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BRIAND APLEIDŽIA SDV. 
VALSTIJAS 

Suv. Valstijos Nepripažįsta Ja
ponijos Reikalavimo. 

JUGOSLAVIJA SUTIKO PILDYTI 
JUNGOS PARĖDYMUS 

TAUTU SJį-
I 

BRIANDO VIETĄ UŽIMS 
VTVIANI. I 

WASHINGTON, lapkr. 21. 
— Prancijos premieras Bri
and užvakar pranešė, kad jis 
apleidžiąs Suv. Valstijas atei
nantį trečiadienį. 

J i s pažymėjo turįs vilties, 
kad konferencija pa vyksianti 
ir duosianti geistinas pasek
mes. 

Premieras Briand nemanąs 
gryžti į Suv. Valstijas. Buvęs 
premieras Viviani užims jo 
vietą, taigi jis bus delegaci
jos pirmininku. » 

Kaip šiandie plenarėj kon
ferencijos sesijoj Briand žada 
pasakyti svarbią kalbą. J i s no 
ri nupasakoti, kaip Prancija 
atsineša į nusiginklavimą ant 
sausžemio. 

J i s įrodys, kad šiandieninė 
skaitlinga Prancijos armija 
yra jai būtinai reikalinga. I r 
Prancija jokiu būdu nesutiks 
mažinti savo armijos be kitų 
valstybių gvarantijos ją ap
drausti. 

Tuotarpu jokia gvaranti-
ja iš niekur nepramatoma. 

tonažas visoms trims Šalims 
padėtas kuoaugščiausias. 

Pasirodo, kad Amerika ima 
diktuoti visoms kitoms šalims. 
I r jei kartą koks sumanymas 
pripažintas, negalima jo atmai 
nyti. 

Rytų klausimuose visoki 
sprendimai šioje konferenei 
joje, sakoma, paskui busią 
paduoti patvirtinti visoms ki
toms, pasaulio valstybėms, ku
rios nedalyvauja šioje konfe
rencijoje. 
' Šiandie konferencija turės 

plenarę sesiją. Sakoma, kal
bės Prancijos premieras Bri 
and. 

NORIMA PRAVESTI ĮSTA- jnecticut, Vettnont, New Ham-
TYMAS PRIEŠ LINCIUO- |pshire, Rhode Island ir Ųtah. 

TOJUS. 

52 žmonės nužudyta per 10 
mėnesių. 

ANGLIJOS DELEGATAS 
ATSIMA kALTINIMĄ. 

TONAŽAS TURI LIKTI, 
KAIP PADUOTAS. 

WASHINGTON, lapkr. 21. 
— Japonija, kaip žinomą, rie-
kalavo paliekamų jos karo lai
vų tonažą padidinti ligi Suv. 
Valstijų ir Anglijos tonažo. 

Tečiau jos reikalavimas at
mestas. Valstybės sekretorius ' ko proto. 

PARYŽIUS, lapkr. 21. — 
Tautų Sąjungos "tarybos susi
rinkime Jugoslavijos klausi
mas staiga atsimainė, kuomet 
Anglijos delegatas Fislier at
siėmė kaltinimą. J is tai pada
rė, kuomet Jugoslavijos (ser
bų) delegatas viešai pareiškė, 
kad Jugoslavija pasižada pri
sitaikinti prie Tautų Sąjungos 
parėdymų ir pripažinti nus
tatytus Albanijai rubežius. 

Jugoslavija tai padarė ne 
gražiuoju. Tautų Sąjungos ta
ryba atsisakė pripažinti serbų 
delegato pasiteisinimus. IT pa
grūmojo blokada. 

Kad taip, tai "narsuol iams" 
serbams nebuvo kitokio išėji
mo, kaip tik paklausyti svei-

NK\V YORK, lapkr. 21. — 
Padaryta statistika parodo, 
kad šimet per pirmuosius 10 
mėnesių Suv. Valstijose nu
li nei uotą 52 žmogų. Iš jų 4 
buvo balti ir 48 juodi. Buvo 
viena juoda moteriškė. 

Perniai Suv. Valstijose nu-
linčiuota 65 žmonės, kurių ta
rpe buvo 8 balti ir viena mo
teriškė. 

1919 metais buvo 83 linčia-
vimai, inėmus 8 baltus ir vie
ną moteriškę. 1918 metais 
buvo 67 aukos. 

"Mes negalime but priskai-
tomi prie civilizuotų žmonių," 
sako kongreso atstovas Dyer 
iš St. Louis, "ka ip ilgai mū
sų piliečiai nepaliaus su savo 
barbariniais darbais ." 

Atstovas Dyer yra prieš-lin-
einio biliaus,autorius. Tas bi-
lius kongresui buvo induotas 
pereitą balandžio mėnesį. Spa
lių mėn. bilius pavestas juri
diniam komitetui. 

Nebuvo nei Columbia distrik-
te. «-

\ : ' 
Aukos deginamos. 

Piktų žmonių gaujų aukos 
daugiausia pakariamos. Retai 
kada šaudomos, Tečiau daž-
n a i ^ y v o s deginamos ant pa
gamintų laužų. Retkarčiais tos 
aukos apliejamog kokiu nors 
žibalu, kad joms butų užtikrin
tas galas. 

N Šįmet per pirmuosius 1Q 
mėnesių: 27 žmonės pakarta, 
12 sušaudyta, 4 sudeginta, 2 
nuskandinta ir 7 žuvo neži
nomu mirties būdu. 

Nuo 1889 metų ligi 1908 m. 
linčiavimai sumažėjo vos 7 
nuošimčiais. 

ITALIJA PADARĖ SUTAR 
- TĮ SU TURKAIS. 

Italai gauna koncesijų Anato
lijoj. 

Konstantinopolis, lapkr. 21. 
— Anot gautų žinių iš Ango-
ra, italai su turkais naciona
listais jau padarė taikos su
tartį. Turkai sutartį jau pa
sirašė. Bet italai delegatai 
dar laukia galutinų instrukci
jų iš Romos. Spėjama, kad 
jie sutartį pasirašys artimiau
siomis dienomis. 

Pasirodo, kad italai yra la
bai atsargus daryme taikos su 
turkais nacionalistais. Jie 
taip skubiai visko nedaro, ka
ip, pav., prancūzai. Nes italai 
nori gauti koncesijų tokių, Ini 

ŠVIETIMO DARBAI. 

Tauragė, (Eltos kor.). Apkri 
ties Švietimo Komitetas po
sėdy spalių 1 d. galutinai nu
tarė šaukti gruodžio 27d. švie-
timo dirvoj besidarbuojančių 
apskrities susivažiavimą. Su
sivažiavime pilnatiesiai daly
vaus rinkti po vieną nuo švieti
mo įstaigų, po du-valsčių švie
timo skyrių, ir po du-mokytoju 
bus ir keletas paskaitų. 

Tame pačiame posėdy Švie
timo Komisija nutarė prašyti 
Švietimo M-jos nuo šių metų 

KAUNO MIESTO TARYBA 
DEL LENKŲ PASIELGIMŲ 

VILNIUJE. 

KAUNAS, (Elta). Kauno 
miesto taryba savo posėdy, 13 
dieną spalių, išnešė protestą 
prieš lenkų okupantų žiaurų 
pasielgimą Vilniuje su lietu
vių kultūros įstaigomis ir asi
gnavo nukentėjusiems penkias 
dešimts^ tūkstančių auksinų. 

LENKAI NERIMSTA. 

BOLŠEVIKAI PRIEŠ "DIP 
LOMATINIUS" BAGA

ŽUS. 

\ 

RYGA, lapkr. 21. - - Iš 
Maskvos pranešta, kad bolše 
vikų valdžia paskelbusi parė
dymą, kuriuom susiaurinami 
visokios rųšies "diplomati
n ia i " bagažai, išvežami daž
nai iš Rusijos. Tuos bagažus 
vežioja svetimų diplomatų ku-
rierai. Bolševikai susekė, kad 
tie kurierai, vietoje "diploma
t inių" deptfų ir kitokių doku
mentų, iš Rusijos veža į už-

lių. Tai butų pasekmingas [sienius visokius brangius dai-

lapkričio 1 d. atidaryti Taura-
rios nebūtų pažymėtos v i ė i i 1 ^ metinius mokytojams ruo-
tik ant poperos. Bet kad jos S t i kursus. Tokių kursų reika. 

las šiame krašte ypatingai jau
čiamas. Be to tikimasi į kursus 
susilaukti daug klausytojų ir iš 
Mažosios Lietuvos, nes jau da- j 
bar šiame krašte dirba M. Lie- Į 
tuvos mokytojai. 

Kas biliuje sakoma. 
4 'National Association for 

the Advancement of Colored 
People" stipriai remia tą bi-

Hughes, kuris pirmininkauja 
Japonija, kaip žinoma, rei 

Tokiu būdu serbai turi ap
leisti okupuotas Albanijos te-

konferencijoje pareiškė, kad į ritorijas ir bus išvengta te-
paičame paduotame projekte nai karo. 

PETROGRADO DARBININ 
KAI PRIEŠ SOVIETUS. 
% 

Žudomi darbininkų vadai. 

GELSINGFORSAS, lapkr. 
21. — Petrogrado darbininkai 
kuone revoliuciją kelia prieš 
tenykščio sovieto naują nusis
tatymą. Darbininkai reikalau
ja užmokesnio už praėjusių 
trijų mėnesių laikotarpį * ir 
valgio porcijų, kurios panai
kintos p i rm keletos .mėnesių. 

Vyrai ir moterys, kurie dir
ba naminius darbus, iki šiol 

ninkus mesti darbus ir nedir
bti, kol valdžia neužmokės 
jiems už praeitus laikus. 

BOLŠEVIKŲ BANKOS MO 
KA 60 NUOŠ. 

smūgis linčiuotojams., 
Dyer biliuje nustatomos to

kios bausmės: 
Kalėjimas nuo penkerių me

tų ligi gyvos galvos kiekvie
nam linčiuotojui, kuris akti-
viai prisideda prie kalto ar 
nekalto žmogaus linčiavimo. 

Penkeri metai kalėjimo ar
ba 5,000 dolerių pabaudos kiek 
vienam valstijos, apskrities ar 
municipaliteto valdininkui, 
kurs del apsileidimo neapsau
goja kalinio nuo gaujos už
puolikų. ** 

Kiekviena apskritis, kur į-
vyksta linčiavimas, užmoka 
10,000 dolierių pabaudos. Tie 
pinigai išmokami nulinčiuoto 
šeimynai arba paimami vals
tybės iždan. - % 

Yra valstijų, kurios nieko 
nedaro iš linčių. Taigi miti
nai tam tikslui reikalingas fe-
deralis įstatymas. 

lės daiktus ir brangenybes. 
• 

SLAPTOJI KONSISTORIJA. 

ROMA, lapkr. 21. - Oflcia-
lis Vatikano organas Osserva-
tore Romano praneša, jog lap
kričio 21 d. įvyks slaptoji 
Šventojo Tėvo konsistorija. 

