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. . Buvo Dideles Demonstracijos 
Laidojant Erzbergerį 

MONARCHISTAI IR DAR 
BININKAI GAMINASI 

GINKLUS. 
\ 

Kas valanda gali pakilti karas 

BERLYNAS, rūgs. 2. '— 
"Vokietijos respublika pavo-
ju je . ' 

Tai paties kanclerio Wirtli 
pareiškimas. 18 tu žodžiu-MILŽINIŠKA DEMONSTRA 

ja socialistai. Darbininkai 
visoje Vokietijoje skelbia, 
kad jie jokiu būdu nepakęsiu 
monarchistų sukilimo. Kaip 
tik monarehistai imsią smar-

Padėtįs West Virginijoje LLOYO GEORGE TURI Al 
labai neaiški. Taip neaiški, Dili ATSAKYMĄ 
kad sauja darbininkų jokiu m J ? « i w * M m J } i 
būdu negali sukilti prieš ša
lies vyriausybe. 

Internacionalės anglekasių 
organizacijos viee-preziden-
tas Alurray mušė telegramą 
prezidentui Hardingui. Mur-

LONDONAB, rugsT 2. — 
Anglijos premieras Lloyd Ge 
orge išvažiavęs Škotijon ilsė 
tis. Tenai jam pasiųstas Ai
rijos prezidento de Valeros 

rav sako, jog susirinkę kai- atsakymas į jo pastarąjį lai

kai, kurių daugumai a v d o v a u , , m o s e a n t Boone-Logan aps-

kiau veikti, darbininkai sako 
tuojaus prieš juos-* pakelsią 
karą. 

reikia išvesti, kad Eberto val
džia yra silpna. J i pati jau
čiasi ir prisipažįsta yra silp
na, jeį pats kancleris kalba 
apie pavojų. 

Kaip darbininkai, taip mo-
narchistai gaminasi ginklus 
ir amuniciją. Valdžia Hai ži
no. I r tokiam darbui nega
li pakenkti. Kitaip pagrei
tintų sukilimus. 

Čia ramieji gyventojai jau
čiasi kaip no namie. Jie nu
mato, kad trumpoj ateity Vo
kietija susilauks naujo trukš-
mo. 

d I JA BERLYNE. 

straci ja pralojo but kitnomet 
Tas trukšmas gali su-j čia laidojant vokiečių impe-

griauti respubliką ir ant jos ratorių vYilhelmą I. 
griuvėsių pastatyti monarchi Mažiausia 100,000 žmonių 

kričių rubežių darbininkai y-
ra pasirengę apleisti savo po 
zicijas ir iškrikti, jei tuo me
tu jie butų apdrausti nuo 
ginkluotų gaujų,* kurios pa
siųstos prieš darbininkus. 

Murray. sako, jog rug;piučio 
27 d. gaujos apsiginklavusių 
vyrukų įsibriovė į kasyklų 
mįestelį Sharples ir tenai šau 
oe į anglekasių namus. • 

17-ojo anglekasyklų distrik 
Tai buvo Mathias Erzbergerio j to anglekasių unijos vice-pre-

laidotuvės. [ridentas Petry irgi panašią 
telegramą pasiuntė preziden
tui Hardingui. 

Pasiųsta federalė kariuo
menė bus išganingas daiktas 
ne kam kitani, bet patiems 
darbininkams, kuriems gink
luotos gatijos neleidžia ra
miai gryžti j savo gyvenimo 
vietas. 

Kariuomenė prašalins ta& 
gaujas ir pasibaigą tas kapi
talistu sukeltas trokšmas. 

šką. 

BADAUJANČIU SUKILI
MAI RUSIJOJE, 

J-
BEKLYNAS, rūgs. 2. -

Šeštadienį čia įvyko nužudy
to M. Erzbergerio laidotuvės. 
Tą dieną čia buvo tokia dide
lė socialistų ir kitų partijų 
demonstracija, kad Berlynas 
nekuomet nebuvo matęs tokio 
skaitlingo žmonių susiėjimo. 
Tokia di<Vlė žmonių demon-

KASYKLOJE ŽUVO 11 
, DARBININKU, 

' HARRISBUftG, 111., rūgs. 
2. * - Harco kasykloje eksplio 
davoo anglių dujtfs ir užmušė 
l t darbininkų. 6 kiti darbi
ninkai, paliesti - eksplozijos, 
suspėjo pabėgti. Jie paimti 
ligoninėn. 

LONDONAS, rūgs. 2. — 
Central News depešoje sako
ma, jog badaują Rusijos gy
ventojai gubernijose: Tam-
bov, Vorohež ir Oriol, sukilo 
prieš bolševikų valdžią, 

Depešoje pažymima, jog 
prieš sukilusius pasiųsta ka
riuomenė. Bat kareiviai at
sisako šaudyti. 

Vilniaus Klausimas Pabaigtas? 
PRANEŠA, GINČAI DĖL 
VILNIAUS PASIBAIGĘ. 

