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Turkai tndave Talkininkams 
Savo Reikalavimus 

S. Valstijos Reikalauja Lygių Teisių 
Priešininko Žemėse • 

i 

Japonija Patenkina S. Valstijų 
Norus 

K 

S. V. REIKALAVIMAI TAU 
TŲ SĄJUNGOS TARY

BOJE. 

Nesutinka, kad Yap mandatas 
tektų Japonams. 

TURKAI PRIEŠINASI TAL
KININKŲ SĄLYGOMS. 

Abidvi Turkų srovi eina iš
vien, 

Londonas, Vas. 24. — Kon-
Paryžius. Vas. 25. — Suv.'stantinopolio valdžios (sulta-

Valstijos savo notoje Tautų 'no) delegatas Recbad paša, 
Sąjungos tarybai, kuri čia turi 
posėdžius, reikalauja lygaus 
mandatų padalinimo tarp vi
sų talkininkų ir sąjungininkų, 
kurie bendrai kariavo prieš 
bendrąjį priešininką ir jį at-
savino nuo užjurinių kolioni-
JV-

Notą gavo T. Sąjungos ta
ryba ir paskelbi"' čia ją viešai. 

Iš notos patiriama, kad to
mis kolionijomis nori lygiai 
naudoties ir Su v. Valstijos, y-
pač Ramiajame vandenyne. 

Su v. Valstijom priešinasi Ja
ponams pavesti Yap salos man 
datą. T r jei daroma priešingai, 
tai daroma be Suv. Valstijų 
sutikimo ir Suv. Valstijos ne-
kuomet nesutiksiančios su to-
kiuo tarybos sprendimu. 

Xota yra aštraus tono. Ta
ryba turės rimtai pagalvoti 
apie Suv. Valstijų reikalavi
mus. Saloje Yap yra kabeliais 
susisiekimų stotis, kuri negali 
but pavesta išimtinai Japo
nijai. 

NUBAUSTAS KALĖJIMU 
JAPONAS KAREIVIS. 

Nubausti ir jo perdėtiniai. 

Tokyo, Vas. 25. — Japonijos 
užrubežinių reikalų ministeris, 
vice-grafas Uchida, pranešė, 
eia parlamente, kad del įvy
kio Vladivostoke Japonija su

kalbėdamas abiejų Turkų sro
vių xvardu čia vakar talkinin
kų konferencijoje pareiškė, 
jog abidvi srovi pripažįsianti 
talkininkų nuosprendį. 

Toksai Turkų atsinešimas 
padarė gerą Įspūdį j talkinin
kus konferencijoje. Pasibaigus 
sesijai Prancūzų premjeras 
Briand visgi pareiškė, kad 
Turkų reikalų galutinas nus-
tatvmas užims daug laiko. 

Bus pasiųsta komisija. 

Turkijoje įvairias problemas 
rišti talkininkai paskirs komi
siją. Toji komisija keliaus 
Smirnon ir Trakijon ir tenai 
ant vietos ištirs reikalingus 
sau daiktus, taigi kiek tenai 

[įvairiose vietose gyvena Tur
kų ir Graikų ir katrų kur y-
ra daugiau. 

Kuomet bus išrinkta komi
sija, tuomet talkininkai parei
kalaus* Turkų nacijonalistų ir 
Graikų pertraukti kovas. 

Bėki r Samy bey, nacijona
listų delegacijos pirmininkas, 
pasakė konferencijai, jog Tur
kai savo reikalavimus pare
mia Sevres taikos^ sutarties 
principais, taigi nacijonalė-
mis teisėmis. * 

J i s sakė, Turkai nori pasi
laikyti Smirną ir Trakiją, nes 
tenai Turkų gyventojų yra 
diduma. 

Prirodo dokumentais. 
susitaikiusi su S. Valstijomis A n g l u premjeras Lloyd Ge

orge paklausė tuomet nacijo
nalistų delegato, ar jis savo 
tvirtinimą gali paremti sta
tistikomis. Bekir atsakė, taip. 
I r jis tuojaus indavė konfe
rencijai įvairių statistikinių 
dokumentu, 

Tie dokumentai tuojaus bu
vo nukopijuoti ir kopijos in-
duotos Graikijos delegatams. 

I Šitų pirmininkas pasižadėjo 
duoti atsakymą į tuos doku-/ 
m e n t u s . 

Konferencijoje nebuvo sul-
tano valdžios delegatų pirmi
ninko Tewfik pašos. J is ser
ga. J į atstovavo Osman >pz-
ami paša ir Rechad paša. 

Ko Turkai nori 

Ucbida sakė, kad kareivis 
Toshigara Ogasawara, sargy
binis, kuris Vladivostoke nu
kovė Suv. Valstijų karo lai
vyno leitenantą Langdoną, ka
ro teismo buvo išteisintas, bet 
paskui nubaustas vienam mė
nesini kalėjimo už neteisingą 
teisme liudijimą. 

Kareivio pulko- oficierai: 
purkin. Horiuchi, majoras Is-
hikowa, kapitonas Tvuramoto 
i r l e i t e n a n t a s I m o t o n u b a u s t i 
nuo vienos savaitės Jigi vieno 
mėnesio kalėjimu už neatsa
komą padavimą reikalingi] 
instrukcijų kareiviui, stovin
čiam sargyboje. Nes kareivis 
nežinojo savo pareigų. 

Pirm kelių dienų Japoni
ja atsiprašė Suv. Valstijų ui 
tą įvykį Vladivostoke ir no
toje pranešė apie nubaudi
mą oficierų. Po to valstybės 
sekretorius Colby paskelbė, 
kad su Japonija pabaigtas 
reikalas tuo klausimu. I 

* 

pasilikti iš 1913 metų. Su Ar
mėnija — pagal padarytos su
tarties Turkų nacijonalistų su 
Xrmėnais mieste Frivaniuje.. 

Graikai turi apleisti Smir
ną ir .šita teritorija turi gry-
zti Turkijai. 

T,urkai stovi už liuosą vi
soms tautoms Dardaneliais 
plaukiojimą, už Konstantino
polio nepaJiečiamybę ir prieš 
internacionale -komisiją Dar 
daneliams. 

Stovi už mažumos teises. 
Reikalauja skaitlingesnės 

sau armijos i r karo laivyno. 
Reikalauja talkininkų apleisti 
Konstantinopolį. 

Pilnos nepriklausomybės fi
nansų ir ekonomijos žvilgs-1 

niais. 

Italai linksta prie Turkų. 

Tuos reikalavimų pareiški
mus Turkams užėmė skaityti 
pusvalandį; Po to talkininkai 
ėmėsi svarstyti paduotus rei
kalavimus. 

Anglų spauda eina prieš 
To r t a s . Sako, jų reikalavimai 
— tai tikras absurdas. Vadi
nasi, turi but atmesti. 

Prie Turkų reikalavimų pa
linkę Italai delegatai ir išda-
lies Prancūzai. Vieni ir kiti 
stovi už pertaisymą Sevres 
sutarties. Vieni ir kiti darbuo
jasi už tai, kad Graikai arba 
mažai, arba visai nieko nepel
nytų Turkijoje. 

SEPTYNIŲ ANGLEKASIU 
LIKIMAS. 

Duąuoin, UI., Vas. 25. —Ka-
thleen anglekasykloje, už pen
kių maljų į pietus nuo čia, pa
kilo gaisras ir užgriovė išėji
mą 7 darbininkams. 

Per 15 valandų penki bū
riai anglekasių pasimainyda
mi ardė išėjimą. I r nieko ne
galėjo padaryti. Dar vis kasa
masi. Bet jau neturima vilties 
nelaimingųjų išgelbėti. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
Paryžius. Tautų Sąjun

gos taryba vakar vakare pas
kelbė, kad ji aptarinti Lenkų-
Lieiuvių ginčus. Daugiau apie 
tai nieko nesakoma. 

DU POUCMONU NUKAUTA 
DUBLINE. 

. 

I 

Iš AMERIKOS 
KONFERENCIJOS. 

— — — * 

Turkai indavė savo reikala
vimus, kurie, imant trumpai, 
štai kokie: 

Europoje jie nori 1913 metų 
rubežių. Mažojoj Azijoj — ru-
bežių, nustatytų pačių Turkų 
su Arabais. 

Persijos šone rubežiai turi 

Washington. Vas. 25. — Ąr 
merikos Darbo Federacijos ne
paprastoje čia konferencijoje 
pareikalauta, kad prezidentas 
Wilsonas padėtų " v e t o " ant 
Winslow — Townsend biliaus, 
kuriuomi norima geležinkelių 
kompanijoms iš valdžios iždo 
duoti 600 milijonus dol. pašel-
pos. Nes, girdi, geležinkeliai 
karo metu taip daug nuken
tėję, kad jie negalį atsigaivin
ti be valdžios paramps. 

Darbo šalininkai kongreso 
atstovai paraginti sutruškinti 
tą bilių, jei prezidentas pa
dėtų " v ė j o , " * gi kongresas 
mėgintų išnaujo bilių pravąsti. 

Darbo konferencijos sako
ma, kad geležinkelių kompa
nijos yra veltteidės ir neger
biančios šalies įstatymų. 

Nutarta pakelti smarkią ko
vą prieš dolierinius plutokra-
tus, norinčius visur dirbtuvė
se įvesti "open shop ir tuo 
būdu sugriauti darbininkų uni
jas. -~ 

Darbo konferencija pagami
no darbo principų deliaraciją, 
kuri kuopJačiausia bus pas
kleista Amerikoje. Ta ibusd id 
•žiai svarbus -dokumentas. Pa
sakyta, kad darbininkai kovo
jo irJcovos už laisvę ir demok
ratiją, nežiūrint kuoaršiausių 
taisomų jiems^kliučių. Deklia-
racija rekomenduoja priemo
nes, kaip tą viską atsiekti. Nes 
šiandie Amerikoje darbas yra 
pakliuvęs tarpan dviejų neper
maldaujamųjų spėkų": iš vie
nos pusės kapitalistų plutok-
ratų, iš kitos — radikalų fa
natikų. Kaip vieni, ta ip .k i t i 
siekia autokratizmo. Nuo tų ir 
kitų reikia ginties visomis 
priemonėmis. 

Trys kareiviai nušauta Gal 
way apskrity. 

Dublinas, Airija, Vas. 2r>. —< 
Trys militariniai policmonai 
užpulta ir pašauta, kuomet 
jie buvo apleidę Dublino pilį. 

Du iš jų tuojaus mfė. Vie
nas, sakoma, pasveiksiąs. 

Iš pilies tuojaus išbiro bū
rys policmonų ir išvaikė susi
bėgusius žmones. Bet tų, kurie 
nukovė policmonų, jau nesu
rasta. 

Galway apskrity nukauta 
trys kareiviai.. 

Distrikto inspektorius Row-
land sužeistas, kuomet milita-
rinės policijos būrys buvo už
pultas ties Kelis. 

Milanas. — Italijos mieste 
Loreto Šventųjų Namų kated
roje gaisras sunaikino Pane
lės Švenčiausios paveikslą. Su 
paveikslu žuvo kelių milijonų 
lirų vertės deimantų. Paveik
slas buvo padirbdintas iš Le-
bano keidro. 

PLIENO KOMPANIJA MA 
ŽINĄ UŽMOKESNĮ 

Pittsbųrgh, Pa., Vas. 25. — 
Jonės & Laughlin Steel kom
panija paskelbė, kad su Kovo 
1 d. sumažinanti darbininkams 
užmokesnį 20 nuoš. Šiandie 
paprastiems 

Jacksonville, IU. — Chieago 
and Alton traukinį No. 10 ties 
East Quincy Junction, 111., 
praeitą naktį užpuolė plėšikai. 
Pastos vagonas atkabintas ir 
paimta registruotų laiškų. 