SKAITYKITE IR PLATIN. 
KITĘ "DRAUGĄ" 

duotų naudps jų šaliai. 
Iš turkų nacionalistų vers

mių patirta, kad italai toje sa
vo sutartyje mažai modifikuo
ja žinomą Sevres sutartį, ly-
rią turkams padarė ta pati It
alija su Prancija ir Anglija. 
Visgi su kaikuriais tos sutar-
ties posmais apsilenkia, tuo 
būdu palengvindami turkams. 

Gauna ekonominių teisių. 

Italija sutartimi gauna eko
nominių teisių Adalia apylin
kėse net ligi Cape Mount 
Kris. Visos uostų koncesijos 
toj apylinkėj tenka italų f ir* 
moms. 

Italija gauna koncesijų ant 
geležinkelio linijos nuo Adalia 
iki Konia ir išilgai tos linijos 
minerales teises. Bet visose 
sudarytose italų kompanijose 
turi ineiti 40 nuošimčių turkų 
kapitalo. 

Čia gyveną turkai naciona
listai didžiai stebisi, kad ita
lai gauna tokias plačias konce
sijas. 

KAUNAS, (Elta). Spalių 
12 d. naktį 23 vai. lenkai, 20 , 
žmonių, buvo užpuolę mūsų 
sargybą Maskvelės (Maskov-
ka) kaime palei kelią į šiaurę 
nuo Varėnos, o taipat ant ge
ležinkelio tilto per .Merkio u-
pę, bet šautuvų ugnimi buvo 
išvaikyti. 

SARTININKAI, X. 13. (El
tos kor.). Spalių 2 dieną vals
čiau* lietuviai ir vokiečiai liu-
terių ir evangelikų ^tikybos 
savo susirinkime priėmė pro
testo rezoliuciją prieš Hyman-
so projektus ir reikalavo grei
čiau prijungti Klaipėdos ir 
Vilniaus kraštus prie bendro* 
šios Lietuvos. 

SKAUDVILĖ, (Eltos kor.). 
Kialerių kaime sudegė Stasio 
Stegrilo gyvenamieji namai. 
Nuostoliai skaitomi 16 tūksta
nčių auksinu. 

Bikintlaukio, kaime sudegė 
Jono Gudo jauja su javais. 
Gaisras padarė daugiau, kaip 
60 tūkstančių auksinų nuos
tolių. 

DIDŽIAI SUNKUS LAIKAI 
VOKIETIJAI. 

Kapitalistai spaudžia vyriau
sybę. 

Nubučiuota 3,422 žm. 
r 

~ 

BUKAREŠTAS, lapkr. 21. 
— Pas bolševikus Rusijoje vi
skas kitaip yra, negu kaip ki
tur pas visus žmoųes. 

Laikraštis ,6dessa Izviestija buvo juodi žmonės 

"National Association" tu
os žmonių linčiavįmus vadina 
didžiausia Amerikos - gėda. 
Linčiavimų statistikos iš tris
dešimts dviejų pereitų metų 
užlaikomos. tNuo 1889 metų 
ligi lapkričio 1 du 1921 m. S. 
Valstijose nulinčiuota 3,422 
žmogų. 

79 nuošimčiai tų visų aukų 
Išviso 

skelbia, jog Rusijos sovietų 
valstybės bankos pri ima nuo 
žmonių depozitus ir moka kas 
mėnesis-4 nuošimčius, jei pi-

dirbo tik už maistą ir pastogę, kiigai padedami trumpam lai
kui. Bet jei ilgesniam,' tai po 
5 nuošimčius kas mėnesis. 

Taigi per metus padėti pi-

Šiandie gi reikalauja jau ir 
užmokesnio. 

Raudonoji gvardija Petro
grade apsiautė vieną dirbtuvę įnigai neša 60 nuoš. 
ir išžudė visus darbininkų va-
dus, kadangi t i* kurstė darbi- PLATINKITE "DRAUGĄ" 

buvo 2,702 juodu ir 720 baltų 
žmonių. 

Buvo linčiuojamos moterys 
ir mergaitės. Iš tų 53 buvo 
juodos ir 11 baltų moterų. 

Georgia valstija užima pir
mąją vietą linčiuose. Paskui 
aną seka Mississippi valstija. 
Per 33 praėjusius metus tik 
šitose valstijose neįvyko lin
čiavimų: Massachuseus, Con-

BERLYNAS, lapkr. 21. — 
Vokietija turi daug vargo su 
karo kontribucija/~kurios ne-
turi iš ko mokėti. Yra kele
tas didelių vokiečių kapitalis
tų, kurie visuomet norėdami 
galėtų vyriausybei* pagelbėti, 
duoti reikalingų pinigų atmo
kėti karo kontribuciją. Te
čiau kapitalistai nelabai grei
ti tą padaryti. 

Kuomet nesenai vyriausybė 
į juos kreipėsi su prašymu 
pagelbos, ti6 atlaikė suvažiavi 
mą. Nutarė duoti vyriausy
bei reikalingų pinigų. Bet 
už tai pareikalavo didelių.kon 
cesijų. 

Aną dieną kapitalistai pa
skelbė savo reikalavimų pro
gramą. Pirmiausia už pagel
bėjimą vyriausybei jie reika-

sybė galėtų išmokėti nuošim
čius* kapitalistai reikalauja 
gvarantijų. 

Dideliame reikale vyriausy
bė gal ir sutiktų su tomis 
reikalaujamomis koncesijomis. 
Bet su tuom nesutinka patys s m e 

^ i 

C H I C A G O J E . žmonių ant vietos žuvo. 3 ki
ti pavojingai sužeisti. 

DABAR KITŲ METŲ PRA-
DŽIOJE. 

Legislativė senatoriaus Dai-
ley komisija valstijiniam Cook 
apskrities prokurorui Crowe 
pastatė klausimą, kuomet pa
galiau bus teisiami amatninkų 
unijų "business , agentai ir 
kai-kurie kontraktoriai už pa
pirkimus statant namus Chi-
ca^oje. 

Tuos sukčius grand jury pa
traukė teisman pereitą pava
sarį. Kuo veikiau turėjo pra
sidėti bylos kriminaliame tei-

ŠIMTAI ATSIŠAUKIA. 

Šimtai žmonių atsišaukia 
pas Neumann, kurs rado 57,-
000 dol. čekiais notomis ir 
pinigais. 

Bet tikrojo savininko visgi 
nėra. Atsišaukusieji negali į-
rodyti. ,kad tai kuriam iš jų 
priguli. 

SUŽEISTAS KUN. VAITU
KAITIS. 

Tečiau pirmiausia bylos at
idėtos vasarai. Paskui perkel
tos į rudenį. Pasibaigė ru
duo ir vis nieko nėra. 

lies geležinkelius 99 metų lai 
kotarpiui. 

Kitas jų reikalavimas, kad 
vyriausybė išleistų auksinius 
bondsus su 12 nuošimčių dvi
dešimčiai metų. Kad yyriau-

gyventojai. Juk tai ant jų 
pačių ruošiama ta nepaprasta 
našta, r 

Taigi kuomet laikraščiuose 
pasirodė tie kapitalistų reika
lavimai, pakilo baisiausioji 
audra visoj šaly. Gyventojai 
sako, kad juos kituomet bai
siai plėšė ir išnaudojo kaize
rio valdžia. Tą valdžią jie 
atsikratė. Gi šiandie respub
likos valdžia jau rengia jiems 
dar didesnes sunkenybes. 

Savo keliu, kapitalistai ne
nori pasiduoti be didelio pel-
nijimosi. Jie dar baugina'pa
čią vyriausybę ir gyventojus. 
Sako, kad jeL Vokietija pas
kirtu laiku neatmakės dalies Šeštadienio rytą milžinišku 
kontribucijos, prancūzai gaus automobiliu važiavo 13 žmo-
progos užimti vis didesnius nių. J ie lydėjo mirusią 2 me-

Penktadienio vakare nelai
mėje su automobiliu sunkiai 
sužeistas Ciceros Šv. Antano 
parapijos klebono asistentas 
kun. Vaitukaitis. Nelaimė įvy
ko jam su vargonininku gryž-

11 ŽMONIŲ ŽUVO. 

J ! 

PAGERBIA ITALŲ GE-
NEROLĄ. 

tant po kalėdojimo. Paimtas 
Prokuroras Crowe žingei- * k . ,. . . 

s Šv. Antano ligoninėn. 
daujantiems atsakė, kad tų 
sukčių byios įvyksiančios a-
įeinančių metų pradžioje. 

Prokuroras aimanuoja, kad 
jis toms byloms negalįs gauti 
tinkamo prosekutoriaus. 

Žinoma, bylos visgi kuomet 
nors įvyks. Bet ar bus suras
ti visi kaltinamieji, tai kitas 
klausimas. 

Vakar ir šiandie Chicagoje 
oficialiai pagerbiamas čia vie
šįs Italijos armijos vyriau
sias vadas gen. Diaz. 

ktuja pavesti jiems visus Ša- Vokietijos plotus. Tuomet pa- tu Emily Ziemanin, 2618 Wesf 
tys gyventojai paneš kur-kas 
didesnius nuostolius už tą, k^ 
turėtių išmokėti jiems už tei
kiamą pagelbą. 

Taigi nežinia, kas artimoj 
ateity čia dėsis. 

25 PI., į kapines. 
Tarpe įLyons ir Summit, 111., 

važiuojant skersai Santa Fe 
geležinkelį staiga atūžė grei
tasis traukinis. 
Sudaužytas automobilius. 11 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 do
lerių lapkr. 19 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 3.75 
Prancijos šimtui frank. 7.33 
Italijos šimtui lirų 3.97 
Vokiečių šimtui markių .37 
Lietuvos šimtui auksinų .37 
Lenkų šimtui markių .04^ 

/ 
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LIKT t V HJ KATALIKŲ MEHIlAiTia 

« U \ r h A I T/Tt A C » DRAUGAS' 
^ j | kasdieną tSskyrua nedėldleniu^ 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJE IR UŽSIENYJE: 

Metama t 8 - 0 0 

Pu*ei Metų • *•<*> 
6UV. VALST. 

Pusei Metų 3*00 

Prenumerata mokaai iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti itperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus ) 
registruotą laišką. 

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

TeL Roosevelt 7791 
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ALBANIJOS SIENOS. 
Albanija savo laimėje —'ne

laiminga. Tautų Sąjunga ir są
jungininkų valstybės Albaniją 
formaliai pripažino nepriklau
soma valstybe. Nustatė jai vi
sais šonais sienas. Apsiėmė ją 
globoti, ginti jos nepaliečiamy-
bę. Del to albanams nereikėjo 
didesnės laimės. Tik beliko rū
pintis šalies gerove ir jos at
eitimi. 

Bet štai šiandie tą šalį puo
la nepasotinami imperialistai 
serbai. Drasko valstybės plo
tus, žudo gyventojus. I r tai 
didžiausia Albanijai nelaimė. 

Suprantama, ateis laikas, 
kuomet sąjungininkai ar ta pa
ti Tautų Sąjunga apmalšins 
sulaukėjusius serbus. Bet kol 
tai visa įvyks, serbai Alba
nijoje atliks dar daug visokių 
piktų darbų. 

