtas tautų laisvės apsispren
dimo obalsis, bet apie jo vykinimą tada 
niekas ir galvoti nenorėjo: tai buvo tik 
galiūnų žaislas kad labiau sustiprinus 

_savo armijas, kad labiaus sukėlus, iš į-
vairių tautų sudėtos Kariuomenės dva

sių, kad po pergalės ir laimėjimo, dar la
biaus pavergus tuos, kam laisvę buvo pa
žadėję. I r tame mes lietuviai, aiškiai ga
vom įsitikinti, iš visų tų kurie daug mu
ms žadėjo. 

Rusijos pyragai. 

Griuvus Rusijos sostui, kada paėmė 
vaklžią socialistai kurie senai jau buvo 
pasiskelbę ir plačiai tuo obalsiu save iš
reklamavo ir net mažųjų tautų simpatijos 
įgyJC, kada pas jų vadą ir kartu visos 
Rusijos Valdytoją Aleksandrą Kerenskį 
atsilankė mažųjų tautų, delegacija, ir pa-
reikšdami savo solilarumą naujai valdžiai 
priminė, kad jie norėtų, kad į Ministeria 
kabinetą vienas nuo mažųjų tautų įeitų, 
jiems trumpai atsakyta:* "vyručiai, mt-
nisterių kabinetas ne zologijos sodnas, 
kad siųsti visokias "retenybes", o kada 
ne taip senai Pragoj tų pačių kairiųjų so
cialistų suvažiavime, kur dalyvavo jų 
garsus vadai, tas pats Kerenskis, buvu-
sis Rusijos Steigiamojo Seimo pirminin-

ti šis atsakomingas Rusijos socialistas, 
nereikia spėlioti, bet nesunku dasipro-
tėti, kad virtus potogesnei valandėlei, 
kiekvienas kas "Rusju pachnet" (Rusija 
kvepia), t. y. kas buvo pirma Rusijos da 
lis, vel bus traukiamas už skverno ten, 
atgal.. 
,-• O ko'galima tikėtis nuo Rusijos bur

žuazijos atstovų ir kalbėti nereikia 
Ir kitų neskanesni. 

Dabar pažiūrėkim ką mes turėjom iš 
Vakarų, iš Europos. J i (didžiosios vals
tybės) iki šiai dienai nenori mūsų gyve
nimo, tik gal mūsų užvandenyno tolimai 
draugei Amerikai mus pripažinus, mes 
priversime ir Europą kitaip su mus ro-
kuotis. 

Sunkiausiu laiku materialio skurdo ir 
dvasios vergijoj, mūsų šalies ištikimiausi 
sunųs ir jos vadai pradėjo vykinti pir
muosius mūsų nepriklausomos valstybės 
kūrimo žygius. Kada nebuvo ^žodžio lais
vės, o spauda panaikinta, žingsnį sekė 
vokįečių junkeriai ir žandarai, tai tais 

kas Čemovas ir kiti, atvykus vienam ma- laikais pradėjo Vilniuje kurtis Taryba, 
žųjų tautų atstovui, priėjo to susivažiavi
mo prezidiumo narys, viešai paėmė už 
skverno, pauostė ir sakė "Rusju pach-

kuri. paskui ir tapo pirmuoju mūsų val
stybės organu. Pergyvenę ir išlaikę kovą 
su vokiečių žabangais, provokacijomis ir 

n e t " (Rusija kvepia). Ką norėjo pasaky-[ grąsininįais, galop sulaukėnv jų išsidan-'' 

ginimo. Bet k a r laukė Lietuvą toliausi į užgydyti jų padarytąsias žaizdas, kyla 
Iš vienos pusės stovėjo lenkas, tykojo 
pagrobti Lietuvos širdį Vilnių, iš kitos 
pusės išalkusios ir apdriskusios bolševikų 
gaujos, laukė tik pulti Lietuvos, plėšti 
j o s turtą. Vokiečiai gi lenkų i r bolševi
kų papirkti iki paskutinės valandos ne
leido lietuviams organizuotis ir kiek į-
manydami provokavo. 

Kaune, kur Lietuvos Vyriausybė tu
rėjo padaryti savo laikiną rezidenciją, 

.švaistėsi jau žymus Maskvos Komunistų 
skaičius, platino jų laikraščius, mitinga
vo, agitavo, o iš Rusijos vis plūdo bolše
vikų daugin ir daugin. Rokiškis, Biržai, 

' Panevėžys, Šauliai, Radviliškis jau buvo 
jų rankuose. 

Tuo tai laiku, ,be ginklų, be pinigu, 
pusalkani ir nuplyšę Lietuvos darbinin-

r kai, bežemiai, mažažemiai ir ūkininkai 
stojo kovoti už amžiais svajotą Tėvynės 
Laisvę. Pirmieji savanoriai, pirmieji va
dai, tai karštoji jaunuomenė moksleivija', 
krikščioniškoji jos dalis "ateit ininkai". ' 
"Aušr ininkai" ir tariamoi kairioji jau
nuomenė, jei aktiviai ir nesipriešino Lie
tuvos kilimui, tai daugumoj buvo ne
veikli, pasyvi, laukė "orijentacijos". 

Nespėjo išginti rusus-komunįstus ir 

nauji pavojai, naujos audros. Plėšrieji vo
kiečiai ir rusai vadinami bermontininkai 
provokatoriaus generolo von der Goltz'o 
vadovaujami užplūdo Žemaitiją, plėšė, nai
kino ir degino. Jie užgrobė,. Lietuvos gelž-
kelių centrą Radviliškį, atkįrto susisieki
mą su Kaunu ir vėl apsiniaukė Lietuvos 
dangusK vėl kova, vėl kraujas ir kruvinos 
aukos. 

To negana, čia to l i ' da r j nesibaigia 
Lietuvos erškėčių kelias. Kaune nrusų bu
drioji Žvalgyba užtinka lenkų sąmokslą. 
J ie buvo pasiryžę nuversti sudarytąją mū
sų valdžia-, pastatyti ' savo įmones ir val
dyti. Bet pasivėlavo. 

Toliaus prasideda atviros ginklų ko
vos su Lenkais, toliaus Želigovskis k. t. 
I r tarp iki šių dienu. 

Mūsų laisvė, kova krauju ir aukomis 
įgyta; mūsų nepriklausomybės keliai-ko-
vos keliai. Tik gerai^įsižiūrėjęs į tas ko
vas, į tuos pasirįžimus, tegali suprasti 
kokiu nudu ta ,v isų tykojama, palygini
mai mažytė valstybė,-išsilaikė tame dide
liam Europos audrų verpete. Pamatęs 
dangaus neabejos del jos ateities. 