_ 

New York. — Erbert Boo-
ver apsiėmė ineiti Hardingo 
kabinetan, kaipo komercijos 
sekretorius. Bet pirm to jis 
pastate prezidentui-elektui są
lygų, kad tame departamente 
{\\v\ but atliktos svarbios re
formos. Spėjam*, tad, kad ir 
pačios šalies valdžios sistemo
je bus vykinamos reformos. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
/ ... . . 

NEITRALINJĖS ZONOS GY- GARDINO GUDŲ TAUTOS 
VENT0JŲ VARGAI. 

Kaifnas Raudamonys, Mer
kinės valse., 1920 m. Lapkri
čio mėn. pradžioj buvo praei
nančios Lenkų karuomenės 
padegtas: sudegė 16 namų. Da 
bar tas kaimas yra neitraiėje 
zonoje Lenkų okupuotoje pu
sėje. Žmonės, neturėdami žie
mos metu trobų, atsirado 'bai
sioj padėty. Negaudami iš Len 
kų jokios pagelbos, jie krei
pėsi į Varėnos miškų urėdiją, 
kuriai priklauso ir Raudamo-
nių apylinkės miškai, dabar 
okupuoti Lenkų, prašydami 
leidimo kirsti ir vežti miško 
medžiagą troboms atstatyti. 
Mūsų miškų^ administracija, ir 
norėdama, negali padėti rei
kalingiems pagelbos mūsų pi
liečiams. 

KOMITETO PROTESTAS. 

j 

VISUR p. CHARDIGNY 
RUPI. 

Ryg*- — Iš Maskvos pra
nerta, kad pietinėje Rusijoje 
pakylanti revoliucija prieš 
bolševikus. Iš Tiumeno apskri
čio, Siberijoje, pranešta, kad 
tenai pakilę valstiečiai prieš 

I bolševikus del rekvizicijų mai-
sto. 

I W 

kompanija- moka už «darbo va
landą po 46c. Paskui mokė
sianti tik po 37c. ; • 

Normaliais laikais kompa
nijos įstaigose dirba apie 25,-

Berlynas. — Hugo Stinnes 
savo laikrašty Allgemeine Zei-
tung paskelbė, kad nacijonalis
tų partija rengtasi pakelti re-

darb in inkams i V o l i l l c i j ą Vokietijoje. 

Gudų spaudos biuras prane
ša, anot Žydų laikraščių ži
niomis, Kontrolės Komisijos 
pirmininkas Chardigny lankę< 
vyriausiąjį Žydų rabiną Rabi-
novičių Vilniuj, ir kalbėdamas 

MŪSŲ TREMTINIAI GRY-
ŽTA. 

i 

000^ darbininkų. 

PERSIKRAUSTĖ AMERI
CAN EXPRESS KOPANIJAJ 

American Express kompani
ja Chieago per praeitus 50 me
tų ' turė jo savo ofisą po num. 
23 Monroe gat. Persikraustė 
po num. 32 No. Dearborn gat. 

ATVEŽTA SVAIGALŲ UŽ-
RUBEŽIŲ DIPLOMĄ 

TAMS. 

Boston, Mass., Vas. 25. -— 
Iš Europos čia atgabenta ne
maža kiekybė visokios rųšies 
svaigalų, skiriamų užrubežių 
diplomatams. Greitai bus pa
siųsta Washingtonan. 

Tremtinių ir belaisvių grą
žinimo skyriaus pranešimu, 
Sausio 27 d. atvyksta į Abe
lius 400 Lietuvos tremtinių iš 
Rusų. Be to, dar atvyko Lie
tuvos tremtinių ešelonas iš 
1200 žmonių, ne iš Petrapilio, 
kaip buvo manyta; bet iš 'Go
melio ir Smolensko. Su tuo e-
šelonu atvyko taippat kelioli-
kaNNmusų karo belaisvių iš- Ru
sų. 

Gardino Gudų tautos komi
teto rezoliucija, priimta Sau
sio 9 d. \ 

Gudų Gardino Tautos komi
tetas, gindamas tautinius ir 
teisinius Gudų reikalus, griež
tai protestuoja prieš vadina
mos Gardino Liaudies Rados 
pareiškimą, įteiktą Gardino ir 
apylinkių gyventojų vardu 
Laikinajai Vidurinės Lietuvos 
Valdomajai Komisijai, kur pa
reiškiama,-kad šio krašto ^gy
ventojai nori but prijungti 
Lenkams, o nelikti Vidurinės 
Lietuvos sienose. 

Gardino Liaudies Rada savo 
proteste pažymi, kad esant 
Gardinui Vidurinės Lietuvos 
sienos nebusią naudinga "Len
kų reikalams. Pats^faktas ro
do, kad Rada nėra visų gyven
tojų, o ypač Gudų tautas va
lios reiškėją, nes Gudų tauta 
neturėjusi ligi šiol galimybės 
pareikšti savo Valią. O del gy
ventojų noro patikrinimo, tai 
Gudaį gyventojai nėra pain
formuoti, kada ir kuriuo bū
du tas atsiklausimas buvo pa-
darvtas. 

Gudų tautos komitetas pa
reiškia, kad Liaudies Rada ne-plebiscito klausimu, paklau-

sęs, už ką ga lu t i imi \Mai UI- t n r i t e i sį ( ! u d l J . 85™**°" 
suosią, už prijungimą Vilniaus 
Lenkams ar Lietuvai. J tai 
Rabinavičius kategoringai at
sakęs: "Už Lietuvą." 

ORAS. — Išdalies apsiniau
kę' šiandie ir rytoj; maža at-

i mainą temperatūroje. 

VOS NEKRITO AMERIKO 
NAI TIPLISE. 

Bolševikų karuomenei gelbsti 
Totorai._ 

Konstantinopolis, Vas. 25.—. 
Suv. Valstijų karo laivo Bar-
ker, stovinčio Batiimo uoste, 
leitenantas Kerr ir vėliavinin
kas Curry Vasario 5 dieną vos 
tik nekrito bolševikų aukom 
mieste Tiflise. Jiedu tą dieną j 
v a k a r e m ė g i n o n u t r a u k t i že-
mvn raudonąją vėliavą nuo 
bolševikų konsuliato namų 
Tiflise. 

Abudu teJKau areštavo Gru
zinų policija. Dvi paras jiedu 
išbuvo kalėjime. Paliuosuotu 
pareikalavus amerikoniškam 
konsuliui Moser. 

Grūmota revolveriais. 

Kuomet jiedu mėgino nut
raukti raudoną vėliavą, bolše
vikų sargybos kareiviai tuo
jaus prišoko su revolveriais. 

nužudyti, jei ne Curry prašy
mas palaukti % i atvyksiant 
Gruzinų policijai. 

Gruzijos užrubežinių reikalų 
ofise pakilo susikrimtimas del 
to nuotikio. Bet konsulis Mo
ser^ abipusiai gražiai išaiški-
no^tą atsitikimą ir taip viskas 
pasibaigė be nieko. 

Abudu oficierų iš Tifliso 
tuojaus pasiųsta karo laivan 
Batume. Matyt, abiem teks 
stot i k a r o te i sman. 

Totoriai su bolševikais. 

Iš - užrubežinių pasiutinybių 
Gruzijoje gauta čia žinių, kad 
Gruzijos valdžia, pramatyda-
ma bolševikų puolimą ant Tif
liso, persikėlusi Kutaisan. 

Pagal naujausių žinių, bol
ševikai atmušti nuo Tifliso. 
Bet tą miestą iš rytinio šono 
veikiai imsią atakuoti subol-
ševikėję Totoriai. y 

Visos pasiuntinybės ir Tal
kininkų misijos iš Tifliso per-

PULK. CHARDIGNY IR VIL
NIAUS LENKŲ ASTO-

VAS. 

Ir gal *butų buvę ant vietos Į sikraustė J&tuman. 

"Straž L i twy" cituodamas 
Lenkų laikraščio "Gazeta Wi-
lenska" žinią: 

"Gautomis žiniomis, .pulk. 
Chardigny kreipėsi į " Kauno 
krašto politinį komisarą^ siū
lydamas pasiųsti į Kauną sa
vo atstovą tokiomis sąlygo
mis, kokiomis Mykolas Biržiš
ka yra Vilniuj. "Kauno kraš
to politinis komitetas" greitu 
laiku deleguos Okuličą " — 

Pabrėžia, kad Mykolas Bir
žiška yra nuolatinis Vilniaus 
miesto gyventojas, gyvenęs 
Vilniuj per visas politines at
mainas ir okupacijas, kaip 
toks aktingai dalyvauja Vil
niaus politiniam gyvenime, 
del ko nekartą jis, o ypač Vii-1 
niaus Lietuviai, turi nukentėt 
nemalonumų, niekeno deleguo
tas nebuvo ir, kiek žinoma, ne
manoma deleguoti. Laikraštis 
abejoja, ar Lietuvos valdžia 
sutiktų del delegatų. 

(vardu kalbėti apie jų siekimus 
ir norus, be to, Gudai gyven
tojai nėra dalyvavę tariamuo
se aktuose, kur neva ne kartą 
iškilmingai gyventojai reiškę 
valios prikergti Gardino srilį 
Lenkams.- Visi panašus aktai 
buvo daromi Cardino Lenkų 
organizacijų ir negali imt lai
komi visų gyventojų siekimų 
pareiškimu. Gudų tauta, kuri 
sudaro šių kraštų daugumą pa
vedė savo reikalus savo atsto
vams ir protestuoja prieš Liau 
dies Rados ; kalbančios Gudų 
tautos vardu pareiškimus. 

Gudų tautą ilgus amžius ne
šdama belaisvės pančius, vi
suomet sveikins tautos balsa-

|/vimą, kur ji galės pareikšti 
savo valią. 

Gardino Gudų Tautos Ko
mitetas reikalaus, kad laisvas 
gyventojų valios del valstybi
nio priklausymo atsiklausimas 
butų padarytas visoj Gardino 
sritv. i 

SENATAS PADAUGINA AR
MIJĄ. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Washington, Vas. 25. — Se
nato komitetas pagaliau Suv. 
Valstijų Jrmiįąr ateinančiais 
metais | | į | idino ligi 175,000 
vyrų ir priede armijos reika
lams paskyVė daugiau 31 mi
lijoną doiierių išlaidų.' 

Ate inanč i a i s ~ m e t a i s a rmi jos 
reikalams išviso išlaidų pas
kirta $362,214,800. 

PINIGU KURSAS, ~ 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Vasario 24 
buvo tokia pagal Merehants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių 

$3.87 
7.15 
3.65 
1.61 
1.61 
.13 
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U i a ' L V I Ų KATALIKŲ D1K5 RASTIS 

"DRAUGAS" 
PRENUMERATOS KADfA: 

CB3CAGOJ IR L i S I E N Y J B : 
$8.00 

Metų ..£*.*• 
SU V. V ALST, 

Metams . . . . r r . • • • • • • • ' • • 86.00 
Pusei Met i • • • • » : • •»'»"»sa *»®^ 

Prenumerata mokasi tškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dieno* 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti i iperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba idedant p in i rus 1 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PTOL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Ohicago. 

TeL Roosevelt 7791 

s ^a 
D R A U G A S 

« H 

Mašina Kalbeli »u 
Dusiomis. 

• . 