Albanijos valstybei sienos 
buvo nustatytos dar pirm ka
ro, 1913 metais. Po karo ser
bai, kurie valdo visą Jugosla
viją, nesutiko su tomis sieno
mis. I r išnaujo pradėjo tero
rizuoti Albaniją. 

PRAVOSLAVIJA IR KATALIKYSTĖ. 
Kol Rusija buvo galinga, tol 

jos biurokratai visomis jėgo
mis šelpė ir gynė pravoslavi
ja. J ie dažnai visai netikėdavo 
jos dogmatams ir sakramen
tams, bet į ją žiūrėdavo kaip į 
savo tautos dvasios padarą ir 
į priemonę palaikyti mases 
tvarkoje. Daugeliui Rusijos 
biurokratų pravoslavija buvo, 
tarsi, policijos pagelbininkė. 
Mes tą žinojome ir mintijome, 
jog biurokratiškos paramos ne
tekus pravoslavija turėtų žūti. 

Mums begyvenant pravosla
viško caro vietą užėmė ateis-
tiška sovietų valdžia. Šita ne
gana ką nešelpia pravoslavi-
jos, bet dar nuoširdžiai nori 
ją pražudyti galutinai. 

I r sovietų viltis ir mųs spė
liojimai pasirodė neteisingi. 
Pravoslavija nežuvo nei Rusi
joje, nei svetimose šalyse, kur 
buvo rusų išeivių. Rusijoje cer
kvės pasidarė pilnesnės; tiky
bos gyvenimas tapo aktuales
nis, po apeigomis atsirado 
dvasios, įsitikinimų, karštų 
jausmų. Buvo labai gražių pa
sišventimo pavyzdžių, pasiry
žimo ginti, beveik gyvybę au
koti už tikybą. Nėra tikrų ži
nių, bet spėjama, kad Rusijo
je starovierų ir carinių pra
voslavų skirtumas, jei ne vi
sai išnyko, tai žymiai suma
žėjo. Abeji jau gina savo tau
tos tikybą nuo pražūties. 

Su tokia atgijusia pravosla
vija katalikystei susidėti butų 

zaus įkurtoji Bažnyčia, o jus 
buvote klaidoje". 

Stebėtinai gerai organizuo
ta Anglijos užrubežinė politi
ka nesišaipo iš tikybinių įvy
kių ir nesigaili nei laiko, nei 
pinigo jiem s kreipti taip, kad 
jai butų naudinga. Anglijos 
politika, pirmiausiai, nieko iš 
pravoslavijos nereikalauja,kad 
ji ko atsižadėtų arba ką pri
pažintų. Antra, Anglijos poli
tika, per augštucsius savo ba
žnyčios asmenis augštiesiems 
Rusijos jerarkams teikia la
bai svarbių apčiuopiamų pa-
gelbų. Išdidus anglai ir Ame
rikos episkopalai kviečia pra
voslavų archijerejus į gavo iš
kilmes ir suteikia jiems gar
bingos vietos. Jei tos priemo
nės dar nepadarė tikros angll-
kanizmo ir pravoslavų unijos, 
tai vis-gi buvo ir yra labai 
protingai prirengtos tikslui 
priemonės. Jeigu Anglija ir 
neapims Rusijos ekonominiu 
bud», tai nesigraudįs apėmus 
dvasiniu. 

Sunku pasakyti, ką katali-
kija turėtų veikti susidarius 
tokiai padėčiai. Tikybų suvie-
nyjimas yra geistinas kaip 
kiekviena žmonių sutartis su
jungtomis jiegomis vykinti 
gyvenime tiesą ir idealą. Tą 
sutarties uždavinį, katalikija 
turėtų pavesti artymiausiems 
rusų kaimynams katalikams. 

Lenkai turėdami daug dar-

naudinga. Rodos išnvko ir su-
tarties klintis - politiški ca- j P l i t i m ° &&&* ^ s i d rov i pa 
ro žvilgsniai. Ukrainų arki 

vienuoles kreiptis į Rusiją ir 
dirbti. Vargu Rusija juos be-
priims. Rusija mielu noru iš* 
krausto iŠ savęs visus nebol-
ševikus. Nėra vilties, kad j i 
priimtų asmenis galinčius pa
rodyti krikščioniško komuniz
mo pavyzdžių vienuolių susi
tvarkyme^ Bolševikiškam ko
munizmui vienuolių komuniz
mas yra pavojingiausias, nes 
šalia klaidos stato daugelio 
amžių išbandytą bendros nuo
savybės tipą ir rodo,, jog jis 
reikia vykinti ne ateistiniu 
būdu, tik religijos pagrindais. 
Trumpai sakant vienuolijos y-
ra gyva bolševizmo kritika^ to
dėl jam nepakenčiama. sifc»p-
tyckis tą supranta, bet jis ra
si, turi vilties, kad bolševiz
mas nėra amžinas. jLvovo ar
kivyskupas matomai renka 
jiegas ateičiai. 

Mes turime pasistatyti 
mažesnį uždavinį. Turime ga
na žymų skaičių pravoslavų 
Lietuvoje. Reikėtų visai ne
paisant to, kas buvo prieš ka
rą, su pravoslavų dvasiškija 
apseiti, kaip su žmonėmis, 
branginančiais savo tikėjimą. 
Katalikų kunigams dabar nė
ra pavojaus būti geruoju su 
pravoslavų dvasiškija: 

Nereikėtų juos susyk imti 
kalbinti tapti katalikais. Toki 
kalbinimai butų be pasekmės, 
nes pravoslavai parapijiečiai 
pabėgtų nuo savo dvasiškių. 
Tie dvasiškiai tą žino, to ne
norės ir 'nedrįs padaryti. 

Visi pravoslavai, dvasiškiai 
ir pasauliečiai, mintija apie bo namieje turi dar vieną ne 

geistiną ypatybę, kad tautos didžiausius pasaulio įvykius. 

vyskupas Szeptycki's Lwowe 
ir prieš karą, ir po karui la
bai daug ir protingai darbavo
si, kad katalikystę ir pravos
lavija suvestų vienybėm Jis 

Sąjungininkai pasiuntė ser-1 J a ^ ' i a i r s a k°> k a d pravosla-
bams perspėjimą. Gi Tautų Są
jungos taryba pasiuntė kon
trolės komisiją. Pastaroji pri
žiūrės, idant serbai pildytų 
ambasadorių tarybos nuos
prendį. 

Nepaklausys — serbai turės 
karą. Italija bus autorizuota 
juos nuraminti. Tuo keliu ga
lės but suskaldyta į dalis 
ir pati Jugoslavija, ku
ria serbai labai didžiuojasi. 

Geras vežikas įstengia apsi-
grįžti ir mažoje vietoje. 

Taupumas yra geras pavel
dėjimas. 

vai trokšta pasiremti katali 
kijos galybe. Tečiaus pravos
lavija su katalikyste nesusi
vienijo, nei nematvti žymaus 
vienybės krypsnio" nei tuose 
rusuose, kurie gyvena Lietuvo
je, nei tuose kurie apsibuvo 
Amerikoje. 

Išskyrus Szeptyckį katali
kystė, kiek žinau, nedėjo nei 
pastangų, kad provoslaviją pa
traukus prie savęs. Szeptyckis 
prie savo tikslų ėjo kaip apaš
talas, ne kaip politikas. J is sa
kydavo ir sako pravoslavams: 
' 'Pripažinkite katalikų Bažny
čią, kad ji yra vienatinė Je-

naudoti ir tikybos priemones. 
Lenkas Rusijoje platina kata
likyste lenkiškos rųšies, o ne
moka' pridėti darbo, kad Ru
sijoj katalikystė butų rusiš
kos išvaizdos ir rusiško pobū
džio. 

Lietuviai moka atjausti rusų 
širdį ir galėtų padirbėti, kad 
Rusijoje katalikystė taptų ru
siška. Tiktai lietuviai yra ne
rangus: savo reikalų neprisi-
rengia nudirbti; ką čia kal
bėti apie darbą svetur! I r 
jeigu mes turime taip mažai, 
kad kol kas neištenkame sa
viems tiesioginiems reikalams. 

Taip tat mųs svarstymas pra
voslavijos ir katalikijos santi-
kių lieka grynai teorinis, be 
vaisių gyvenimui, be pasiketi-
nimo ką nors daryti. 

Arkivyskupas Szeptyckis 
kviečia pasaulio vienuolius ir 

Mintys dažniausiai buvo skau
džios. Į skaudamas širdis įdė
kime meilėg ir užuojautos. Jei 
dėlto pravoslavai ir netaps ka
talikais, tai mes nors padary
sime taip, kaip pritinka krikš
čionims. 

Kun. P. Bučys. 

___—. 

J is tvirtina, kad Prmncija 
pasirengusi pildyti visus Dė-1 

dės Šamo reikalavimus. Tik 
nori, kad Amerika Prancijai 
gvarantuotų nepaliečiainybę. 
Tai nepaliečiamybei yra pa
vojaus nuo vokiečių. 

Vieną kartą tas pat Briand 
anglų spaudoje vėl pranešė, 
/kad Prancija nieko nesibijan
ti, nes galinti pilnai pati vie
na save apdrausti. Gi jei kas 
pašalinis mėgintų duoti jai 
nurodymų, prancūzams tas 
butų nepakenčiama. 

Dabar pranešta, kad patsai 
Briand paduosiąs konferencijo
je sumanymą mažinti valsty
bių armijas. Tečiau pati Pran
cija savo armiją galėsianti su
mažinti tik tuomet, kuomet 
Rusijoje nebusią bolševikų val
džios ir kuomet prancūzams 
nebusią pavojaus nuo Vokie
tijos. 

Atrodo, kad Briand maišo 
pupas su žirniais, kalba be pra 
smės. Tečiau taip nėra. Tai gu
drus laviravimas su tikslu pa
t i r t i Amerikos visuomenės at-
sinešimą į Prancijos reikalus. 
Tuotarpu Amerikos visuome

nė nei neklauso jo tų gudrių 
pareiškimų. Nes ji žino, kad 
šiandie Prancija visame pa
sauly yra militariškiausia val
stybė. J i palaiko skaitlingiau
sią armiją. Taigi tą armiją bū
tinai turi sumažinti, jei nori 
sulaukti Amerikos visuomenės 
palankumo. 

Je i Prancija npri, kad ji 
butų vadinama demokratinga 
šalis, turi demokratingai ir 
gyventi. Gana jai tukinti savo 
Varšavos militaristus. 

Tečiau tas klausimas šian
die jau išspręstas. Nes štai ži
nomas Amerikoje automobilių 
gamintojas, Henry Ford iš 
Detroit, pranešė, kad jis apsi-
mąs nupirkti visus karo lai
vus. Sako, jis tuos laivus pa
keisiąs ūkio mašinomis. 

'Bet tas, sako Ford, reiškia 
"business" . Visi karo laivai 
turi but jam parduoti "busi-
nesso" pagrindu. Taigi, kai
po koki pamesti daiktai. 

