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Amerika Reikalauja Sumažinti KALBA UŽ ATVIRAS DU-
RIS KINIJOJE. 

Karo Laivynus H 

Per 10 Metų Neturėtų But Dir
bami Karo Laivai 

Japonijai reikalinga ekonomi
nė egzistencija. 

Amerika Pasiųlo, Kuri Šalis 
Kiek Gali Turėti Karo Laivų 

VVASHINGTON, lapkr. 14. | mas, kiek kuri sali* gali tm-
— Pereitą šeštadieni čia ati- rėti aeroplanų. 
daryti ginklavimosi sumažini
mo konferencija. 

Konferencija apims ginkla
vimosi jurose sumažinimo ir 
tolimu Ryty klausimus. + 

Visi visų trijų valstybių di-
-dieji karo laivai, kurie turė
tų palikti, išvardinti vardais. 

Apie Praneijos ir Italijos 
karo laivynus valstybės sok-

T_ . . . . . . . , retonus pareiškė, kad tas 
Konferenciją atidarė valsty- . . . , , ,. , 

T. klausimas bus pakeltas k»n-
«J i š 

WASHINGTON, lapkr. 13. 
— Japonų tauta tikrai yra 
nerangi emigruoti toli už savo 
šalies sienų, pasakė guberna-
torius Inouye iš japonų valsty 
bosv bankos, apkalbėdamas 
klausima: " K o nori Japonija 
ekonominiu žvilgsniu V' atsi-
nešime j x vietos nusiginklavi
mo konferenciją, kurioje jis 
yra vienas iš pirmųjų delega-
tų. 

'i-Kaip* tai istoriškai jau į-
rodyta," kalbėjo žymiausias 
Japonijos autoritetas finansi
niais ir ekonominiais reika
lais, tiesiog tuščias daiktas 
mintyti, kad mūsų žmonės e-
migruotų į kitas žalis. 

PRANCŪZAI KONTRO
LIUOSIĄ TURKŲ ARMIJĄ. 

dų. Bet kuomet šiandie Japo
nijos gyventojai atbudę paste
bėjo tikrąją situaciją, nema
nau, kad turėtų atsikartoti LONDONAS, lapkr. 12. 
senos klaidos. Anglijos vyriausybė painior-

J^Ekonominis Japonijos vei muota, kad prancūzų su tur-
kimas turi but pakreiptas ne kais nacionalistais padarytoja 
tiktai ten, kur galima išleisti slaptoje sutartyje turkai pra-
namie pagamintus produktus, ncuzams leidžia pererganizuo-
bet labiaus ten, kur tauta gau- ti ir kontroliuoti ne vįen tur
tų savo ekonominei egzistenciškų žandarmeriją, bet ir visas 
jai užtikrinimą. Įmilitares spėkas, s į 

*'Japonija taigi nieko kita. Čia valdiškose sferose la-
nenori, kaip tik įgyti sau eko- bai stebiamasi, idant prancu-
noininę egzistenciją, neskriau- zai turėtų, taip atkakliai per-
džiant kitų iautų. įžengti sutarimą' nedaryti jo-

krų atskiriu sutarčių su bu-
BOLŠEVIKAI IEŠKO KAPI- vusiuoju abelnuoju sąjungi-

^ TALISTŲ. 'ninku priešu. 

\ 
Vokietija Gali Išsisukti nuo 

Kontribucijos 
PROGA. 

Mėgina gelbėti savo ekonomi
nę padėtį. 

Mūsų gyventojų skaitlius 
'kas metai priauga apie 600,-
000 žmonių./ Kad tuotarpu 
maisto produkcija neina di-

bės sekretorius Hughes. 
. . . . , — i IK- *• ferencijos bcgiu. 
kalbėdamas paskelbė suvazia-. A . . Atidarvmas su kalbomis tę-vusiems valstvbių atstovams . • _ . , ' sėsi apie pora valandų. Po vis-
Amenkos-pasiūlymus. , , 1 , i , , . .. 

r kam paskelbta, kad sekant: m , 
• Susitarti per sekančius ,le- ^ ^ ^ , a p k , . ,-„, <>>» * * «« š v e n t o j , ska.t-
šimtį metų nestatydinti naujų | p o s e k r . į u g h e s k a ] h o H s u 

karo laivų, u/.a.esti laivų sta- k o n f e r e n c i j o s delegatais 'bavo 
ty.linin.o programas, gi pra.lė- K n p a ž h l d i n t a s p r e zklentaa H«r 
tus statvdinti laivus palikti .•„..„. 

1 dingas. 
taip kaip jie šiandie yra su-j P r ( i z i < l e n t a s kalbėdamas pa
laikius darbus, sakė valsty-. ^ . ^ ^{Q k o n f e r e nci jos svar 

liun.i. Artinasi laikai, kuo
met pramisti visiems nebus 

1 

ROMOJE STREIKAS AT
ŠAUKTAS. 

MASKVA, lapkr. 14. — Ži
nomas bolševikų valdžios fi
nansinis ekspertas ir agentas į 
Litvinov iškeliavo Svedijonsu ! R O M A ' I a P k r ' 1 4 ' 
kokia tai slapta misija. 

Tečiau yra žinoma, kad jis 
darbuojasi bolševjstinę Rusiją 
sutaikinti su pasaulio kapita
listais. \ 

Bolševikai paragavo savo; 
n ,. • . *. •• • , Baxter-Stewart Motor Com-
klastingojo rojaus. Šiandie vi-1 

- Čia 
po kelių dienų atšauktas ge-
neralis streikas. Streiko pasek-
mės: 5 žmonės nužudvta ir 

9 

daugiau 100 sužeista. 

SMARKT MOTERIŠKA.! 

VOKIETIJA NAUDOJASI Kad išvengti bankrutijimo 
nelaimės, diplomatai ir indus
trijų vedėjai paduoda tris 
projektus: 

1. Trims metams morato
riumas. 

2. Internacionalis kelių mi-
liardų kreditas Vokietijai. 

3. Revizija taikos sąlygų. 
Iš tų trijų bile vienu pro

jektu butų galima išgelbėti 
Vokietijos finansus. 

Moratoriumas reiškia per 
trejus metus neimti iš Vokie
tijos jokios kontribucijos ir 

BERLYNAS, lapkr. 14. — 
Kuomet pasaulio didžiulės va
lstybės ^Vashingtone turi, kon
ferenciją su tikslu panaikinti 
karus ateityje, Vokietija pa-
galiau ima pilnai suprasti, ką 
tai reiškia pralaimėti karę. 

Čia atvyko sąjungininkų at-
pildymO komkjfa, kuomet vo
kiečių finansai visai nupuolę)skolų. Vokiečiai tikisi tokiu 
žemyn. T a komisija gaminasi laikotarpiu susitvarkyti, kad 
trumpoj ateity iš Vokietijos paskui vėl butų galima mokė-
išgauti vieną miliardą auksi- ti karo kontribuciją, 
nių markių karo kontribuci- Gi jei sąjungininkai nesu
jos, tinka su tuom projektu, tai te 

Tečiau Vokietija" rodo, kad g l l skolina Vokietijai pinigų. 

salima. 

bės sekretorius. bą ir paragino delegatus pa-
Tasai karo laivynų siiniaži-»^uiarbi»ti žmonijos gefov r. 

nimo pasiūlymas paliečia tik- N e s k a r a i kaskartas darosi 
tai tris valstybeą: Suv. Valsti- ' v i s biauresni su savo naiki-
jas, Angliją ir Japoniją. įnančiomis pasekmėmis" taip, 

Apie Praneiją nėra kalbos, kad laikas butų panaikinti ka-
Nes ji ir be to turi mažą ir r u s Panaikinus karus butų di-
menkos vertės karo laivyną. dįs palengvinimas patiems vai 

Trumpai imant, Amerikos stybių gyventojams. 
pasiūlymas" toksai: Prie svarbiausiojo konferen-

Padarius sutarimą, trijų c\j0į: stalo užėmė dietas vy-
mėnesių bėgiu štai kiek kuri riausieji delegatai: Suv. Val-
valstybė gali turėti didžiau
sių karo laivų: 

stijų, Anglijos, Italijos, Prr.n-
cijos ir ,Japonijos. 

Suv. Valstijos 18; Anglija! Prie kito stalo buvo delc-
22; Japonija 10. Skaitant to
nomis turėtų but: Suv. Vals
tijų 500,650; Anglijos 604,-
450; Japonijos 299,700. 

Toliau Amerika pasiųlė, 
kiek kuri valstybė galėtų tu
rėti mažesnių karo laivrj ir 
nardančių laivių skaitant to
nomis. 

gatai: Kinijos, Belgijos, Olan
dijos ir Portugalijos. 

Galerijose buvo diplomatai 
ir daugybė publikos. 

Delegacijų pirmininkai po 
prezidento Hardingo kaibos 
trumpai pažymėjo savo šalių 
siekimus ir išreiškė vilties, 
kad konferencija duos kuoge-

Podrang paduotas pasiųly- riaušių pasekmių. 

SUSIMAINĖ TAIKOS SU
TARTIMI. 

ULSTERIS VISGI NEPA
SIDUODA. 

LONDONAS, lapkr. 14. — 
Ulsterio valdžia galutinai at-

BERLYNAS, lapkr. 14. —• sisakė priimti premiero Lloyd 
Suv. Valstijos su Vokietija George sugestijas ir pasiduo-
čia susimainė padaryta ir ra-Vi daugumos Airijos reikala-
tifikuota taikos sutartimi. Tai vimams. Tečiau Ulsterio val-
įvyko be jokių iškilmybių Vo-|džia nusprendė iš savo puses 
kietijos užsienių reikalų ofi- paduoti pasiųlymus. 
se. Suv. Valstijų vardu pasira
šė komisionierius Dresel. 

"Mūsų audjminės dirbtuvės 
daug darbo gali atlikti. Te
čiau tam tikslui neturima už
tektinai žalios medvilnės. To
se pačiose dirbtuvėse galima 
pagaminti 34 malionai jardų 
vilnonės gelumbės. Bet sa
vo šaly neturima užtektinai 
vilnų. 

"Japoni ja metai į metus su
vartoja po 1,50Q,Q00 tonų plie
no. Kad tuotarpu namie ru
dos tam tikslui per metus 
gaunama vos 130,000 toiių. 

. Kame gi išėjimas? 

"Būdama tokioj padėty Ja-
• 

ponija neranda kitokio budo 
išrišti tą gyvą problemą, tam 
priai surištą su ekonomine 
tautos egzistencija^ kaip suras 
ti ekonominių veikintų vers
mę užsieniuose. Tai turi pri
pažinti teisotu daiktu kiekvie
na tauta, kuomet apeina eko
nominės egzistencijos klausi-' 
mas. 

"Taigi japonoms nieko ki
ta negalinia atsiekti, kaip tik 
savo ekonominį veikimą per
kelti ne kur į tolimus kraštus, 
bet į Mancburiją, Mongoliją ir 
Kiniją. Su tomis šalimis ja
ponus riša artimi istoriniai ir 
geografiniai santikiai. 

somis keturiomis darbuojasi 
surasti sau reikalingų kapita
listų, be kurių negali gyvuoti. 

Bolševikai tik rįja seilę žiū
rėdami į Amerikos kapitalą. 

pany prezi4ento Baxter^*žmo-
na viena buvo vakare namie, 

Bet ir tas nepatinka, tai pa
galiau tegu sumažina karo 
kontribuciją. 

Patirta, kad Anglija sutin-

• 

kimo nereikitT^kainuoti taip, 
kad japonai turėtų imtis te-
ritorialėš ekspansijos. Tas 
negalimas daiktas. Taigi nei 
negalimas, kad japonaF dar-

Čia spėjama, kad, .rasi, a- [buotusi ten podraug panaiHin-

NOBELIO DOVANA VO 
KIECIOT. 