A.L.R.K. Federaci
jos Tarybos Narių 

Konferencija. 
Tame laike, kada ir didžiau

sieji Lietuvos prisikėlimo prie
šai su šiurpuliu jau įžiūrėti 
pradeda, kad Lietuvos prisikė
limas nebe miražas bet tikre 
nybė; 

Dabar, kada Lietuva apsi
gynimui gali jau nuo paskuti
niųjų užpuolikų įtempė visas 
savo pajiegas; 

Kada prieš Lietuvos akis 
stojo apgynimo savo ekonomi
nės neprigubirybės ir greites
nio atsikėlimo iš karo griuvė
sių sunkus problematai; 

Kada prieš akis stojo pla
čios kultūros darbas; 

Kada ir mūsų išeivijos gy
venime kįla vieni po kitam ak-
tuališkiausi gyvenimo klausi
mai, ar tai sąryšyje su Lietu
vos reikalais, ar tik mūsų iš
eivijos gyvenime, tame svar
biausiame gyvenimo momente 
kiekvienas tėvynės vaikas, kie
kvienas Lietuvis privalėtų į-
tempti visas pajiegas, kad 
kaip Lietuvos, taip ir mūsų iš
eivijos dvasinės ir materijalės 
gerovės ruman paskubėtų įdėti 
savo išgalių plyta. 

Iki šiol katalikai, kaip Lie
tuvoj, taip ir eia Amerikoj, į 
statomus Lietuvos nepriklau
somybės, laisvės ir gerovės ru-
mus įdėjo daugiausiai plytų ir 
darbo. Mes turi būti daugiau
siai ir galime. 

Tuos tai katalikus suorga
nizuotus į centraiines atskirais 
tikslais organizacijas ir susi
jungusius į vieną. Federacijos 
ryšį kviečia per jų atstovus-
A. L. R. K. Federacijos Tary
bos narius Chicagon į konfe
renciją, kuri prasidės Kovo 9 
dieną, 10 vai. ryto, Morrison 
•iešbutyje. 

Konferencijoj, atsižvelgus į 
dabartinius Lietuvos ir mūsų 
išeivijos reikalus bus nustato
mi budai pasekmingesnio tei
kimo paramos Lietuvai ir su-
bendrinimo takto Lietuvių ka-
4alikų visuomeninės akcijos 
srityje. 

Rods, negali būti abejonės, 
kad katalikai nepasigailės 
skatiko, o F. Tarybos nariai 
nei laiko padėti ant Lietuvos 
ir išeivijos gerovės 'aukuro — 
noriai atvykdami konferenci
jom 
sjp 

Kun. Jonas švagždys. 
A. L. R. K. Fed. pirm. 

Dėdami šitą gražų ir gerą 
kun. Lapelio straipsnį, mes 
turime prikergti ir pastabų 
ne tiek apie jį, kiek apie Edi
sono rengiamąją mašiną. 

Pirmiausia, tos mašinos dar 
nėra. Ne viskas tat išrasta, ką 
Edisonas išrasti norėjo. 1917 
m. jis smarkiai darbavosi 
norėdamas išrasti priemonę, 
kad nardančios laivės neken
ktų laivams. Tos priemonės jis 
neišrado. Tik Prancūzas, kata
likų kunigas Russel, išrado 
priemonę, kaip ištolo išgirsti 
prisiartinančią po vandenim 
plaukiančią laivę. 

Antra, nėra tikros žiniosr 
kad Edisonas tokią mašiną 
bando išrasti. P-nas Forbes 
paskelbė savo pasikalbėjimą 
su Edisonu, bet Edisonas nie
kam kitam nepatvirtino, kad 
p. Forbes 'o paskelbtasis pasi
kalbėjimas yra teisingas. Edi
sono nenoras kalbėti su laik
raštininkais apie spiritizmą 
galima kreipti ir vienaip ir 
antraip, bet patvirtinimo p. 
Forbes'o žodžiams vis-gi nėra. 
Todėl nėra nei aiškios žinios, 
kad Edisonas bando tą maši
ną išrasti. Todėl klaidas ir 
prieštaravimus v esančius p. 
Forbes'o rašte turime pris
kirti Forbes*ui, o ne Edisonui. 

Stambiausioji klaida yra ta, 
kad nedaro prigimties skirtu
mo tarp kūno ir dvasios. Šita 
klaida yra sena ir podraugiai 
nauja. Ji yra sena dėlto, kad 
apie 195-220 metus po Kris
taus Tertullianus, veikale "De 
anima" (Apie Dusią) rašė, jog 
dūšia esant kūnas. Ta pati 
klaida yra ir nauja, nes vie
nas dar tebegyvenantis Ber
lyne Vokiečh) mokslininkas 
tvirtina, huk dusia esanti vie
nas ypatingas narvelis, arba 
celiulė, kuris nemiršta nei vi
sam kūnui mirus. Netvirtinda-
mi būtinai visų narvelių, kuo
met įvyksta bendroji kimo 
mirtis, mes vis-gi sakome, kad 
žmoguje yra nematerijalė bui
tis vadinama dusia. Nei kokia 
mašina, nors ir jautriausia ne
gali pagriebti nematerijalės 
dūšios. 

Edisonas yra genijalis žmo
gus, bet tik elektrikos srytije. 
Teologijoje, t. y. Dievo apreik
štų tiesų srytije jis dar nie-
kuomi nei vieną kartą nepa
sižymėjo. Dusioms kalbinti 
mašiną negalima išrasti neži
nant dusių prigimties, o dusių 
prigimties ištyrimas yra teo
logijos mokslo dalis. Kaip tik 
to mokslo Edisonas nėra ban
dęs. 

Kun. P. Lapelis. 

Tarnai Edisonas Mėgina Išrasti Elek
trikui! Aparatą Susikalbėjimui 

su 
Antroji pusė devynioliktojo 

šimtmečio ir pradžia dvide
šimtojo pažymėtina yra ypa
tingais išradimais įvairiose 
mokslo srityse. 

Niekas nelaukė seniau ir ne
sitikėjo, kad bus galima žmo
gui oru skrajoti, kaip paukš
čiui. Niekas nesitikėjo, kad 
bus galima susikalbėti, ir tai 
net be jokios vietos, atstui 
esant viens kitam už kelių 
tūkstančių mylių. 

Žmogaus balsas ir mintis 
stebėtinu išradimu tapo ati
duota ypatingai mašinai, kuri 
tą balsą ir mintį kartoja kadir 
tasai žmogus butų numiręs. 

K a s ga lė jo t i kė t i s , k a d 
žmonės apskaitys dangiškųjų 
kūnų judėjimą, jų tolį viens 
nuo kito, jų didumą, jų at
mosferą ir t. t. 

Kinematografas arba juda
mųjų paveikslų aparatas už
laikys žmonių veidus, jų ges
tus, minties išreišką kadir jie 
bus senai-senai mirę... 

Patobulintasis mikroskopas 
atidengė mažyčių gyvūnėlių pa 
šaulį taip, kad vandens laše
lyje mes galime matyti milijo
nus visokių sutvėrimėlių, kurie 
turi judėjimą, jausmą, gyvybę. 

Išradimas garo, elektrikos 
ir pritaikamoji elektro-dinami-
ka padarė dideliausią pervers
me žmogaus materijaiiame gy
venime. Mašinos užėmė žmo
gaus rankų vietą ir šiandien 
delikačiausi daiktai vien tik 
mašinų yra daromi, o žmogus 
tik gelbsti mašinai savo pro
tu, it koks karalaitis. 

Užtat prisimena pranašo žo
džiai : " Viešpatie, kaip Tu iš-
augštinai žmogų, padarei jį 
mažą-ką žemesniu už angelus; 
garbe ir šlove apvainikavai 
j į!" (Ps. 8, 6) 

Rodos, to visko jau turėtų 
užtekti, .bet ne. Vienas genia
liausių šiais laikais vyrų Ta
rnas Edisonas pasakė, kad tie 
visi išradimai, jo paties pada
ryti ir kitų, tai menkniekis. 
Aš, sako, dabar sunkiai dir
bu del naujo išradimo, t. y. 
tokio elektrikinio aparato, ku
ris pagelbės žmogui susikalbė-

Pasmerkiamas 
Prancuzy Nu

sistatymas. 
P. B. Noyes pinu buvusio su 

Vokietija karo Su v. Valstijose 
buvo žinomas kaipo vienas žy
miausių industrijos žinovų. 
Tad* karo metu jis buvo pa
kviestas šalies kuro patvarky
mo ofisan. Paskui jis paliko 
karo industrijos tarybos na
riu. Kaipo toksai jis buvo pa
siųstas delegatu taikos konfe-
rencijon Paryžiuje. Tenai jis 
buvo paskirtas Suv. Valstijų 
atstovu Rhine (Reino) provin
cijos komisijom Tą Vokietijos 
provinciją šiandie okupuoja 
talkininkų karuomenė. Iš tos 
komisijos Noyes buvo atšauk
tas praeitos vasaros pradžioje. 
Sugryžęs Amerikon P. B. No

yes parašė knygą vardu 
"Kuomet Europa Laukia Tai-

PLATINKrre "DRAUGĄ. »• 

ti su mirusiaisiais, esančiai
siais aname pasaulyje". 

Tarnas Edisonas dabar yra 
74 metų. Jo gyvenimas labai 
indomus. J is gimė Vasario 11 
d., 1847 m., Milane, Ohio vals
tijoje. Jo tėvai, kuomet jis bu
vo 7 metų, persikraustė į 
Port Huron, Mich. Būdamas 
12 metų Edisonas dirbo stoti-
je Grand Trauk Railway kaipo 
vaikas-pasiuntinys. Taip-gi 
pardavinėjo laikraščius. 1862 
m. jis pirko savo sutaupytais 
centais mažą rankinę spaudi-
namąją mašinėlę ir leido laik
raštuką, vardu "Grand Trunk 
Herald", kurį skaitė apie 300 
gelžkel io dai tbinihkų. 

Tėvas leido jį mokytis tele-
grafijos ir Tarnas tapo telegra
fistu Mount Clemense. Bet 
jam tas darbas nepatiko. Jis 
mėgo daug skaityti, per tai 
negalėjo savo pareigų kaipo 
telegrafistas prideramai at
likti. Prarado vieną vietą, pa-
skui-kitą ir taip pasiliko ga
lop visiškai be vietos, feodžiu, 
tapo lyg koks valkata... 

Knygos, kurias jis labiau
siai skaitydavo, buvo apie 
visokius teknikos dalykus. 18-
64 m. jis išrado automatini te
legrafo atkartotoją. Būdamas 
Bostone išrado commercial 
stock indicator, kurį nupirko 
New Yorko kapitalistai už 
40,000 dol. Žinoma, neturtin
gam vaikinui ta suma atrodė 
didelė, bet išradimas buvo 
vertas-šimtą sykių daugiau, 
nes tas aparatas kiekvienoj bir 
žoje, kiekvienoj didžiulėj ban-
koj yra šiandien principahs 
dalykas. Jis paduoda žymiųjų 
firmų šėrų vertę, vadinas, pa
rodo pirklybos ir pramonės 
stovį visoj šalyj arba net IT 
visame pasaulyje kiekvieną 
valandą. 

Gavęs 40,000 dol. Edisonas 
atsistojo, taip sakant, ant savo 
kojų. Jis tuojau užsidėjo Ne
tvarkė, N. J. savo laboratori
ją — fabriką. Ten dienomis 
ir naktimis jis darė visokius 
tyrinėjimus, liejo iš įvairių me
talų visokius modelius ir tt. 
1876 m. jo sveikata labai su-

sss l . ' l -I 
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kos". Šitame veikale jis nuro 
do į visa tai, ką matęs ir ką1 Anot Noyes, Prancūzai 

girdėjęs pasibaigus karui su 
Vokietija. Ir priede išreiškia 
savo pažiūras apie okupuotę 
paminėtos Vokietijos provinci
jos ir Prancūzų nusistatymą. 