Ford sako, kad šiandie jam 
brangiai atsieina gaminti plie
nas. Tuotarpu karo laivus jis 
galėsiąs suardyti pavartojant 
aceteliną ir elektrą. Gausiąs 
pigaus plieno, kurį pavartosiąs 
ūkio mašinoms ir automobi
liams. 

Washingtono konferencijos 
delegatai gali tame milionie-
riaus Fordo 'pareiškime įžiū
rėti pašiepimą. Bet Ford kalba 
rimtai. Sako, jis galįs nupirkti 
viso pasaulio karo laivynus. 

Taigi karo laivams pirklys 
yra. Tik reikia laukti dabar 
konferencijos pasekmių. 

šaly. Tat aišku, kad Seserims 
reikia didesnės koplyčios. v 

Lietuviai yra labai atsižy
mėję savo gražiomis bažnyčio
mis ir jų papuošimais. Sese
rys ypač yra toli pažengę pir
myn bažnyčių puošime, bet jos 
neišgali savo neturtu pastatyti 
tinkamos koplyčios, kur jos 
visos galėtų sutilpti ir pasi
melsti. Betgi jos tur i tą pra
kilnią skonį, kuri yra giliai 
kiekvieno lietuvio širdyje. Jos 
labiau geidžia naujos didesnės 
koplyčios, negu mes gal ma
nom, nes papuošalai nors toje 
mažoje koplyčioje rodo nepa
prastą Seserų darbavimasi. Ta 
parinkta skonis ne tik apsi
reiškia Šv. Kazimiero Vienuo
lyno koplytėlėje, bet taipat i r 
bažnyčiose kurias seserys pri
žiūri. Jos, tarsi, turi ypatin
gus puošimo gabumus patrauk
ti Dievo namų altoriais net 
užšalusias širdis aukštyn prie 
Dievo. Jos yra pasišventusios 
lietuvių tautai bemokindamos 
jaunimą. Jos nori įskiepyti 
vaikelių širdin tuos prakilnius 

Daugelio sektų dvasiškiai daigus, kurie vienyja žmogų su 
pramato pasaulio pabaigą. 

Mi 

JCUR DĖTI KARO LAIVUS. 

ŠV. KAZIMIERO SESERįĮ 
KOPLYČIA. 

UŽ ARMIJOS MAŽINIMĄ. 
Galima laukti, kad Wash-

ingtoiio konferencijoje bus 
pakeltas ir annijų mažinimo 
klausimas. Pranešta, kad tai 
padarysiąs vyriausias Pran
cijos delegatas, premieras 
Briand. •• . 

Briand yra ypatingas žmo
gus. Kaip tik j i s atvyko A-
merikon, pradeda skelbti apie 
visokias Prancijos svajones. 
Gi jis pats Amerikai taip pa
lankus, kad, rodos, aplaižytų 
ją kaip "kendę" . 

"VVashingtono konferencijos 
pasekmės nežinomos ir abejo
tinos. Amerika sąjunginin
kams paklojo perdaug radika- i^įkinė koplytėlė, kur esti lai 
lų sumanymą. Tokiai Anglijai k o m o s v i s o s vienuolyno pa-

• ' " - • • » - • — • i., m 

Nesenai kai pabaigė statę 
kairįjį sparną Šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolynui. Dabar gi 
iš lauko vienuolynas išrodo 
visiškai užbaigtas. Nors namai 
siauri, bet gan dideli ir ilgi. 
Žinoma, švietimo įstaigai to
kio ir reikia. Jo vidus eko
nomiškai padalytate: valgykla 
pačiam žemutiniame gyveni
me, mokomieji kambariai ant
rame, gi du viršutiniu gyve
nimu užima dormitorijos (mie
gamieji kambariai.) Taipat tre 
čiame aukšte yra nedidelė 

jo Sutvėrėju. Tie visi jų kil
nus darbai lai nelieka be jo
kio atlyginimo iš mūsų pu
sės . 

kuone perpus sumažinti savo 
milžinišką karo laivyną, tai 
didžiai rimtas dalykas. Baimė 
ima galvojant, jei prisieitų 
skirtis su tokiu laivynu. 

Tečiau jei bus norima at
eity apsisaugoti karų ir pa
lengvinti gyventojams, teks 
sutikti su tuo projektu. 

Kuomet paskelbta Amerikos 
projektas karo laivynų klausi
me, tuojaus kilo kitas klausi
mas, kur dėti milžinus karo 
laivus. Negi juos paliksi kur 
prieplaukose rūdims ėsti, ar 
jurų ffelmėsna skandysi. ' 

maldos bei ceremonijos. 
Dabartinė Seserų koplytėlė 

yra labai maža, tokia mažy
tėlė, kad netelpa joje nė pusė 
seserų kai suvažiuoja visos a-
tostogoms. Chicagoje vasarą 
esti didelių karščių. Seserys, 
kuomet sueina koplyčion mel
stis, Renčia ne tik tą vasaros 
karštį bet ir daug kitų nepat<3 
gybių, kurios slopina jų jėgas rie išsigali aukoti stambesnę 

Matydami, kad Seserys 
vargsta neturėdamos atsa
kančios koplyčios, prašalinkim 
joms tą sunkų jungą. Vienuo
lyno skolų yra nemaža, gi jas 
dar didinti nebūtų gerai. Ne-
pasiturį žmonės turbūt neišsi
gali gausiau aukoti vienuolyno 
reikalams. Taigi turtingiems 
yra gera proga nuveikti gai
lestingą darbą, kuris niekuo
met nebus užmirštas. Kas, 
kas, o seserys tai melstųsi už 
tokį arba tokius geradarius 
nuolatos. 

Svetimtaučiai gali duoti 
mums gražių gailestingumo 
pavyzdžių. Yra daug katali
kiškų mokyklų, vienuolynų ir 
tt., kuriems davė pradžią vie
nas ar keli turtingesnieji pa
aukodami ne šimtą arba tuks-
stantį, bet keliolika, kelis šim
tus tūkstančių dolerių. Chica-
gos naujai Seminarijai yra 
asmenų paaukojusių net iki 
$500,000 (pusės milijono). Lie
tuvių irgi yra turtingų, nors 
ine tiek kiek svetimtaučiu, ku-

v" 

bei sveikatą. Mat vienuolyne 
pamaldos netrumpos. Gi kop
lyčioj nėr užtektinai vietos, 
taigi kaikurioms reikia vargti 
susispietusioms koplyčios pa-

auką gailestingiems darbams. 
"Tad štai viena iš daugelio pro
gų aukoti gražiam ir šventam 
tikslui — Šv. Kazimiero Se
serų koplyčiai. J. R. M. 

SESERS IR RROLIO LAIŠKAI. 
t 

Kaunas, rugsėjo 15 d. 

Brangioji Sesele, 
Gavau tavo sieksninį laišką. Ačiū. Skai

čiau jį vieną ir antrą kartą. Ilgai atidė
liojau atsakymą. Galop prisėdau skverną 
ir netrumpesniu laišku atsilyginu. 

Atsakydamas į tavo laišką, tiesiog ne
žinau už ko nusistverti. I r ko tu manęs ne
klausi! Tokios besotės niekur nemačiau. 
Norėtum apie viską žinoti, ko ir aš pats 
nespėjau sužinoti, sužiūrėti. Ir jeigu ne
siskubinau su atsakymu, tai žymia dali
mi dėlto, kad nugązdinai mane visa klau
simų virtine. Nelauk tad atsakymo į visus 
klausimus. Pagyvensime, spėsime susira
šyti, viską išgvildensime. Gi tu savo smal
sumu norėtum tuč tuo jaus kad visus tė
vynės istorijos, geografijos, o net politikos 
lapus atskleisčiau. Atsimink mūsų žmo
nių priežodį: daug apžiodama, nieko ne-
nukąsi. 

Na, bet pasiliausiu tave mokinęs ir ba-^ 
ręs, kaip paprastai namie būdavo. Tavo 
švelnus i'r jautrus laiškelis verčia mane 

bent varu išspausti iš savo nejautrios šir
dies vieną, kitą jausmo kibirkštėlę. 

Ačiu širdingai už prisiųstąją fotografi
ją. J i man begalo patinka. Tik tu perdaug 
apsiašarojus, tarsi mane graban lydėda
ma... Ne, aš anaiptol ir nemanau mirti! 
Tik įsivaizdink! 

Šiandien, kuomet visi Lietuvos berneliai 
kės frontan, kas prie valstybinio darbo 
šalies gynimosi, kulurinimosi reikalais su
mobilizuotas, ar galima mąstyti apie mir
tį ! Tiesiog iš gėdos reiktų sutirpti, norint 
tokiomis mintimis sau galvą kvaršinti. 
Ne, ir ne! Aprimk tad sesute, baltoji gul
bele, nes aš kaip matai iš tau siunčiamos 
fotografijos, sveikas — žaliukas, linksmas 
dainuoju: 

Nepražus mūsų tėvynė, 
Mes ją išlaikysimi 
Visus priešus tautos mūsų 
Laukan išvarysim! s 
Nuo Vokietijos, lenkų ir rus j 
Apginsim brangią tėvynę niusų! 

Tai posmas kariškos dainos, kurią tiek 
kartų girdėjau Kaune ir jau išmokau nuo 
mūsų kareivių. 

Tiek bendrai apie save pasakęs," einu 
prie tavo laiške pareikštų klausimų. Ka
da aš juos išgvildensiu — nei pats nežinau 
Bandysiu. Jeigu vienu laišku į viską ne
atsakysiu — dovanok ir perdaug nenorėk. 

Iš mano kelionės dienyno. 

Traukinys dunda, bilda*. Iš stoties kaip 
padūkęs lekia New York'o linkon. Ilgai 
nelaukęs pasišaukiau juoduką ir papra
šiau pritaisyti man stalą. Keistai jis paž
velgė į mane savo didelėmis, žibančiomis 
akimis. Regis, jis suprato mano sielos žaiz. 
dą ir užjausdamas man, meiliai palingavo 
galva. Stalelį greit pritaisė prie mano sė-» 
dynės. •* 

Pakrikęs savo mintyse pasirėmiau ant 
stalelio, galvą rankosna paslėpęs norėjau 
užsimiršti atsisveikinimo valandą. Bet gy
vi paskutinip "Sud iev" vaizdai taip su
rakino mano vaizduotę, kad \aš pasijutau 
nežinau keno kalinys esąs. 

Itfyku ir liūdna. I r ko ! Jmk aš pasirįžau 
ir jau buvau apsipratęs su kelionės min
timi. Nieko, rodos, nesigailėsiu, visą savo 
praeitį pašarvojau ir tik tolimdn, nežino
mon ateitin žengiau. Ko beliudėti! Taip 

stambios ašaros nuriedėjo per veidus ir 
nubiro ant stalelio. Ar aš verkiu! Ar tai 
ašaros! 