(Bus daugiau) , 
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DR. P. ŽILVITIS 
P e r k ė l ė savo ofisą po n o m . 

3941 - 43 So. Halsted Street 
Naujame Joc iau* Ręs t . 2 lubo. 
Pr i ima Ligonius n u o 9-12 A. M. 

c .g p . i i . 
Tel. Boulevard 7 1 7 t 
Rezidenci jas TeL Fairfax 5574 

' n f n 111111111 

- -

GARY, IND. 

Tel. Ganai 857. Vak. Ganai 2 l i a | 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Hals ted Street 

| Valandos: 1* iki 12 ryte: 1 iki 4| 
po pietų: 6 Iki f vakare 

Lietuvos piliečių registracija. 

Ofrsąą^g--^ m 

DR. CHARLES SEGAL 
f'^Perkėlė savo ofisą p o n u m e r i u i 

1 4729 SO. A S H L A N D A V E M E f 

SPECIJ A U S T A S Džiovu. Motoru ir Vyrų l.ųcų 

{Vai.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2— 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 

| xedė l i omts : 10 iki 1. 
Telefonas Drcxol 2E80 

Visi lietuviai, neturį pilnų 
Amerikos pilietybės popierų, 
užsiregistruokite Lietuvos pi-
lieeiais.CIalite kreiptis pas Lie 
tuvos Atstovvbės iš Wasliins^-
tono įgaliotini, Joną A. Vil
kiniu, K>72 Grant St., Gary, 
Ind. 

Lietuvos pilietis. 

IŠ VVESTVILLĖS PADAN- spaviednė nereikalinga. Prie 
GĖS. spaviednės ėjo apie tuzinas ar 

r vienuolija'žmonių. 
bambizus, j Komunija. — Priėjo prie 

' 'konranijos' ' išdalinimo. Iš
ėjo vietinis bambizas dalin-

-^scf 

Besitran-VVestville, m . -
kant po įvairias kolonija* 
vilko tenka prisižiūrėti i r ;1 1 ; p ? d a l i n ° kiek. Paskui at 

PAR. SUS MAS. — DAR 
BUOJASI. — BAZARAS. 

54< 

Dr. M. Stupnkk: 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Tards 5032 

Valandos — 8 iki 11 15 ryto 
po pietų 6 iki 8 v ak. Nedė l lomis 
ofisas uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Glaser pe* 

reina i rankas Dr. Cnas. Segal. 
žento ir partnerio. Visi senleje 
pažįstami Ir draugai aplaikys 
apžiūrėj imą Ir gydymą kaip Ir 
nuo pat ies Dr. O. M. Glaser. 

8149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; N u o 10 ryto 

lkl % po pietų, nuo K iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 lkl ? po pietų. 

Te le fonas Tards 987 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

TeL Ganai 2118 j j 
Ofiso vai .: 10 ryto iki 12 po piet. £ 

5 iki 7 vai vakaro. £ 
Rea. vai . : 2 iki 4 po pietų, £ 

4193 Archer Ave. » 
Tel. Lafayette 0098 r 

-J i 
OR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4442 So. W e s t e m Avenue 

Telef. Lafayet te 4149 

Y a a o 4 o s : 9-11 rytais, 1-2 po 
pietų i r t 7-8 vakarais . Nedėldie-
nials t iktai po pietų 2 iki 5 vai. 

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

4S3I S*. Ashland Ave . 
TeL Tardė 994 

TeL Yards 0994 
OFISO VAL.: 

8—10 T. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
N e d ė l l o m i s : nuo l t T. ryto lkl 
1 vai . po pietų. 

Rezid. tel . Van Buren 0294 
Ofiso tel. Doulevard 9692 

Dr. A. A R0TH 
R U S A S GYDYTOJAS iv 

C H I R U R G A S 
Special istas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų l igų. 

Ofisas: 3335 S. Hals ted St. 
Vai.: 19—11 ryto; 2—8 po 
piet , 7—8vak. Ned . 19 18 d. 
Ras. 1199 Independence Blvd. 

Chicago. 
21 

Sioux City, Iowa. — Lapkr. 
5 d. par. svet. Įvyko parapi
jos pusmetinis susirinkimas, 
kurį klebonas kun. J . Česua 
atidarė su malda. Parapijos 
pirm. Jonas Zabulionis pra
kalbėjo i susirinkusius praneš
damas tikslą ir naudą to sus
ino. Raštininkas p. Adamonis 
perskaitė pereito ir extra su
sirinkimo protokolus kurie bu-
vo priimti. Paskui neri), kleb. 
davė įeijru ir išeigų atskaitą. 
Priėmė. Pasirodė kad dar li
ko nemaftai parapijai skolos. 
Bet jeigu viskas eis kaip ėjo 
per pereitą mėnesį tai po 
trumpo laiko skola bus išmo
kėta ir galėsime pastatyti 
kleboniją ir mokykla kurios 
ėionai v ra labai reikalingos. 
Visi parapijonai buvo ^įten
kinti susirinkimu ir prižadėjo 
darbuotis kiek kas galės pa
rapijos labui. Dabar kolekto
riai vaikščios per stubas ir 
rinks mėsesinius mokesčius ir 
aukas anglims. Tikimės, kad 
niekas neatsisakys aukoti. 

Vienas svarbus dalykas a-
pie kurį pa ra pi jonai il^ai kal
bėjo yra bazaras. Ant <̂ alo n:«-
tatv laikvti Iv.izara, kuris bu* 
parap. <vvt. Prasidės apie pu 
sc lapkr. mėn. Kleb. bažny
čioje praneš kada, taigi reng 
kimės. Klebonas prašė visų 
prisidėti ir atjausti bazaro 
reikalą. Prašė aukų ir žmonių 
prie darbo. Tikimės, kad vis-

patirti. Užsukau į Westville. 
Čia ir šį ta daižinojau. Pasi
dalinsim žinutėmis, įspūd
žiais. 

Šitas miestelis, galima sa
kyti, yra lietuviškas. Bet tie 
patys lietuviai yra labai iš
sidaliję į visokias partijas, 
partijėles. Apie lietuvių kata
likų darbuotę vietiniai kores
pondentai parašo. Man įdomu 
buvo patirti apie "neprigul-
nun^uosius", apie kuriuos se
nai girdėjau. Taigi, apie juos 
ir rašysiu, (iirdėjau nemažai 
apie tuos bambiztis, kaip jie 
vadinasi "kunigais" . Taipat 
teko kiek nors ir matyti. 