VILNIUS PALIKTAS KONT 
TROUUOTI LENKAMS. 

GENE VA. rūgs. 2. — Lietu 
vos su Lenkija ginčai Vilniaus 

butų naudinga į diskusijas pa
kviesti lenkų ir vokiečių atsto 
vus. 

Nutarta pakviesti atstovus 
ir leisti jiems patiems vieniems 
išrišti tą klausimą, kai kad 
yra padarę lietuviai atstovai 
su lenkais atstovais Vilniaus 
klausime tarpininkaujant Pau-

APRIKA TURI BUT APRI 
KONAMS. 

klausimu pabaigti čia vakar U u i Hymansui, Belgijos atsto 
tų abiejį šalių atstovų. Taigi 
Lietuvos ir Lenkijos atstovai 
sutiko, jog turi but dvi atski-
rios Lietuvos. Viena — Kauno 

.turi but nepriklausoma, kita 
Taip šaulaa morokanų vadai. {Vm&xia V i ] n i a u g Uetmoje 

administraciją ves lenkai. 
Augštosios Silezijos klausi PARYŽIUS, rūgs. 2, — 

Morokkoj smarki kova verdą mas vakar isnaujo pakeltas 

stinę valdžios formą. 
Visi pripažįta, kad jei bus 

lemta gryžti ntonarehijai, tai 
ji bus labai reakcioninė. 

Monarchistų veikimas. 

buvo suliejusių aikštėse ap-
kui buvusio kaizerio rūmus. 
Miniose daug^aitsia matėsi 
raudonų vėliavų. Nes demon 
stracijose daugiausia dalyva
vo komunistai ir kitokių sr©-

APIPLĖŠTAS TRAUKINIS. 
U_i 

SALT. LAKE CITY, rūgs. 
2. — Los Angeles Limited 
traukinį No. 7, Union Pacific 
sistemos, art i CIearfield už
puolė du kaukuoti plėšikai. 

"Traukinį susistabdė auto
matiniu signalu. Visi vyrai 
keliauninkai suvaryti observn 
ei jos vagonan ir kišenini iš 

i8pai«) su morokanais. I r nė- T &j ^ ^ 
ra vJt.es, kad ka-nors laime- j ^ ^ B u v o ^ ^ ^ a r 

t,ų ispanai. > 
Pranei ja, anot žinių, Ispa

nija pasiųle r>agelbą kovoje 
su inorokanais (maurais ir ki 
tomis Aprikos gentimis). Bet 
Ispanija nesutikusi. Sakosi, 

vui> taryboje. • 

« Tiek Associated Press de
pešoje pasakyta Vilniaus 
klausime. Gali but čia aiš
ki netiesa. Reikia abejoti, 
kad Lietuva galėtų sutikti 
su Vilniaus atskyrimu. 
Tuo klausimu šiandie nėra 
pamato daug rašyti. Rek 
kia palaukti platesnių ži
nių. 

PASIBAIGĖ VISAS MAIS 
TAS. 

* m~ 

Per pora pastarųjų mene- v j u socialistai. 
shj vokiečiai monarehistai įn n g v t f e j e \.-wtų a t l n i k v l i 
smarkia, veikė. J ie visur at -I n j u ; i n i a į ' s l l s i l . i l l k i m a l . I š n e § 
viriai turėjo mitirfgus, demon \ r e z o l i a c i j ( V S ( k a ( , d a r b ū , i u . 
Rac i j a s , visokius pamimg.- ^ g i n g r o s p u b l i k a . K ū o a S t . 
mus. I r visur visais Taikais j r i a u s . a j > r k t a ! , p o l i t i n i s 

monarchistams vadovavo ge- k , E r t W _ r i o ml;.„dvnias. 
nerolas Ludendorff su save • ft ^ ^ V ( ) k i p 

" 

su savo 
šalininkais. 

Vokiečiai monarehistai po-
senovei yra prisiekę ištikimy
bę Hohenzollernams ir tos 
prisiegos ne tik neatsisako* 
bet prie kiekvienos progos ją j 
dar sustiprina. 

Monarehistai žino, kad bu
vusiam kaizeriui, rasi, nebus 
lemta gryžti Vokietijon iš O-^ 
landi jos. Todėl jie visur su 
savimi vedžiojasi vieną kaize
rio sūnų, .princą Eitelį Frid
riką. * 

Darbininkai nerimauja. 

Matyt, šitam kaizerio sū
nui gaminamas sostas. 

t i joj įvyko skaitlingi susirin
kimai. Ir visur išnešti prote
stai prieš Erzbergerio nužu-
dvma. 

Pati vyriausybė tą dieną la 
bai nervavosi, /matydama de-

RYOA, rūgs. 2. — Viena
me vliusi jos bado apimtame 
plote, taigi, vadinamoj ^To-
torių respublikoj, su šiandie 
nei vaikai negalės gauti mai
sto, anot parėjusių čia žinių. 