Neįsitikėdamas sau, aš įbedžiau savo 
akis į stambias ašaras ištiškusias ant sta
lelio. Jos tikrai nepaprastos buvo! Kaip 
pavasario rytą. rasos lašeliai ką tik pra
žydusioje gėlės taurėje spindi, blizga nuo 
patekėjusios saulės spindulių,- visą bun
dančio ry t i grožę savyje atmušdamos, ly
giai ir mano ašarose atspindėjo visas man 
žinomas, atgyventas pasaulis. Jis, tarsi 
guosdamas save nei nepasijutau, kaip 
krutamieji paveikslai, greit keitė, savo 
vaizdus.Negi išpasakosi ar plunksna viską 
surašysi! 

Užkliuvęs už paskutinio ' ' sud iev" ir 
persikėlęs į išleistuvių puotą, prisiglau
dęs prie savosios obelies ir tau atsiradus 
prie mano šono Jonui befotografuojant, 
vis skubiaus leidausi į moksleivio, žaibo 
greitumu išnykusius, atsiminimus; iš ten Į 
nusileidau, į vos apčiuopiamus, vaikystės 
metus; galop, kaip per tamsius rukns, pa
skendau kūdikystės sapnuose. Toliaus, 
nieko nebeatmenu ir nežinau kaip ilgai 
aš ten kioksojau. 

Tik trinkt, bar-bar-bar... Kokis cia pa
dauža trankosi! £>taiga galvą pakėliau ir 
apsidairiau kame esąs. 

Mano kelionės draugai žiurėjo į mane, 
lyg į kokį apuoką, ir saldžiai juokės. Nu
leidau akis supratęs kad mano snaiitta. 
Visi keleiviai subruzdo ir grūdosi prie 
durų. privažiavome New York'o Pennsyl-
vanijos stotį. 

Akis pratrynęs griebiau savo valizą ir 
išsikrausčiau iš traukinio.. 

l*okia kelionės pradžia. Aš žinau, kad 
nesitenkinsi jos aprašymu. Tu sakysi kad 
aš tau nei į pusę laiško neatsakęs. Gerai, 
sutinku. Bet, brangioji sesute, norėdama 
kad aš tau smulkiai atpasakočiau visa ką 
pajudinai savo laiške, rašyk man iš Chi-
cagos. Gavęs nuo tavęs žinių, aš pildysiu 
savo pasižadėjimą iš eilės eidamas prie 
kitų tau įdomių dalykų. Šiuo kart pa
kaks. 

Gyvuok! Siųsdamas savo širdingiausius 
sveikinimus iš brangios tėvynės, dedu 
žalios šakelę. 

Tavasai nuo širdies 

brolis Vytautas. 
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Pirmadienis, Lapkr. 2l, D R A b e i K . 
sa; 

i 

DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
G Y B T T O J A S 1* C H I R U R G A S 

4442 South Wes tern Ave . 
Te l e fonas Lafayet te 4140 

T a l a n d o s : 9-11 rytais, 1-1 po] 
M e t ų ir 7-8 vakarais . Nedėld ie 
Įniais t iktai po pietų S iki S v. 

Ik. M. T. STRIKOL'IS 
• L i e t u t i s Gydytojas ir Chirurgas^ 

P E O P L E S T E A T R O N A M E 
• l « 1 6 W . 47th St. Tel. Boul. 160 
• V A L A N D O S : n u o 6 iki 8 v a k a r e . I 
fc N e d ė l i o m i s nuo l'O iki 1?. r y t e . 1 
• Re*. 2914 W e s t 43rd Street 
- N u o ryto iki pietų. 

S 
Tele fonas McKinley 263 ! 

Tel . B lvd . 7042 

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

1712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: n u o 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. | 
5 5 -*• — — T * 

DR. G. M. GLASER IUSFR i 
Prakt ikuoja 30 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė S2nd St., Chicago, 111. 

SPEC1JALISTAS 
Moterišką, Vyriškų Ir chroniškų 

Ugų 
OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
Iki t po pietų, nuo 5 iki 8 vak. 
Nedėl iomis nuo 1 i k f t po pietų 

Telefonas Yards 087 
• — — — • 1 

DR, MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4031 So. Ashland Ave. 
Tel . Yards 994 

OFISO VAL.: 
8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 ir 7 iki 
9 v. 
Tel. Nakt imis Ir nedėl loj po pietų 

Oakland 1294 

K0S. 
LIETUVIŲ KALBOS PAM0- KOLONIJOS MARGUMYNAI rijos Vaikelių Draugijėlės na

rės padainavo keletą dainelių. 
Anelė ir * Ona Jakaieiutės pa
dainavo duetą. P-lė. Plfkūniu-

' tė paskambino ant'piano laike 
rodymo krutamųjų paveikslų.' 

Reporterie 

r vakare. v 

Te le fonas Boulevard 9199 a 

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

3331 So. Hals ted St. o 
Valandos: 9—12 A.M. J* 

1—5; 7—8 P. M. J 
i & A & * f i J t £ * f i A £ * & t A # & * J 8 * £ « A * t 

DR. S. NAIKEL1S 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S 
Ofisas ir v y v e n i m o vieta: 
3252 South Halsted Street 

A n t v iršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak 

Nedė l i omis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

Dr. L E. M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10900 S. Mlchigan Ave. 
VaL 10—12 ryte; 2—4 po pietų, 

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

Tel. P u l l m a n 342 ir Pull . 349 

4IUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIII1IIIHIUIII* 
Telefonas T o n Boren • • « 

Res . l į s t Independenoe Blvd. 

D R . A . A . R 0 T H , 
R — g Gydytojas rl 
tfpecijallstaa Moteriškų, Vyriškų 

Valko Ir visų chroniškų Ilga 
VALANDOS: 10—11 ryto 1 — * P* 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 1 0 — 1 1 4 
lfl<MM 8354 B*. Halsted 8t^ C h i N T 

Te le fonu Dvover t«»S 
•MNII I l i l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I lHI I I I I I I I I IHI IH 

I 
I j DR. CHARLES SEGAL S 
| P e r k ė l ė savo ofisų p o n u m e r i u i 
1 4 7 2 9 SO. A S H L A N D A V E N U E | 

• S P E C I J A L I S T A S Į 
Džiovu, Bloterų ir Vyrų Ligų 

• V a i . : rvte nuo 1 0 — 1 2 : nuo 2 ^ - 5 | 
5 p o p ie tų: nuo 7—8:30 vakare. J 
=Nedė l iomi3 : X0 iki 1. 

Telefonas Drcxel 2880 • 

DR. M. STAPULI0N1S 
N A P R A P A T H 

G Y D A U B E GYDUOLITJ LR B E 
O P E R A C I J Ų 

Ofisų Valandos: 
3347 E m e r a l d Avenue 

9 lkl 11 ryte Ir 9 Iki 10 vakare 
Te le fonas Boulevard 9397 

731 W . 18- th Gatvė 
N u o 2 lkl 8 vaKare. 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dten.: R. BĮ 1-137 W. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 90 9 6 
Vakara is : 10786 S. W a h a s h Ave . 
Ro*eland Tel . PuUman 6377 

Telefonas P u l l m a n 350 f 

Dr. P. p. ZALLYS 
L I E T U V I S D E N T I S T A S 

10801 South Mlchigan Avenue 
R O S E L A N D , ILL. 

[VALANDOS: 9 ryto iki 9 vakare] 
TEL. : P U L L M A N 342 ir_ 3180 

itWUMIttlllllHIUHillllllllllllllfllllllllllll= 
g P h o n e Seeley 7439 r 

i D I L E FEINBERG Į 
"iGydo specijalial v isokias vyrų i r s 

moterų lyt iškas l igas . 
E 2401 We»t Madison St., k a m p a s S 

Western Ave. , Cnicago. 
• V a l a n d o s : 2—4 po piet, 7—9 v.jE 
=fllllllNMfllMHIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllill 

Tel. Rando lph 2898 
~ » 

A. A.SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas viduiniestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

l t South L a Sal le Street 
Va landos : 9 ryto lkl 5 po pietų 

Panedel ia la iki 8 vakare . . . 
Nedė l iomis ofisas uTdaryta*. 

n . i . . . . « . . » » i t 

r llllllHIIIIIIIIIIIIIIHIIIimillllllllllHHIH. 
S. D. LACHAWICZ | 
L I E T U V I S G R A B O R I U S 

Patarnauja la idotuvėse kuopi- £ 
Sg iaus ia . Reikale meldžiu a t s i š a u - g 
Skti . o m a n o darbu husite tržga-g 

E a » l « n t W . M r d PI. Chicago, HI.S 
t m r f H ^ . a c a n a l 9199 S 

ill| | | | | | | | | |UIIIIIIIIIIIIIIUIIIII»IIIU">l"llll 

V A L E N T I N E D R E S M A K I N G 
COLLEGES 

2407 W. Madison, 1860 N. Wells , 
6205 S. Halsted Streets 

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Pat ternų kir

pimo, Des igning bizniui ir na
mams . Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-< 
mokėj imais . Klesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygelės . 
Tel. Seeley 1643 

SARA PATEK, pirm 

v Jatmome&ė Veikia. 
Cleveland, Ohio. - šiuomi W a t e r b u r y , C o m L __ L V y 

r t r v ^ ^ f F^' ^ 7-ta kuopa užlaiko sav lic Scliooreje E. 80 Savincla* xri-«v i . ' • -i i 
_ T , . . . i namus — Klmbą, kur priklau-

Ave. pradėta duoti lietuviiį! 
kalbos pamokos ka s antradie
nio vakarą 7 vai. Kas nori iš
mokti gerai skaityti, rašyti ir 
pažinti lietuvių kalbos taisyk
les kviečiami tas pamokas lan
kyti. Paskiau nebus nauji pri
imami. 

Kai-kurie lietuviai mano bi-
le kiek patys per save pramo
ko skaityti i r rašyti ir užten
ka. Ne, to negana. Mokykimės 
ir toliau. Tada ne tiek galės 
mus išnaudoti. 

,so nemažai jaunuomenės abie
jų lyčių.* Merginos turi įsitai
siusios labai puikų savo kam
barį. Turi knygyną — skaityk
lą. Tai vis įgyjame dėka nenu
ilstančio mūsų gerb. klebono 
kun. J . Valantiejaus ir jo pa
či ė jo jo vikaro, gerb. kun. Jono 
Bakšio. Mūsų jaunuomenės 

TELŠIAI. — Gyvuliai atpigo. 

.Nesant pašaro kiek reiktų 
kliubą dažnai aplanko Dr. E. l f t b a i P m S a gyvuliai, ypač 

KURSAC MARKlįl ' 
(AUKSINĮ!) ŠIANDIEN 

Prigulintis permainai 

1,000 Markių $5.50 

5,000 Markių $27.25 
10,000 Markių $54.00 

Viemas iš mokiniu. 
Teatralė Aidos Dr-ja. 

PRAKALBOS. — GER£JA.-
BAZARAS. 

Dr. M. Stupni 
3107 So. Morgan Street 

GHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 lkl 11 Ii 
5 * po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 8 la i • vai. vakare. 