STOCKHOLMTlapkr. i i - -
Nobelio dovana už 1920 metus 
pripažinta Berlyno universite
to profesoriui chemikui Wal- šalinių kambarį, kur jis galįs 
ter Nernst. rasti pinigų. Tai buvo antro

jo augšto pagyvenime. 
Kuomet piktadaris inėjo 

ta kontribucija negalima nu
puolus markių kainai. 

Vokieti jos vvriausvbė tie-
siog sako, kad to<į -markių kai
nos^ puolimo neatlaikysianti ir ka sti pirmuoju projektu, ty. 
turėsianti bankrutyti. Tuo- moratoriumu. Bet prancūzai 

T)27 Deming place. Staiga kaž- m e t i r P a t i e n i s sąjungininkams tiesiog piestu šoka. Pranei jai 
kas sudaužė virtuvės lango busią bloga. - reikalingos auksinės markės, 
stiklą. 

Moteriškė parodė jam pa
šalinį kambarį, kur jis galįs 
gą įlindusį vidun vagilių. 

Jinai drąsiai paklausė, ko 
jis nori. Tas atsakė norįs pi
nigų. ' • 

Moteriškė parodo jam pa-

PLĖŠIKAI APIPLĖŠĖ 
POLICMONĄ. 

"Penki plėšikai vidunakčiu 
užpuolė saliuną ant kampo 
Sangamon ir Maxwell gatvių. 
Paėmė apie 7,000 dolerių ver
tės visokių brangumynų, daik
tų ir pinigų. I r pabėgo. 

Kuomet plėšikai saliune dar 
bavosi, tuo metu vidun inėjo 
poliemonas W m Byrnes. Plė
šikai nuo jo atėmė revolverį, 
žvaigždę ir lazda. 

UŽDARY 

Spalių 17 d., 8 

I ^ S P 

MAS. 

vai. vakare 

ALIEJ 

UKMEI 

AUS DIRBTUVt. 

IGĖ , (Kitos k). Ilk- **j 

kanauniiuVo Tumo butą, kur mergėje nesenai atsidarė Čio-
buvo V'L. Balso' ' redakcija, rnos ic bendrovės aliejaus dir 
apniuko nemažas būrys -mili- btuvė, kurioje dirba 8 darbi-

kambarin, toji brūkšt paskui 
jį duris ir užtrenkė ir pašau
kė policiją. 

Piktadaris per dešimtį mi
nučių dirbo aplink duris, mė
gindamas atidaryti. Paskui f n o r i padaryti, vyresnysis at-
gražiuoju prašėsi išleisti. 

Atvykus policijai jis paga
liau šoko~1aukan atsidaręs lan 
gą. Tenai jo laukė poliemonai 
ir tuojaus pagavo savo glė
bin. \ 

cininkų. Juokaudami, rėkauda
mi ėmė .reikalauti redakto-
rfaus, nes juos atsiuntę uždą 
ryti redakciją. Kan. Tumui 

ninkai. Per b îeną išspadužia 
5 pūdus aliejaus. Aliejus val
gymui spaudžiamas ir parduo
damas vietoje. Aliejaus sva-

išėjus ir paprašius parodyti rui imama 9 auks. Sėmenis 
orderį, kieno įsakymu jie tai ^bendrovė perka po 72-76 auk. 

LIETUVOS INFORMACIJŲ BIURO PRANEŠIMAI. 
. v 

JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ mos. Aukos Gynimo Komite-

sakė orderio neturįs, tai bu
sią rytoj įteikta: dabar gi esą 
liepta taip sau sustabdyti ir 
pastatyti sargybą, i 

Kan. Tumas labai nustebo, 
kam gi būrys, kad gana bu-

(vę vieno dviejų tai žiniai pra
nešti. Iš redakcijos milicinin
kai nubruzdėjo į spaustuvę. 

pūdui. 

DELEGACIJA ATVYKO 
KAUNAN KONSULATO 

STEIGIMUI. s 

WASHINGTipN,'XJ—8 d. 
Tečiau to ekonominio ve i - j ( L i e t - I n f - Biuras). — .Eltos 

tui^ priimamos: Representati-
ve of Lithuania, New York Of
fice, 370 Seventh Ave., New 
York, N. Y. 0 

pranešimu Kaunan atvyko A-
merikos Suv. Valstybių dele
gacija su komisionieriu Evam 
Young priešakyje, kad atida
rius Amerikos konsulato vei-

UETUVOS ATSTOVYBĖS 
LONDONE PATARĖJAS. 

NESUPRANTAMAS 
GEŠEFTAS. 

VIS VOKIEČIAI 
SPRAUDŽIASI. 

TAURAGE, (Elta). Vokie^ 
čių tarpe jaučiama vis vokie
čių—heimbunto įtakos, kurią 
norima ir į lietuvių evangeli
kų paralizuojamos. Mokyk
los visur reikalaujamos lietu
viu dvasios. 

YVĄSHINGTON, XI—8 d. 
(Liet. Inf. Biuras) — Buvusis 

JONIŠKIS, (Eltos k,), Šio
mis dienomis .pirkliai pradėjo 
labai pirkti sėmenis ir moka 
brangiai su linais vidutiniai. 
Linus žmonės daugiausia par
duoda pirkliams žydams, nes 
jie brangiau užmoka, negtrval-

SUSISIEKIMAS ARU. 

JONIŠKIS, (Eltos 4c.). Per 
Joniškį \ e l i u s kartus per sa
vaitę skrenda, matomai iš 
Kauno į Rygą J r atgal, or
laiviu. 

Ministerių Kabineto Reikaly d i S k a „ ' ' l e s a n d r f y J e "»kama. S K A I T Y K r r E R pLATIN-
Vedėjas, Tadas Petkevičius, 

teinančią savaitę įvyksianti Tti kitų tantif priemonę ir v e d a - j b e n d r a i s u Lietuvos padėtimi. 
kimą Kaune ir susipažinus \ . \ l

 T . »' ; . ' 
, . T . , *T;,. . paskirtas Lietuvos Atstovvbes 

RYTINIAI GELEŽINKE 

pageidaujama taika. 

X 

LIAI MAŽINA UŽMOKESNĮ . ! D I D E L I N E R I M A V I M A I IN
DIJOJE. 

NEW YORK, lapkr. 14. — 
Rytinėse valstijose geležinke
lių kompanijos pranešė savo 
darbininkams, kad tomis die
nomis jiems busianti sumažin
ta nžmokesnis 10 nuoš. 

Tas klausimas teks aptarti 
geležinkelių darbo tarybai. 

MADRAS, I n d p , lapkr. 1^. 
-Anot žinių, visoj 

mą prekybą. • 

' Butą daug klaidų. 

"Japoni ja dažnai klaidin
gai buvo perstatoma kaipo mi
litaristinė šalis, ir kad japo
nų tautos siekimas, tai teri-

Indijoj torijų praplėtimas. 
pakilę streikai ir šiaip dideli 
gyventojų nerimavimai. Tai 
visa daroma prieš Anglijos so
sto įpėdinį, kurs Čia atkeliau
ja. 

LIETUVOS GYNIMO KO
MITETAS PRAŠO IŠ AME-

felKOS LIETUVIŲ AUKŲ. 

Londone patarėju, Kartu su 
gerb. Petkevičių/išvažiavo Lo
ndonan naujai paskirtas pre-
kvbos attašė Petraitis. 

Tik žmonės domisi, kaip pirk 
liai žydai moka "gešeftus" 
varyti mokėdami už tuos pa
čius linus lirangiau negu san
dėlis, ir tuos pačius linus par
duoti su pelnu į tokį pat san
dėlį. 

" Reikia pripažinti, kad se
niau Japonija Mongolijos, 
Manchurijos ir net pačios Ki
nijos žvilgsniais atliko daugy
bę klaidų ir tai stambių klai-

DR. GRINIUI PADARYTA 
a ^ ™ 5 ^ ! X - 8 ^ AKIŲ OPERACIJA. 
(Liet. Int. Biuras.) —Vyriau- / 
šias Lietuvos Gynimo Komi- WASHINGTON, XI—8 d. 

ftetas stovėdamas Lietuvos ne- — Eltos pranešimu Lietuvos 
priklausomybės sargyboje, .Ministerių Pirmininkui, Dr. 
šiuo rimtu Tėvynės metu,dar Kaziui Griniui, buvo'padary-
kartą kreipiasi prie Amerikos ta akių operacija. Operacija 
lietuvių, prašydamas para-(pavyko gerai. 

\ 

JONIŠKIS, (Eltos korės.). 
Šiaulių apskr. javų- kainos la
bai įvairios. Taip* va: parn-
bežiuose prie Latvijos vals
čiuose rugiai kainuoja 9Q osto 
rublių centneriui, o apie^Siau-
Ktfs galima pirkti po <60 osto 
rublių centnerį. 

KITE "DRAUGĄ" 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 do
lerių lapkr. 11 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 
Praneijos šimtui frank. 
Italijos šimtui lirų 
Vokiečių šimtui mark. 
Lietuvos šimtui auksinų .36 
Lenkų šimtui markių .04 

3.75 
7.33. 
3.97 

.36 

v 
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LIET l V U KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Kola tanm*ną Išskyrus nedėldieaius 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJE IR UŽSIENYJE: 

Metams $3.00 
Pusei Metu . . . . ^ . . . 4.00 

BUV. VALST. 
Metams $000 
Pusei Metų . . . . S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraiymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iiperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruota laišką, 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
8334 S. Oakley A ve., Cbicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
«timiiiicimniiiiiiiiiiimiiiiinmiiiiiiir» 

AM. R. KRYŽIAUS VAJUS. 
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus organizacija lapkričio 11 
d. visoj šaly pakėlė kampani
ją. Kampanijos tikslas — gau
ti ateinantiems metams užtek
tina skaitlių apsimokančių na
rių. Kampanija tęsis ligi lap
kričio 24 d. 

Raudonoj Kryžiaus valdyba 
kreipiasi j visus Suv. Valstijų 
geros širdies žmones prisidėti 
prie tos humanitarės organi
zacijos . Kaip vyrus, taip mo
teris kviečia prisidėti prio 
Raudonojo Kryžiaus, kuris 

DRSŪBflS ŠeStadienis, La.pfa. 12, 1521 

L. VYČIŲ ORGANIZACIJOS APŽVALGA CHICAGOJE. 
L. Vyčių centro valdybos 

nariai yra organizacijos žval
gai. Dažnai jiems tenka būti 
sargyboje. J ie nužiūri ir mato 
visas savo gerąsias ir silpną
sias pozicijas. J ie žino kuris 
asmuo jai vėlina gero, kuris 
stato spąstus. Jų globoje yra 
visas organizacijos kūnas. Cen
tras nujaučia į kurią josios kū
no dalį yra leidžiami nuodai, 
j kuria gydanti vaistai. 

Man esant vienu iš jų, per 
trumpą laiką, teko pastebėti, 
jog L. Vyčių organizacija turi 
daug priešų. Vienus mes vadi
name vidujiniais, antrus iš
laukiniais. Vidujiniai »priešai 
yra tie patys niusų vadai, iš
laukiniai 4ai tie ką nepriklau
so prie organizacijos, arba ne
prisilaiko Krikščionių Demo
kratų platformos. II visų pu-
,sių mes esame jais apsupti. Jie 
daugiausiai netikėtai, iš pa
salų užpuola ant mūsų. Tečiau 
dar iki Šiol nesugebėjo nus^ 
lopinti tą taip branginamą L. 
Vyčių organizaciją. Mat, ji tu
ri ištikimų tarnų. Su jų pa-
gelba ji gyvuoja. Jie neduos 
numirti jai! 