2o,0(J0 vaikų iki šiolei mai
tino valstybės įstaigos. Te-
čiau pasibaigė valstybės ski-

k ra u styti. M o 
kais nepaliestos 

erys su vai-
kitus. ^orokanų tikslas yra p a t i k o s u n k u p asakyt i . Vie-
visus europėnus praginti iš t o w i s r n epadarėjis, rodos, tą 

PREZIDENTAtf J U L B J t l O J Aprikos 7r tolesniai neleisti \^j^h kurį butų turėjęs pa- , k a i P pentardos kiaušiniai di-
KARO KOLEGIJOJE. išnaudoti Aprikos turtų. - d a r y t i # T a m k l i u d ė „ a l b u t durno. Visų langai isdaužy-

\VASHINGTON, rūgs. 2. 
Prezidentas Hardingas va

kar trumpai kalbėjo armijos 
karo kolegijoje. Kalbėjo a-

apsidirbsianti viena. 
Tuo tarpu vieno laikraščio 

korespondentui morokanų žy
mus vadas pareiškė, kad mo-
roįanai be niekur nieko apsi 
dirbsią su ispanais. Paskui 

\ 

LIETUVIŲ IŠKILMĖS 
PALANGOJE. 

(Pabaiga.) 
Paskui prasidėjo lošimas 

vieno—Viduno veikalo " Pikto-
atsisuksią pireš praneuzus-ir -jį gudrybė/ ' kuris ar visiems 

pagriebta ir nešama galingų
jų harmonijų, kurios iš triu-
bijamų dainos gaidų išėjo. 

(Prūsų Lietuvių Balsas) 

SLAVIKAI. Didelė nelai
me ištiko Slavikų apielinkę 
liepos 24 d. Prasidėjo didelė 
audra su dideliais ledais, 

Morokanai šaukia, kad Ap-
rika turi but aprikonams. 

KULKOSVAIDŽIAIS MAL
ŠINAMI SUKILĖLIAI. 

visatina taika, įečiau atski-
rioms valstybėms visais lai-

riamas maistas ir vaikamsjkais bus reikalinga turėti gin 

pie taiką. Visgi pareiškė, L 0 N D Q N A S 2 __ H 

kad ^ >tegu ^ pasauly, ^ir ^ k t ų \ t m ^ . D a i l y E x p r e s s 

atsakoma paskutinė duonos 
pluta. 

l>e to, 20,000 žmonių mai
tinosi su maistaženkliais. Šia
ndie ir tiems paskutinis mai
stas padalinamas. 

Totorių valdžia iki šiol kas 
mėnesis gaudavo ir suvarto-

kluotęs spėkos. 

ITALIJA SUTIKO. 

šinitis tūkstančių žmonių be-Įdavo maistui: 75 vagonus 
si renkančių į vidumiestį ap
linkui Reichstago rūmus ir 
vyriausybės ofisus. 

Viešbučiai Adlon ir Bris-
tol buvo užblokuoti. Bijota-
si minių puolimo. 

Tai demonstracijai ir susi
rinkimams duota pilna lais
vė. Niekur nesimatė nei vie
no policisto, nei jokio vald-

Abelnoji Vokietijos liaudis,žios agento, 
prielankiai atsineša į monar-j Todėl visa diena ramiai 
chiją. Liaudis nori, kad Vo
kietijon gryžtų jos mylimas 
kaizeris. 

praėjo kaip nebuvus. 
Tečiau krizis. nepasibaigė. 

Nes monarehistai nerimauja. 

duonos, 17 vagonų javų au
galų ir 2 vagonu cukraus. Su 
rugsėjo 1̂  diena viskas pasi-
bakp. , * 

rtadaus suaugę, badaus pa
galiau ir vaikai. * \ -

AVASHINGTON, rūgs. 2. 
— Italijos vyriausybė čia for 
maliaNpranešė, kad ji priima 
pakvietimą nusiginklavimo 
konferencijon Washingtone 
ir pasiųs delegatus. 

VOKIETIJA NEGALI GAU 
.TI AMBASADORIAUS. 

pranešta, jog Madrase ęuro-
pėnų kolionijoje pakilusi pa-
siauba besiplečiant riaušėms. 

Policija su kūlkasvaidžiais 
malšina sukilėlius. 

Savanorių būriai apgink
luoti ir nustatyti pakeliais 
sulaikyti sukilėlius. 

' 'SAUSIEMS' ' RŪPESČIAI. 

Bet prieš kaizerizmo graži- Valdžia laikosi nei ant viš-
nima karčiai stovi daruinin- tos kojos. Bet laikosi. 

a -

Karo Lakūnai West Virginijoje 
PAGAMINTA KARO PR0K 

UAMACIJA. 