•įgjfefea: 

Chicagos Heights, 111. — 
Lapkričio 9 d. p. V. Balnio 
svetainėje įvyko prakalbo?. 
Kalbėjo p. Mykolas Bagdonas, 
Liet. St. Šeinio narys. Kalbėjo 
net iš dviejų atvejų. Pirmuti
nėje savo kalbos dalyje nupa
sakojo Lietuvos padėjimą: 
kaip pirmiau buvo ir kaip da
bar yra. Daug dalykų pasakė, 
kaip žmonės atsineša linkui 
valdžios ir kaip valdžia — lin-

T . Urba, kuris nors nesenai 
Waterbury apsigyveno bet su 
spėjo daugelio prielankumą į 
gyti. 

Uoliai rengiasi prie atvai-
dinimo naujų veikalų "Ponas 
ir muzikai' ' ir "Kuprotas o-
želis". Teatralė Aidos Dr-ja 
nustojo vieno veiklaus nario 
asmeny Kazio B. Razmanto. 
l)arbo aplinkybių verčiamas 
išvažiavo į Brooklyn, N. Y. 

Mūsų Nelaimės. 

Didžiausia mūsų waterburie-
eių nelaime reikia "priskaityti 
tai "slaptuosius bravorėlius' ' , 
kurie dirba "munša inę" ir vi
sokias kitas bjaurybes. Pir-
miaug kada nebuvo "privers-

karvės. Šit Telšių turguje spa
lio 21 d. atvesta keliolika kar
vių, kurių nekas ir tepirko. 
Kaina jau menka: 500 — 700 
auks. vidutinė karvė. Arkliai 
dabar pradėjo brangti; norint 

kui jų. Gardžiai publiką pri 
juokino kada pradėjo pasakoti tina prohibicija , , tai ir blaivi 

ninku didele kuopą turėjome, 
b dabar... tai net baisu ir pa-
mislyti. Geria tėvai, geria vai-

a 

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

Tel. Ganai 2118 
: 10 ryto iki 8 vakare. 

G y v e n i m a s : — 2811 W. 63rd Str. 

Tel. Prospect 3466. 

Valandos 

j » • • - » - • » • » • • • • • • • • • • • - • « | 

Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgu 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 i k i ! 
po piety; 6 iki 8 vakare 

i • • » » » i * w a M • • • • • » » 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j t 

88 South La Salto fttrut 
Kambaris 324 

Telefonas Central 6390 

1 
I 
I 
I 
I 
I i 
I 
\ Vakarais, 812 W. S3rd 8 t 

Telefonas: Yards 4681 

'^Yiriirirtt^HriirjffrK-griį V ' j fc' V * ' *> » ' • - •." !** ' '•» «,» "- . 

J O ^ P H C. SOBOL 
LEETUVYS ADVOKATAS 

N a m u Ofisas 
1646 Wabansia Ave. S-člų lubų 

Tel. Haymarket S86I 
Miesto Ofisas 

154 W . Randolph St. R o o m 478 
Metropolitan Block 

Tel. Main 2593 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Genėralis Kontraktorhis, etaty-
tojaa h? Benų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

apie Lietuvos ' moonshinėkus'. 
Antroje dalyje kalbos išvardi
jo Lietuvoje f esančias partijas 
ir pasakojo apie jų reikimus 
bei programas. v JN 

Taipat turiu paminėti, kad 
apart gerb. svečio kalbos dar 
buvo ir kita dalis programos 
kuria, išpildė vaikai. Rimkaitė 
ir Pundelaitė pas*akė eiles. Za-
ranka Ed. griežė smuiką, jo 
sesutės Marijęna ir Alena 
skambino pianą. Ant smuiko 
griežė ir Ladisl. Areišauskis. 
Clioras sudainavo " S t a r Span-
gled Banner 1\ *4 Vargdienė
lis^, "Piemenėlis", "Karvelė
l i s " ir *'Lietuva Tėvynė hm-
SŲ" . Jiems vadovavo varg. 
Pet. Atkočaitis. Vakaro tvar
ka vedė kun. J . Svirskas. 

Bonų užrašyta už $300.00, 
pirmiau draugijos &v. Kazi
miero, Šv. Petro ir Povilo pa
žadėję buvo imti po $100.00; 
tai tada susidarytų viso $500. 

Po visko ty» pabaigoje pro
gramos buvo padaryta rinklia
va Krikš.-dem. partijai. Su
rinkta $20.00. 

Tiesa, šįmet čia kaip ir ki
tas vietas palietė bedarbė. Bet 
dabar pradeda ger^n eiti, žmo
nės šen ir ten pradeda gaut 
darbų. Neužilgo, girdėt, pra
dės dirbt "Car-shopė", kuri 
per ilgų laikų visai nejudėjo.-

Šio mėn. 19, 20, 21 dd. Va
karais, toj pačioj vietoj kur 
įvyko prakalbos, turėsime nia-

bazariukų parapijos nau
dai. Taipat laukiame ir 40 va
landų atlaidų, kurie irgi ne
toli. Rodosi, prasidės pirmų 
sekma/iienį Adventų/ 

Senelis. 

kai, didesni ir mažesni (mat 
namie padaryta) i r kartu visi 
taip sakant "durnavoja".. . 
Kaip toli tais keliais nueisime 
ir koki to vigo bus vaisiai? 
Kas į tų klausimų atsakys, ir 
tą piktą pataisys f 

Nedzukas. 

VAKARIINt. - PERAI. 

Gary, Ind. — Lapkr. 6 d., 
Šv. Kazimiero par. vietinės 
moterys katalikės surengė va
karienę parapijos naudai. 
Nors man neteko ten būti, bet 
girdėjau, kad ta vakarienė 
puikiai pavyko. Parapija daug 
pelnė. 

Čionai katalikės moterys 
labai daug darbuojasi tautos 
ir Bažnyčios labui. Garbė 
joms. i 

Dabar čionai yra rengiami 
fėrai parapijos naudai. Jie y-
ra kas sekmadienį ir tęsis per 
nekurį laikų. Garietis. 

MARGAS VAKAĘĄS. 

Vėžys yra suaugusių žmonių 
liga. Virš 90 nuoš. žmonįu tų 
ja liga sergančių yra perėję 35 

Hartford, Cona. — Lapkr. 
6 d. L. Vy6ių 6 kuopa surengė 
vakarėlį su krutamais paveik
slais ir kinais pamargįniinais 
deil naudos Šv. Kazimiero A-
kademijos. 

Gerb. klebonas J . Aimbotas 
kalbėjo apie Šv. Kazimiero 
seserų vienuolynų, apie jo di
delę reikšmę ir naudų Ameri
kos lietuviams. Taipat nurodė 
reikalų aukštesnės mokyklos 
del bernaičių, tai yra Šv. Ka
zimiero Akademijos. Sakė, bus 
mėginta suorganizuoti Šv. Ka
zimiero Akademijos Remėįjų 
Dr-jos skyrius. 

Dar Alena Norkevičiutė ant 

gauti kiek geresnį arklį, reikia 
mokėti apie 7 — 10 tūkstan
čių auksinų. Apie geruosius 
arklius nėra ir kalbos. Avys 
kainuoja 200 — 180 auks. žų-
6ys 30—40 auks.; kopūstai 
kapa apie 50 — 65 auks. Bul
vės šįmet neblogos; sodno vai
sių turguose, daugybė: obuolių 
gorčius 3— 4 auksinai. 
Paskaita apie iv . Kazimierų. 

Mariampolė. — 16 —r X įvy
ko Mariampolėje visuotinas 
"pavasarininkų" susirinki
mas. Prisirinko daug gražaus 
jaunimo. Kino salėje maža te
liko tuščių vietų. Šis susirin
kimas pažymėtinas jubėlijine 
kun. K. M. paskaita, temoje: 
' ' Šv. Kazimieras ir jo laikai. ' ' 
Mat šįmet sukako lygiai 400 
metų nuo Šv, Kazimiero kano
nizacijos. Čia buvo smulkiau 
nušviesta jojo tėvo Kazimie
ro IV ir motinos Elzbietos Lie
tuvoje viešpatavimas, šv. Ka
zimiero jaunos dienos, jojo 
būdas ir dorybės, šv. K. "var
gšų tėvas' \ šv. K. globa ir 
Lietuvos nuo priešų apgyni
mas 1518 ir 1519 m. Šv. Kazi
mieras mirė Vilniuje 4—:III-
1484 m. Kanonizuotas 1521 m. 
prie Leono X. 120 metų po 
mirties praėjus, atidengtas jo 
karstas. Rastas jo kūnas svei
kas, apvilktas karališkais rau
donais aksominiais rūbais. Šv. 
Kazimieras plačiai yra žino
mas pasauly, tilt maža Lietu
voje, kurios jis yra Globėjas. 
Pažinkime, ir gerbkime savo 
bočius! Girdėjęs. 

Prie Tirs nurodytu sūnų dadė-
kite 40c, ant persiuntimo kaštu. 

Ant didesnių sumų duodame spe-
cinlJškai Žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon į trnmpiausj 
laika. Parduodame laivakortės i ir 
iš Lietuvos. Atsišaukite ypatiškai 
arba laišku | 

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU 

-
160 N. Wells Street, 

CHICAGO, ILL. 

Valandos Biuro: Kasdiena Iki 7-tai 
vai. vakaro. NedėUomis iki \ 
1-mai vai. p o plot. 

FABIONAS ir MIUKIEVIC/. V».d 
< Jeriausia s»j 

laivah {/ortai ir I 
i k m . n š \ s 

! {e ,U K K I .»*« , l * ; is i u.u>, 
I i i N t i r i i i a i i r i .t. 

809 W ^*h S» *rti S H»ls»M SI 
7<! B'U'l ;wa t l 611 

Valandom 9 ik i 6 kasdiena. 
1 . - . ! 

k | 1 

• • 

HALSTED ELECTRIC 
SHOP 

3249 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 7366 

Ar tavo šviesos geram 
stovij ? Vedame elektra į na
mus, ir taisome. Turime lam-
pu ir kitus elektros dalykus. 

L1THUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos v ie

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

fcTelefonas Boulevard 4139 

I 
A. Masalskis| 

Graborius | 
Patarnauju lai-jJJ 
dotuvėse, v e s - 1 
tuvese, k r i k š - J 
tynose ir k i t u o - £ 
se re ika luose* 
Kainos pr ie ina-^ 

|3307 Auburn Ave. Chicago.| 

V RED STAR LINE 
Išplaukia kas savaitę 

Pier 68-6? North River, N e w Tora 
New Yorko e Hamburg 

Finland Lapkr. 29 
Samland) Tik 3-čia klesa Lapkr. S0 
Lapland Gruodžio t 
Zeeland) j Gruodžio 24 
l l roenland Antvverp Gruodžio 17 

\ * AMERICAN LINE 
Minnekahda) Hamburg (Gruod. 19 
Mongolia) į (Gruodžio 1 

Tiktai tiesiai į PUlau 
INTERNATIONAL M-ERCHANTILE 

M A R I N E CO.. 
119 laivų — 1.250,000 tonų, 

Chicago t F . C Brown, West Fasa, 
Agent, 14 North Dearborn SL, 

IŠPARDAVIMAS 
Puse — Prekes 

ANTANAS A. 0L1S I 
(OLSZEWSKI, JR. ) S 

ADVOKATAS I 
Veda bilas visuose te ismuose 

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

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 553. 