Santykiai su Dvasiškija. 

Santykiai su dvasiškija yra 
apgailėtini. Dažnai išgirsti vi

jos žaizdą, nes ji yra nelabai 
maloni. 

I 
Choras. 

kiekvienoje pasitaikiusioje ka
tastrofoje vienas iš pirmutinių Sokių nesutikimų, kivirčų. Pa
neša reikiamą pagelbą nuken
tėjusiems. 

Am. Raudonojo Kryžiaus or
ganizacija didžiojo karo lai
kais atliko nuostabius dar
bus visose nukentėjusiose ša-

• 

lyse. Ta organizacija vis,uo-

rapijų klebonai stato nepriei
namas sąlygas del svetainių, 
nesusitaikius veja lauk. Viešai, 
bažnyčiose per visokias misi
jas, apšaukia mus neištiki
mais, nepildančiais savo šven
to obalsio "Dievas 

met buvo pirmutinė ir kovos U&\ Suprantama, kad tai yra 
laukuose. I r taikos laikais tos i įrankis kuriuonii mano nuslo-
organizacijos darbas žmonijai 
yra didžiai reikalingas. 

Kas duoda tai organizacijai 
dolerį, tas turit but įsitikinęs, 
kad kiek-as centas bus sunau
dotas išalkusių žmonių paval-
gydinimui, nuogų pridengi
mui, sergančių gydymui ir ne
tikėtose nelaimėse šelpimui. 

Taigi kiekvieno mūsų prie-

pinti mus. Bet kokios pasek
mės iš tų blokadų išeis, nėra 
žinios. Mes suprantame ir ma
tome, jog kai-kurie dvasiškiai 
yra paskelbę karą mūsų orga
nizacijai. Mes prie to pripra
tę, užtai ir tokį vaulą nešio
jame. Vytis visur karžygis, gi
ria savo pozicijos sienas ir na
mie tvarką daro! Dvasios va-

dermė remti Raudonąjį Kryžių :dų nebesilankymai ant susirin 
šioje jo kampanijoje. kimų parodo, kad jie nebenori 

• bendrai veikti su mumis. Iš to 
Tas, kurs išleido kenksnrin- matyti jog santykiai su dva-

gą knygą ir grabe gulėdamas siškija yra blogoje padėtyje, 
nuodėmiauja, tvirkina kitus. Turime ieškoti priemonių ne-
kada patsai pūna. į santaikai prašalinti. Reik grei-

Roberth South, '.tai gydyti tą opią organiaaci-

Paviršutiniai pažvelgus į da
bartinį L. Vyčių Chicagos ap-
sk. choro stovį reik pripažinti, 
kad jis yra gan pakrikęs. Daug 
matome trukumų, nedateklių. 
Kas tame kaltas, kas tą jo de
zorganizaciją sulaikys? Pats 
choro vedėjas yra kaltininkas 
ir jis tą irimą tegali sulai
kyti. Atsakymas visiems aiš
kus. Lai jo vedėjas prisilaiko 
mandagumo, ko jam labiausiai 
ir trūksta, ir nors kiek pavar
toja inteligencijos, tad mūsų 
choras netoks bus kai šiandien 
yra. Gyduolė paprasta, choro 
vedėjui lengvai priimtina. 

Ar choras gali tvirtai at
sistoti ant kojų! Taip, ir labai 
lengvu budul Išėjimas yra dve
jopas. Dabartinis choro vedė
jas turi mainyti savo taktiką, 
prisitaikinti prie choristu, ar
ba prasišalinti nuo vietos. Ki
tą asmenį mes greit susirasi
me. Katalikų tarpe randasi ga
biu žmonių. P-nas Sauris, jei 
tik mes prie jo kreipsimės, už
ims dabartinio chorvedžio vie
tą. Turėdami ne maža taten-
tuoto jaunimo, ir matydami 
jųjų norą bendrai mūsų visuo* 
menes labui dirbti neduokime 
vėjams mūsų chorą Išardyti. 

Kuopose chorų tvėrimai ir
gi trukdo apskričio darbą. Jos 
neturėtų tverti savų atskirų 
chorelių, kuomet tie patys as
menys yra reikalingi palaiky-

ir Tėvy- mui vieno bendro chore. 
Pereitų metų valdyba dary

dama visokius prasimanymus, 
savavalingai elgdamosi, daug 
žalos pridarė. Tas taipgi na
rius įerzina. Kibirkštis prie ki
birkšties ugnį sukuria. Supras
kime, kad mūsų priešai iš to 
naudojasi. Todėl spieskimės į 
vieną vietą, dirbkime ištiki
mai. Nepajudinamą sieną pa
darykime. Mums ji labai rei
kalinga yra. Nes 'gal niekur 
tiek L. V. nereikia kovoti su 
organizacijos griovėjais, kai 
Chicagoje. 

Perskirimai. 
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raas perakiras. PrįtajrCjų nėra. 
Visi priešingai kalba. I r atei
nančiame L. Vyčių seime, mū
sų delegatai gerai žinodami 
ką tai reiškia rengiamos per 
skiros, griežtai pasipriešins tai 
mum surengtai pirčiai. Juk 
mes nenorime palaidoti savo 
organizaciją. Mūsų noras ir 
dvasia yra auklėti ją, ne griau
ti! Ačiū centro raštininko ir 
kitų pastangomis ta mirties D d e i „ ^ a p ž v a ] g o s . 
šmėkla likosi toliau nubaidy
ta. Kiekvieno nario yra šven
ta priedermė drąsiai, prieš vi
sus organizacijos griovikus, iš
reikšti savo nuomonę, pasi
priešinant jų darbams. Tylė
jimu, ar pašalais kalbėdami 
nieko tokio nenuveiksime. Čion 
reikia viešo, spaudos žodžio. 
Ginkime savo reikalus! 

Skautai. . 

/ . 

Tai naujas išmislas, pakišti 
peilį po mūsų organizacijos 
kaklu, pasirodė pereitame A. 
L. R. K. Federacijos Seime. Aš 
trus peilis buvo galandamas 
tykiai ir senai. Mes to nežino
jome. Matome jame pavojų. 
Čion vėl reikia sutarties, ben
dro darbo, kad tą peilį atšipi
nus. L. V. Chicagos apsk. iš
nešė protestą prieš tokį Fede
racijos pasielgimą. Lai kitos 
nuo mųs tolimesnės L. V. kp. 
irgi parodo savo pasipriešini
mą to darbo įvykdinimui. 
Mums skautų nereikia. Mes 
turime priaugančiųjų L. V. 
skyrius. Organizuokime jaunus 
lietuvius~es į tuos skyrius.Juo-
se vietos yra pakaktinai. 
Skautai jaq butų kita organi
zacija, nes kitokį vardą neštų. 
I r argi mes L. V. busime ant 
tiek nesusipratę, jeigu eitume 
ir organizuotume kitas draugi
jas?] Mes turime vieną, dau
giau mums, jų nereikia. Tobu
linkime tą pačią, taisykime 
kas joje negera, o ne griauki-
me. 

Viena bevardė kp. jau išdy
go. Pamatysite jei nepakrik
štys ją vardu- " skau ta i " . Tie 
grybai dygsta ten kur mlisų 
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išsiskirstė sykiu ir karštus no
rus vėjai išblaškė. t)augiaus į-
tiketa jo karštiems žodžiams, 
bet, deja, turbūt apsirikta. 

Daug pas mųs norų, daug 
sumanymų, bet darbininkų nė
ra. 

šlaitas. 

MPH 

AR TUO KELIU BEEINA
MA? 

Vis dažniaus mus pasiekia 

čiaus toki aimanavimai ir dva- jos perdaug tenka i* visų 
siškiais nusiskundimai šian
dien kaskart garsiaus girdimi. 
Netik vytės, bet ir žaliukai, 
suaugę vyčiai mėgsta raudotį 
kaip jaunos mergaitės. 

Ką tai reiškia? Dvejopai ga 
Įima apie tai spręsti. Ar vy
čiai jau toki liurbiai, ar dva
siškiai toki niekšai. Tečiaus 
nei vienaip, nei kitaip aš nega
liu manyti. 

Jeigu yra nemaža verksnių 
vyčių tarpe, tai jie tik gėdą 

Vyčių Organizacijos balsai, jų< . .. , 
,, organizacijai daro. Subrenau nusiskundimai ir jų "priešų 

kaltinimai. Dėdami Šlaito ap
žvalgą turime progos pareikšti 
kaip mums atrodo keliama 
spaudoje ir privačiai Vyčių 
darbuotė. 

Regis, nerasime rimtai mąs
tančio žmogaus kurs sekda
mas mūsų jaunimo judėjimą 
Amerikoje, nepaisant visų tru
kumų, turi pripažinti didelius 
Vyčių nuopelnus kiekvienoje 
gyvenimo srityje. Bet ne čia 
vieta jų nuopelnus skaityti. 
Pagalios Vyčiai patys darbuo-
damies savo organizacijos nu-
statytietns tikslams ne garbes 
ieškojo. Jų jaunos ir kilnios 
sielos aukštesnių — Dievo ir 
Tėvynės idealų sukurtos, liepė 
save užmiršti, o vien savo o-
balsiams tarnauti. Kiti jų dar
bus įvertindami gali sušukti 
Garbe mūsų jaunuoliams Vy
čiams ir Vytenis, Dieve pa
dėk sėkmingai pradėtąjį darbą 
dirbti! 

Tečiaus, nepaisant ir labiau
siai idealės organizacijos, 
spragų atsiranda. Tas, beabe-
jo, neduoda teisės juos smerk
ti, bet ragina juos stiprinti, po
zityviu darbu šalinti kiekvieną 
dėmelę iš jų tarpo. 

Tos minties vedami mes ir 
dedame šias pastabas. Beto, 
kad nebūtume klaidingai su
prasti, kalbėdami apie truku
mus ir priemones joms paša
linti, mes turime omeny tuos ar 
kHus Vyčių kuopos narius, o 
ne pačią Organizaciją. I r vėl 
jeigu keliame aikštėn vieną ar vadai randasi. Ar daug jų pri- W * ***** F«*»*» "{"** «" 

dygs, ateitis parodys. * k i t a iu * W * * tei t a m> k a d 

! ji plačiau neįsikėrotų ir neap-
Moksleivių Fondas. 

Paskutinis L. V. seimas šir 
dingai pritarė kun. N. Pakai 

Su kuo tik nesusidurs! nio pasišventimui, būtent, dirb 
į kokį tik kampelį neužsuksi, ti, kad surinkus aukų į M. 
visi kalba apie mums rengia- ! Fondą Tėčiau, kaip tik seimas 

imtų kitų kuopų. 

Dėlei santykių su Dvasiškija. 

Paskaičius Šlaito santykiai 
su dvasiškija" jauti jaunos 
mergaitės verkšlenimą. Te-

siam jaunuoliui ašaroti, tai vis 
vien ką paliegėliui,seniui ant 
pečiaus atsigulti. O juk vyčiai 
nemano senių pavaduoti! Tik 
pagalvokime! Ką tie visi aima
navimai, nusiskundimai pagel
bės? Jie vien jauną dvasią 
slopina! Tuotarpu Šlaitas nori 
save karžygiu pavadinti? Ko
kia nesąmonė! 

Arba esi verksnys, arba kar
žygis. Jeigu verksnys pasek 
sudilusį senį ir kitiems upo 
negadink. Jeigu karžygis, pa
sirodyk juomi esąs. Skųsties 
priešais — tai didžiausia kar
žygio silpnybė, pasiteisinimas 
norįs savo skurdą pridengti. 
Save skųsk, bausk, mankštyk 
ir žiūrėk kad kovą už savo 
idealus laimėjus, o ne ašaras 
rankiojus. 