Noyes tvirtina, kad šiandie 
Prancūzų veikimas Rhine pro
vincijoje turi kituoanet Napo
leono diktuojamus siekimus. 
Tie siekimai — tai apvaldyti 
Europos kontinentą. Tie Pran
cūzų; žygiai, jei jie nebus su
stabdyti, sugriaus visą Euro
pos ekonominę ir finansinę 
struktūrą. Pasekmėje turės 
pakilti dar žiauresnis karas. 

Knygos autorius pažymi, 
kad toksaį Prancūzų nusista
tymas yra tikri nuodai, gi pa
ti okupuotė Rhine provinci
jos yra brutalė. 

Kol Amerika turėjo intako* 
Prancūzijos politikoje (o tai 
buvo karo metu, kuomet Pran
cūzams buvo pavojaus), tol 
Prancūzai buvo sukalba
mesni ir juose nebuvo perdi-
delio išdidumo, sujungto su 
keršiu prieš Vokiečius. Bet 
kuomet jie po taikos konferen
cijos buvo pastatyti ant kojų 
militariniu atžvilgiu, ir kuo
met Amerika atsišalino, juos 
pagavo nuodingas šovinizmas 
ir dar labjaus nuodingesnės 
svajonės. 

štai 

ko šiandie siekia: Suskaldyti 
į :io)is Vokietiją; įsteigti stip 
įų sau frontą Rhine provinci
joje; rytiniam Vokietijos šono 
1 enki ją padaryti militaristine; 
naujų įsiveržimų Vokietijon 

\ ersailleso taikos sutartimi, 
Prancūzams duota teisės Rhi
ne provinciją okupuoti pen-
kiol'Ką metų, Bet Prancūzai 
įsitikinę tos provincijos ne-
kuomet neapleisti. 

Pati okupuotė, sako Noyes, 
yra brutalė. Visi miestai pilni 
Prancūzų oficierų ir kareivių. 
Oficierai turi užėmę geriau
sius trobesius. Vokiečiams na
mų savininkams palikti tik už
kaboriai. Miestuose tvarka o-
kupantų rankose. Laikraščiai 
ir privatiniai laiškai cenzū
ruojami. Žmonės be pasportų 
negali apleisti "gyvenimo* vie
tų. 

Ir taip turi tsjsties penkio
lika ar daugiau -metų:? klausia 
autorius. Juk tai baisus daik
tas! 

Prancūziją šiandie gali su
laikyti nuo jos pragaištingojo 
galo tiktai neatmainomas e-
nergingas veikimas Amerikos, 
sako Noyes. Amerika turi do
vanoti Prancūzijai 1 savo pasko-
Jintus įpinigus. Kitaip ' laukįa 
p ragaišt is E urppą •ir iiaį&iiĮ 
Prancūzus. 

menkėjo. Gailoj}, po trumpų 
vakacijų Edisonas iš Newarko 
persikėlė į West Orange, N. Y., 
kur uždėjo didelę laboratoriją, 
duodamas darbo pačioj pra
džioj keliems šimtams darbi-
, ninku. 

Štai, pav., kaip kurie jo 
svarbus išradimai: elektrikinė 
lempa — 1879 m., fonografas, 
long distance telefonas, aero-
fonas, megafonas, kinetosko-
pas, storage battary automo
biliams ir daugybė kitokių. 

Tarnas Edisonas padarė 
daugiau kaip 1,000 visokių iš
radimų ir juos visus užpaten
tavo Washingtone. Tokiu bū
du jis tapo vienu iš didžiau
sių išradėjų visų amžių. 

Tas vyras, sakau, dar tebėra 
gyvųjų tarpe. Neveizint į se
natvę, į žilutėlius plaukus, jis 
dar tebedirba ilgas valandas 
savo laboratorijoje. 

Jis pasakė, kad visi išradi
mai, padaryti iki šiol, tai menk 
niekis. Jis dabar, sako, dirbąs 
sunkiai, norėdamas išrasti to
kį "aparatą", kuriuo butų ga
lima su mirusiaisiais kalbė
tis... Edisonas apie tą dalyką 
atsiliepia rimtai. P-nas B. C. 
Forbes, The American Maga
zine korespondentas, buvo pir
mutinis, kuriam jis išpažino sa 
vo sumanymą. 

P-no Forbes'o pasikalbėji
mas su Edisonu apie tą klau
simą tilpo minėtame žurnale 
praeitais metais Spalio įnėn. 

Edisonas tiki, kad žmonija, 
neveizint į tuos visus žymius 
išradimus, kuriuos ji turi, kol 
kas dar nežino nei milijoninės 
dalies apie dalykus, kuriuos 
ji mato, vartoja ir t. t. 

"Mes nežinome, sakysime 
nei to, kas yra vanduo. Mes 
nežinome kas vra .šviesa. Mes 
nežinome kas yra gravitacija. 
Mes nežinome kas yra elektri
ką. Mes nežinome kas yra ši
luma. Mes nieko nežinome apie 
magnetizmą. Mes turime pusė
tinai visokių hipotezių, tai ir 
viskas" — atsiliepė garsusis 
išradėjas, užsiminus korespon
dentui apie šių laikų žmonijos 
apšvietos stovį. 

"Būdami ignorantais apie 
apčiuopiamus žemiškus daly
kus, tuolabiau mažai tegalime 
išmanyti apie gyvenimą, kuris 
seka po mirties" — sprendžia 
Edisonas. Taip vadinamasis 
spiritualizmas ir budai jo pri
taikinimo esą nonsensas. Bet, 
sako, apšaukti visus "mediu
mus ' ' apgaudinėtojais butų 
gal ir neišmintinga. Žmogaus 
fantazija yra galinga. Imagi-
nacijai smarkiai veikiant, 
"mediumai" gali atsirasti to
kiame proto stovyje, kuriame 
jiems gali atrodyti lyg su 
"dvasiomis" kalbą... 

Edisonas prisipažįsta, kad 
klausime susisiekimo su miru
siaisiais turi visiškai skirtin
gą pažiūrą, negu spiiitualis-
taį. Išradėjas entuziastiškai 
apreiškė korespondentui savo 
paslaptį: "Nuo tūlo laiko da
rau bandomus išrasti aparatą 
įsitikrinimui, ar galimas yra 
susisiekimas su mirusiais, ar 
ne". "Jeigu, sako, pasiseks1 

tas padaryti, tai pasiseks ne 
okultizmo ar misticizmo keliu, 
bet moksliškomis priemojnėmis. 
Jeigu tas, ką mes vadiname 
personališkumų^ egzistuoja po 
mirties, ir jeigu- tasai perso-
nališkumas trokšta susisiekti 
su mumis., kurie esame dar kū
ne ant žios žemės, tai tuomet 
gali būti išrastas dviejų ar tri
jų rusių aparatas ir susisieki
mas butų lengvas. Vieną tokių 
aparatų jau aš dirbu ir pikiuos 
nelabai ilgai trukus* jį ;užbaig-
i i ) * * • ' ' * • 

Šeštadienis, Vasaris Ž6, 
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"DRAUGO" KNYGYNE f 
Galima gauti Šios 

MALDAKNYGES 
Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 Ę 
Ramybė Jums (kailio apdar..) 2.50 Ę 
Ramybė Jums (audeklo apd.| 2.00 | 

Šios maldaknygę* formatas y ra 5%x3%. Puslapių tur i 9§8, bet ne = 
stora, nes spausdinta an t plonos popieros. Joje y ra įvairių įvairiau- = 
siu maldų. ~"% S 

S * • • • S 
I hSBll 1 
I Aniolas Sargas — juodas apd $1*25 E 
| Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. '. 1.75 | 
1 Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 | 
E Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd 1.75 E 
| Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su E 
E paveikslėliu ant apd *.. 1.75 E 
E Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd. . . . . . . 1.50 | 
| Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. if'pd. . . . . . . 1.00 Ę 
I Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 | 
= Aniolėlis * — juodais apdarais 1:50 E 
E Aniolėlis — juodais apdarais * 0.75 E 
S Šios maldaknygės yra nedideles. Turi beveik po 300 puslapių. E 

§"" Spauda aiški. = 

_ Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 | 
§ Pulkim ant kelių 2.50 1 
| Pulkim ant kelių 2.00 = 
| Pulkim ant kelių 1.85 = 
| Pulkim ant kelių 1.50 | 
E ši maldaknyge yra Siek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų = 
E įvairumas priguli nuo apdarų. E 
I Maldų Knygelė 75c. 1 
E Maldų Knygelė 50c 
E Užsisakydami adresuoki te : 

1 "DRAUGO" KNYGYNAS 
E 2334 So. Oakley Ave. Chicago, 111. = 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiinl 
— I . . ' I - ,3 
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M® MUZIKA 
• ^ K ( 7 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 
g B££THOVEMO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas . • 
I Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d.. 1920 m. • 
fj Mokinama įvairiu muzikos šaky. Užsirašyti galima bile kada. Z 
• 3259 South Halsted Street Chicago, 111. \ 

I Telefonas Boulevard 9244 • 

» t V . 

FARMOS. 
Kam nusibodo fabr ikantams ver

gauti, pirkite farmas nematysite be
darbiu. Tamstų gyvenimas bus užtik
r intas an t visados. Amerikos, piningai 
stovi augsčiausia ųž viso pasaulio, 
taip pa t ir žeme brangsta ir bus bran 
gi. Dauguma žmonių nori pirkti far
mas bet nežino k u r ? Geriausia yra 
pirkti naujoj Lietuvių Michigano Ko
lonijoj kur galima gyvent nevartoda
mas nei svetimtaučiu kalbos mes t u 
r ime lietuviškas draugystės, parapi 
jos, mitingus, balius, pikninkus ir 
lietuviškus turgus. Visoj Amerikoj 
kitos tokios vietos nerasi, mūsų t a r 
pe randasi labai tur t ingu farmerių 
kurie turi savo žemdirbystės, maši
nas, malūnus ir t. t. Reikalui prisiė
jus nereikia kreiptis prie svetimtau
čiu. Pirki te nuo savųjų o ne nuq,agen 
tu. šv. Antano* Draugystė j au 3 Ineta i 
kaip pardavinėja farmas ir visi kurie 
per ją pirko džiaugiasi. Agentai ku 
r i e ateina daugiausia j s tubas ir siu
to jums aukso farmas tų sergėkitės 
nes nuvažiavus bus visai kitaip. Pas 
kui nesakykite kad agentas apgavo 
ant $1000 a r daugiau o taip labai 
daug a t s i t inka 

Norėdami platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo adresu: 

KAZ. DAUNORAS, 
Box 7 Custer, Mich. 

mes ant šios žemės turime, 
pasilieka be jausmų, be judė
jimo, tai aparatas, kuris turės 
pajiegų į juos tinkamai atsi
liepti, jų prisilytėti, bus be, 
pasekmės. 

" Priešingai gi, jeigu išradi
mas bus pasekmingas, pada
rys dideliausią sensaciją... 

(Pabaiga bus.). 

>r. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 50S3 

Valandos: — 8 iki 11 U ry to : 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio 

NAUJA MUZIKA. 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir , 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 1© iki 13 r y to : 1 lkl 4 
po p lo t f iki 9 vakare. 

. » > p « i i • 
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TeL Yards 6666 
Dr. V. A. 

Drover 8448 
ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Ohlrargaa Ir 

SMS & Halsted 8*. 
Valandos: 10—12 i i ry to 1—3 ir 
6—8 vaka r r Ned. 19—13 11 ryto. 