LIETUVIŠKA MOKYKLA 
SIUVIMO IR KIRPIMO 

P- lė Razlauskiutė, Vedėja 
69 E . Adams St. Chicago, BĮ. 
R o o m 409 Tel . Harrison 1491 

Mokina s iuvimo ir kirpimo mote
rų ir vaikų drabužių. 

— 
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jn. amžiaus. 
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j i PLATINKITE "DRAUGĄ" a n t P i a n o ^ a ž i a i Paš*>J&- Ma-

JEIGU norite gero plumberio , ' 
tai pašauk 

TH0MAS HIGGINS 
Mes at l iekam darbą gerai ir 

pigiai. 
2258 \V. 24th St., Chicago. 

Phd&e Canal 010. . 
S&* • 1 • 1 1 • • • i » H « M » M M 1 • • • ! • • UH 

Vyrų ir jaunų vaikynų Siutai i r O -
verkotai $20 — $25 ir $30. -Dabar 
po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai ir 
overkotai iki $45. Mes turime pilna 
stocka vyrų, jaunų vaikinų ir vaikų 
Siutų. O' Kotu, Mackinaws, Ftain-
coats ir kelnių kurias parduodame už 
puse buvusios kainos Turime kuferių 
ir volizų. Gausi už pilnos verčioa At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Nedė -
l iomis iki 6 vakare. 

{ste igta 1902 , 

S. GORDON 
1415 S. Halsted Street 

NEVIRTA KIAULENA YRA 
LABAI NėSVEIKA. 

Paskaityk šį straipsnį del savo 
geroves. 

Daktarai sako kad nevirta jau
tiena ar kiaulena yra labai nes
veika viduiiamą. nes nuo' to atsi
randa skilvines kirmėlaitės. Tas 
žinoma labai sugadina vidurius. 
Kiauliena ir jautiena turi būti 
gerai išvirtos ar iškeptos jeigu 
nori kad tavo viduriai gerai dir
btu. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų 
yra gjdomi nuo 
visai kitokiu Ilgu 
kuomet' ištikrųjų 
visa priežastis y-
ra jų skilvis. Kuo 
met neturi apeti
to, girdi griaužia, 
jauti skausmą vi-
duruose, skausmą 
strenuose silpnu

mą akyse mirguliavimą tai ženk
lai kad kas nors yra negerai su 
jusu skilvių, kad skilviniai kir
minai tenais ponavoja. 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 
skilvines krimeles iš jūsų syste-
mos ir yra daugumos žmonių 
vartojama su gerais rezultatais. 
Pilnas būdas gydymo Lastan 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus 
pradėk gydytis nes gali išsivysty
ti kunvuisijos ir kokios kitos li
gos? Laxtan yra parduodamas 
Dro. Lameco Lab., Forbes at 
Moultrie, Pittsburgh, Penna. 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, 6AUNTJS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS. 
Ten yra vietinis agentas Jūsų mi«sta. 

ar netoli jo. 
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas tiesiai 

į Hamburgą 
SAXONIA Spalio S t 

III KL $125.00 Cabin $146.00 
Taksų $5.00 

P E R CHERBOURG SOUTHAMPTOM 
LIVERPOOL and GLASGOW 

OARMAMA . . . . . . . . . . Gruodžio 3 
COLUMBIA Gruodžio 10 
A Q U T A X I A Gruodžio 18 
Per Anglija ar Hamburgą J Danzlg 

$136.00 
P e r Liepojų $145.00 

Tax $5.00 

Pamefiiklte naujo. 

So užregistruota vaisbaženklia SUY. Valrt. 
Patentą Biure. 

Naujame mėlyaam» pakelyje. 

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybes Siame vaiste idetos, 
sa priemaiša priimniai ivelnauB 
kvepalo. 

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas. kuru 

patiks kad 
ir gačniau-
siaiypatai. 

• 
Aptiekose 
parsiduoda 
po65o. arba 
atsiųskite 
76e. ,tad 
atsiusime 
per pasta 
tiesiog i i 
labora
torijos. 

Hl UTMYSCALP| \ ' | 
HXI'R«\NIMA1P|! V 

AORiCMTrR^ro 
R H O O K l i N 

Būtinai 
reikaUi. 
kito 
iltoklo 
pakelio. 

tad butą 
DTEaBO 
Tais-
bažeakl is . 

= 
ANT PARDAVIMO b u o e m ė ir 

icrocernė, geroj lietuvių ir l enkų 
apgyventoj vietoj, parsiduoda pigiai. 

Atsišaukite. 
2841 W. 21 STREET, CHIOAGO 
Telefonas: Canal 3072. 

Paieškau pųssers Elzbietos Maks-
mavičiutės po vyrų Braslauckiena 
pirmiau gyveno N e w Britain ir g ir 
dėjom kad išvažiavo kitur tūrių 
svarbu reikalą, ji pati ar kas apisj 
ja žinote praneškite šuo adresų: 

Magdalena Kizelevičtate 
3031 W. 38 Pi . Cnicago, m . 

•'.I IX ..i 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

• . •, r 

REIKALINGA MOTERIŠKE dirbti 
klebonijoj | 1 0 algos valgis ir k a m -
barys. Atsišaukite 

8210 S. Union Ave. 
TeL Boulevard 248t 

REIKALINGI VYRAI MOKINTIS 
B A R Z D A S R I T Y S T E S AMATO. 

Amatas kuris nepal iečiamas strei
kų. Geras uždarbis per visus metus . 
Darbai liaukia. Dienines i r vakarinės 
kliasos. Rašykite ar atsišaukite. 

J d O L E R B A R B Ė K COLLKGS 
105 B. Wf rel lsJUr, 
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DRAUGAS j - ?irma&enia, tapfa". 21, 1921 

MAŽINAMA UŽMOKES-
NIS SKERDYKLŲ DARBI

NINKAMS. 
Armour & Co. ir Swift & Co. 

atstovai su darbininkų, atsto
vais pagaliau sutarė sumažin
ti darbininkams užmokesni. 
Tas sumažinimas, aplamai i-
mant, bus apie 10 nuoš. 

Sakoma, kad ir kitos sker-
dyklų kompanijos paseksian
čios šias pirmąsias. Užmoke^-
nies sumažinimas prasidės su 
lapkričio 28 d. Darbo sąlygos 
sieatmainytos. Neigi nenusta
tytas 8 valandų darbas. Už 
viršlaikį mokama pusantra 
užmokesnis. Už darbą sekma
dieniais — dviguba užmokes
nis. 
Užmokesnies sumažinimas y-

ra toksai: 
Tiems visiems, kurie ima 50c. 

ar daugiau valandoje, atmuša
mi 3c. valandoje. 

5c. atmušami visiems daroi-
ninkams, gaunantiems dau
giau 45c, bet nedaugiau 50c. 

7c. ir pusė atmušama gau
nantiems mažiau 45c. valando
je. Gi moterims darbininkėms 
mažiausia užmokesnis skiria
ma 25c. valandoje. 
Pagaliau 8 nuoš. sumažinta 
užmokesnis nuo štuku. 

LABDARINGOS SĄ GOS 
DARBUOTĖ. 

-
susirin-Praeitame centro 

kime padalyta įvairių prane
šimų kaslink kuopų neveiklu
mo ir apsileidimo. Išreikšta vi
sokių pageidavimų kurie neį
vykdomi. Noriai į tą visa atsa
kyti, j 

N Del visų. 

IŠ kuopų esančių toliau nuo 
Chicagos girdėt kalbama, kad 
Labdaringos Są-gos namai 
Chicagoj nepriims našlaičių iš 
kiti) miestų. Toks užmetimas 
yra nepamatuotas. Juk pačios 
Labd. Sąj. tikslas yra su
traukti visus lietuvius našlai
čius ir senelius iŠ svetimtau
čių prieglaudų į tą vieną lie
tuvių įstaigą, kur seneliai ra
miai gyvenimą baigtų, o naš
laičiai užaugtų tikrais lietu
viais, tėvynainiais. Juk naš
laičiai nekalti, kad žmonės ne
pasirūpino suorganizuoti Lab. 
Sąj. kuopą jų kolonijoj. Taigi, 

j bukite užtikrinti, kad išskiri-
jmų nebus daroma našlaičių 
įsušelpimu, priėmimu prieglau-
! don. Jie visi bus priimti. Tik 
|reikia visuomenės gausesnės 
(paramos, kad tą prieglaudą 
: kuogreičiausia pastatytume. 

mės tokiems namams yra per 
mažai. Nebusią galima užau
ginti ganėtinai maisto išmai-
tinimui tos prieglaudos įna
mių. Bet miestas prieglaudoms 
moka už našlaičius (už mergai-
gaitę $15.00, už berniuką $10.-
00). Bet mes turime pasirūpin
ti pastatyti namus be skolų, 
arba su visai maža skola. Ta
da bus lengviau našlaičius ir 
senelius užlaikyti. 

Sujuskime. 

Visos kuopos, atnaujinkite 
savo veikimą, daugiau sujus-
kite. Visi dirbkime ir pasta
tysime prieglaudą del visų. 

A. Nausėda, 
Labd. Sąj. pinu. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
— 

ŽINOTINA. 

Lietuviški kratomi paveikslai. 
. Geoaavaitės gyvenimas. 

Nauji krutomi paveikslai iš 
Lietuvos, Rygos ir Sovietų Ru
sijos. Gudrus kvailys, 2-jų ak
tų komedija, Lietuvių paroda 
National darže. 

Bus rodomi sekančiose ko-
lionijose: 

Lapkričio 21 ir 22, Dievo 
Apveizdos pa r. svet., 18-tos g., 
Chicago, Dl. 

Lapkričio 25—27, Šv. Jur
gio par. svet., Bridgeport. 

Lapkr. 28—29, Šv Antano 
par. svet, Cicero, UI. 

Lapkr. 30, gruod. 1 d., Ali
jošiaus svet., Town of Lake. 

Gruodžio 10—11, Nekalto 
Prasid. par. svet., Brighton 
Park. 

Pradžia 7 vai. vak. 
Rodys Lietuvių Teatro Ben

drovės vedėjai. 
C. G. Lukšis, 

J. B. Kudirka. 

Suburkime pajėgas. 

i Daugelis kalba kad kai-ku-
Irios kolonijos kitose valstijose 
Įsteigs prieglaudas. Tas gerai, 
-bet klausimas, ar įvykinama? 
Pirmiau vieną įsteigkime ir 
pasirūpinkime jos palaikymu,* 
paskui pamatysime ar galėsi
me kitas įsteigti. Jei dar lig-
šiol Chicagoj neįsteigėme, tai 
ar lengviau galės kitur įsteigt? 
Daug benorint gaji privesti 
prie to, kad nei vienos neįstei
gtume. Visi suburkime savo 
jėgas prie vieno darbo, jį pa
darykime kaip reikia, tada ga
lėsime lengviau rūpintis ir su 
kitomis prieglaudomis. 