\YASHINGTOX, rūgs. 2. 
— Iš \Vest Virginijos praneš 
^a, kad sukilę darbininkai ne
klauso prezidento Hardi ngo 
prokliamacijos ir nenori išsi
skirstyti iš kalnų, kurie rube-
žiuoja Boone ir Logan aps
kritis, ir kur jie buvo sulai
kyti jieras maršuojant į Min-
go apskritį. 

Karo sekretoriaus įsakymu 
tad į Boone ir Logan apskri
tis pirmiausia pasiųsta 13 ka
ro lėktuvų. Paskui paruošta 
ten keliauti trimis federa-
liams pėstininkų.".pulkams. 

Pranešta, kad prezidentas 
Hardingas turi jau pagami
nę karo prokliamaciją. Tuo 
raštu bus paskelbta karo pa
dėtis paminėtose apskrityse. 
Ir tuomet prasidės militaris 
veikimas prieš sukilusius ang 

t 

BERLYNAS, rūgs. 2. — 
Vokietijai yra reikalingas am 
basadorįus Suv. Valstijose. 
Vyriausybė negali gauti tin
kamo kandidato. Atsiranda 
kandidatų. Bet jie neturtin
gi. Tuo tarpu vyriausybei 
butų paranku • gauti turtingą 
žmogų, kuris savais pinigais 
galėtų padengti nors dalį mil 
žiniškiį išlaidų, surištų su am 
basadoryste. 

-WASHINGTON, rūgs. 2. 
— " Saus įėji' * gaivalai iškal-
no ėmė rupinties, idant nusi
ginklavimo konferencijon vsve 
tircų šalrų delegatai rieatsi-
vežtų su savimi svaigalų ir 
jų nevartotų Washingtono 
žemėje. Tečiau vyriausybė 
nenori kvaršinti sau galvosi P0JEŽIAUS PALAIKŲ 
tokiais niekniekiais. * PERKĖLIMAS ATIDĖTAS. 

NEPALIAUJA RIAUŠĖS 
BELFASTE. 

BELFAST, Airija, rūgs. 2. 

ANGLIJA TAIKOJE SU 
VISAIS. 

LONDONAS, rūgs. 2. — 
Su rugsėjo 1 diena Anglija 
pasiliko pilnoje taikoje su Vi
sais savo buvusiais ąriešais, 
išėmoį vieną Turkiją. 

Anglijos gyventojams tas 
svarbu. Nes su taikos įvyki
mu panaikinti kaikurie 'nepa
kenčiami karo laikų'vyriausy
bės parėdymai ir suvaržy
mai. 

ir vaikai, kurie iš lauko pu
sės žiurėjo^per langus ir šyp
sodami rodė baltus dantis, o 
juos - pavaryti, skaitė sau 
svečiai-lošėjat per žiauriu pa
sielgimu. 

Toliau prasidėjo žaislai ir 
šokiai ir čja pasirodė, kad 
skirtumo nėra tarp turtingų 
ir beturčių, tarp mokytų ir 
nemokytų. Visi buvo kaip 
broliai ir sesers vienos ge
ros įeimynos vaikai. Labai 
buvo. malonus -'Susibroliavi
mas ir jis pasiliks ilgai at
mintyje kaip Mažosios Lie
tuvos taip ir Didžiosios Lie
tuvos žmonėms. 

Atsisveikinimas buVo labai 
malonus ir širdingas. Tam
sus nakties sparnai dengė vi 

ti. Ledai ėjo ruožu prade
dant nuo Žiurių kaimo ir iki 
Silgalių kaimo galo, linkui 
Butviliškių, Endrikių, Skry-
napių ir tt. U 

Apie Slavikus sugriauta 10 
triobų ir 6 malūnai nuversti. 
Daržovės, ypač runkeliai, ko
pūstai visiškai nukapoti, kvie 
čiai ir vasarojus ankstybasis 
beveik visiškai sunaikintas. 
Daug medžių su šaknimis iš
vartyta. 

Pasiosarty kieno tai kar
vę vėjas nupūtė nuo kranto 
į medžius,, tai vos ištraukė 
pusgyvę. Vieną važiuotoją 
ant kelio užklupę vėtra, tai 
jis sustojo po gluosniu; vėjas 
gluosnį perlaužė ir prislėgė 
vežimą per vidurį, bet ark-

są Palangos miestelį, tik iš liams nieko nepadarė, tik pa-
svetainės liejosi šviesa, Šale.skui bėda buvo iškrapštyti, 
jos stovėjo dideli ir maži au-

MEKSIKA TURI DAUG 
s SKOLŲ. 

j&OMA, rūgs. 2. — A. a. 
popiežiaus Leono XI I I kūno 
iš Vatikano į Šv. Jono Late-
ranp baziliką perkėlimas ati-MEXICO CITY, Meksika, 

rūgs. 2. — Meksikos vyriau-j dėtas neapribuotam laikui. 
sybė turi viešųjų skolų 563,-i 
526,522 doleriu. 