Nebuvo dar pasauly tokios 
organizacijos kuri nebūtų tu
rėjusi kliūčių, priešų. Ar vy
čiai nori to visuotino dėsnio 
išvengti? Ir vėl, kiekvieno as
mens, organizacijos, tautos is^ 
torijoje neužginčijamai paste
bėta, kad jeigu tik asanuo, na
riai, tauta įsitikėjo į savo sie
kinių teisėtumą, nuoširdžiai 
pamylėjo iškeltąjį idealą, ji ne 
žuvo. Priešingai, gražiausias 
organizacijos klestėjimas apsi
reiškė persekiojimo laikotar
pių, įžymiausi veikėjai, politi
kai, tautos didvyriai gimė ken
tėjimų ir pavojų lopšy. Kodel-
gi vyčiai, tie kurių jauna, en
tuziazmu įsisiūbavusi dvasia 
nenori išversti visų kliūčių, sa
vo tikslo siekdami? Tai yra 
nedovanotina jaunuoliui rau
da. Ne, tuo keliu beeidami 
nieko gera nesulauksime, bet 
save gyvus palaidosime. 

Prašau mane gerai supras
ti. Anaiptol neprikaišioju vi
siems vyčiams tos raudos, bet 

kampų girdėti, dėlto negalima 
tylėti. Taipat šaukdamas vy
čius poeto žodžiais: tik vyrai, 
pajudinkime žemę! nešaukiu 
jūsų revoliucijon, nes tuomet 

.-jūsų visa energija muilo bur
bulu pavirstų. I r kodėl? Ne
galiu sutikti su Šlaito nesvei
kai įsivaizdintu bau#u — dva
siškių statomais Jūsų gyvybei 
pavojais. N 

Kaip neprikaišioju jum s vi
siems Šlaito* raudos, juoba ne
galima prikišti "parapijų kle
bonams" jūsų nepakenčiam)-
bės, "dvasios v a d ų " apsilei
dimo. Jeigu ir galima daryti 
jiems priekaištų, tai tik vie
nam, kitam. Gi vėl ir tam 
"vienam, k i t a m " darant prie
kaištų reiktų gerai apsisvar.<-

~tyti, ar dažnai ne patys vyriai 
žymią dalį kaltės turėtų pri
siimti ant savęs. Gi-tokių dva
siškių kurie eitų prieš Vyčių 
Organizaciją (o ne kuopos na
rius), ligšioi neteko girdėti, 
nebent priskaitysime "Vana
gą**, bet ir čia klausimas dėlei 
kun. A. Januso ir Akrono vy
čių kuopos, neliko galutinai o-
ficialiai ištirtas. Vienu žodžiu 
su kitų kaltinimais, o savęs 
teisinimu reiktų labai atsargiai 
elgtis, tik tuomet vyčiai neaik-
vos veltui savo energijos, ir 
ją panaudos savo kuopos ir Or
ganizacijos sustiprinimui 

Aš skaitau, kad ir ten kur 
dvasiškiai nesideda aktyviai 
prie vyčių kuopos dėlei įvai
rių, dažnai pateisinančių prie
žasčių, nedera vyčiams apleis
ti rankas, ašaromis paplūsti, 
bet drąsiai ir tvermingai vary
ti savo darbą. Nors visuomet 
pageidaujama ir branginama 
dvasiškių pagelba, bet nenorė
kime kad jie mus ant savo pe
čių nešiotų. Nepadeda mums 
— tesižinie. Pasirodyk i me vy
rais ir karžygiais, o ne vai
kais, esą. Šalin tad verkšleni
mas. 

Apie kitas vyčio Šlaito pa
liestas mintis teks vėliaus pa
kalbėti. 

* 

Niekas tiek daug mųs ne
mokina, kaip skruzdė — ir ji 
nieko nekalba. Franklin. 

I r skruzdė aštuonių sprin
džių ilgio, kada mieruajama 
jos pačios rankomis. Tamil. 

<mmmmmmm^> • * * • 

i i DRAUGO REDAKTORIUI ANT 
STRAIPSNIO "ŽVAIGŽDES 

KATUČIAI" ATSAKYMAS. 
(Tąsa). 

Dabar įsikarščiavimas. 
Prisipažįstu, jog buvo * įsikarščiavimas' 

ir tebėra dar įtempti sątykiai su p. Ši
mučiu, yftet buvo ir tebėra tam svarbios 
priežastys. 

Pradžioje šių metų išnuomojau parapi
jos svetainę tautininkų koncertui. Tauti-
ninkai apart koncerto netikėtai turėjo ir 
prakalbas, ir vienas kalbėtojas katali
kams maždaug "užvažiavo". " G a r s o " re
porteris aprašydamas tas prakalbas 10 
" G a r s o " numeryje prirašė čielas "lemen-
taci jas" manę kaltindamas už butus ir ne
būtus daiktus, su visokiomis provokaci
jomis. P. Šimutis nedavė man vietos 
" G a r s e " užtektinai pasiteisinti, o repor
teriui visa širdimi pritarė savo komen
tarus — prierašus pridėdamas. Po to vi
so, kalbos negali būti apie draugiškus są-
tykius su " G a r s o " štabu. Ant galo, aš 
prašyčiau ir Gerb. " D r a u g o " Redakto
riaus neprisisavinti viršteisėjo rolės ir ne
skirstyti taip drąsiai (bent viešai) mūsų 
kunigų, kurie kartais nuo kitų savo pažiū
romis skiriamės, į gerus ir negerus. Dabar 

pas Jumis šitaip skamba: Kun. Kemėšis 
geras, ideališkas veikėjas, Šimutis geras, 
teisingas, o kun. Petkus, tai "per toli nu
žengęs". Jam tai ir tai "ne t inka" etc. 

Amerikos Lietuvių viešą veikimą gali
ma prilyginti prie savo rųšies sporto: 
nori viešai veikti tai veik, prakalbas va
žinėdamas rėžk, o nenori ar negali, ir be 
tavęs bus apsieita. Jeigu veiki ką nors 
viešai, tai žiūrėk, kad veiktumei atsakan
čiai ir neieškok sau per didelių laurų ir 
per didelio kredito nuo kitų. Dajbar mūsų 
quąsi — veikėjai mėgsta iš augšto žiūrėti 
į tuos, kurie nenori arba pagal savo už-
siėminp negali politika užsiinteresuoti: 
" J ų s , sako, tik namie sėdžiate ir nieko 
neveikiate, o aš tai tiek ir tiek prakalbų 
pasakiau' \ 

Už prakalbų sakymą aš labai daug 
kredito neduodu. Paprastai, kas prakalbas 
sakydamas važinėjas, t a s savo tiesiogines 
priedermes maž daug apleidžia, ar tai bu
tų Klebonas, ar Redaktorius vis tiek. I r 
si* prakalbom važinėjasi paprastai ne del 
idėjos vien, bet- už šiokį — tok} atlygi
nimą ir tai kalbėtojo kreditą šiek tiek su
mažina. Todėl turint tai omenyje' mes ne
turime reikalo žiūrėti į kalbėtojus kaipo j 
didvyrius. Tam kartui tiek. 

Meldžiu Gerbiamų " D r a u g o " "Žvaig

ždės ir " G a r s o " Redakcijų šį mano straip
snį patalpinti. . 

Kun. K. J . Petkus. 

ATSAKYMO PRIEDAN. 
i i , * 

Draugo Redaktoriui malonu talpinti 
straipsnį kame skersai ir išilgai matoma 
rimtas gerb. kun. N. Petkaus atsakymo 
tonas. I r Redaktoriui nesunku perdėti, bet 
ir šiuo kart kaįkur kun. N. Petkaus -per
daug bendrai pasakyta, viena, kita spra
ga palikta. 

1. Atsakyme pažymėta, kad: 
" K u r tiktai kunigas prisidėjo prie 

viešojo darbo su svietiškiais, visur savo 
rankas supaškudijo"... 

Savo pasakymu kun. N. Petkus ima 
vieną, kitą pavyzdį ir daro išvadą kuri 
daug platesnė negu premisos. Be neigiamų 
savo tezei išrodymų pamiršta gražus ir 
nemažiaus skaitlingi kunigų su svietiš
kiais kooperacijos, pavyzdžiai. Reišl£ia 
perdaug pasakyta negu reikėtų. 

2. Dėlei Draugo Red. nevisai vykusio 

tabą dėlei siuntinėjimo kolektyvių aukų niauti. 

yra uolus jos rėmėjas. Bet turėdami jo 
protestą prieš Garso redaktoriaus už pas-

nušvietimo buk kun. Petkus įtarinėja Vys
kupo nedemokratiškumą, turime va ką pa
reikšti. Tiesa, mums buvo nesuprantamas 
kun. N. Petkaus nusistatymas prieš Fede
raciją, nes niekad nesame abejoję kad jis f tuomet ir be "viršteisėjo rolės" redakto 

kitu keliu negu per Tautos Fondą, mes 
turėjome omeny netik šių metų Feder. 
Seimo nutarimą, bet taipat ir pernai me
tų to pat Seimo tokį pat nutarimą. Gi 
visi vieno kongreso nutarimai nenustoja 
galės ligi kito kongreso. Nuosekliai net 
nesiremiant šių metų Fed. Seimo nutari
mu Garso red. turėjo teisės panašią pas
tabą pridėti prisilaikant organizacinės 
drausmės. 

Gi protestuoti prieš Garso red. kad jis 
"neprašy tas" dėjo tą pastabą, netikslu. 
Nes redaktoriai yra visuomenėm sargai ir 
tarnai, jų prašyti nereikia, nes ta yra jų 
tiesioginė pareiga. 

Gi kad Garso red. padėjo tą pastabą 
netikusiu būdu, to Draugo red. ir negynė. 

3. Gi kad aš norįs pasisavinti "virštei
sėjo rolę", skirstąs į gerus ir negerus, tai 
jau ir vėl "pertoli nužengta." Pasiskirty-
mas ir gerus ir negerus pareina ne nuo re
daktoriaus, net nuo kiekvieno asmens at
skirai ir jo Iiuosos yalios. Bet iš kitos pu
sės, jeigu taikai prie jo viešo' pasisakymo 
ar veiksmo organizacijos paskelbtą nuta
rimą, ir matomas disonansas, ar galima 
juodą spalvą pavadinti balta ir atpenč ?Ne, 

a 

rius ir kun. N. Petkus lygiai spręs, jeigu 
nei vienas nenorime meluoti ar veidmai-

4. Nežinau iš kur surasta priekaištas 
quasi veikėjams" už laurų gaudymą. A-

pie jį anuomet nei kun. N. Petkus lygiai 
savo rašte, nei " D r a u g a s " į jo atsakymą 
nieko nėra pareiškęs. Kadangi man laiš
kas adresuotas, spėju, kad ir mano skruo
stus kun. Petkus vainikuoja laurais. Ačiū. 
Nesitikėjau taip greit pakliūti į Parnaso 
dievaičių židinį. Bet iš kitos pusės, nesu-
prani&mas pavydas to vainiko tiems, ku
rie jo siekia savo gerais darbais. 

Juk, jeigu Draugo red. priminė kaip 
visuomenė vertina mūsų vyresniųjų kle
bonų neužginčijamus nuopelnus išeivijos 
istorijoje ir juos gerina, tai reikia many
ti, kad tie laurai jiems savaimi neužlipo 
ant skruostų. Kam tad pavydėti mūsų 
jauniems "ąuasi-veikėjams", panašių lau
ru jeigu jie seka savo pirmtakunų pėdo
mis! Regis, nevertėtų. 