..-

( i 
• 
S 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis Gydytojas i r Chirurgas j 

Peoples Teatro N a m e 
1616 W. 47tn Str . TeL BouL U 
Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl K 

| i k i 12 ryte. 
Res. 2914 \Y. 43rd Street 

_ Nuo ryto iki pist . I 
pTel. McKJnley 263 | 

% • • • • • • ! • • 

Linksma pažymėti, kad triu 
su ir rūpesčiu gabaus muziko Į 
A. Aleksio, šiomis dienomis 
padidėjo mūsų muzikos litera
tūra šešiomis puikiomis daine
lėmis. Keturios dainos para
šytos vienam balsui su įspū
dingai išpintu pijano pritari
mu, o dvi — mišram chorui, 
tinkančios koncertams, ypatin
gai: "Mes gryšim ten.' ' 

MUHŲ solistai ir chorai, ku
rie jautė muzikoje didelę 
spragą, dabar turės kuomi 
papildyti tuos trukumus. Ma
lonu butu, kad "pas kiekvieną 
muziką>ir dainininką šie veika
lai rašiusi, tuonii'j^aragįnJUBie 

*• ii '• »* * * * * * * * * i r ^ » * 

DR. G. M. GLASER 
Ofisas 8149 So. l iorgaa St. 

Kerte 32-ro 8L, f M f g p y ra 
SPBCIJAUSTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi earo-
nlSkų lūrų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
lkl S po pietų, auo 4 Iki 8 Taisa
us vakare. 

Nedėllomis nuo » lkl I po 9993, 
Telefonas Ya«0» 46f 

v 

" • » 

.1 f 

ItlIlHIIIIIUIHIIIHIIiUHIlItlIlIlIHinilHllfl 
Bes. 1139 Independeuce Hlvd. 

Telefonas Von Buren 294 

DR. A. A. R9TH, 
Husas Gydytojas r i Chirurgas 
Special is tas Moteriškų, Vyrtikų 

va*«# Ir vis« oaroaiskar I** 



\eš enis, , A 
asans 2 frftati&sš 

_ 

Mu • • • ui • • • • • • • • mmmmmmmmmmmĘfmmm^mmmmm m m m mm^mmmm • • w > w 

Į LIETUVIAI AMERIKOJE 
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CLEVELAND, OHIO 

Iš L. L. P. stoties susirinkimo. 

dį, kad čia ne koksai nepap
rastas vakaras, bet, ot, šiaip 
sau susirinkimas. Prasidėjus 

Vasario 11 d., S. m., Lietuvių P a r a m a i sudainuota tautos 
salėje buvo susirinkimas Lie- h l m "«f • * • • * • * h™»* įu 
tuvos Laisvės Paskolos Sto
ties. Senoji valdyba išdavė 
raportą, kad L. L. Bonų par
duota už apie $48,000.00. Iš tų 
yra neišmokėtų apie $6,000. 
Clevelando kvota buvo $90,-
000.00. Clevelandiečiai yra 
duosnųs. Jie nesigaili aukų 
Lietuvos reikalams, bet bonų 
permažai yra išpirkę. 

Išrinkta nauja valdyba bu
siančiai paskolai varyti: pirm. 
— J. Urbšaitis, pagelb. M. J. 
Šimonis ir J. Versiackas, imt. 
rast. — A. Zdanys, pinig. rast. 
— J. Kuzas ir J. Bleizgis, i i 
dinin. — St. Zaborskis ir J. 
Januška, L. L. Pask. susiva
žiavimai! J. Januška. 

Naujai valdybai linkėtina e-
nergingai darbuotis Lietims 
naudai. 

Dr. Alseikos prakalbos. 

Vasario 13 d. Lietuvių salo
je kalbėjo dr. Alseika. Raibė
jo dviem atvejais. Pirmam at
vejyje priminė apie Liet. ne-
prigulmybės paskelbimą, apie 
Vilniaus Lietuvių vargus, kuo
met jį užėmė Lenkai. 
Kad gavus daugiau aukų, tai 

nelietė Lietuvoje veikiančių 
partijų, (nerodė savo tikro tik
slo), vien tik pasakojo apie 
Lietuvos padėtį. Pertraukoje 
rinkta aukos, kurių sumesta 
apie $202.00. 

Antru atveju kalbėjo apie 
Lietuvos valdžią, bei jos vei
kimą. Čia nuolat gyrė "Vals
tiečius Demokratus" ir norė
jo, kad katalikai pirktu 
"Varpo* B-vės šėrų. Užsimi
nęs apie Krikščionių Demokra-
tų partiją sakė, buk ji yra 
stipriausia. Demokratų par
tija, t̂ akė, esanti tiesioginė. 
'4 nekovoja prieš t i kė jimą'' 
(f) ir t. t. Vėliaus ragino užsi
rašyti " Lietuvos Ūkininką'' 

K. Baranauskas. Daugiau to
kių vakarų. 

Vakarą linksmino p. Simona 
vielų muzika. Gražiai laiką 
praleidęs jaunimas linksmai 
išsiskirstė, pilnas gerų įspū
džių. Linksmutis. 

ir pirkti "Varpo serų. 
Dr. Alseika sakė: "aukos 

bus Vilniaus atvadavimui". 
Bet kalbėdamas netyčiomis iš
tarė: "Reikia tverti "Valstie
čių Demokratų'' skyriai Vil
niaus srityse." Iš to aiškiai 
matoma, kad jo renkamos au
kos gali but ne Vilniaus atvada 
vimui, o stiprinimui socija-
listų partijos. Krikščionims 
demokratams (katalikams) 
reikia apsižiūrėti, kam gali 
būti naudojami jų pinigai. 
Sakinys "Vilniaus atvadavi
mui' yra kiekvienam bran-
gus. Bet tą gražų sakinį gali
ma pavartoti kitiems tikslams. 
(Čia nekalbu apie Lietuvon 
Misijos atsišaukimą, o tik apie 
pavienius kalbėtojus, kaip Dr. 
Alseika). 

Remti katalikui socijalistų 
partijas, tai tas pats, kaip 
pirkti siūlų savo priešui, kuris 
nuvijęs virvę tykotų pirkikui 
užnerti ant kalno. 

Katalikai turėtų teikti viso
kią paramą tik Lietuvos Vals
tybei ir per Tautos Fondą. 

J . HL-S. 

Kitas mūsų koresp. rašo: 
Liet. Gynimo Komitetas čia 

buvo surengęs prakalbas dr. 
Alseikai ir skelbė, kad tą diė-
uą bus paminėta ir trijų metų 
sukaktuvės nuo paskelbimo 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Užgiriu tokius darbus, nes ir 
pats esu rėmėjas Lietuvos lai
svė j vienok noriu padaryti po 
rą pastabų. 

Svetainė nebuvo išpuošta, 
todėl aUilanku>iani darė išpu

vo laikomos ant scenos Lietu
vos ir Amerikos vėliavos. 

Po to sekė prakalba. Katbė 
tojas nupiešė praeities Lietu
vos vargus ir priežastį Lenkų 
puolimo ant mūsų tėvynės. 
Bet neiškentė neužgavęs nei 
Krikščionių Demokratų parti
jos. Pirmoje prakalboje, prieš 
aukų rinkimą, dar šiek tiek 
bepartyviai laikėsi. Bet antro
je kalboje, kada jau aukos 
buvo surinktos, aiškiai matėsi 
vienpusiškumas. Jis vienoje 
vietoje gyrė tikėjimą, kitoje 
mėgino įžeisti. Kalbėdamas a-
pie Lenkus vienok nepasakė, 
kad Lenkijos valdžios viršūnės 
yra bedieviškos, masoniškos, 
kad Pilsudskis yra ne Lenkas, 
bet Lietuvos dvarininkas, so-
cįjalistas, taip-pat ir Zeligovrs-
kis. 

Sakė, kad Vai. Dem. partija 
yra geriausia, nes dedanti 
pastangas, kad bolševikai ne
užimtų Lietuvos. Kaž kaip bu
tų išėję dr. Alseikai, jei butų 
reikėję prirodyti, kiek katali
kų jaunimo yra Lietuvos armi
joj ir kiek tokių pažiūrų, kaip 
p. Alseika. Socijalistai laisva
maniai nėjo liuosnoriais ginti 
tėvynę, kada ją buvo užplūdę 
bolševikai ir Vokiečiai, ne kiek 
jų yra ir kare su Lenkais. Bet 
užtat socijalistai ir laisvama
niai pirmutiniai yra užimti vai 
džioje pačias geriausias vietas. 

Kalbėtojas save vadino 
liaud. demokratu. Reiškia, kad 
jis yra tokio plauko, kaip mū
siškiai sandariečiai-buržujai. 

Publikos buvo daug, aukų 
surinkta virš porą šimtų dol. 
Kadangi rengimo komitetą su
darė vienos partijos žmonės 
(sandariečiaį), tai neteks suži
noti, kur ir kokiems tikslams 
tos aukos bus sunaudotos. 

Vakaras užbaigtas be tautos 
himno, tai atrodė lyg be galo. 

Lapelis. 

LIETUVOS PREKYBOS IR 
PRAMONĖS BANKAS. 

SIOUX CITY, IOWA. 

Vasario 8 d. (Užgavėnių va
kare) vietos jaunimas buvo 
įrengęs pasilinksminimo va
karėlį parapijos svetainėj, ku-
rin buvo pakviestas ir klebo
nas kun. M. Kolvekas. 

Prieš vakarienę vakaro ve
dėjas S. Simonavičius papra
šė klebono atkalbėti maldą . ir 
po to prasidėjo užkandis. Per 
vakarienę visi šnekučiavos ir 
juokavo. Buvo pasakyta daug 
kalbų ir iškelta klausimų apie 
Lietuvą ir jos likimą. 

Susirinkusieji neužmiršio ir 
Lietuvos našlaičių. Po vaka
rienės vietos T. F. 74 skyriaus 
rast. J. Rasimas pasiprašė ve
dėjo, kad duotų jam šį-tą pasa
kyti. Jis kalbėjo apie dabar
tinį Lietuvos padėjimą ir ba
daujančius tėvynėje mūsų naš
laičius, prašydamas visų susi
rinkusių, kas kiek išsigali, su
dėti jiems aukų. Sumanymas 
užgirtas ir aukojo: 

Kun. M. Kolvekas ir J. Ra
simas po $5, 

S. M. Simonavičiai $2., ir 
Kaz. Baranauskas $1.50. 

Po $1 dol.: M. Kolvekas, A. 
Juodelis, A. Simonavičiutė, A. 
Petronis, A. Biržetienė, S. Gie-
čis, A. Baltranas, P. Adamo-
nis. Smulkiais sumesta $2.50. 

Viso $24. Dėkingi bus Lie
tuvos uaglaičiai tiems, kurie 
sunkioje valandoje juos šelpia. 

Šio vakarę* įrengimu/ dau£ 
pasidarbavo pp. A. Petronis ir 

NUODAI. 
1 " i 

( P r i s i ų s t a i š A r a . R a u d . K r y ž i a u s ) 

Yra labai svarbus dalykas, 
kurio plačiai ir nuodugniai čia 
negalime išdėstyti, bet varto
jant nors šiuos nurodymus ne
kartą galima išgelbėti žmo
gaus gyvastį. 

Daugelis žmonių yra tos nuo
monės, kad žmogui užsinuo
dijus vėmimas yra geriausias 
pagelbos būdas. Tai klaidinga 
nuomonė, nes daugelyje atsi
tikimų vėmimas yra labai pa
vojingas. Užsinuodymo reika
le viskas priklauso nuo to, 
koki nuodai buvo vartojami, 
nes ne visi nuodai reikalauja 
vienokių gyduolių. 

Jeigu nudegė burna ir lupos, 
tai ženklas, kad vartota labai 
stiprus rūgšties nuodas (ži
banti tepylai ar kitokia rūgš
tis) arba alkatinis nuodas 
(šarmdruska, potašius, šar
mas, amonija). Tokiuose atsi
tikimuose vėmimas neturi bū
ti vartojamas. Atsitikime, ka
da žmogus užsinuodija rūgš
ties nuodais, alkalinis prieš
nuodis (kalkės, amoni jos spir
itas, šaukštukas vandens stik
le), dvianglerugštė druska turi 
būti vartojama. Atsitikime al-
kalinio užsinuodymo, rūgšties 
priešnuodis (citrina, uksusas, 
pusiau su vandenim) arba ape
lsinų rūgštis turi -būti naudo-
• 

jama. 
Pirmiausia priešnuodžiu tu

ri išplauti burną, paskui po 
truputį išpalengvo gerti. Už 
kokio pusvalandžio ligonis tu
ri gerti aliejaus, arba išplaktos 
su miltais grietinės, arba iš
plaktą piene kiaušinio balti-
mą. 