Du metu atgal, atvažiavo 
iš Oliio valstijos dvi šeimy
nos. I r joms pasitaikė, kaip 
vietiniai sako, gauti vietą gy
venti arba " a n z a " pas dide
lius bambiznyėios šalininkus, 
kurie įgyrę šitą bambiznyčią 
šioms naujokėms, kad tai esą 

frtaug geresnė už kitą, t.y. ti
krąją, arba Rymo Katalikų 
bažnyčią. Na ir paklausė. 

Išpažintis. — Moterėlė su 
vedusia dukterimi užsimanė 
atlikti išpažintį išgirtoj bam-
Mznyčioj, dar net prie paties 
bambizų "vyskupo" , Micke
vičiaus. Nuėjo į bambiznyčią 
\ ieną sekmadienį anksti ry
tą, mislydamos, kai gal but 
daug žmonių tokioj išgirtoj 
"bažnyčioj" ir sunku bus pri
sigrūsti. Nuėjo, laukia. Niekas 
daugiau neateina. ^Kunigas 
taipat neateina "išpažinčių 
klausyti. Išėjo bambizas "mi 
š ių" laikyti, o vargoninkas 
su keliomis mergaitėmis at
lėkė gadzinkas. Moterėlės ma
nė, kad gal "kunigėl is" po 
mišių išeis. Neišėjo. Pamanė, 
kad jis serga. Išėjo moterėlės 
nelaukusios antrų "mišių", 

sistojes sako: trūksta, neuž
tenka visiems komunijos. Da
viau orderį į Chieagą. Mat, 
nesuspėjo prisiųsti, pavėlavo. 
Prašė ateiti kita sekmadienį, 
tai užtikrinąs, kad visiems 
užteks. 

Išėjus iš mulkinyčios mo
tina dukteriai sako: — Tai 
vaikei, pasenau ir nemačiau ir 
negirdėjau nei Lietuvoj nei 
čionai, kati, lieptų ateiti kitą 
nedėldienį Komuniją priimti. 
Parėjo namo ir daugiau ne
grįžo polžtulų atsiimti. 

Taigi, a r ne mulkinimas* 
žmonių? 

Girdėjusi. 

« . 

Jeigu Kitokį Maistai 
Negelbsti-

EAGLE BRAND 
(CONDZNSED MJLKi i 

Privalo būt pirmutine vil
tis. Jis yra sveikas, mais
tingas ir gardus, taipgi 
lengvai suvirškinamas. 

v 
Trys pastarosios moterų £entkarte\ pil-^ 

nai pasitikėjo jam. Eagle Brand yra nuo
latos rekomenduojamas per gydytojus, 
nes jis čystas, sveikas ir lengvai suvirški- v 
namas. 

Iškirpkite š itą pagarsinimą i r 
prisiųskite i Borden Co., N e w 
York' ir gaus i te l ietuvių kalboj 
pilnus nurodymus ir patarimus, 
kaip jį vartoti visai veltui, taip
g i ir puikią kūdikių knygą. 

' ' 

M 

kas gerai pasiseks. Pranešk i- i . .v . - .VJ. Y ., , 
'pasiryžusios sugrįsti kitjj, sel 

DR. S. NAIKELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ftr CHIRURGAS 
Te le fonas : Yards 2544 

8252 South Halsted S t r e e t . . 
Ant vtr iaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
f<—4 po pietų; nuo 7—9 rak. X 

Nedė l lomis nuo 10—2 $ 
Oofisa* far gyven imo vieta: $ 

,._, L_, __ _ w *^^^3?Vi 

Te1 Blvd. 7042 (įj 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIKTLVIS DENTISTAS 

5719 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47- tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
Serefionns nuo 4 iki 2 vakare. V 

<*S r-"--̂ 1' 

Remkite tuos biznierius kurie 
garsinasi "Drauge" , nes jie 
moka kaip biznį vesti ir žmo-
Tiėmu mandairiai patarnauti. 

te vienas kitam apie parapi
jos bazarą. 

Atgaiviname čionai parapi
jai naudingą Altoriaus Drau
giją. Turime jau 30 narių. Iš
rinkome valdybą. 

Kai]> dabar viskas gerai, 
gražiai, sutikime vyksta- tai 
malonu netiktai parapijonams 
bet ir .svetimtaučiams. Kad 
Viešpats Dievas mus taip vi-
sada laimintų! 

Sioux city yra vienas gTa-
žiausių apylinkėj miestų. J is 
yra didelis apylinkės komer
cijas centras turintis daug 
skerdyklų' ir didelių krautu
vių. Mieste turime 8 katali
kiškas bažnyčias, du katali-
kiškų ligonbučiu, vieną kata 
ūkišką kolegiją — Tėvų Pran 
ciškonų, Du katalikiškų prie-
glaulu vaikam namu.- Turime 
vienas didelės visoms katali
kiškoms parapijoms kapines. 
Turime sveiką orą. 

Vytis. 

madienį. Tas pat atsikartoja 
sekančiame sekmadieny. 

Trečią sekmadienį atėjusios 
"bažnyčion" pasimeldė ir iš 
ėjo laukan. Atėjo viena mote-
įvlėb.ambizininkė ir tarė į šias 
dvi nesenai į šį miestelį atvy
kusias moteris ir kątik iš bam-
biznyčios išėjusias: — Jau aš 
ankstyva, ale tamistelės dar 
ankstyvesnės, (jai iš kur kitur 
atvažiavusios f 

Šios atsakė — Mes jau tre
čias nedėldienis kaip ateinam 
išanksto ir norime prieiti spa-
viednės, ale vis neateina ku-
nigas. 

Ta nioterelė tuoj atsiliepė—• 
O je žmonelaitės! Na gi kitą 
nedėldienį bus atpuskai. Bus 
daugiau kunig-ų. Tada tai jau 
lengvai prieisite. 

Tos moterėlės užtikrintos 
laukė to sekmadienio. Sulau
kė. Apsitriusė. Ateina vėl į 
bambiznyčią. Teisybė, yra 

atpuskai" ir vienas kunigu-

KATALLKŲ SPAUDOS DR-
JOS KUOPOMS. 