INDIJOJ SUSEKTAS SUO 
KALBIS. BERLYNAS, rūgs. & --

Mirė .buvusio karo fieldmar-
LONDONAS rūgs. 2.^ salas von Buelow eidamas 75 

Čia riaušės ir apsišaudymai I Depešoje iš Kalkutos sako metus amžiaus. Tai buvo vie-

MIRĖ FIELDMARŠALAS 
BUEL0W. 

vis dar nepaliauja, nors mie
ste paskelbta* karo padėtis ir 
gatvėmis patrolju^ją kariuo
menė. 

Iki šios dienos/ viso nužu
dyta jau 16 žmonių. 

ma, jog Punjabe susektas s u o k a s iš žymesniųjų-Vokietijos 
kalbis sugriauti Anglijos^ vai- armijos vadų. 
džią Indijoje i r ^išžudyti vi 
sus europėuusi- Areštuoti suo
kalbininkai patraukianti teis
man. 

Paroje, rugp. 31 — rūgs. 
1, Chicagoje paYogta' 17 au
tomobilių. 

tomobiliai, kurie iš savo ži-
7 i 

^ARŠAVA, Rugp. 2 d. at-
bintuvų taip-jau gausią švie-(Vyko į Varšavą Tautų Sąjun 
sos srovę ant lygiojo tako gos Kontrolės Komasija su 
sklaidė. Žvaigdžių šviesa, Bergera priešaky/ Varšavoj 
kuri pro tamsių augštų med- pulk. Bergera susitiksiąs su 
žių tarpą buvo galima maty- pulk. Chardigny, kuris įga-
ti, pasirodė labai silpna esan- liotas Tautų Sąjungos, š ia 
ti. Didžioji gamta rodėsi lyg mis dienomis aplankyti Var-
apgailėta ir nuveikta^viso to,*šaVą ir Kauną, 
ką žmogus padarė. Visa 
padangė tylėjo lyg savo kva
pą sulaikyti norėdama;, tik i š ] , 
milžiniškųjų automobilių, ku
rių kiekvienas apie keturias 
dešimts žmonių savimi atga
benęs buvo,^ išėjo, kuomet jii 
nlotorai buvo paleisti, toks 
bildėjimas ir braškėjimas bu
vo, jog rodėsi žemė dreba. 
Žmonių balsai," atsisveikinau- Svetimų šalių pinigų vertė, 
viĄįą širdingi linkėjimai, tik r u g s i } m v o tokia pagal Mer 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

O R A S . —- Šiandie gražūs 
oras; šilta; vakare .ar nakčia 
laukiama atmaina. 

PINIGU KURSAS. 

visai-arti esančiųjų buvo gir
dimi. 

Štai pradėjo Lietuvos ka-

mainant nemažiauN 25,000 dol., 
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterl. svarui 3.70 

rerrių orkestrą griežti ant Francijos šimtui frankų 7,81 
svetainės priegonkių lauke ir Italijos šimtui lirų 4.35 
galingi triubų balsai nusmel
kė visus bildėjimo ir kalbėji-TLietuvos šimtui auksinų 1.18 
mo balsus. Viskas rodėsi esą 

Vokietijos šimtui mark. 1.18 

Lenkijos šimtui mark. .05 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAfiTIB 

"DRAUOAS" 
mhiM _uudie_« išskyrus aedėldleatus. 

FR£MUM£RATOS KADI Al 
CHICAGOJ p t LiSIEUTiJK: 

Metams ^ . . . ^ 98-00 
Pusei Metų . . v ^ . ^ v _ . . . . . 4.00 

SU¥. TAL8T. 
MS4«*B» • » •*•_«• *MS* •___• • 9^.00 
Pusei Mcs^i • •.•_• , 8.00 

Prenumerau mok&ii iškalno. Lai-
kaa akaitosi nuo užsirašymo dienos 
ae nuo Naujų Metų. Norint permal
anti adreaa visada reikia prisiųsti Ir 
•enas adresas. Pinigai geriausia sių
sti liperkant trasoje ar ezprese "Mo-
nej Order" arba Įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 00 . 
2334 S. Oakley A ve., CMcago. 

TeL Roosevelt 7791 
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REIKALAUJA DUONOS. 
Nuotikiai West Virginia 

valstijoje verčia šalies vy
riausybę pagalvoti apie pra-
plitusį visoj šaly nedarbe. Tuo 
tikslu pienuojama konferenci
ja Washingtone. Konferenci
joje turės dalyvauti svarbes
niųjų industrijų ir darbo at
stovai. 

Reikia tikėtis kokių nors 
palengvinimų po tos pienuoja
mos konferencijos. Lygiai at 
einančių žiemų milionams dar
bininkų reikia laukti skurdo 
ir vargo. 

West Virginia valstijoje 
veikiasi toki daiktai, kurių 
šiandie toli gražu negalinu* 
suderinti su šalies demokrati-
ja. 

Tenai vienoj apskrity yra 
anglekasyklos, kuriose visais 
laikais dirbo keli tūkstančiai 
darbininkų. Tečiau visais lai
kais tie darbininkai nesiskaitė 
samdininkais, bet tikrais ver
gais. 