Jei žmogus užtrokšta~rugš-
ties ar alkaliniuose durnuose, 
^atgaivinimui vartojamas tas 
pats būdas, tik, vietoj plauti 
burną, reikia užpilti priešnuo
džio ant skepetos ir duoti Ii-* 
goniui uostyti. 

Matant, kad burua ir lupos 
neišgedę ar nenudegę ir neži
nant koks nuodas buvo varto
jamas, tai atsargiausia duoti 
vaistą, kuris priverstų ligoni 
vemti, kaip tai garstyčių šil
tam vandenyje, paskui alie
jaus ar piene su miltais (mai
šyto, arba išplaktą piene kiau-
v - • 1 1 i • 

sinio baltimą. 
Fosforu užsinuodijus reikia 

duoti gerti stiprios arbatos. 
Narkotiškam užsinuodyme rei
kia vartoti stiprią kavą. 
Karboline rūgštim užsinuodi

jus reikia vartoti alkoholį ar
ba alkoholinio gėrimo pirmiau 
išplovus burną, tada išpaleng
vo gerti, paskui aliejaus (cas-
tor) arba karčiosios druskos. 
Žaliais miltais (Paris Green) 
užsinuodijus reikia išplauti 
burną muiluotu vandenim ir 
gerti aliejaus ir amoni jos spi
rito (šaukštuką stikle van
dens). 

Visuose tokiuose atsitiki
muose reikia kuogreičiausia 
šaukii gydytoją. Bet iki gydy
tojas pribūva, šie nurodymai 
turi būti vartojami. 

VALDYBA DRAUGYSTES 
ŠV. ANTANO. 
VVaukegan, 111. 

GRAND RAPIDS'O LIETU
VIAMS. 

JUOZAPAS MARGELIS 
"Draug©:: Agentaa persikėlė 

į naują vįaty 509 W. Leonard St. 
N. W, Ten jis turi krautuvę au 
įvairiais daiktais. Patarnauja ga* 
viįieįBtįko^čhi 

1 į Li*CUva. 

(Pabaiga.) 

g. m. Rūgs. 30 d. No. 31775, 
paaiškinę dalykų stovį mes 
reišikėme p. Finansų Ministe-
riui savo nusistebėjimą del to, 
kad p. Vileišis, žinodamas ir 
turėdamas žinoti padėtį Lietu
voje, oficijaliai kartoja Ame
rikos Lietuvių "finansierių" 
leidžiamas paskalas apie ta
riamąjį nesąžiningumą Lietu
vos bankų ir apie Amerikos 
Ljetuvių nepasitikėjimą jais. 
Iš suvažiavimo protokolo ma
tyt, kad p. Vileišis kartais žo
dis %žodin kartoja suvažiavusių 
Amerikos Lietuvių "finansie-
rrų" šmeižto žodžius ant Lie
tuvos bankų, pataria surašyti 
suvažiavimo protokolan visas 
kalbas ir "priduotus faktus", 
pasižadėdamas "protokolo ko
piją pasiųsti atatinkamoms 
Valstybės įstaigoms reikalo 
nuodugniam ant vietos ištyri
mui ir, galimas daiktas, kri
minaliai akcijai prieš kaltinin-
kus." 

Vadinasi, p. Vileišis, vietoj, 
kad nuraminus perdaug jau 
užsivariusius " finansierius'9 ir 
tarus autoritetingą tiesos žodį, 
dar užpila vandens ant jų ma
lūno. Reikalų-gi Lietuvos Val
džios, kurią p. Vileišis atsto
vauja, jis nesugebėjo apginti, 
nors nesykį susirinkusieji reiš
kė jam ir Lietuvos Valdžiai 
nepasitikėjimo. Pavyzdžiai: p. 
Bagoeius, kalbėdamas apie 
Valdžios įstaigų patarnavimą 
pinigų persiuntime, sako: 
"Atsižvelgiant į tokius faktus, 
neužginčijamus faktus bjau
riausio apsileidimo ir nekom-
petentiškumo, ar gali Ameri
kos Lietuviai bankieriai sekti 
patarimus gerb. Vileišio ir 
kuh.i Žiliaus, kuriuodu pataria 
naudotis Lietuvos Valstybės į-
staigų patarnavimu? "p. Jo
nas Strimaitis sako" is patyri
mo žinome, kad iždinės ir-gi 
nesirūpina greitu pinigų adre
satams pristatymu, ir praeina 
savaitės ir mėnesiai kol pini
gai iš Kalino ateina į kaimą. 
Skundai žmonių siuntusių pi
nigus per Lietuvos Atstovybę 
Amerikoje yra liudininkais 
šio fakto"... Kito išėjimo nė
ra, kaip tik mums patiems ru-
pinties pinigų parceliacija Lie
tuvoje" ir tt. Kaip tai pava
dinti, kad ne išreiškimu pilno 
nepasitikėjimo Lietuvos Val
džiai ir jos Atstovybei Ameri
koj, ir iš protokolo nematyti, 
kad mūsų Atstovybės nariai 
butų mūsų Valdžios prestyžą 
apginę. Pastebėtina taip pat, 
kad Atstovybės nario p. M. 
Viniko kalba nieko nesiskiria 
savo stilium ir turiniu nuo 
kitų "finansierių" kalbų. 

Dabar visa aišku. Kad pada
rius gerą biznį; sumanyta 
steigti Amerikoje drauge su 
žydais "Clearing House,> — 
centralinį banką, kuris tarė* 
tų būti Baltic States Banke, 
New Yorke. Šitas bankas yra 
Atstatymo B-vės bankas. Kau
ne turi būti to banko skyrius. 
Kaip jau buvo sakyta, pagal 
sumanymo, šitos įstaigos turė
tų but centru netik Amerikos 
Lietuvių finansinio veikimo ir 
centrų jų susisiekimo su Lie
tuva, bet ir centru, per kurį 
eitų visi piniginiai reikalai 
Lietuvos žmonių ir Valdžios 
jų santikiuose su Amerika. 

Visam šitam sumanymui ke
lią pastoja Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Bankas, su kuriuo 
yra labai sunki konkurencija, 
kadangi tai yra labjausia išsi
šakojęs Lietuvos bankų, prade 

Pirmininkas, A. J. Sutkus, 1317 
So. Victory Str. 

Vice-Pirm., S. Keliotis, 1002 S. 
Victoria Str. N. Chieago. 

Nut. Raštininkas, J. P. Bukan-
tis, 1339 S. Victory Str. 

Finansų Rast., B. Mačiulis, 
1329 S. Lincoln Str., 

Kasierius, P. Kapturauskis, 
1321 S. Victory Str. 

Kasos Globėjai: 
1) P. Kasdalevičia, 1017 Eight 

Str. 
2) J. M. Leskis, 1329 S. Jack-

son Str. 
3) J. Naujokas, 1430 S. Pres-

cott Str. Į 
Knygius, P. Rumšą, 902 Eight 

Str. 
Maršalkos, K. Stulginskis, 1320 

S. Victory Str., ir J. Šimulynas, 
1333 McAlister Ave. 

Organo Užiurėtojas, K. Burba, 
1416 S. Prescott str. 

Vėlavos nešėjas, S. Urbonas, 
911 Eight Str. 

Draugystė Šv. Antano, laiko sa
vo susirinkimus, kas pirmą nedėl-
dienį po 8-tai dienai kas mėnesį, 
pirmą vai. po pietų, Lietuvių sve
tainėje, prie 9-tos ir S. Lincoln 
gatvės, "VVaukegan, 111. 

/ = = M M 

Baltijos AmerikosLinija 
. 42 Broadway New York City 

1 
-

TIESI Kelionė Be Persėdimo U NEW YORKO Per LIBAVĄ Arba 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS 

l L I E T U V A 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pačto laivai išplaukia: 
S. S. "OTUAMIA" Kovo 4 S. S. "POLONIA" Kovo 30 
S. S. "ESTONIA" Kovo 16 J S. S. "UITUANIA" April 18 

Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
K. EEMPF, General Western Passengcr Agent 

120 North JLa SaUe St., Chieago, Illinois. 
• m 

European American fiureau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTARIJUŠAS 
Real Estate, Paskolos, Insurinal 

Ir tt. 
809 W. 35th St., Kamp. Halsted St. 

Tel.: Boulevard 611 
Vai.: 9 iki 6 kasdiena 

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki S po pistų. 

BRIGHTON PARKO LIETU 
VIAMS. 

Nebūkite Be "Draugo" 
"Draugą" dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose: 
F. ŠIMKIENĖ, 

4358 So. Fairfield Ave. 
KRUKAS BROS., 

3353 So. Rockwell St. 
BUOIUNAS, 

2900 W. 40th Str. 
J. ŽOLYNAS, 
4063 So. Maplewood Ave. 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo • ryto iki 9 vak. 
Seredomls nuo 4 l is 9 vakarą . 
4718 SO. AJSHLAJfD AVESTOS 

arti 47-t<M Gatvės 

Dr. I. L MAKARAS 
Lictuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
Tai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Residencija: 10538 Perry Ave. 

Tel. Pullman 342 

JjTel. Canal 6222 g 

| DR. C. K. CHERRYS % 
•j IilETCVIS DENTISTAS 
$2201 West 22-nd & So. Leavitt S t J 

Chieago 
•(Valandos: 9:30 A. M. to 12 K . 2 

1:00 P. M. to 8:00 P. M. o? 

^""""".""BIEŽI""""! 
I J I E T U V I S GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Canal 6222 

• • • 
PTel 

Res. 3114 W. 42nd Street 
T e l ^ M c K i n l e y 4 9 8 8 " 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos ir 

Kompozicijos 
2021 N. Western Ave. 

Chieago, 111. 

J. P. WAITCHEES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashlaad Ave. 

Tel. Yards 1053 
Dien. Room 518—159 N. Oalrk St. 

Tel. Randolph 3507 
} • • • • • » » » • • » • • • • • • • • • » • • , 

Telef« Pnllnuui SfiSl 

Dr. P. P. ZALLTS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Michigan Avenae 
Bo—tend, I1L 

VALANDOS] U 9 ryto iki • 
si. Pullman 842 ir 1180. 

fc«iti 

į e to leisti.šaknis Aiueri-

E'oHel ^ū&įjmtluiiac: 

GERA PROGA. 
Pasinaudokite. 

Parsiduosiu savo visą biznj. krautuvę 
tr spaustuvę, taippogi stubos daiktus. 
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj 
Lietuviu, Lenkų ir Anglų, su kuriais 
yra daromas' biznis ir išdirbtas per 20 
metų. Priežastis mano pardavimo, pa
ti mirė ir aš turiu išvažiuoti j Lietu-
vąvą užimti ukę. Kas nori, turėti ge
ra biznj ir dar prie to išmokinsiu 
drukoriško darbo, koliai išvažiuosiu. 