Baigiame. Nore dėjome keturis pasitei
sinimo punktus, tečiaus nebūtume prasi
kaltę jokio priedo neįdėję. Šis gerb. kum 
N. Petkaus atsakymas Draugo red. yra 
tiek švelnus, kad galima buvo ramiai ir su 
padėka nutylėti, atsižvelgiant į gerb. kun. 
N. Petkaus garbingą asmenį, jeigu būtume 
gavę privatų laišką. Bet viešas atsakymas, 
viešo atsako šaukiasi. 

(Pabaiga) 

^ — - -
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vanai. Tik žiūrėk ir džiaukis, 
nes Lietuvoje šitokių paveik
slų tenka matyti tik viena, 
kartą, į metus — per užgavė
nes!... 

Amerikiečių Mandagumas. 

Amerikiečiai tikrai mandagus 
žmonės, ką, čia sulyginsi su 
Lietuva. Lietuvoje, kome t grį
žta amerikietis, žmonės sako: 
svetys atvažiavo? O Amerikon 
atvykus — sako grinorius.;. 
Kaip dailiai skamba; gri-no-
rius!... 

Amerikietis susitikęs pažįs
tama, tartum Lietuvos karei
vis sutikęs karininką, — tuoj 
ranką pro kaktą most.... Svei-
kinanties, kad ranką paduo
dant stipriaus draugiškumą 
pareiškus "būtinai turi išsi
žergti... O kreipdamos į pa
žįstamą ar nepažįstamą asmenį 
gražiausis jo žodis — tu... 

Žydų Kultūros jau Pasiekta. 

Amerikiečiai tikrai kultūrin
gi 'žmonės, net žydų kultūros 
jau pasiekę. — Jie restora
nuose visuomet valgo su ke
purėmis! Nuėję į vakarus, vie
šus susirinkimus ar įstaigas 
niekuomet save neduoda pa
žeminti, visada,garbę išlaiko 
t - jie, kepurės neriusiimeL. O 
kadangi čia arklių mažai yra, 
žmonės retai kada gauna pa
jodinėti tai bent "Lunčuose" 
prie bufetų raiti joja.' 

Kojų Pagarba. 

Amerikiečiai labai savo ko
jas gerbia. Jie net turi veži
mėlius, įsitaisę joms vežioti. O 
kad ja2 t i t a n a i pagerbus, 
kur tik neatsisėda, nežiūrint 
nei vietos, nei lyties ir "kom
panijos" skirtumų visuomet 
jas pataiko aukščiaus galvos 
iškelti... , 

Vieną tik bėdą turi vyrai 
Vaje, kaip gera Amerikoje Su kojomis, kad jie nemoka 

žmonėms gyventi! Čia kiek tikįjoms kelinių taip pritaisyti, 
kad jos nesmuktų. Kur tik pa
žiūrėsi, ar einant ar "tancia-
vojant" kas penkta minutė 
jas turi kelti aukštyn... 

Lankęs užjūrį. 

* 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
G Y D Y T O J A S Ir C H I R U R G A S 

4442 South W M t e m Ave, 
i 

Tele fonas Lafayetto 4146 
Valandos: 9-11 rytais, 1-2 po> 

>ietų ir 7-g vakarais . Nedėldie 
iais t iktai po pietų 1 Iki 5 v. 

I «— 
I I 

I 
Dt. M. T. STRKOL'IS 

• L i e t u v i s Gydytojas Ir Chirurgas 
P E O P L E S T E A T R O N A M E 

l l 6 1 C W. 47th St. Tel. Boul . 1 6 o l 
• V A L A N D O S : nuo 6 iki 8 vakare, 
^ N e d ė l i o m i s nuo 10 iki 12 ryte 
• B e a > 2914 W e s t 43rd Street 
S N u o ryto iki pietų. 

Te le fonas McKlnley 26S 

i 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
L I E T U V I S D E N T I S T A S 

4712 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 iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare.) 

Dft. G. M, 6LASER 
Prakt ikuoja SO meta i 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė S2nd St., Chicago, m . 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir chroniškų 

UgU 
OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
iki t po pietų, nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedė l iomis nuo 1 iki 2 po pietų 

Telefonas Yards «87 

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

4681 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 994 

OFISO VAL.: 
8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 ir^7 iki 
9 v. 
Tel. Nakt imis ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1294 

PERVIRŠIJO SAVO KVOTĄ. 

DR. P. ŠIMAITIS v 

N A P R A P A T H 
įįGydau B e Vais tu tr B e Operacijos 

10737 S. Michigan ave . 
N u o 8 iki 12 vai. ryte. 

418 W. 45 M r. C h i c a g o . ? 
( P r i e Western /Avenue ) 

N u o 2 iki 7 vakare. \ 

o 
i 
i 
« 

£ Telefonas Boulevard 9199 

DR. G. KASPUTIS 
D E N T I S T A S 

3331 So . Halsted St. 
Valandos: 9—12 A.M. 

1 _ 5 - 7—8 P. M. 8 
i ftAii*aJUi#ftJt.^*ajfja*2*A*fi*Q*i 

f 
Dr. I. E. M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 S. Mlchlgan Ave 
Vai. 10—12 ryte; 2—4 po pietų, 

6:30—8:30 vai. vakare. 
Resldencija: 10538 Perry Ave . 

Tel. Pu l lman 342 ir Pull. 349 

(IUllllllllllllMIIIIUIIIIIIIHIIIMIflllllHH(iK 
Telefonas Voo Bure* t M 

•. 11S9 Independeaoe Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas Gydytojas rl 
ipeci jaUstas Moteriškų, Vyriokų 

Valkų tr visų ctironiAki* Uirų 
VALANDOS: 10—11 ryto 9 — • 9» 

pietų, T—8 vak. Nedėl iomis 1 0 — 1 1 8 
Ofisas 8S54 8o. HsJated St., GM—ųp 

Telefonas Drover 9*88 
MiMii i i i i i i i i i iHii i i i i i i i ini i i i i i iMii i f i t i t ia 

DR. S. N A I K U S 
I U 7 T U V I S 

GYDYTOJAS «r C H I R U R G A S 
Ofisas ir vyven imo vieta: 
3252 South Halsted Street 

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

Nedė l iomis nuo 10—2 
Tele fonas Yards 2544 

S DR. CHARLES SEGAL S 
{ P e r k ė l ė savo ofisą po n u m e r i u i 
| 4729 SO. A S H L A N D A V E N C E 

• SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

• V a i . : ryte nuo 10—12; nuo 2 — 5 j 
5 p o pietų; nuo 7—8:30 vakare, g 
= N 

\m 

nuo 7—8:30 
10 iki 1. 

Telefonas Drcxe l 2880 a 

— 

DR. M. STAPUL10N1S 
NAPRAPATH 

į GYDĄ C BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
S347 E m e r a l d Avenue 

» Iki 11 ryte ir 9 Iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

7S1 W. 18-th Gatvė 
N u o 2 lkl 8 vaicare. 

V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEGES 

f 2407 W. Madison. 1850 N. \VeUs,^ 
6205 S. Halsted Streets 

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-

[pimo, Des igning bizniui ir na-: 
[ m a m a Vietos duodama dykai. 
^Diplomai. Mokslas lengvais at-j 
[mokėjimais. Klesos dienomis ir< 
jvakarais. Reikalaukit knygelės. 
[Tel. Seeley 1848 

SARA PATEK, pirmJ 
m 

Dr. M- Stupoickr 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 UI ryto: Į 
6 po pietų lkl 8 vak. Nedalio
mis nuo t iki 8 vai. vakarą. 

• — ^ » » ^ » » » » » » » ^ * « * 

J. P. WAITCHES 
Uwyer 

U C T I T 1 8 ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-1OT W. D e a r b o m St. 

Tel. Dearborn 8098 
Vakarais: 4508 So. Ashland Ave. 

Tel Yards 1881 

Tele fonas Pul la ian Sr>0 

Dr. P. P. ZALLYS 
LIETUVIS D E 5 T I S T A S 

10801 South Michigan Avenue 
ROSBLANB-, JLL. 

VALANDOS: 8 ryto iki 8 vakare 
TEL,: P l 'LLMAN 342 ir 8180 

• • •••!!• 

dl l l l l l l iu i l l l l l l iu i t i l t l t t l l l l l l l iu i l l l l l l l l l l r 
• P h o n e Seeley 7488 = 

DR. I. M. FE1NBERG | 
S O y d o s|>e<ijaiiai v isokias vyrų i r s 

moterų lyt iškas Ilgas. ~ 
1 2 4 0 1 W « 4 Madison St., k a m p a s : : 

Weatcnt Ave. , Chicago. 
[Valandos: 3—4 po piet, 7—9 v . 5 

IIIIIlMlIlIlIlMIlUIIIlHlttUHIHHUIHlUII 
s=s 

« -
Tel . Randolph 2898 

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS 

Ofisa i viduintestyje 
ASSOCIATIOV BLDG. 

18 South La Salle Street 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėl ia ts iki 8 vakare . . . A 
Nedė l i omis ofisas uždarytas. ^ 

^ ^ ^ a ^ J f c ą į Į Į į ^ Į • • • • • • • • • • • • » & 

iiiuiimiiiiiiiiiiHiinniiiiiiiisiiiiHiiniiiL 
m S. D. LACHAWICZ § 

LIETUVIS G R A B O R I Ų S 
Patarnauja laidotųyėae kuopi- — 

Sgiauaia . Reikale melaf lu a t s i * a u - s 
rkti, o m a n o darbu busite užga-— 

J n ė d i n t i . _ . £ 
5 2 8 1 4 W . 2Srd PI. Chicago, D1.82 

Tele fonas Canal 2188 5 
niiuiuuiuiiniiaiMiiiiuiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiii 

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

TeL Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas:— 2811 W. 83rd Str. 

Tel. Prospect 3466. 

St. Louis, Mo. — Spalio 23 
d. atsilankė gerjb. svečias 
Liet. Steig. Seimo narys M. 
Bagdonas su prakalbomis L. 
tu paskolos reikalais. Jo pra
kalba žmonėms labai patiko 
nes gerb. kalbėtojas gyvai ir 
aiškiai apibudino lietuvos gy
nimo reikalus. Jo kalba buvo 
labai įspūdinga ir turininga. 

Žmonių į prakalbas atsilan
kė nedaug, bet bonų parduota 
gerai, nes už $450. Seniau bu
vo parduota už $200, gi kvota 
paskirta $500, tai $150 pervir
šis. Vietos pask. stotis pasirį-
žusi varyti paskolą toliau ne
žiūrint, kad kvota yra užbaig
ta. Butų labai didelė garbė St. 
lx>uis lietuviams, kad savo 
simąją kvotą išpirktų!. 

lieikia priminti, K.ad trys 
šioj šalyj augusios jaunos mar
gaitės pirko po Lietuvos boną. 
Tai " Vytės'' Ona Bartinkaitė, 
Ona (iudt'iUuitė ir Mag. Du
bia itė, Tat lai būna nepapras
ta garbė šioms jaunoms lietu
vaitėms, geroms tėvynainėm*. 

Mūsų lietuviški raudonieji, 
Trockio ir Lenino ėebatlaižiai 
ifi kailio neriasi, kad tik pa
kenkti lietuvos Laisvės pasko
lai; jie net kas savaitė rengia 
prakalbas, diskusijas, rėkia, 
šaukia kad tik žmonės nepirk
tų bonų, bet niekas jų neklau
so, nei j jų prakalbas neina. 