Anglių kasyklų- kompanijos 
turi darbininkams pastatydi
nusios namelius, turi intaisiu-
sios krautuves. Dirbu kasyk
lose darbininkai kų uždirbda
vo, tai viskų kompanijoms ir 
atiduodavo: už maistų ir sam
domis. Darbininkai visas lai 
kas taip buvo apmokami, bi 
tik badu nemirtų. 
Pirm karo tenai dažnai įvyk

davo nesusipratimų ir riaušių. 
Karo metu, kuomet anglys bu 
vo labai reikalingos, darbi
ninkai turėjo daug darbo. 
Kompanijos buvo priverstos 
mokėti jiems karo meto nus
tatytas užmokesnis. \ 

Pasibaigus karui, kompani
jos tuojaus sumažino užmb-
kesnį. Darbininkai pasiprie
šino. Iš to pakilo streikas. 
Kompanijos to ir laukė. Kati 
dar labiau pavergti darbinin
kus, jos uždarė kasyklas ir 
darbininkus su šeimynomis iš
varė iš namelių. 

Darbininkai mėgino priešin
tis. Tuomet kapitalistams pa-
gelbon atėjo gubernatorius. J i s 
anglių apskrity paskelbė karo 
padėtį ir darbininkus iškraustė 
kitur. Darbininkai su šeimy
nomis apiigyveno išdalies šėt
rose, kiti tiesiog po skaisčiuo-
ju dangumi. 

Taip įvyko praeitų pavasa
rį. Nuo to laiko keli tukstan 
Čiai darbininkių badmiriauja. 
Nes pašelpa iš anglekasių or
ganizacijos yra menka. Darbi
ninkai ilgus mėnesius šaukė
si darbo, duonos, tai teisybės. 
Bet į jų vargus niekas neat
kreipė domės. 

Netekę kantrybės jie andai 
susiorganizavo ir pakilo mar
guoti atgal į anglių kasyklų 
apskritį. Tenai jie norėjo 
gauti darbų ir duonos. 

Valstijos autoritetai pabudo 
maršuojančių. Crįeš juos pas
tatyti apsiginklavę šerifai ir 
valstijos policija. Kai-kur pa
siliejo darbininkų kraujas. 

didžiai gailestinga šalis, kuri 
šelpia pasaulį, negali matyti 
vargo pas save. Didžiausias 
maisto išteklius siunčiamas 
badaujancion Rusijon. Tečiau 
į West Virginijos vargšus 
alkstančius darbininkus neno
rima pažvelgti. 

Už tai negalima kaltinti vy
riausybės. Nes tokios darbi
ninkų išnaudojimo metodos se
nai čia buvo vedamos. I r jos 
prigijo taip, kad, rodos, kitaip 
ir neturėjo būti. 

Bet šiandie atėjo kitoki lai
kai. Vyriausybė turėtų paž
velgti į tas dideles darbinin
kams daromas neteisybes. Ir 
turėtų panaikinti, kas bloga. 

Išalkusių ir išbadėjusių dar
bininkų nerimavimai yra pavo
jingi kiekvienai šaliai. Kad 
taip, tad apie tai ir nouima 
jau rimčiau pagalvoti apie 
siaučiantį nedarbu. 

J i nori but augštesnė už jos 
pačios pripažintų ant savęs 
autoritetų. 

Lenkų atkaklumas padidėjo 
apsilpus bolševistinei Rusijai. 
Tečiau Varsa vos valdžia turi 

T ——f—mm 

žinoti, kad neapsilpo tos vi- kų Bažnyčia neatsisakys nie-
sos tautos, kurias jį smaugia 
ir taisosi pavergti, Neapsilpo 
patriotinė dvasia Vilniaus 
lietuvių ir gudų, lygiai jos 
pavergtų dalies rusų, rusinu ir 
Silezijos vokiečių. 

Ateis laikas, kuomet Varsa 
vos valdžios skėčiami nagai 
bus nukapoti taip, kad jie 
daugiau jau ir neataugtų. 

net padavė sumanymų kaip Į saulės šviesos, kiti prisiklau 
daryti, kad į moterystę stotų 
su geresniu apsisvąrstymu ir 
tokiu būdu išsivengtų nuo žy
mios dalies divorsų. 

Nėra abejonės, kad Katali 

• 

"DIVORSINIS" MARAS. 

kuomet padėti protestonams 
kovoti su 'Mivojreiniu" maru. 

Kiekvienam doram žmogui 
ir patrijotui, nežiūrint ar jisl 
yra tikintys, ar ne tikintys' 
reikėtų kovoti su ' 'd ivorsų" 
manu 

Divorsai yra žudymas mo
ralybės, doros, o be jos šalis 

I turi eiti prie pragaišties. 
V. K. 

'LIETUVOS LAISVĖS PAS
KOLOS REIKALE. 