Už 1922 metus Kat. Spau-į 
dos Draugijos nariams kny
gos jau yra prirengtos ir iš
siuntinėjamos kuopų raštinin
kų vardu visiems užsimokė
jusiems nariams. Ta rp stam 
biųjų knygų yra "Trumpa 
Apologetika" kun. Pr. Bučio; 
"Atstovas Ralys", "Lietuvos 
Atgijimas^ ir kitos smulkes-

i,. 

Kurios kuopos da nesate už
simokėjusios už šiuos metus, 
teikitės tuojaus prisiųsti na
rių mokesčius ir savo raštinin
ko, ar Ivito asmens adresą, kad 
žinotume, kur pasiųsti. Kny
gos bus tuojaus išsiųstos. 

v 

Valdyba. 

P. Supranavičius, 
10 W. 16-th Ave., 

Gary, Ind. 
• 

J. J. Aukškalnis. 
1604 Jefferson St^ 

Gary, Indiana. 

J. Rasimas, 
2503 Carrville Rd. 

Sioux City, Iowa. 

The Lithuanian Store, 
Athol, Mass. 

M. Abračinskas, 
187 Ames Street, 

Brockton, Mass. 

Rev. J. J. Jakaitis, 
41 Providence Str., 

Worcester, Mass. 

"DRAUGO" AGENTAI 
SVETUR. 

Dienraštį "Draugą" galima 
gauti sekančiose vietose: 

i . 

P. S. Jeigu kas iš "Drau- ' ž i s \[^° '^paviedot i" . Ėjo 
ro "vskaitytojų arba iš būvu- l n o t e r e lės pas jį. Po pasikal
bu Sioux Cityje galite ką pa- fbėjimo priėjo prie "paku to s " 
aukoti bazarui, meldžiu mu- uždavinjo. O, girdi, už tokius 
Mm piisiųsti, o busim jums niekniekius pakuta esą nerei-
širdingai dėkingi. kalinga. "Spaviednė" ir, ži-

nomjkj kai eini, neblogai, ale 
kfl i n*»isi» d n r tmrian D A O o o a Remkft.ft RAvnosins 

A. J. Pateckis, 
494 Park Str. 

Hartford, Oonn. 

Rev. J. VaJantiejius, 
46 Congress St., 

Waterbury. Oonn. 

J. P. Vasiliauskas, 
820 Bank Str. 

Waterbury, Conn. 

J. Vasiliauskas, 
3 Spaulding Ave., 

Spring Valley, IU. 

G. Burcikas 
1522 N^ 8th Str. 

SpTingfielčC UI. 
t 

J. Gedminaitė, 
1800 So. 11-th St., 

Springfield, IU. 

A. Kazlauskas, 
1530 Sangaman Ave., 

Springfield, III. 

A. Mileris, 
111$ E. Adams St., 

Springfield, m. 

J. VUiončikas, 
210 N. English Ave., 

Springfield, IU. 

C. Gober, 
4834 Wegg Ave., 

1 ! CVniosLCra Turi 

J. FiUpovicli, 
x 437 So. Pacą Str., 

Baltimore, Md., 

A. Kurelaitis, 
834 HoUins Str., 

Baltimore, Md. 

K. Abyshala, 
9258 Cardoni Ave., 

Detroit, Mich. 

J. Nakas, 
1916 25-th St., 

Detroit, Mich. 

S. Stepulionis, 
9574 Cardoni Ave., 

Detroit, Mich. 

P. Lukais, 
190 Vau Buren Str. 

Newark, N. J. 

F. Karpaitis, 
127 E. Main Str. 

Amsterdam, N. 7 . 

J. Mikėnas, 
235 E. Main Str. 

Amsterdam, K. Y. 

Rev. J. Židinavičius, 
260 E. Main St., 

Amsterdam, N. Y. 

' 

P. A. Szukys, 
2345 St. Clair Ave., 

Cleveland, Ohio 

M. Vetartis, 
937 Washington Ave. 

Braddock, Pa. 

M. Vaikšnoras, 
532 Ammon, 

Homestead, Pa. 

Hev. J. Kaulakis, 
324 VVhartdn Str. 

Philadelphia, Pa. 

J. Matulėnas, 
S06-908 Lincoln Str. 
; *Waukegan, Dl. 

J. Mockus, 
1301 So. 50th Ct., 

Cicero, IU. 

* 

NAUJO LIETUVOS 
Pinigai 

LITAI 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJI VALSTIJINI 
BANKĄ 

Central Manufacturing 
District Bank 

1112 VVest 35-ts Street 
Chicago. 

turtas virš $7,000,000.00 

KAS PER MUS PERKA, 
TAM VISUS DOKUMEN
TUS PADAROM DYKAL 
Mainydami, pirkdami ar 

parduodami 
• — vsados kreipkitės paa — 

S . L F A D I O N A S C o . 
809 W. 35Ui St. Chicago, 
Tel. Blvd> 0611 ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM AJIT 
NAUDOS. 

ĮlPa^ckmingal Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAM ATSAfCANTf I R 
J T E I S I N G A PATARNAVIMĄ. 

£51 ^l V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

M im* m 
Ofisas Bidmlcstyj : 

29 Soutr La SaUex Street 
Kambaris 530 

Telefonas: Central 9390 

jVakarais, 812 W. 33-rd St. 

L Telefonas: Yards 4681 

st.l 
0. 

<i 

I 

tt ,*> Artojas1 

E. 79-th & Superior, 
Cleveland, Omo. 

V. Staupas, 
2120 St. Clair Ave. 

Cleveland, Ohio 

Darbininkų Užeiga 
1447 So. 50-th Ave. 

Cicero, IU. 

Rev. B. Franch, 
1101 23-rd Street, 

Melrose Park, IU. 

St. Petrauskas, 
726 So. Lincoln Str. 

Waukegan, I1L 

Rev. J. Svirskas, 
285 E. 14-th Str. 

Chicago Heights, IU. 

Pr. Statkus, 
453 N. 13-th Str., 

Philadelphia, Pa. 

S. Taraila, 
3221 Edgemont Str. 

Philadelphia, Pa. 

Rev. J. Zimblys, 
Salnion & Venango, 

Philadelphia, Pa. 

J. P. KrižanausKas, . 
38 E. Center Str. 

Shenandoah, Pa. 