Kas nori ir žino, kas tai yra biznis, 
ateikite arba atsišaukite sekančiu 
antrašu: . • 

T. P. KRItANAUSHAS 
137 So. Main St. Shenandoah, Pa. 

(GAVĖNIA) 
Štai ir gavėnia uiumis ateina 
NeJkurie žmones maistą per

maina ^ 
Su batą, Sereda o ir Pėtnyčia 
Praleisk „be mėsos pabandyk 

tyčia 
Ir gaspadine ten bus pagyrta 
Kad ir be mėsos gardžių iš

virta 
Pirkę ruginiu iš mūsų miltu 
Prikepkit gardžiu bandeliu 

šiltu 
Oi, kaip tai gardu rupi duo

nele 
Net kvepia eystu rugiu duo

nelė 
Vaikučiai prašo savo mame

les 
Kad neaplenktu ir jų daleles 
Kad rupios duonos kas diena 

keptų 
Ant riekės stogai medaus už

teptų. 
Čysta medų ir tikrai čystu 

ruginiu miltų siunčia į visas 
vValstijas tik pareikalaukite 6 
prisiųsim ir jum. Adresuokit: 

M. WALENČIUS, 
119 Washington St. 

Hart Michigan. 

dalykas, reikia šitas bankas 
diskredituoti, jej jau negalima 
jo visai užmušti. Tokį tikslą 
turėjo minėtasai" "suvaaiavi-
mas" ir taip reikia suprasti da 
lyvavusių tame suvažiavime 
^finansierių'/ kalbas ir^užme-
timus mūsų Bankui. \ 

• • • • • • • • • • » « » » « « i n t « « » T ] ) 

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

Tel. Canal 2118 
10 ryto iki 8 vakare Valandos 

Gyvenimas: 

Tel 
n 

2 8 1 1 W . 6 3 r d S t r . 
Prospect 8466. 

gTelefonas Boulevard 9189 2 

\ DR. C. KASPUTIS \ 
g DENTISTAS 
* 3331 South Halsted Str. 
2 Valandos: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. 

Tel. Kandolph 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. La SaUe St. 

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 
Panedėllais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

SpecijaUstas 
•DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGTjS 
sValandosnuo 10 iki 12 išryto; nuoB 
P2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:80B 
(vakare. Nedėliomis 10 kii 1 

Telefonas Drexel 2880 

VALEI 

R. M. S. P. 
Europą 

DvisavaiUni "O" Laivai 

NEW Y0RK-HAMBURG 
Sustojant 

Cherbourjr ir Soutliampton 
ORBITA Genulio 21—Liepos 2 
OROPESA Birželio 4-Liepos 15 
ORDINĄ Birželio 18-Liepos 30 
1-2 ir 3-čios*' Kl. Pasažieriams 
Che Kova! Mail Steam Packet C. 

117 W. \Vashington Stfect 
Tel. Dearborn 1367 

Arba prie Tikietų pardavėjų. 

DRESMAKLVG 
COLLEGES 

8205 S. Halsted, 2407 W. Madisoi 
1850 N. Wells St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. < 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais.^ 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-< 
eikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 1643 
SARA^PATEK, pirmininkė.* 

\\\W hone Seel"v 74^^ 
utL L M. FEINBERG 

Gydo speoijaliai visokias vyrų 
moterų lytiškas l i g ų 

2401 Madison Str., kampas Wes-
tern Ave., Chieago 

Valandos: 2—4 po piet r—9 vak. 

g V. W. RUTKAUSKAS g 
• 
I ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty!: 
Į 29 South La SaUe Street 

Kambarls 324 
Telefonas: Oentral 6399 

I • 

S 
I 
S 

I 
Ii 

Vakarais, 812 W. 33rd S t 
Telefonas: Yards 4881 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIfj 

f VISUOMET TURĖK OMENĮ JE 
Kad mūsų nauja krautuvė pripildyta puikiausių 

anksiniu ir deimantinių Medų, auksinių ir paauksuotų 
laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, karolių 
ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. 

rJPurime gramafonų rekordų, rožančių, 
kryželių ir kitų reUgijinių dalykų, ta-
vorų užtikriname prekę prieinama. 

J. VVENCKUS 
Laikrodininkas 

I4et; pr«gfoos ir ! 5 ^ V 3327 So. Halsted St. Chieago, m s 
Pramonės B^rOtas. JMIt,M|,nnl||ln,,,ii,,niiMiiiiiiiiitiiiMiiiittMiMiiniiNiiiH"Hiiimiiiiiiiiii!iHiiiiHHnT 
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D R A U G A S Šeštadienis, Vasaris 26, 1921 
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UBBANAJ 

! 

North Side Turner Hali 
v -- 820-828 No. Clark Street 

a 
Dviakte Operettė 

Muzyka W. Blys-Herbert, Sulietuvino P . Bukšnaitis 
— • 

— Stato Scenoje r ^ 
i - \ 

Chicagos Liet Vyčiu Apskričio Choras 

1 Nedėlioję, Vasario-Febr. 27,1921,8:00 vai, vak. 
i fiiifliiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiii ffiiiiiiifttitiiii«iiiiiiiiiiiiiiiffiiitifiitiifiiiitifiiiiiiiiiiiiififiiiiiiifittfiiiitiimi 

A. S. POCIUS, Vedėjas 

| Bertramas Lacey, Jonas Ramanauskas 
§ Kunigaikštis Toblytum, Justinas Balsis 
I Vincas Anicetas Šlapelis 
| Sylvc * s' Ona Pocius 
| Elze . . V Zopija Žukauskaitė 
| Arabele Zopija Mastauskaitė 

Araminta . . . . : . Elena Jovaišaitė 
Jole Stefanija Lauraitis 
Mole Viktorija Volteraitė 
Dole * . . . . . . . Juozapma Rimkai te 
Raulas Nikodemas Kūlis 

Resižorius Justinas Balsis. 

CHICAGOJE. 
LAIŠKAS REDAKCIJAI. 

^mm*m» 

MISIJOS ŠV. JURGIO BAŽ UKĖ PABLUDĖLIAMS KRI 
NYČIOJE. MINALISTAMS. 

Sekmadieny, Vasario 27 d. I Cbieagoje pakeltas sumany-
Šv. Jurgio bažnyčioje (33rd i r . nias įsteigti pabludėliams kri-
Auburn Ave.) per sumą (10:30 ; minalistams ukę. Nes patirta, 
ryto) su kryžiaus procesija kad Chicogoje/žymi dalis pab-
prasidės misijos, kurios baig-! Indėlių kriminalistų teismų 
sis Kovo 6 d., 7 vai. vakare, baudžiami mirtimi ir ilgu ka-
Pamokslai ir pamokinimai bus Įėjimu, 
rytais ir vakarais. Tokioms kriminalistams, sa-

' _ . . . koma, ne vieta būti kalėjime, 
Per tas nepaprastas misijas . ,. , . . . . 
„ v. . , . , , , kur iie negali but pataisomi, bažnyčioje pas duris bus klau

simų dėžutė. Kas turi kokius 
tikėjimo dalykuose abejojimus, 
galės parašyti ant poperos ir i-
mesti dėžutėn. Misijonorius va 
karais atsakinės ir išaiškins. 

negali pasveikti.. Sako, nerei
kia juos bausti mirtimi, bet 
Įsteigti likę ir tegu jie ten djr-
ba stiprioj priežiūroj. 

Pabludėliai kriminalistai tu
rėtu but visuomet laikomi to Misijas laikys tėvas Alphonsas , . : , . • . „ _ i : „ ^ „ ^ 4 „ _ . , . J r i kioie ukeie ir nepahuosuo. a-

Pasijonistas. . ' , ... ,• • .v, r . 
Mokyklos svetainėje, VyKu "ZZ^'^Jnimo," rimo ir 

tapusio išmėginimo, nors 
jiems ir pasibaigtų tos baus-

pirirti visokių dvasines jtaL m ė g , a i k a s Y pa* neturėtu but 

kambaryje bus galima nusi 

pos knygų, knygelių ir visokių 
devocijonalų, kuriuos bažny-

kriminalistai paliuosuojami 
šiandie iš kalėjimo be žinios 

čioje per misijas pašventins t e i s ^ 0 k t l r i s j u o s y,.n n u t a , 

des. tėvas misijonorius. 
Visus kviečia 

Kun. M. L. Krušas, klebonas. M A T Ė S T S U PREZIDENTU 
ELEKTU. 

TŪKSTANČIAI DALYVAVO 
REINBERGO LAIDOTU. 

VĖSE. 
Chicagos sveikumo komisi-

jonierius Dr. Robertson parvy
ko iš St. Augustine, F^a., kur 

Buvo priešaky visa miesto m a t M s n p p e zkl«itu-elektu. 
vaiayoa. Kai-kurių nuomoniaujama, 

Vakar palaidotas mirusio kad ar kartais Dr. Robertso 
Cook apskrities komisijonie-; nni nepažadėta kokia-nors vai
rių' pirmininko Reinbergo la- diškoji vieta. 
vonas. 

Laidotuvėse buvo tūkstan
čiai Cihcagos įžymių piliečių 
ir politikų. Kiekviena miesto 
gyvenimo šaka turėjo savo o-
ficijalins atstovus. Buvo tei
sėjų, advokatų, verteivių, ma
joras Thompsonas su savo pa
lydovais, miesto tarybos nariai 
ir daugybė kitų. 

Gedulingosios pamaldos už 
mirusio dusią buvo Šv. Grigo-
riaus bažnyčioje, Bryn Mawr 
ave. ir No. Paulina gat. 
PAVOGTA $5,850 BONDSŲ. 

Iš Mrs. Ella Howard namu, 
2150 W.» North ave., pavogta 
$5,850 Armouro & Co. bondsų. 

Mrs. Howand sakosi, kad tai 
jos visas turtas, sutaupytas se
natvei. 
APIPLĖŠTA RESTORANAS. 

Aštuoni plėšikai užpuolė res
toranų po num. 1464 Indiana 
ave., ir išnešė $230. 

GAISRAS BANKOJE. 

Franklin Trust and Savings 
bankoje, 35 gat. ir So. Michi-
gan ave.y vakar buvo pakilęs 
gaisras nuo susiglaudusių e-
lektros vielų. 

Pora bankos darbininkų pri-
troško durnų. Bet laiku išgel
bėta. 

Bet jis nesisuko. 

MIRĖ FIELDO MUZIEJAUS 
DIREKTORIUS. 

Vakar mirė Fieldo gamtos 
istorijos muziejaus direktorius 
F. J , Skiff, eidamas 70 metus. 

ENDEKAI VIENI ' 'VAL
DYS.' J 

Lenkų partijoms Vilniuje 
susiginčijus, sugriuvo Abra-
mavičiaus valdžia. Jos vieton 
gen. Zeligowskis paskyrė nau
jų valdomųjų komisijų tokia : 

me sustatė: pirmininkas gen. 
Mokrzanskis, teisingumo de-
part. Achmatovič, vidaus — 
Pivockis, žemės ūkio ir miškų 
— Liudkevičius, finansų — 
Maleckis, prekybos ir pramo
nės — Sopa, maitinimo — Al. 
Babianskis (juirior). Nerado 
kandidatų švietimo ir susisie
kimo departamentams. 

Užsienių reikalų departa
mentas panaikintas, jo reika
lai pavesti politinio skyriaus 
karo vado kanceliarijos žiniai. 
Panaikintas taippat darbo ir 
socijalinės apsaugos departa
mentas pakeistas karo apskri
čio vadovybe, i * Rzeczpospoli-
t a " pranešimu švietimo dep. 
direktoriaus vieta pasiųlytap. 
Lichtorovičiui, kurs sutikęs ir 

Praeitą, parą Chicagoje pa-į jau vaduojąs iš Varšavos į 

Dras Rutkauskas Grįžta 
Chicagon. 

Laba i gerbi amo j i * * Draugo ' ' 
s Redakcija! 
Su geru upu pareiškiu, kad 

Vasario mėnesio pabaigoje, 
jei Dievas mano žingsnius lai
mins, tikiuosi būti Chicagoje 
ir su gerbiamąja ^Draugo* ' 
redakcija pasidalinti viso me-
toLietnvojė buvimo įspūdžiais. 