DAROSI ATKAKLESNI, 
Dar nesenai Varšavos val

džia, kuriai rupi pavergti 
Lietuvą, buvo kiek lėtesnė ir 
nuolaidesnė. Taipat buvo ji 
dar ir sukalbama, nežiūrint 
žinomo lenkiško poniškumo. 
Kuomet jai reikdavo rišti 
bent kokis svarbesnis politinis 
klausimas, pirmiau ji atsiklau-
zdavo sąjungininkų. Klausy
davo jų nurodymų ir sveikų 
patarimų. Nebuvo didelių sa
varanki avimų. 

Šiandie yra kitaip. Kuomet 
Lenkija žengia bankruto l>e-
dugnėn, valdžia darosi vis la
biau atkaklesnė. Varšavos 
valdžia, matyt, jaučiasi, kad ji 
šiandie valdo didelę "mocar-
stwo". Taigi, kaipo tokiai val
džiai yra būtinai reikalingas 
ir kiek didesnis pasiputimas, 
kad butų žymus jos autorite
tas. 

Štai kadir Vilniaus klausimu 
Varšavos valdžia tik ir šaukia 
" m y nekcemy", "niy nek-
eemy" jokių sąlygų. Girdi 
Vilnius turi prigulėti Lenkijai. 
Tai bus svarbiausioji 
dija". 

Taip šiandie yra 
Augštųja Silezija. 

Kuomet Genevon susirinko 
Tautų Sąjungos taryba rišti 
Silezijos klausima, Varšava 
skelbia: 

" J e i Silezijos klausimas ne
bus išrištas mūsų norais, mes 
to nuosprendžio nepripažins! -

Pagarba Moterystei smar
kiai puola žemyn tarp neka-
talikų. Ta liga užkrečia dau
gelį silpnadvasių katalikų. 

Katalikų Bažnyčia Moterys
tę visuomet laikė augštojo 
pagarboje ir dabar tų pagarbų 
palaiko. Nes moterystė yra 
Sakramentas Kristaus fctaty-1*"* v . _. . . , . 
. , . Virsminetame susirinkime 
tas. I 

apsvarstė galimybę, kaip ge
riau atlikus Bonų pardavimo 

Išėjus pakvietimui Lietuvos 
M. Am., vietinė (Racine, Wis.) 
paskolos stoties valdyba ir jos 

Katalikų Bažnyčia gina Mo 
terystę. Kovoja už jos nepalie
čiam}'bę, nesuardomybę. 

Taip daro, nes žiuri į mo
terystę, kaipo į Dievo įstai
gų ir kaipo į žmonijos ir ša 
lies laimės ii 

sę bolševikėlių, ir kitų prieš-
tautiškii gaivalų visokių plio-
vonių prieš Lietuvos vatdžrį, 
prieš Paskolos Bonus, šneka, 
kad Bonai be vertės, Lietuvos 
valdžia nelegališka, buržujų 
valdžia, Lietuvai Laisvės ne-
pripažino dar didžiulės vals
tijos. Ant tokių nieku nepa
matuotų priekaištų atsako
me šitaip: Kas apgynė Lietu-
vų nuo užgrobiko Bermonto ir 
galvažudžių bolševikų, kas ko
voja su pastaraisiais priešais 
lenkais, ar ne Lietuvos liaudis 
su savo išrinktąja valdžia 
priešakyje; o kad nekurios 
Lietuvos dalįs tebėra priešų 
lankuose, tai pirk Paskolos 
Bonų, tai be abejonės jos bus 
atimtos. Nevienas, kuris del 
viršpaminėtų priekaištų atsi
sakė nuo teikimo Lietuvai pa-
gelbos, jau sugrįžo į Tėvynę su 
juoda sąžine. Jis mindžioja 
Lietuvos Žemelę, krauju ir a-
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I "DRAUGO" KNYGYNE 
Galima ganti Šios f S 

MALDAKNYGES 

m. i#f: 

gero v 

darbuotojai laikė savo susi 
rinkimų 16 d. rugpjūčio 1921 paromis Lietuvos sūnų ap

lietų ir naudojasi laisva Lie
tuva. Kurie sako, kad P. Ba-
nai be vertės, gi šiandien už 
Bonus yra išmokamas 5-tas 
nuošimtis. 

Tie, kurie sako, kad Lietu
vai laisvės nepripažino kitos 
didžiosios valstijos, te pir-
miaus pasistengia patys pripa-

I 

"vaiva-

1 r su 

me • • 

Lenkija yra Tautų Sąjun
gos narė. I r kaipo tokia nie
kina Sąjungos autoritetų. Tai
gi tokiuo pasielgimu ne tik 
žemina pati save, bet daro 
pavojaus Europos ramybei. 

krikščionis, net daug krikš^ 
čionių ne katalikų žiuri į mo 
terystę kaip į paprasta kon 
traktą; arba da aršiau kaip 
į priedangų savo pasileidimo. 