Tel. Rando lph '4758 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

- 19 South La Salle Street 
R o o m 1303 

Valandos 9 ryto iki 5 po pietų] 
Namų Tel. Hyde Park 3395 

| J .P . WAITCHES T 

% L a w y e r 
LIETUVIS ADVOKATAS 

DIen.: R. 511-127 H. Dearljora 
Stroet Tel. D^arborn 9099 
Vakarais: 10736 8. Wabash Ave. 
Roseland Tel Pul lman 6317 

Tele/oiias Yards 1138 
Y P J 

w 

STANLEY P 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IRl 
1 ial sa m uoto jas 
Tūrių autorao-j 

bilius visokiems] 
| | re ikalams. Kaina] 

prieinamos. 

3319 Aubum 
Ave. Chicago.j 

Telefonas Boulevard 4139 

ROSELAND, ILL. 

i M. šlikas, 10524 Wabash Av 
V. Kaušilas, 

j 119 E. 107 Street 
J. Ramanauskas, 

10808 So. Michigan Ave. 

A. Masalskis! 
Graborius 

Patarnauju la l - | 
dotuvėse ves
tuvėse krikS-J 
tynose ir kituo
se reikaluose] 
Kainos prieina-f 
mos 

3307 Auburn Ave. Chicago 

n RALTIJ05AMERIKOC 
U LINIJA SBroadvay. Nev\Srk.N^i/J T,ES,

EiLIETUW • 

r 
Jis 

KELIOM! 

*c 

'* j ' VAŽIUOKIT VISI P A R A N K I Ų EB 
\ y TIESIŲ KELIU 

Metuviai važiuojant į PiUavą aplenkia 
^ ^ B Lenkų i m e t ; fkarldcrių) 
V'^. Trečia Klcaa FttSaiinta % K a & 9 s n « d 

Ant 9-jų, 4-rių. 6-šlų Ir 8-uh* Lovy 
•JL S. "LITUANIA" Gruodžio 6 
i8. 8 . ESTONIA Gruodžio 37 

Trečios H M M Kainos {: 
H & H B Ū R G A 9103.50 — PBLIAVA 9106.60 

B M E M E L I L I E P O J U $107.00 
P e l e i G^sivmkor. ir žinių kreipk, prie s e r o **en. 

Jis linksmas, nes tur i 

BAMBIN0 
Vaisbažeoklis Reg. S. V. Pat. Bito* 

K a d i k i a i m ė g s t a j j ! 
J i e p m š o ^ d a u g i a u ! 

3?.ambi»o y r a g e r i a u s i a g y -
d u v l e n u o u ž k i e t ė j i m o , dra
mini© i r k i t ų v i d u r i ų suirimg*-

. "Veikia g r e i t a i i r v i s i š k a i . J i s 
1 j T a g e r i a u s i a s k ū d i k i ų d r a u -
| g a s . r 

j 3 J C . a p t i e k o s e a r b a už 4^c 
! p r \< iuuc iome t i e s i a i iž iabara-1 

F^ A D . R 1 C H T E R & C O . 
„104-1 U S o . 4 t h S t . 

B r o o k l y n , N . V. 



PRAOCAS 
• • * 

TRIJŲ KŪDIKIŲ LAVO
NAI BUS ATKASTI. 

Koronorio parodymu ir ar
timu "-iniiniu leidimu arti-

<s^^^Kz-~ -sš^^^Ęį-.. ~<sįĘ^^z-~. $k 

ir energingu darbininkų-ių ku
ri e-os savo netik darbštumu, 

* 

bet ir mandagumu pritraukia 
tiek daug žmonių. Ne pro .šalį 
bus paminėti' ir vardus kai-ku-
riu kaip: pp. Zof. ir Laura 

. 

miausiomis dienomis bus at
kasta trijų kūdikiu lavonėliai.!Grieaitės, darbuojasi smarkiai 
Koronerio chemikas ištirs, ar Vilniaus restorane; pp. Žanrai 
juose nėra nuodu. tė, Lapinskaitė, Smilgevičius, 

Policija, spėja, kad ir tie 
kūdikiai busią, kalėjime laiko
mu dviejų moterų — Mrs. Kli 
mek ir Mrs. Sturmer, aukos. 

Du kūdikiu, tai Mrs. Stnr-
mor (šiandieninis jos vyras 
Kulik) dvynukai. Abudu mi
rė staiga, kuomet jos vyras, 
Kulik, pradėjo jų neapkęsti. 

Trečias kūdikis, tai Doro-
thy Spera. Mrs. Sturmer-
Kulik a n uty'*. 

Policija yra nuomonės, kad 
tos dvi moterys susikalbėju
sios ir jos bus išnuodijusios 
keliolika, asmenų. 

Dviejuose lavonuose, kaip 
žinoma, atrasti nuodai — ar
senikas. Chemikas dabar tyri
nėja dar kitus tris lavonus. 
Po šio ištyrimo bus atkasti 
kndikiai, o gal paskui ir dati 
iriau, j«i bus rasta nuodjų. 

Šiandieninis Mrs. Sturmer 
vyras - - Kulik, pranešė, jog 
jis kuoveikiaus darbuosis su 
nuodiutoja persiskirti. Nes jis 
nieko nežinojęs apie savo mo
ters darbus. 

Mrs. Klimek vyras vis dar 
ligoninėje. , • 

Abidvi moteriški laikomos 
kalėjime. Neteko jos jokių 
{.netoliu. Net jų vaikai nuo a 
biejų užsisuko. 

Policijai jau žinoma, jog 
Mrs. Klimek 4 kartus vedusi. 
'Pečiaus sj|\jama, ar ji neims 
dar daugiau vyrų turėjusi. 

Lygiai ir Mrs. Sturmer re
kordai rankiojami. 

Saunoras, prie Laundry ir a-
luminum būdose; pp. Stogiu-
tt, Vilkaitė su tikietais; taip
gi negaliu pamiršti pp. Šiau
lienės, Gasparkienės, Laba
nauskienės, Moterų Są-gos į-
taisytoj būdoj, taip kad dar
bas eina kuogeriausiai visais 
atžvilgiais. 

Ant galo negaliu užmiršti 
mūsų komitetų, kurie tikrai 
deda visas pastangas, kad ba-
zaras pavyktų kuopuikiausiai. 
Taigi tik visuomenę meldžiam 
neužmiršti apsilankyti ir pa
remti, kad mūsų darbininkai 
nenustotų vilties ir toliau 
darbuotis. Bazaro dienos, tai 
trečiadienis, šeštadienis ir 
sekmadienis. Taigi, valio! vi 
si, kas gyvas i bazara. 