Daug trūksta. 
Yra apskaitliuojama, 

Labd. Sąj. Chicagos namai 
kainuos apie $300,000, o dar 
turime tiktai dešimtą dalį 
($30,000). Pamislykite, kiek 

'čionai dar reikia pinigų. 

Užlaikymas. 

Kai-kurie primeta, kad že-

šv. Kazimiert Akademijos 
Rėmėjų darbuotė. 

Lapkričio 15 d.,.š. m., įvy
ko Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos l :mo skyriaus 
susirinkimas. Suėjo gana skait 
lingas būrelis narių rėmėjų. 
Susirinkimą vedė pirm. M. 
Šedienė. Susirinkiman atsi
lankė gerb. kum Ą. Martinkus. 
Buvo išduoti raportai. Iš Cen
tro susirinkimo raportą išda
vė, V. Galnaitė ir M. Mikšai-
tė. Pranešė Centro svarbiau
sius nutarimus, lcurių negali
ma užtylėti nef>ažymėjus, bū
tent, nutarta iš Centro iždo 
paaukoti $150.00 Kalėdų do
vaną seserims Kazimierietėms 
Amerikoje. Taipgi nepamiršo 
ir seserų esančių .Lietuvoje, 
Pažaisliuose ir joms nutarta 
Kalėdų dovana $200.00. Tai 
ne maža suma Lietuvos pini
gais. 

Beveik visi skyriai rengia
si prie agitacijos savaitės. Cen
tras mano šįmet atvaidinti 
* * Vakarieirbutį' V 

Tolesnei eita prie savo sky
riaus reikalų. Nutarta kuovei-
kiausiai kaip galima surengti 
agitacijos savaitę. Komis, iš
rinkta sekančios: "\f. Galnaitė, 
Z. Jurgaičiutė ir M. Mikšaitė 

, , Prie naujų sumanymų nu
tarta surengti vakarą priel Už
gavėnes. Komisijon pateko J. 
Socilova ir B. Toleikaitė. 

Taipgi skaityta ' laiškas iš 
Labdaringos Sąjungos Centro, 
kuriuo kviečia rėmėjas daly
vauti jos seime, kuris jyyks 

Užsisakykite "Laivą" 
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 

"LAIVAS" eina kartą į savaitę. / 
" L A I V E " talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš

kinimas. 
" LAI V E " telpa daug tikybinių straipsnelių. -
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
" L A I V E " tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys 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 "liSivų" turėtų plaukti 
kodangiausia. 

"LAIVO" kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c 
Adresas 

2334 8o. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

gruodžio 11 d. Aušros Vartų 
parapijoje. Delegates .išrinko 
sekančias: A. Baltutienė, Z. 
Jurgaičiutė, J . Stirbaitė, K. 
Slušnaitė, M. Šedienė, M. Mik
šaitė ir B. Toleikaitė. , 

Šitame susirinkime įsirašė 
keletą naujų narių: J. SocUo-
va, O. Šatųniene, O. Butkie
nė, H. Viktoravičienė, P. A-
domaitienė i r 'M. Navickienė. 
Šiuomi susirinkimas užsibai
gė. 

M. dėdienė, pirm. 
M. Mikšaitė, rast. 

y 

KAIP JŪSŲ AKIS , 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos ak}s 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akis be
siuvant, 'jei taip, tuojau* tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 16 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

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

Kambarys 14-15-1«-17 
Viriai PLATT'S AptieKos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto Iki • 
va. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 dien. 

CICERO, ILL. 

Iš Mot. Są-gos vakaro. 

Lapkr. 13 d. įvyko Moterų 
Są-gos 2-ros kp. vakarus. 

Veikalą "Vagįs" atvaidino 
M. S. artistės iš North Sidęs 
su pagelba vietinės L." Vyčių 
kp. 

Veikiantieji asmenys: Kar-
klienis ūkininkas — Ant Bu
gienis, kuris vaidino labai ge
rai; jo balsas ir gestai parodė 
artisto gabumus. Morta, jo 
duktė — Ona R. Paliuliutė, 
dainavo neblogai. Elena, ūki
ninko sesuo — E. Martinkai-
tėj Nemietis, vienas Karklie-
nio pažįstamas — J. Valaši-
nas; Petras, kaimyno sunūs — 
J. Lebežinskas, Jokūbas, Kar-
klienio tarnas — V. Jucaitis, 
labai prijuokino publiką; Elz
bieta, Jokūbo imona — Ona 
Valaitienė, taipat savo už
duotį gerai atliko, ypatingai 
verkti pataikė. Abraomas, žy
das — Pr. Maskolaitis, jiuda-
vė gana gerai, kalba ir gestai 
tikrai žydiški. Žodžiu sakant, 
veikalas puikiai pavyko. Už
tai garbė Są-tei E. Martin 
kaitei, kuri taip sumaniai iš
dalino roles ir taip pritaikė 
prie žmogaus. A£ Sąjungos 2-
ra kp. taria širdingą ačiū re-
zisorei i r visiems artistams. 
* Pelno parapijai ir kuopai 
liks nemažai, nes artistai už 
vaidinimą nieko neėmė. 

Dar kartą tariame %ačiu ir 
stengsimės kaip nors atsily
ginti. 

Ona Rimkienė, pirm., 
Aug. šatkienė, rast. 
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Auksinai Labai Pigus 
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IRKITE }ų dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems į 
LIETUVĄ. 

• 

\ * 

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės 
šiuo adresu: 

: 

"Draugas" Pobl. €o. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

L* 

ii 
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LIETUVOS 
Kiek laiko tam atgal skaitėte laikraščiuose, kad 

Chicagoj tapo sutverta LIETUVOS MAISTP 
BENDROVĖ, sutiksiu, kad pagelbėti atstatyti 
Lietuvos pramonę. Per šį trumpą laiką Bendrovės 
veikimo tapo padarytas didelis žinksnis^ pirmvn: 

1. Tapo įsteigtas pinigų siuntimo skyritis 
B-vės Raštinėj. 

2. Lietuvoj Įsteigtas Skyrius, kuris rūpinsis 
visais B-vės reikalais. 

3. L. M. B-vė tuojaus steigs gyvulių skerdyk
las (Stock Yards) Lietuvoj; darbas tuojaus prasi
dės. Priejšito darbo yra kviečiami skerdyklų dar
bininkai, bučenjai tuojaus prisidėti kas kiek, išga
lite, akcijos tik po $10. 

Liet. Maisto Bendrove 
[Lithuanian Food Corporation] 

10715 Michigan Ave., ' ' Chicago, 111. 

BENDROVE 
4. L. M. B-vė užsibriežė įsteigti ir daugiaus 

dirbtuvių, kaip tai: kenavimo uogų, daržovių, pie
no, išdirbinio uksuso (Winiger), muilo ir 1.1. Kas 
dar nesate prisidėję, pasiskubinkite, nes kaip dar
bas bus pradėtas, akcijos pakils. 

Dar kartą kreipiame damą į skerdyklų darbi
ninkus, kadangi mums visiems dabar yra proga 
Lietuvoj įsteigti geras skerdyklas. Nelaukite pakol 
svetimi įsteigs. Netik kad, vatnes pelną mūsų įdėti 
pinigai, bet ir patys turėsime užsiėmimą ir Lie
tuvos žmonėms suteiksime darbą. 

Iš tolimesnių kolonijų prašome veikėjų, kad 
surengtumėt prakalbas savo kolonijoj, B-vė pri
sius kalbėtojus. 

Ekonomija yra didelis tur- Po pietų prisėsk valendėlę; po vakarienės paeik mylelę. 
tas. 

Neeikvok, o nedejuosi. 
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GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

Schumnicki Steve 
Ignatavičius Konradas 
Bartkus Dominikas , x 

Austrevičius Juozapas (Sheboygan, Wis.) 
Bartkus Juozapas ' 
Tamošaitis Stanislovas 
Chmieliauskas Juozapas (Cicero, 111.) 
Jokubauskis Vladislovas (West Frankfort, 111.) 
NarMs Steponas 
Ponkaitis Vincentas 

i § 

Ciesiunas Jurgis (West Pullman, 111.) 
*• Bagdonas Petras (E. St; Louis, 111. 

Kasmauskis Adomas (Cicero, 111) 
Maksvytis* A. 
Narkus Kazimieras (Indiana Harbąr, Ind.) 
Enčeris J. K. f 

i Banaitis Antanas " > * 
Oiniotis Leonas « / >' 
Beržanskis Jonas 
Vitkus.B. P. (.St. Francis, Wis.) 
Butkevičius Juozapas - "fm** 
Gramais Tadeušas (Indiana Harbor, Ind.) 
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Visad kelkis nuo stalo su apetitu, o niekad nesėsi stalan 
be jo. "—f Wm. Petin. 

Geriaus prarasti vakarienę, negu turėti šimtą daktaru^ 
Sveikata ir supratimas yra dvi didžiausios palaimos gy

venime. Į -

•• 

Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 
Pareikalauk mūsų K&taliogo No. 4. 

L L Ltwt# Cigar Mfg. Co. Newark, N. J. 
Didžiausias' Neprigrulmingas Fabrikas Pasaulij. 

Kalėdos Artinasi. 
Visi vienas kitam perkame dovanas. Todėl neuž

mirškime savo giminių Lietuvoje nusiųskime jiems Ka
lėdų dovanėlę. 

Markės-Auksinai dabar labai pigus, todėl už mažą 
sumą pinigų galima suteikti labai didelę dovaną Lietu
voje. Persiuntimas saugus ir greitas. f 

FRANK STASULIS & CO. 
4438 So. Fairfield Ave. 
Telephone Lafayette 5948 

ChicaRO, 111. 
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Terpentinas 
Panaikina Salti! 

Naujas Terpentino išradimas suteiks urna palengvi
nimą nuo skaudamos gerkles, krupo, slogų, išsisukimų 
ir Rumatizmo. 

Terpentinas panaikina Šaltį taip bronchUia, pleursy, rumatizmą, lum-
kaip ranka atima. Jeigu turi blogą, 
fięuj^nast ^U-B -bran^uns \mi nSiaf ftjtBC 
ar kTRKili nekentek bet tuojaus pasi-
trink su šiuo vaistų. 

Naujas išradimas Turpo turi savije 
Tisus Terpentino gydančius vaistus. 
Turpo nedegina nedažo nei pūslių ne

taukuotas ir ne smirda. 
Pamėgink Turpo p^ieš einant gul

ti šj vakarą. Turpo greitai prašalina 

bago, katarą ir neuralgiją. Jis pa
gelbsti nuo galvos skaudėjimo, kojų, 
nusideginimų, išsisukimų ir kitų skau
dėjimų. Praialina krupą — skaudė
jimą gerklėje. 

PraSallnkite Šaltį tuojaus su Turpo 
—-" Turpentine Ointment kuris turi 

daro ant trinamos vietos. Turpo nėra savije Menthol ir Camphor. Turpo 
SOc. ir i e c u i puodelL 

The Olassner Oompany. 
Findlay, Obio. 

. 