Nabagai bolševikėliai dabar 
visi labai nusiminę. Mat nese
nai vienas jų labai narsus bol
ševizmo agitatorius, už dary
mą suokalbio nuverstb S. V. 
valdžią ir paslėpimą savo kam
baryj kokių tai slaptų bolševi
kiškų dokumentų, pasmerktas 
2 metams sunkiems darbams 
Minėtas bolševikėlis, vietos 
lietuviams labai įkyrėjo savo 
bolševikišku žioplumu; jis yra 
gudresnių bolševikų pakalikas 
ir kur tik siundomas ten eina 
pasirengus visąką nuversti, 

kad tik bolševizmą įvykinus, 
bet kad žioplas, tai visur tik 
gėdą apturėdavo ir pagaliaus 
pakliuvo vargšelis. Dabar kiti 
bolševikėliai labai nusiminę, 
kad neturės kuo lietuvius vei
kėjus užsiundyti, prakalbose 
ir kituose rengiamuose vaka
ruose kelti trukšmą. 

Svyrunas. 

taisymą ir del jų naudos. Jiem 
nemažai pelno liks. 

Butų gerai, kad choras su
rengtų koncertą iš dainų. Jis 
vargonininko yra gerai išlavin
tas. Garbė chorui ir parapijai. 

Jonas. 

BAŽNYTINIS KONCERTAS. 
~r~' — 

PARAPIJA KĮLA. 

» » • • • » » • • - » » » • i • m m mt^mm^ m *įk 

Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

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

WestviUe, IU. — SpalioN 30 
d. įvyko bažnytinis koncertas. 
Nors buvo tokių, kad trukdė, 
kam bažnyčioje rengiamas, bet 
jų pastangos paliko bergždžios. 

Pirmiausia p-ni' P. Walsh 
ant vargonų išpildė solo, 
"Triumphal mareh , r (Hertz.) 
Paskui skaitlingas choras, ve
damas A. Stanšausko galingai 
užgiedojo "Kur Dievas!" Mu
ziką tai giesmei parašė A. Stan 
šauskas. 

Ant vargonų solo "Allegro 
Maestro'' išpildė prof. S. H. 
Burkholder. Soprano solo 
"Flee as a bird" (Daina) pa
dainavo p-lė E. Stanskeraitė, 

Choras pagiedojo "Panis 
Angelicus" (G. Bani) ir "O 
Bone Jegu" (Palestrina). Var
gonais akompanavo A. Stan-
šauskas. Sekė ant vargonų solo 
"Tronatori ' , (verdi) ir "Deo 
Gratia". 

M. P. Weds solo padainavo 
"Open the gates of the tem-
ple" (Knapp, — Le Long). 
Mergaičių choras pagiedojo 
"Ave Maria". 

VThe Paims" (Faure) solo 
— M. M. Schafer. Vyrų choras 
pagiedojo v *' Idoro Te ' ' (J. 
Schneizer). "Sclierzoso'! atli
ko J. H. Rogers. 

Ant vargonų solo "Selec-
ted" atliko A. Stanšauskas. 
P-n i V. Peters pagiedojo solo 
Paiminimą su šv. Sakramentu. 
Visi savo užduotis kuogeriau-
siai atliko. Koncertas buvo 
surengtas užbaigus vargonų 

Detroit, Mich. — ^y. Jurgio 
parapijos susirinkimas įvyko 
spalio 16 d. mokyklos svetai
nėje. Susirinkimas buvo nes
kaitlingas. Vedė pats klebo
nas, kum F. Kemėšis. Apyskai
tos buvo aiškios. 

Parapijos piknikas pelno da
vė $450. Įvairios draugijos su 
vakarais, paskolomis, įvairios 
aukos parapiją stipriai parė
mė. Parapijos stovis žymiai 
pagerėjo. Bereikalingas buvo 
bolševikėlių ir jų sėbrų džiau
gsmas buk parapijos bankruti-
janti. Jie apsivylė. 

Susirinkimas nutarė įsitai
syti kai-kurias parapijai reik-
menas. 

JEIGU norite gero plumfcerio, 
tai pa lauk 

TH0MAS HIGGINS 
Mes aUiekara darbą gerai ir 

Pigiai. 
225S W. 24th S t , Chlcago. 

Phone Canal 110 
i* 

Paduota visokių sumanymų, 
kad parapijos bazara*, kurs 
prasidėjo lapkr. 6 d. butų kuo-
pasekmingiausis. Draugijos re
mia bazarą, kiekviena turėda-
1:1a jame savo skyrių. 

Dar pasvarstyta keletą rei
kalų ir užbaigta susirinkimas. 

Parapijonas. 
• 

MANO ĮSPŪDŽIAI 
AMERIKOJE. 

Amerikos Gintarai. 
* 

"kraują liejo", ka i Urachą 
telpa gali dulkėmis prisiso
tinti, durnais troškulį nura
minti ir^"įmaniais" skerdyk
lų "parpumais" išsikvėpinti... 
Ugi kaip. cia gražiai žmonių 
veidus išpudruoja, netik ša-
pose, bet ir gatvėse, dargi do-

= t r m 

Lengviau žodžiu remtį ne
gu darbu. 

S Y. W. RUTKAUSKAS f 
ADVOKATAS \ i 

f Ofisas Didmicstyj : 
29 South La Salle Strtot 

Kaoibaris 824 
Telefonas Central 6390 

R Valraraii, 813 W. 88rd I5t 
Telefonas: Tards 4 S 81 

• ^ ^ > — > T 

J0SEPH G. S0B0L 
*a 

LIETUVYS ADVOKATAS 
Namu Ofisas 

1645 AVaban^ia Ave. 3-čli{ lubų 
TeL Haymarket S M I 

Miesto Ofisas 
154 W. Rando lph St. R o o m 479 

Metropolitan Block 
Tel. Main 2583 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Genarali* Kontr»ktoriug, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 

Arti 23-čio Place. 

Liet. Vyčių 85 Kuopos Choras Westville, I1L 
Chorą, sudaro gabus čia gimęs ir augęs jaunimas (aštuonių choro narių nėra paveiksle). Viduryj sėdi jo vedėjas 

vargonininkas A. Stanšauskas, kun. P. Raščiukas ir klebonas L. Brigmanas, labai draugingas Vyčiams, rėmėjas mokslei
vių ir visų katalikiškų organizacijų. 

Spalio 30 d. šis choras davė bažnytinį koncertą, kurį labai grašiai atliko. Jame dalyvavo daug svetimtaučių musi-
H \ ' •' * Koresp. 

Eeikalingas jaunas vyras 
dirbti bankoj, pirminybe tu
rinčiam prityrimą. Atsišaukite 
ypatiškai. 

UNIVERSAL STATU BANK 
3252 So. Halsted Str. 

Chicago. 

^ " " * ' * ^ ^ * * , ^ ^ ' — — l — ,
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DIDELIS PEATUSTINIM0 
IŠPARDAVIMAS. 

75 Vartotų Karų žemiau 
4500.00 

Atdara Diena, Vakare ir Ned. 
Ateikite anksti 

Ieškome ir kitų miestų bisnie, 
Willys Knight Tour.ing $285.00 
Reo Touringr, emali 100.00 
Buick, 4-cyl., 5 pase 280.00 
Jeffery, 6 paas 200.00 
Maxwell Tourlnj: 165.00 
Overland Chummy Rodstr. . . 190.00 
Oldsraobile, 8-cyl., Touring . . 496.00 
Buick 5 paas. 225.00 
Studetaaker 6 pasą 120.0S 
Jeffery 7 paas 320.00 
Saxon Roadater €5.00 
Paige Touring , 1 0 1 0 0 
Studebaker 7 pasą . . . . . . . . 210.00 
Hudson Town Car (Taxi ) . . 295.00 
Chevrolet Touring 160.00 
Elgin new paint 395^)0 
Grant Touring 26L.OO 
Regai Touring 100.90 
Scripps Booth Roadater . . . . 275.Ot 
Caae Touring 5 pasą. . . . . . . . 371.00 
Overland Touring 100.00 
Grant Touring 290.00 
Oakland Roadster , 295.00 
Mitchell Chummy Roadster . . 496.00 
Allen Touring 6 paas. . . . . 325.00 
Studebaker 5 pass. T 190.00 
Moline Knight 100.00 
Metz Touring J25.00 
Mitchell 7 pass 890.00 
Reo Touring 5 pass. „ 105.00 
Buick Roadster 225.00 
Velie, 5 pass. 180.Of 
Haynes, 5 pas s . , 395.00 
Dodge (winter top) 400.Of 
Chandler Touring 400.00 
Overland Touring 125.00 
MaxwBli Touring 175.00 
Cole Touring 495.00 
Chevrolet Touring 240.00 
Mitchell Touring new paint . . 496.00 
Paige Touring 5 pass 126.00 
Overland Touring 5 pass. . . 100.00 
Studebaker 5 pas* 165.00 
Chevrolet Touring 160.00 
Buick 5^ pass. 260.00 
Scripps Booth Roadster . . . . 225.00 
Buick Roadster 195.00 
Chevrolet Touring 225.00 
Willys Knight Touring . . . . 285.00 
Reo Touring " 100.00 
Pa ige Touring 100.00 
Moline Knight 100.00 
Metz Touring 125.00 
Mitchell 7 pass 390.OO 
Reo Touring 5 pass. 106.00 
Buick Roadster 225.00 
Velie 5 pass 180.00 
Haynes 5 pass. 106.00 
Chandler- Touring 400.00 
Overland Touring 125.00 
Maxwell Touring 175.00 
Cole Touring 495.00 
Chevrolet Touring 240.00 
Mitchell Touring h e w paint . , 495,00 
Paige Touring 5 pass. . . . . 125.00 
Overland Touring 5 pase. . . 100.00 
Studebaker 5 pass 155.00 
Chevrolet Touring 160.00 
Buick 5 pass 260.00 
Scripps Booth Roadster . . . . 225.00 
Buick Roadster 105.00 
Chevrolet Touring 225.00 
Chalmers (Sedan t o p l . . . . 215.00 
Reo Touring Car , . . . 220.00 
Grant Touring 225.00 

Ateikite prisirengę pirkti ir val iuot i 
savo karų namo. Išlygos atsakant iems 
žmonėms. Seni karai nemainom' I i 
imant dldžiuos ia fcafiuos gatanft 
perdirbti i trucktrti 
IEŠKOME IR KITU MIESTU BIZNIO 
MITCHELL AUTO COMP. 

ĮSTEIGTA 17 METŲ 
2328 Mlchlgan Ave. 

Atdara Dienomis, Vak. Ir Nedėliomis. 
» ' f l- I. " • , „ • • • ' • • ' • • " • '. • 

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
PUIKUS PLAYER — PIANAS. Ge
riausiai Cash pasiulij imai pa ims jį. 

1421 W. 72nd Plaoe, Chicago 

Telefonas Stew*rd M 76 
. » • » U I » » H . . . • • • • • 1MI»1WW 1 

RKIKALINGI VYRAI MOKINTIS 
BARZDASKITYSTES AMATO. 

Amatas kuris nepaliečiamas strei
kų. Geras uždarbis per visus metus . 
Darbai liaukia. Dienines ir vakarine i 
kliasos. Rašykite ar atsišaukite. 

MOLER B A R B Ė K COLLEGĘ 
105 S. Wells Str. Ohicago. 

Ant pa*xlavimo i namai ir 4 lo 
tai. Parsiduoda labai pigia) ųi $1&.» 
000 kampinė prapartls, turiu par
duoti, nes pinigus turiu k i tam at 
mokėti. Atsišaukite pas savininką 
krautuvėje. 
1023 Canaiport Avenue. 

Ant pardavimo 6 ruimu namas ,2 
lotai miesto vanduo šaligatvėj ce -
manto ir kelas obelis, ga l ima laikit 
paukščių labai gera v ieta žmogui 
norinčiam ramiai gyrant pu*ė bloko 
nuo Archer Ąve. labai pigiai. 