Lietuva visomis jiegomis 
ruošiasi savąją nepriklauso
mybę apginti nuo Prancūzų, 
Lenkų ir kitokių klastų. 
Lietuvai Amerikoje gyvenan

čiųjų Lietuvių piniginė pagel-
ba dabar labiausiai reikalin
ga: Lietuvos Valstybei, " Gy
nimo Komitetui, ' ' "Geležiniam 
Vilkui", Saulių Sąjungai, 
Krašto Apsaugos Ministerijos 
Sanitarijos Skyriui — sužeis 
tųjų kariškių aprūpinimo ir 
gydymo reikalams, i r pavar
gėlių, senelių i r našlaičių ap
rūpinimui — nors h milijonais 
auksinų apdovanotų visas į-
vardintasias įstaigas, nebūtų 
perdaug. Lietuva stoja atvi-
ron kovon prieš Prancuzų-Len 
kų sudėtinę galybę. Visi — 
tikri Lietuviai pasišvęskite 
Lietuvos nepriklausomybės ap
gynimo reikalams — pirmu
čiausiai pinigais. 

Su tikra pagarba 
A. K. Rutkauskas, M. D. 

Girdėjome, kad daktaras 
jau esąs Chicagoje — Red. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU. 
KOLONIJŲ. 

NORTHSIDIEčTAI KVIE
ČIAMI ATSILANKYTI. 

vogta 9 automobiliai. [Vilnių. 

L. V. 5 kuopa ir parapijos 
choras Vasario 25 d., 8-tą vai. 
vak. rengia atsisveikinimo va
karėlį gerb. klebonui Tėvui 
Meškauskui, k u r o apleidžia 
mūsų parapiją. Tame pačiame 
vakare tikimasi sulaukti ir 
naujo klebono kun. Baltučio iš 
Chicago Heights. 

Todėl visi šv. Mykolo Ark. 
parapijos parapijonys kviečia
mi atsilankyti. Vakarėlis bus 
pamargintas gražia programa 

Kviečia L. V. 5 kp. ir par. 
choras. 

J . Rumšaitė padeklamavo 
"Vilnius" . Solo pijami pas
kambino Z. Jesaitė. 

Antrą prakalbų apie Lietu
vos padėtį pasakė O. Karpavi
čiūtė. 

• 

Toliau paeiliui pijano §olo 
skambino: S. Žilviįiutė, H. O-
verlingaitė ir Ona Freitikaitė. 

Trio " E i n a garsas nuo rube-
ž iaus" padainavo soprano J . 
Bražinskaitė ir M. Paznokai-
tė, o alto O. Karpavičiūtė. Pi
jami pritarė J . Budreckaitė. 

Solo smuikavo Ona Jova£ 
saite. 

Po to solo pijano skambino 
J. Budreckaitė. 

"Leiskit į tėvynę" solo pa 
dainavo Z. Jurgaičiutė. 

Ant galo " K u r banguoja 
Nemunėli s " *sol o padainavo O. 
Karpavičiūtė. Ja i akompanavo 
viktorolas. 

Po to O. Auš kaina i tė visus 
prijuokino monologu "Poni 
Kukošienė' \ 

Visais žvilgsniais programa 
pasisekė. Visos mergaitės savo 
užduotis pagirtinai atliko. 

Labai malonu matyti, kau* čia 
gimusios ir augusios mergaitės 
neužmiršta savo brangios tė
vynės, bet didžiausia garbė pri 
klauso mūsų gęrb. Seserims 
Kazimierietėms už tokį išlavi
nimą ir įkvėpimą lietuvystės. 

Šitą pavyzdį lai ima visos 
mųs mokyklos. Norėtųsi pama
tyti i r daugiau panašių pro-
gramų. 

Lai gyvuoja Šv. Kazimiero 
-

nis padainavo kelias daineles. 
Publikai labai patiko. 

Po to kalbėjo p. Nausėdienė,. 
"Mot. Dirvos1 ' red. Apie mo 
teris ir tautų, o J. Būdžius pa 
deklemavo eiles, V Geležinis* 
Vilkas. ' ' Tame tarpe buvo rin
kimas aukų. Paskui icalbėjo p. 
V. ^Stulpinas, "Lithuanian 
Sales Corp. Ch. aps. vedėjas, 
ragindamas visus prisidėti 
prie esamosios Lietuvių ben
drovės perkant jos šėrų., 

Solo J . Balsis ir A. Berec-
kaitė, pijanti pritariant P. 
Petkutei, gražiai padainavo. 

(Pabaiga bus) 

REIKALAUJA 
Reikalingas tuojaus atsa

kantis vargoninkas. Alga $75. 
Atsišaukite pas 

Kun. E. V. Grikis, 
396 Church Street 
New Britain, Conn. 

REIKIA lietuvių pardavėjų. Yra 
nuolatinė vieta tikram žmogui, kurią 
gali pasakyti tiesą pertikrlnimo bu
de. Turi turėt pardavėjo sugabumus. 
Mano ypatiška pagelba, privers prie 
pasisekimo ir užtikrinimo tuojau. 
Nereikės laukti komišino. Bus ap
mokama pilnai kas savaitė. Tąl ne 
yra Real Estate arba Insurance. At
sišaukite tarpe 9 ryto iki 4 po pietų. 

18—22 K. Van Bnren St. 
3-as floras. Matyklt 

MH. ROWNir. 

Akademija. Alumnė. 

SKRYBELU DIRBĖJOS 
Prityrė, gera mokestis — darbas 

pastovus" per visus metus. Atsišaukite; 
RIGHTMAN & KATZ 
127S MiHvaukee Ave. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO 
MYBĖS ŠVENT* SV. KAZ. 

AKADEMIJOJ. 

s Vasario 16 d. Šv. Kazimiero 
Akad. auklėtinės iškilmingai 
paminėjo Lietuvos šventę, ar
ba trijų metų sukaktuvės nuo 

Paminėjimas Lietuvos nepri
klausomybės šventės. 

Vasario 16 d. Federacijos 
skyrius surengė vakarą pa
minėjimui trijų metų sukaktu
vių nuo paskelbimo Lietuvos 
nepriklausomybės. Publikos 
priėjo pilna svetainė. , 

Pirmiausia kun. J . J . Ču-
žauskas, vakaro vedėjas, daly
vaujantiems ap vaikščiojime 
perskaitė telegrama pasveiki
nimą nuo kun. Ig.Ailbavičiaus, 
kuris, telegramoje sakė, auko
ja $25 Lietuvos gynimui (kun. 
Tg. Albavičius tą dieną buvo 
išvažiavęs su reikalais). 

' P o to mokyklos vaikučių 
choras, vedant J . Balsiui, pa
dainavo Lietuvos himną ir ke
letą kitų patrijotinių daine
lių, o J . Būdžius, šešių metų 
vaikutis, padeklemavo eiles. 
Paskui kalbėjo kun. prof. P. 
Bučys. J i s trumpai nupiešė 
tarptautinęLietuvos padėtį, jos 
pergyventus ir dabartinius var 
gus. 

ANT PARDAVIMO. 
Namas 6 kambarių su trimis kam

piniais lotais. Lietuvių apgyventa^a-
pylinkė. Graži vieta, šalimais Mar-
ąuette pafko. Turi but parduota tuo
jaus. Atsišaukti pas patj savininką. 

Mr. RUDOLF, 
2524 W. 69 St. Kaiup. Maplewood Av. 

• • ! 

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION 

. 
Per Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo du mili

jonų keturis šimtus penkiasdešimtis tūkstančių, 
devynis šimtus keturiolika auksinų atsiųstų per 
mus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos 
pasiuntė per mus į Lietuvą tris milijonus septynis 
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, de-
vyniasdešimts penkius šimtus. 

. 

KODĖL? 
. 

Parsiduoda Vaistinė. Puiki proga 
Lietuviui arba Lenkui Vaistininkui. 
Didelis pelnas. Gera priežastis parda
vimo. Ilgas leas'as. 

Pašauk Cicero""*!) m 

ANT RANDOS. 
2 kambariai del ofiso labai pato

gus daktarui arba kokiam kitam biz
ni uj. Atsišaukite: 

10737 S. Mlchtgan Ave. 

9B 
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pasiskelbimo nepriklausoma. 
Programos vedėja buvo Anas-i Po kalbai p-lės S. Butnerai-

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo akUvlul yra EATO-
NIO. Prašalina visus" - nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptiekorins. 

i 

\ Ti 

Dėlto, kad Lithuanian Sales Corporation (Lie
tuvių Prekybos Bendrovė) : 

1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos 
kursą imdama tik mažą dalį u i savo darbą. 

2. Greitai pasiunčia. Pinigų paduotų persiunti-
, mui neužlaiko, bet tuojaus perlaidą išduoda 

kurią pats siuntėjas pasiunčia Lietuvon. 

3. Greitai išmoka. Turi savo skyrius Kaune, 
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose, 
Liepojuje ir Vabalninkuose ir tiems kurie 

, negali ateiti patįs atsiimti pinigų, tai pa
siunčia paštu iš Kauno. 

1 - / 

4. Saugiai siunčia. Dar nėra nei vienas skati
kas prapuolęs siunčiant per mus. 

AR NE LAKAS-
Ir Tamstai siųsti savo mmiąems Lietuvoje pini

gų ant pavasario? Ar ne laikas pradėti siųsti per 
įstaigą, kuri yra suvirs dviejų tūkstančių Lietuvių 
nuosavybė? 

Rašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųstu-
me savo kursų, tada sulygink su kitais. 

Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu: 

Lithuanian Sales Corp. 
414 West BroaoVay, 

Boston 27, Mass. 
Arba į mūsų skyrius: 

CHICAGOJE, 3249 South Halsted Street, 
WILKES-BAERE, 300 Savoj Tkeatre Bldg. 

tazija Freitikaitė, kuri pir
miausia pakvietė visus sugie
doti Lietuvos himną. Pijanu 
pritarė Juzepina Budreckaitė. 

Po to pirmų apie tų Šventę ir 
Lietuvos jaunimų prakalbų pa
sakė Z. Jurgaičiutė. 

\ 
» 

tė ir V. Volteraitė išpildė du
etų, pijanu pritariant P. Pet-
kiutei. / 

Po to programoje buvo p. 
Saboniai, pasižymėję dailini-
kai. P. 7Sabonienė išsmuikavo 
keletu kompazicijų, o p. Sabo-

DR. S. MIKELIS 
IJETUVI8 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oflaas ir Gyvenimo vieta 

8352 South Halsted Street 
Aat Tirftaus Uniienai State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12-ryte; nuo 
S iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 rak. 

Nedėliomis nuo 19 iki ;. 
Tftlefona* 

S. D. LACHAW1CT 
LIETUVYS GRABORIL 8 

Patarnauju laidotuves* kopl|1au«ia. Bai
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
busit* užganėdinti. 
9S14 W. SSrd FI. Chloago, UI. 

Tel. Oanal Sltf 

• DIDŽIAUSIA LIETUVIU ČEVERYKŲ 
S KRAUTUVE S0UTHSIDEJ 
* Vyru rudi i r juodi ėeverykai vtliausiM 
B mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
U pilna eile moterų čeverykų 
| nuo $5.85 iki $14.00. 

VIGTOR SHOE STORE 
£ 4719 S. Ashland Av. Chicago • 
Ii 

STPAKr 
IO MELBA 

- / J i e ' L ; g s 

IO* 
STRAKHT 

12 
5IZES 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvninko— Bet Jetea 
krautuvninkas neturi—raiyk »««•»» 

L LEWIS C1GAR MFCCaNoradUl 
Uigeat ĮndgMĮĮdtrit Cįjar Factory nitu Vfcrid 
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