Mokinys. 

mergaičių: O. Gajauskaitę, 
$1.59; O. Biidvkiaitę, $1.90, 
E. Lideikaitę 62c; O. Gečai
tę, $4.22; R . Lendžiutę, $4.72. 
M. Šerpeta-itę, $1.16; M. Šven-
ceckaitę, 68c; V. Jereckaitę 
$6.54. 

Viso tą " T a g day surinkta 
$72.50. 

Naši ai ė hi vardu ačiū vi-
šiems prisidėjusiems prie to 
gražaus -darbo ir aukų. 

V. Paukštis, rast. 

prisirašymui prie kuopos. 
Kp. valdyba. 

Antradienis Lapkr. 14 1922 

• 

TOVVN OP LAKE. 

IŠ LABDARIŲ DARBUO 
TĖS. 

SKAITOMI BALSAI. 

Rinkimų komisijos ofisuose 
vakar pradėta skaityti pilie-
rių balsai, paduoti už kandi
datus lapkričio 7 d. 

Balsų skaitymų prižiūri dau-
gvbė demokratu. Žiūrima, i-
dant nebūtų atlikta kokių su-
ktvbin. si 

• «• j i 

4 ŽMONĖS SUŽEISTA. 

Yionoj apartamentinių na
rnoj daly, 1146 W. Obio st., 
kilo gaisras. 4 asmenys su
žeista. 

Gaisrininkai ir policija la
bai pasižymėjo nešdami lau
kan moteris ir vaikus is gai
sro apimtų namų. 

Paroje, lapkr. 12—13, Chi-
cagoje pavogta du automobi
liu. 

WEST SIDĖS BAZARUI 
PUIKIAI SEKASI. 

West Side. — Gana gerai 
žinom kad West Sidės baza-
ras jau prasidėjo. Žmonių rh*i-
sirenka gana daug ir biznis 
mūsų parapijos naudai, kaip 
matyt, gan gerai sekasi. Bet 
man atrodo kad visgi ko taip 
trūksta; o kurgi mūsų biznie
riai pasidėjo? Kai-kurie gal 
nė nežino ar pamiršo apie ba
zara," 

Bazare yra visokių daiktų: 
gyvų ir negyvų. Dar turiu pri
minti, kad yra labai darbščių 

Brigihton Parkas — Labda
ringos Sąj. 8 kp. susirinkimas 
buvo lapkr. 7 d. vak. parap. 
*vot. Sus-mas nors buvo ne-
r-kaitlingas, bet gyvas. 

Išduota ra p. iš Centro vei
kimo. Xariai buvo labai ne
patenkinti kam Centras iš
ira vo " t a g d a y " sekmadienv. 

P-ia Lindžienė pranešė. 
kad viennuolvne vra viena 
našlaitė mergaitė, kuria kuo
pa galėtų sušelpti. Sužinota, 
kad ta mergaitė vra ne is 
Brighton Parko kolonijos. Kp. 
pavedė Centrui rūpintis tąja 
našlaite. 

Kuopos valdyba raportavo, 
kad kai pamatė " D r a u g e " 
pranešimą jog yra išgauta 
"Tag d a y " sekmadieniui i? 
teturėdama tik tris dienas pri
sirengimui, tai tuoj kreipėsi ; 
L. Vyčių 36 kp. su prašymu 
rinkėjų. Vyčių kp. neatsakė 
pagelbos ir paskyrė sekančias 
rinkėjas: M. Bud vi laite, kuri 
>urinko $2.33; M. Lauriukai-
*ę, $3.51. P. Laurinkaite 
$2.36; P. Kelpšaitę, $10.34; E. 
Steponkaitę $20.00. 

Paskui kreiptasi į seseris, 
mūsų vaikučių mokytojas, ku
rios parūpino ši būrelį 8 sk. 

Labdaringos Sąjungos 1 
kuopa dalyvavo " T a g day ' ' 
lapkr. 5 d. Chicagoj. 

Rinkėjų vandai: 
A. Kossnar $34.15 
A. Jasaitienė 26.00 
L. Judulaito 20.50 
A. Navickaitė J 8.28 
I). Nausėdaitė 16.10 
O. Blatašienė 15.01 
R. Šimkaitė 14.95 
X. SieLaitė 14.67 
A. Daukloraitė 14.77 
M. Verigaitė 12.47 
M. Mikšaitė .., 11.50 
M. Klias •;.. 10.9i 
S. Pivarunas 9.58 
M. Laurinskaitė 9.00 
M. Baltrukoniutė 9.00 
A. Kušleikaitė 7.98 
N. N 6.82 
11. Ruzgaitė 6.38 
A. Alužiutė 5.14 
if. Dauktoraitė 1.47 
A. KupSaite 88 
B. Kupšaitė 22 

I 

CICERO, ILL. — Kat. Spau
dos Dr-jos vi et. kp. svarbus 
susirinkimas įvyks šį vakarą, 
lapkr. 14 d. 7:30 vai. Šv. An
tano par. mokyklos kambary. 
Visos kat. draugijos prisiųs-
kite savo atstovus ir visi na-
niai bei narės atsilankykite. 

J. N v rast. 

STORAS ANT RANDOS. 
Ant randos storas su pagy-

venimu, pačiam biznio centre 
Bridgeporte, ant Halsted gat
vės netoli 33-čios. Tinka viso
kiam biznui, randa prieinama. 
Kreipkitės į Elta Commerce 
Company, 3251 80. Halsted 
St., Ohieag,o 111. 

Liudijimas 
Geresnio 
Susipratimo. 

r 

Tumf 
Naprapath 

P 

— 1 

REIKALINGA. 

PASKUTINIAI keturi metai aiškiai parodė 
geresnį susipratimą tarpe Standard Oil 
Company ( Indiana) ir žmonijos kuriai ji 
patarnauja . Šis geresnis susiprat imas yra 

aiškiai parodomas tuomi kad keturi metai atga
lios buvo 4623 stockholderiu. gi šiandien tas skai
čius padidėjo iki 26,560. 

Nesusipratimas greUai pranyksta kuomet žmo
nės atviri. Pe r paskutinius keturius metus the 
Standard Oil Company ( Indiana) atvirai garsino 
kas yra daroma, metodas savo išdirbinių ir dis
tribucijos petroleumo produktu. Ji aiškino žmonėms 
kaip kainos yra nustatomos; ir kodėl jos produk
tai yra žmonių daugiau reikalaujamo negu kit i ; 
savo atbirumu kompanija rado pasekminguma. 