Airoaao: 
5125 S. Tripp Ave. Chicago, UL 

Archer Cicero Street karą 
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24 ŠEIMYNOS IŠDUMŽ 
LAUKAN NUO GAISRO. 

DARBININKAI DUOS AT
SAKYMĄ KOMPANIJOMS. 

Praeito šeštadienio anksti 
ryt$ pakilo gaisras aparta-
mentiniuose namuose po num. 
803 ir 807—13 So. Marshfield 
nve. < • ' | J Į 

Laimė, kad laiku buvo pa
žadintos net 24 šeimynos ir 
turėjo dumti laukan ant snie
go. < # W 

Sakoma, gaisras pakilęs ru 
šiuose. Daromi tyrinėjimai. 

Nuostoliai apskaitomi ligi 
30,000 dol. 

NUŽUDYTAS KARO VETE-
RANAS. 

Karo veteranas, apie 20 me
tų amžiaus, Frank Lomans-
ky, plėšikų galvažudžių nužu
dytas savo krautuvėje, 304 E. 
4?> gat * ttrifl1 

Du plėšikai inėjo jo krautu-
vėn ir pareikalavo pakelti 
rankas. Lomansky, matyt, ne
norėjo klausyti. Nes apsisuko, 
turbūt, mėgindamas pabėgti. 

Vienas piktadarių šovė, Lo
mansky sudribo ir veikiai mi
rė neatgavęs sąmonės. Plėši-
kai pabėgo. 

/Policija veikiai jipjnosė visa 
apylinkę. Bet plėšikai nesuim
t i / 

Pranešta, kad organizuoti tor rekordus, 
darbininkai ateinanėą savai

tę duos savo atsakymą galvf-
jų skerdyklų kompanijoms, 
kurios pasįulė darbininkams 
mažesnę užmokesnį. 

Spėjama, kad darbininkai 
pakils kovon del užmokesnio 
sumažinimo. 

bet pažymėtina tas, p-lė M. 
Rakauskaitė bene bus pirmoji 
kuriai pavyko įdainuoti j Vic-

A. Girgžda. 

LYG UŽMETIMAS. 

DIFTERITAS PLEČIASI. 

Pranešta, kad Chieagoje dif
teritas plečiasi. Spalių mėne
siu buvo 1,136 susirgimai. Mi
rė 77. 

Perspėjami tėvai, idant, su
sirgus vaikams nebūtų vilki
namas gydytojų šaukimas. -

Draugo' ' ofise galima gau
ti vėliausius numerius jjietu-
vos Darbo Federacijos organo, 
' 'Darbininko" išeinančio Kau
ne, kurs energingai gina darbo 
žmonių reikalus. 

Aštuonuoliktos kolonijoj da
bar yra viena lietuviška priva
tinė mokykla. Mokytojas pas
tebėjo, kad neskaitant kitų 
kolonijų, vakarais ją lanko du 
trečdaliu bridgeport iečių, o 
dienoms visi bridgeportiečiai. 
Todėl mokytojui nebuvo išro-
kavimo ilgiau mokytojauti ant 
aštuonioliktos. Dabar persikel-
s ant Bridgeporto. Bridgeporte 
dabar yra trįs mokyklos, o 
atsidarius ketvirtai, tai bri
dgeportiečiai apšvietoj kils 
kaip ant mielių, i 

K. 

GtBčIAI, ATSIlMKI-
TĖ LAIŠKUS, > LIETUVIŠKA MOKYKLA 

SIUVIMO IR KIRPIMO 

P-lė Ka/lauskintė, Vedfeja 
50 E. Adams St. Chioago^Hl. 
Uoora 402 Tel. Harrison 1421 

Mokina siuvimo ir kirpimo mote
rų ir vaikų drabužių. 

M & M K « • * • : • > «* «» <Į&:y&*cm 

— 

Iš NORTH SIDES. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PAIEŠKO

JIMAI. 

Ieškoma ,iteikimui svarbiu 
žinin: 
Juozas Petrošius. 

paeina iŠ Upynos, Tauragėn 
apskr. 

Juozas Arnatavičia, 
Mykolas ir Step. Kriaučiukai, 

gyvenusiej i Pennsyl van i jos 
valstijoje. 

Jonas Milčius, 
paeinąs iš (Jarliavos valse., 

Kauno apkr. 
Ignas Vaišnora ir Juozas Kar

velis, %. 
1914 metais gyvenusieji Chi

eagoje. 
Antanas, Ignas ir Jeronimas 

Tiškiai, 
gyvenusieji jau per 20 me

tų Chieagoje. 
Pranas Dapkus, 

paeinąs iš Ši lavos valse., Ra
seinių apkr. 

Juozas Maslava. 
gyvenąs 202 Jefferson ave., 

Newark, N. J. 

LABD. SAJ. DARBUOTE. 

LAIŠKAI LIETUVOS AT
STOVYBĖJ RANDASI DEL 

SEKANČIŲ: 

Valerijonui BudvUai, 
gyvenusiam B/ston, Mass., 

valdiškas laiškas 
Juozui Subtai, 

valdiškas raštas iš Parvžiaus. 
w 

Petrui Gūrai. 
gyvenusiam Chieagoje, val

diškas laiškas. 
Prašome atsišaukti arba jei 

kas turi žinių apie minėtas y 
patas, prašome pranešti šiuo 
adresu: , 
Represemtative of Lithuaniain 
Anierica, 1925 ' V St., N. W. 

TVashington, D. C. 
Lapkričio 8 d. 1921 m 

Labdaringos Sąjungos Cen
tras yra nutaręs, kad kuopų 
ižde negalima daugiau laikyti 
kaip po $50.00. Kitus reikia a-
tiduoti Centro iždininkui. Kaž
kurios kuopos dar to nepada
rė. Nutarimai reikia pildyti. 
Visos kuopos atkreipkit į tai 
dome. 

Kuopos turėtų pasistengti 
daugiau atviručių parduoti, 
nes jų dar daug yra. Kas bus 
pirmutiniu parduoti atviručių 
už $100 tas gaus dovanų $10. 
Dėlto pasistengkite. 

Labdaringos Są-gos Seimas 
įvyks, gruodžio 11 d. Todcl 
draugijos, pasirūpinkite var
dus priduoti Seimo rengimo 
komisijai, p. Pr. Vitkui, siųs
dami " Draugo" antrašu, kad 
galėtų draugijoms išsiuntinėti 
pakvietimus. 

Ta pati komisija privalėtų 
skelbtis laikrašty ir nurody
ti Seimo svarbą ir jo progra
mą. Reikalinga nuolatinis gar
sinimas spaudoje, kad supa
žindinus visuomenę su Labd. 
Sąj. reikalų svarbumu. 

Labdaringoji Sąjunga pagei
dauja turėti nuolatinį vedėją ir 
kolektuotoja, kuris galėtų lai
kyti prakalbas, organizuotį 
kuopas ir pinigij kolektuoti. 
Reikia kunigo kapeliono, kurs 
galėtų visą savo gyvenimą pa
švęsti labdarybei. 

Jeigu atsirasti] toks kuni
gas, kurs norėtų pasišvęsti to
kiam prakHniąm darbui, lai 
atsišaukia pas kun. F. .Kudir
ką, 2334 So. Oakley Ave., Chi-
cago, 111. 

A. Nausėda, 
Labd. Sąj. pirm. 

A. L. R. K. Federacijos čio-
naitinis skyrius taipgi ren
giasi prie įvairaus vakarėlio, 
kuris bus senųjų metų pralei
dimo vakare, o Naujųjų suti
kimo. Kaip girdėjau, kiekvie
na draugija prisidės progra
mos išpildyme. 

Aniolų Sargų vaikiukų drau 
.gijelė ir Vaikų Marijos- mer
gaičių taipgi rengiasi prie va
karėlio, kuris busiąs Kalėdų 
vakare. Tikimasi, kad tie mū
sų jaunuoliai parengs įvairų 
vakarėlį, o tėvai ir kiti juos 
parems atsilankydami į jų tą 
vakarėlį. 

26 d. spalio apsivedė Mari
jona Tamošauskiute su Kazi
mieru Kadžievskiu. Marijona 
yra gerai žinomo northsidiečio 
veikėjo F. Vaškuno podukrė. 
Ilgiausių metų jaunavedžiams. 
Ypač nepamiršti darbuotis 
Bažnyčios ir tautos labui. 

Kep, 

CICERO, ILL. 

Chieagos palte (vidumiesty) 
prie Adanis ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persjkėlimo 
luton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko numerį, nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

902—Aubuceuskis Waladiesten 
905—Augaitis Joezeph 
907—Barnatonis George 
909—Belkes A. *, „ 
911—Cilinskas Jonapas 
930—Dunauskis Izydorius 
934—Esakaitis Matausas 
935—Fetingis* Carol ^ 
936—Farinas Jan 
939—Gaidelis Antonas 
941—Galvanauskas Varanika 
942—Garizas Ignat 
949—Jaksas Peter 
953—Katkus Juozas 
956—Kaminskene Palipnija 
958—Katoliukas Augustinas 
964—Kiezelus Adonos 
971—Korsakas J. A. 
972—Kuzma Jouzapas 
974—Kuzma Juozapas 
978^-Lekis Franc 
982—Maeulis Kazimor 
987—Mažeikiene Elzbieta 
994—Narkavieie Antonas 
998—Nizinskas J. 
1004—Pacewicze Darni n įkas 
1006—Pavvris Peter 
1007—Paburusas T. 
1008^-Patumsis J. 
ĮOC^C-Paukšti Gabrijelius 
1010—Petruskewieine Jonas 
1015—Puecvie Vladislav 
1020—Renius John 
1022—Ringis Anton 
1025—Rosinskieni Marijona 
1040"—Skipitis Augustinas 
1043—StasjuIaitiN Dominikas 
1045—Stireue 11 Ursiuie 
1048—Šteinui Andonui v 

1055—Talokauskiene Marijona 
1061—Tu rasas Frenkis 
1066—Wanafaite Rozalija 
1076—Jozapaite Ani 

"DRAUGO" ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS. 

KAIP JUS|) AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

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

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; 8 lubos 

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

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
va. Nedaliomis nuo 9 ryte iki 
12 dien 

FABIONAS ir MICKIEVICZ, Ved. 
G e r i a u s i u siuntimas pinigų, 

laivakortes, pašportai ir 1.1. 
\ O T v m . i i š \ s 

Itaal Kata te , P a s k o l o s , 
I n s u l i n a i ir i.t. 

809 W. 35th St, arti S Halsted St. 
Tel Boulevard 611 

Valandos . 9 iki 6 kasdiena 
Vakara is : Utar . , Ket. ir Suh iki 9 vakare 

Ncd : iki .< po piftiĮ 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

! 

KUPONAI IR BONAI. 

< 

" / 

LIETUVAITĖS BALSAS 
"VICTOR" REKORDOSŽ. 

Moterų Sąjungos 2 kuopos 
valgių virimo ir mezgimo va
kariniai kursai yra pasekmin
gi. Kaip Sajungietės, taip ir 
viešnios juos skaitlingai lanko. 
Matyt moterys supranta jų 
svarbą. • 

Butų geistina, kad vsųvs mo
terys spiestųsi į šią organiza
ciją, o sujungtomis jėgomis 
galėsime daugiaus nuveikti. 

Sąjįmgietįė. 

PUTINKITE "DRAUGĄ" 

Kiek laiko atgal chieagietė 
p-lė Marė Rakauskaitė New 
Yorke įdainavo net dešimts lie 
tuviskų giesmių ir dainų į 
Yictor rekordus. 