Telefonas Pullman 228 
10901 So. Michigan Avenue val TcToC/n !̂:̂ . %gm 

1600 W. Garfield Blvd. 
fiiaiir: vak: kampas M ir 

Ashland Avenue 
Vai. Nuo 4 iki 9 vai: vakare 
Naprapath ia del Serpnnčiuiu k™ 

butų geriau, operacija ar Nuprapa-
th ia? Jei tamstą, ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
simokės ištirti abu gydymo bndu, Na 
prapathia prašalin ligos prikasti, o-
peracija prašalina ligos apsireiški
mas, bet paliekta ligos prif-žastis 
Naprapa th ia reiškia ant visados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti taip--po 
pirmo?; operacijos, tuoj seka antra 
ir t rečia: T r a gerai suprantama kad 
sekame operacija ir trečioji yra 
daug Sunkesnė ir pavojinposn<- iš
laikyti ir tuom kart ligonis lir-kia 
neišgydytas. 

REIKALINGI 
VYRAI 

Darbas pastovus. Atsišau
kite: 

Great Northern Chair Co. 
2500 Ogden Ave 

PELNINGAS DARBAS 
Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkimą, agentauti gali pasipelnyti 
daug geresni pragyvenimą negu dirb
tuvėje. Kreipkitės laiškų arba ypa-
tiškai. 

J. B. AGLYS & CO 
3113 South Halsted Street 

Chicago, III. 

• 

Iš viso surinkta . . $267.21 
Labdaringa Saj. dėkoja rin

kėjoms už pasidarbavimą 
" T a g day" . Taipogi nuošir
džiai dėkoja aukotojams. 

Aeiu komitetams: pp. A. 
Radaviriui, S. Šlušniui, N. 
Panavai, A. Balkevičiui. 

Pr. Veriga, pirm. 

P R A N E Š I M A I . 
FEDERACIJOS KURSAI. 

Chic. Feder. Apskr. yra nu
taręs surengti savo skyrių pa 
rinktiems nariams vakarinius 
kursus. Taigi lapkr. 14 d. u-
tarninke prašoma nuskirtųjų 
asmenų iš visų Feder. skyrių 
suvažiuoti i West Side. Kur
sai prasidės 7:30 vai. vakare. 
Aušros Vartų par. mokykloje. 

Kursų vedėjai. 

ROSELANDAS. — L. Vy
čiu 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas į vyks 14 d. lapkr. 
antradienio vakarą, 7:30 vai. 
vak. Sus-mas bus labai svar
bus. Visi nariai teiksitės pri
būti. Atsiveskite naujų narių 

MARTINAS 
Šiuo pranešam giminėms, prieteliams ir pažįstamiems 
liūdną žinią, kad mūsų mylimas vyras ir tėvas atsis
kyrė su šiuo pasauliu. Sekmadieny Lapkričio 12 d. 
6:30 vai. ryto tapo traukinio užmuštas. 

A. a. Martinas Šiegžda kilęs iš Batakių miestelio 
Kauno gub. 53 metų amžiaus. Velionio kuinas pašar
votas namuose num. 8842 Houston Ave. South Chi
cago, 111. 

Laidotuvės įvyks trečiadienio ryte 9 vai. iš šv. Juo-
zapo bažnyčios į Šv. Kazimiero kapines. 

Visų prijaučiančių mūsų didelei nelaimei prašome 
dalyvauti laidotuvėse. 

Giliai nuliūdę: Agnietė šiegždienė žmona, Juoza
pas šiegždas sunūs. Ona Kirienė, Barbora Kossakovv-
skisnė ir Petronėlė Pocienė, dukerys. 

REIKALINGI RIVETERIAI 
IR FITTERIAI 

prie plieninių kam dirbimo. 
Atsišaukite 

PULLMAN CAR VVORKS 

, Freight Division 
103 Str. & Cottage Grove Ave. 

Pullman, Chicago. 

Pajiega ir ekonomija išdirbime ir distribucijoj 
petroleum'o produktų y ra tai augštai speyializuoja-
mas biznis reikalaujantis daug metų prityrimo. Pa 
stovumas Standard Oil Company ( Indiana) yra tai 
paldomasis faktorius augštos rųšies patarnavimo, 
šis pstovumas duoda proga Kompanijai išplėtoti 
plianus geresniam patarnavimui kokis yra reika
lingas. 

Jų pastanga davime gero patarnavimo žmonijiai 
the Standard Oil Company ( Indiana) išdirbo kon
struktyvi ir geresni susipratimą tarpe vedėjo ir 
darbininkų. Viskas y ra visuomet taisoma, gerina
ma del apsaugojimo darbininku. 

Jie žiuri kad darbininkai butų geresniais pilie
čiais geresniais darbininkais duodanti geresni pa
tarnavimą, žmonėms. 

The Standard Oil Company ( Indiana) turi pasis
tačius sau kad duoti geresni patarnavimą, žmoni
jai, savo kostumieriams, kompetitoriams ir darbi
ninkams. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomal kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 
JOHN J. SMETANA 

Aklų1 Specialistą* 
1801 Su. Ashland Ave., karai). 

18-tos gatvės 
Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 18 Ir 17 
Ant viršaus Plat t ' s vaistinyčios 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakaro 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

r 

Standard Oil Company 
(INDIANA) 

910 So. Michigan Ave., Chicago 
2997 

C 

PARDAVIMUI. 
r.\PwSIDUODA 2 augštų mūrinis 

biznio namas, storas ir 4 pagpvenl-
mai, ant Halsted gatvės netoli 33. 
Nepaprastas bargen^s: Savininkas 
važiuoja Lietuvon 

PARSIDUODA 4 ^pagyvenimų, 2 
augštu mūrinis minias su beismen-
tu, labai geram padėjime, elektra 
ir kiti patogumai, lietuvių kolonijoj, 
pageidaujamoj vietoj: Randa $840 
metams Kaina $7,500:00: 

PAKtSIDI'ODA biznies lotai skersai 
gatvės nuo didelio teatro, lietuvįy 
kolonioj. Nepaprasta proga jgyti ge
ra vietą bizniui: Pavasaryj kainos 
žymiai pakils, dabar laikas pirkti 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
ant propertės 80 akerių farma, Ber-
rien County, Mich, tik 86 mylio3 
nuo Chicagos. Žemė labai derlinga 
ir gerai dirbama: Budinkai pirmos 
rųšies su įvairiais patogumais: Gy
vuliai, padariniai ir viskas kas rei
kalinga prie geros ūkės: Didelis 
bargenas. išlygos prieinamos: 

ELTA COMMERCE COMPANY 
3251 S. HaLsted St., Chicago, 111: 
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1UZ3CENTUS-^ / :QA| 

Itcs. Tel. Cicero 365« j 
Ofiso Tel. Cicero 4t » 

DR. J. SHINGLMAN f 
1325 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir U Str. 
1 an t viršaus vaistynyčios. 

Ė* • - • • * " • • į 

• 

ANT.PARDAVIMO groceme ir na
mas 2 garadžiai, viskas kartų par
siduoda: 

KAZ: ZAMARAVICIUS 
2125 W : 24 Street 

Chicago, 111: 
Telefonas Canal 4910 

ANT PARDAVIMO beveik naujas 
mūrinius namas ant 2 pagyvenimą 5 
ir 6 kambarių, aukštas cimentinis 
skiepas, furnace šįldotna, naujos 
n.ailus įtaisimai. Parsiduos ne bran
giai, namas randasi ant 5925 So. 
Throop St. Atsišaukime pas . 

JURGI PAVILIONIS 
1521 So. 50-th Avenue Cicero, 111. 

A. F. CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 
visuokiu ligų. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekančių ligų: Eeumatizmo, 
violetiviąi spinduliai, nerviš 
kūmo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja-
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavich sau
su Elektriku Sanusoidal Ma-
china Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric Hivolt Ray me-
ssage, Swedish messavich. Me^ 
atiduodam patarnavimą ge
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš

imant Utarninkais yra moterį] 
diena, diena ir nakti. 
1657 W. 45 St. Chicago, m 

Tel. Boulevard 4552 

S Dar tokio pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo. 
•j 

| Gali gauti. 
(S Tur but girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.00 

dol. tam kas prirodys, kad yra dusia, dangus, praga- FJ 
-- ras, čyščius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti. == 

Ką, tas reiškia. Tai reiškia, kad patis Biblistai tî  
klausimų išaiškinimą įvertina 500.00 dol. 

s Kas tuos 5 klausimus išaiškins, tas duos žmogui == 
gero už 500.00 "LAIVAS" nuo 43 num. tuos Mau
simus pradeda aiškinti. 

51 

"LAIVAS" duoda skaitytojams gero už 500.00 dol. Sj 
o kainuoja jisai į metus tiktai $1.50. 

Išeina "LAIVAS" kas savaitė. Kiekvienas nume- == 
ris "LAIVO" kainuos Tamistai 3 centai tiktai. Ir už JS 
tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių už 500.00 dol. 
vertės. 

| Nuo No43 "Laive"eina D I S P U T O S | 
| SU BIBL1STAIS | 
1 I 
| Imk plunksną ir parašęs | 
| čeki už $1.50 užsisakyk | 

"LAIVĄ" tnojau. s / 

LAIVO" adresas: = 
| 2334 So. Oakley Ave. | 
j CHICAGO, ILL. § 
Tiiiiiiiiiiiiviiiiiiiiiiiiviiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiyii ja 

I PAJIEŠKOJIMAS. 
PAIEŠKAU brolio JUOZAPO MI-

LAŠIO gyvenusio Liepojuje apie -30 
metų. Po karės nežinia kur dingo. 
Jis paeina iš Rietavo parapijos Už-
Pinikių kaimo. Taipat pusbrolio Juo-

moka kaip bizni vesti ir zmo- z a P° Kaziuiio IŠ tos pat parapijos. 
irgi gyvenusio Liepojuj. Jie patys ar-

Remkite tuos biznierius kurie 
garsinasi "Drauge" , nes jie 

nėms mandagiai patarnauti. 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, 111. 

fZ 
Dr. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 
10900 S.f Michigan Avenue 
Tetcf. Pul lman 342 ir 349 

Valandos Nuo 10 iki 12 ryto 
Nuo 7 iki 9 vak. 

r Dr.A.J.TANANEViCZIUS 
GYDYTOJAS ER CHTRURGAS 
10821 So. M u hiatui Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—8 po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pul lman 3213. Chicago. 111. 

, ^p** " - ^ i ^ ^ ^ s ? * " - ^ į 
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Valeutine Drcssuiaking College 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seclcy 1643 

8 Moko Siuvimo, Pat tcrnų klr-
p p i m o , Desi&ning bizniui ir na
t iniams. Vietos duodama dykai, j 
^Diplomai , Mokslas lengvais at-j 

mokėjimais. Klesos dienomis \rf; 
vakarais. Reikalaukit knygeles, j 

1Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų^ 

į r a š y k i t e a r telefonuokite. 
^1 SARA PATEK, pirm. 
&S ^ ^ C £ % > ^ ^ • < ? ^ ^ ^ ^ C % ' - . v < Š = ^ ^ B £ Ž i - *<a=^^^^C%>, *&i:^^^&5?» ^ * « ^ fru 

• i i i i u c i M n i H I l I l M t l I l H I I I I I I I I I M I I I I I I l l l l l l l 

| S. D. LACHAV7ICZ 
: LTETUVIS GRABORIUS 
£2314 W. 23-rd PI. Chicago, m 
= Pa tarnauja laidotuvėse kuopl-
• giausia. Reikale meldžiu a t s i šau-5 
• kti, o mano darbą busite užga-gj 
?nėdint i . Tel. Canal 1271—21991 
UllllMlIlHlllllllllllllllllllllllilIlIlIlIiiiilll 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIčIA 
Antomobilzai visiems reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI. 
Tel. Canal 6543 TcL Canal 0199 

P Išdirbėjiai ir 
Simporteriai ge-
Sriausių armoni-
S k ų visam pa-
••eaulij už žemes-
j^nes kainas negu >J 
—kitur. Katalogas 
Sdykai . 
5 Rašykite Angliškai. 
S RUATTA SERENELLI 
g 817 Hlue Island Ave. 

Chicago, IU. 
I^JIIIIIIIIMIimillllllllllllTJIIH«IHJIĮW 
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Tel. Lafayctte 4223 

P L U M B I N 6 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausla. 

| C YUŠKA 
3228 W. S8-th Street 

ba kas žino apie juos prašome atsi
šaukti šitų adresu 

. BARBORA JUŠKIENE 
2146 W. 23 Place Chicago, 111. 

TAUPYK PINIGUS 
Wholesale Reprezentantai Parduo

dame sampelinius overkotus ir mo
teriškus.- Kotus taip-pat ir vyriški 
siutai už puse kainos: 

Kambaris 503 
188 Ji: La Salle Str: 

Chicago, UI: 
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