Nesvarbu kad lietuvaitė į-
dainavo į rekordus, nes jau y-
ra šimtai lietuviškų dainų ir 
giesmių įdainuotų rekorduose, 

Pirmadieny lapkr. 14 d. Kat. 
Spaudos draugija rengia pra
kalbas. Kalbės žymus kalbėto
jai. Aiškins apie katalikišką 
spaudą ir kokią iš jos nauda. 
Taipgi bus išdalinamos kny
gos nariams- kurie priklauso 
prie Kat. Spaudos draugijos. 
Kurie norėsite prisirašyti prie 
Kat. Spaudos draugijos galė
site per prakalbas. 

Visi atsilankykite ajit pra
kalbų. ' 

Valdyba 

ANTANAS A. OLIS 
(OLSZEWSKI, JR.) 

ADVOKATAS 
Veds bilas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn St , Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

Ui Lietuvos Bonų kuponus gulima gauti pinigus pilnai, 
tuojaus ir be jokių sunkenybių "Draugo" Ofise. Su praeitų 
metų kuponais galima daryti visokį biznį kaip ir su tikrais pi 
nigais: pirkti k n y p , užsirašyti laikraštį, persiųsti auksinais į 
Lietuvą, aukauti kokiai nocs labdaringai ar valstybinei įstai
gai j Lietuvoje, pasidėti į banką ant procentų ir t. t. v į 

Ne Chicagoje^gyvenantieji gali atsiųsti kuponus į "Drau
gą" per pačtą ir gaus kokį norės patarnavimą. 

Taippat išmaino kuponus ant pinigu ir Metropolitan State 
Bankas Chieagoje, 3201 W. 22 Str. 

Beto pranešame, jogei gavome Lietuvos Bonų. Kas tik no
ri, gali užsirašyti, mokant susyk visus pinigus tuojaus gaus ir 
boną; už bonus irgi galima mokėti kuponais. 
- i Perkantieji bonus šio rugsėjo- mėnesy turi damokėti prie 
šimto dolerių bono $1.25 už nuošimčius, kurie užaugo nuo lie
pos mėnesio. 

Mainant Amerikos Liberty Bondsus reikia damokėti Ši
taip: prie $100 Bondso 1-mos, 2-ros ir 4-tos Paskolos po $12.00; 
prie 3-čios Paskolos $8.00; prie 5-tos $1.00. 

fL 

Jei Gerklę Skauda 
Pasitrink su Terpentinu 
Naujas Terpentino išradimas suteiks urna palengvi

nimą nuo skaudamos gerkles, krupo, slogų, išsisukimų 
ir Rumatizmo. 

Vakarais: 3251 S. Halsted S t 
Telefonas: Boulevard 153 

-Kuomet grerklę skauda ir negali 
nieko nuryt — kuomet taip skauda 
kad negali nei kalbėti -r— tuomet at
simink apie šį naują, išradimą., ku-i 
ris jums suteiks seniai lauktą pa
lengvinimą. 

Terpentino smarkumas tuojaus 
jums sustabdys gerklės skaudėjimą. 
Jis greitai prasiverž ir atleis tinimus! 

Naujas išradimas, Turpo turi sa
vyje visas Terpentino gydančius vais
tus. Kuomet pasltrini skaudamą vie
tą, su Turpo umu laiku skaudėjimą 
palengvina. 

Turpo geras vartoti del slogų, 

skaudamos gerklės, bronchitis ir 
neuralgijos. Geras del skaudamų ko
jų nusidieginimu, rumatizmo, pleuri-
sy, skaudėjimo strėnose ir išsisukimų. 

Jis nedegina, nedažo ir pūslių ne
daro ant trinamos v ietos— netau
kuotas ir nesmirda! 

Nefeentėk su skaudama gerkle! 
Pasiklaus bent kokio vaistininko 
apie Turpo — Turpentine Oiptment, 
kuris turi savyje Menthol ir Cam-
phor. Turpo 30e. ir 60c. už puodelį. 

Tlie Gla.ssnor Coropany, 
Pindlay, Oliio. 

• U-

John Ruski n 
B E S T A N D E . I G G E S T C 1 G A R 

JUO daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 
Pareikalauk mošų Kataliogo No. 4. 

L I. į e w i s Cigar Mfg. Co. Newark, N. J. 
Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas PasauliJ. L ® 1 

.Šeštadienis , Lapkr. 12, 1921 
\W::.t. f ; -' w^f--.--.,iy^>y. .": •,...^ . ' , . , . 
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Užsisakykite uLaivą" 
iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»»i»» iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 

'LAIVAS'* eina kartą į savaitę. -
'LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, "Evangelija ir jų paaiš

kinimas. ' 
'LAIVE" telpa dang tikybinių straipsnelių. 
'LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
' l iAIVE" tilps atsakymai j klausimus. Gerb. kun. Bučyg ža

dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti. 
'LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 

lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti 
kodaugiausia. 

'LAIVO" kaina metraas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c 

/* 

Adresas 

ĖA LAIVAS ff 
2334 So. Oakley Avenue Chicago. Illinois. 

PIRK PAS SAVUOSIUS. 
Cicero Dairy Kompanija yra jūsų kaimynai. Pasisekimas 

viso miestelio remiasi ant pačių piliečių. Kiekvienas krautuv-
ninkas laukia iš jūsų paramos. Taipgi ir Cicero Daily užtikrina 
jums gera tavora greita patarnavimą už prieinama kaina. 

CICERO DAbtY COMPANY 
2410 So. 56 Avenue Cicero, Illinois. 

KURSAS MARKIU 
(AUKSINįį) ŠIANDIEN 

Prigulintis permainai 

1,000 Markių $4.95 

5,000 Markių $24.50 

10,000 Markių $48.00 
Prie virš nurodytų sūnų dade-

kito 40c. ant persiuntimo kaštų. -' 
Ant didesnių sumų duodame spe-

ciališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon į trumpiausi 
laiką. Parduodame laivakortės į ir 
iš Lietuvos. Atsišaukite ypatiškal 
arba laišku į 

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU 

160 N>Wells Street, 

CHIOAOO, ILL. 

Valandos Rinro: Kasdiena iki 7-tai 
vai. vakaro. Nedėliomis iki 
1-mal vai. po piet. 

UTHUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa-
rankumai, moderniško allvo. Dabar 
kainos žemesnes 

\* RED STAR LINE 
išplaukia kas savaite 

Pler 68-6? Nortn River. Kertr York 
New Yorko c Hamburg 

Samland) Tik 3-čia klesa Lapkr. 30 
Lapland Gruodžio 3 
Aeeland) j Lapkr. 19 
Kroonland Antwerp Gruodžio 17 Y 

\ * AMERICAN LINE 
Minnekahda) Hamburg (Gruod. 10 
Mongolia) į (Gruodžio 1 

Tiktai tiesiai \ Piliau 
INTERNATIONAL MERCHANTILB 

MARINE CO., 
116 laivų — 1,260.000 tonų, 

Chicago: F. O. Brown. West F 
Agent, 14 Nortb Dearborn 8t.. 

KONVULSIJOS IR PAMISI- < 
MAS DAŽNAI ATSITINKA 
NUO SKILVIO KIKMLNŲ 
Riemo, raugsėjimas, konvulsi

jos, nuomaris, beprotystės mania, 
žvairumas ir kiti negerumai pa
sidaro nuo atsirandimo kirminų 
skilvyje? Visa tai pranyksta pra
šalinus lauk tuos kirminus. 

Ir kitokie svarbus negerumai 
I buvp nuo jųjų atsiradimo užpa-
1 kalinas žarnų dalies. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų 
yra gydomi nuo 
visai kitokiu ligų 
kuomet ištikrųjų 
visa priežastis y-
ra ju skilvis. Kuo 
met neturi apeti
to, širdi griaužia, 
jauti skausmą vi-
duruose, skausmą 
strenuose silpnu

me akyse mirguliavimą tai ženk
lai kad kas nors yra negerai su 
jusu skilvių, kad ąkilviniai kir
minai tenais ponavo j a. Pas vai
kus tuojaus galima patemyti, jie 
nenori valgyti, miegoti jiems tan
kiai galva skauda, jie neturi noro 
žaisti su kitais vaikais. Laxtan y-
ra sutaisytas kad panaiknti 
skilvine8 krimeles iš jūsų syste-
mos ir yra daugumos žmonių 
vartojama su gerais rezultatais. 
Pilnas būdas gydymo Laxtan 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus 
pradėk gydytis nes gali išsivysty
ti kunvulsijos ir kokios kitos li
gos? Laxtan yra parduodamas 
Dro. Lameco Lab., Forbes at 
Moultrie, Pittsburgh, Penna. 

» 

. 

A N C H O R - D O N A L D S O N 
DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULI 

LAIVAI, gAUNUS APSIEJIMAS 
SU KELEIVIAIS. 

Ten yra vietinis agentas Jusu mieste 
ar netoli jo. 

I Lietuvą, Lenkiją. Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas tiesiai 

į Hambnrgą 
sAi£oifL\~?'rrT7rrT^^ 
CaMn^įTSioflT' ^ ^ t ^ K L ^ i l S T o o 

Taksu $5.00 
PER CHERBOURG SOUTHAMPTOS 

LIVERPOOL and GLASGOW 
CAR3IANIA Gruodžio S 
COLUMBIA Gruodžio' 10 
AQUTTANIA Gruodžio 1S 
Per Anglija ar Hamburgą | Danilg 

$155.00 
Per Liepojų $145.00 

Tax $5.00 

Pamefinkite naujo. 

notn v»i«b »i« n k Ii a Su T. Valst 
PaU&ta fiuu*. 

Kanjame mėljname pakeljje. 
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybė* Siame vaiste idėtos, 
su priemaiSa priimniai Švelnaus 
kvepalo. 

Ruffles yra įsoai paveikiantis 
pleiskana pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytoje^ kuris 

patiks kad 
ir gačniau-
siaiypatai. 

• 
Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75e., tad 
atsiusime 
per pasta 
tiesiog ii 
labara-
torijos. 

Būtinai 
relkalan-
Ute 
attekJa 
pakelis. 
ŽinrekfU, 
kiidbBtu 
UTEAEO 
Tais-
bažeaklis. 

» 

BIZNIERIAI GARSINK1TES 
, " D R A U G E W 
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DRA1 
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PraiK 
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WASHJN| 
Anglija i 
niu, sutin| 
merikos 
karo laiv 
delegacijoj 
kontVivncil 
darbuojasi 
slapaus su 
ša su gavot 
Amerikos 

« kaip jis 
svarbus. 

Anie r i kj 
fereneijai 
vienai n 
skaitlių dij 
laivų. V i.i 
vai turi bi 
projektuoji 
suspeimuotj 
laivai netuj 
galiau per 
ri but didii 
reikus gal] 
Bet tik 
trims vaisi 

Toks pr( 
maži) abi ei 
prizą. Nei 
turi pan 
projektus, 
kad vargi a j 
mus gal pa| 
mus. 

Nuo sveti 
patirta, kai 
merikos pij 
diskusijų jj 
remdamies 
liau. 

Delegaciji 
žinoma, kai 
rikos proj< 
vio atsineši 
taip ilgai, 
žinių ir r< 
jų nuo savj 

Aiški 

Suvažiavi 
visai nesitil 
diplomatija 
savin^eilės. 
kalingų ir 
pasakyta, lj 
Kitos vaiste 
sutinka, bt 
pia savo n 
tija, tai ir 
nereikaling( 

Tas taigi 
bino delegf 

Čia 'reišl 
šiandie kon| 
jau bus 
pačių vyriaį 
į Amerikos 

Apie p̂  
daug yra vi| 
i 

ni vienaip, 
tauja. Dauį 