Prie tokių aplinkybių mo
terystė neteko savo prasmės 
ir jai tinkamos pagarbos. 

Ameriką užpuolė tiesiog 
"divors inis" maras. J is šioje 
šalyje turi savo aukų galybės. 

Neva krikščioniška Ameri
ka perviršijo proporcionaliui 
imant pagoniškų Japoniją., .> 

"Divors inU" maras pasi
baisėjimu ima pripildyti, širdie 
net doresnių ir mylinčių s a w 
šalį ir dorą protestonų. 

Štai "International Reform 
Biuras" per savo superinten
dentą Dr. Wilbur* F. Crafts 
kreipėsi į Kolumbo Vyčius 
kviesdamas sandarinu i nkauti, 
kad butų užgirta pataisa " tų 
taisyklių Suv. Valstijų Kons
titucijoje, kurios liečia, mote
ryste ir divorsus". 

Ką į tą pakvietimų atsakys 
Kolumbo Vyčiai ir kaip jie 
sandarbininkaus, da nėra «ži-

darbą. Nutarta atsišaukti 
draugijas ir kuopas ir Šiaip į 
žymesnius veikėjus, kad ener
gingai stotų į Bonų pardavimo 

'ė^namata ! d a r b j * ' N «te r ta pirkimo agita-
. . . v. . . .cija varvti draugijų susirinki- | ž l"ti Lietuvos laisvę. Nors 

Bet nevisi taip žiuri 1 ino-j ' v- v. . , r.i.»fnvn {.„-nv^ t«i___» t*_>b 
* ... * v muose, išvažiavimuose, vaka- k e t i n a iškovojo laisvę kiek-

terystę kaip Katalikų Baz- . ._ k i l , k v i o n o H / vienam ištikimam savo W 
nycia Nekalbant apie n e - Į ^ ^ ^ ^ . ^ ^ v . ^ ^ k u r $ _ ^ ^ ^ 

sį. Nutarta rengti prakalbas, 
jei bus galima, kuotankiausiai, 
šaukti, viešus susirinkimus ir 
t. t. Nutarta, stoties susirinki
mų svarbieji nuorimai gar
sinti spaudoje-; Prie pirkimo 
bus raginama tam tikrais pa^ 
gamintais atsišaukimais, taip
gi ir per spaudą. Taigi, broliai 
ir sesers lietuviai, valstybinis 
darbas jau prasideda. Jei tą 
darbą mes visi su pasišventimu 
dirbsime, tai jis nebus sunkus. 
Suma nedklžiausia — $o(XV 
000. Tokiai šamai sukelti, ro-

įdos, nebūtų reikalo nei smar
kių agitacijų,' nei raginimų, 
nes kiekvieno doro lietuvio 
šventa priedermė yra atlikti I 
pilietiškų pareigų, paskolinant 
Lietuvai, perkant Paskolos 
Bonų. 

Nekurie atsisako kad be
darbė, negalima pirkti, bet 
daug yra tokių, kurie ir pra
eitų metų nepirko, o be abe
jonės gali pirkti, tik nenori 

5 Ramybė Jums (brangios odos paauks.) _- $3.50 | 
S Eamybė Jums (kailio apdar.) , . . . . 2.50 | 
I Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 = 
S Šios nialdaknytr^ formatas yra 5)4x3'%. Puslapių turi »5£, bet ne _ 
=. stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių įvairiau- « 
S eiŲ maldų. -
S ~- • • • • S 
s— mm 

I Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd 1.75 = 
| Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 = 
1 Dangaus žvaigždutė — juod. n__nk_. apd. . . . . 1.75 i 
| Dangaus 2vaigždudė — baltas celluloid apd. su I 
= paveikslėliu ant apd 1.75 s 
5 Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd 1.50 = 
| Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 f 
S Aniolėlis — juodais apdarais 1:50 E 
r Aniolėlis — juodais apdarais 0.75 = 
~ šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 100 puslapių. 5 
S Spauda aiški. = 

| Dangaus Žvaigždutė 60c. | 
2 Maldų Knygelė 75c. | 
| Maldų Knygelė ..\ 50c. = 
1 Aniolos Sargas juodas apd. $1.25 | 
I Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 = = Pulkim ant kelių 
f Pulkim ant kelių 
I Pulkim ant kelių 
= Pulkim ant kelių 

• • * • • • • . . . . 

• " • • 

. 
Užsisakydami adresuokite: 

I "DRAUGO" KNYGYNAS 
i 2334 So. Oakley Ave. 

2.50 
2.00 
1.85 
1.50 i 

. 
Chkago, BL | 
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kolonijos pasisekimo sekretas. 

• 
nios. ( 

Galima spėti, kad pakvieti
mą priims, nes K. Vyeiai šio 
metiniame savo seime divorsų 
klausimą svarstė ir San Fran
ci sco arkivyskupos Hanna 

tas nevelija laisvės Lietuvai, 
nei pats sau. Taipgi draugijos 
ir organizacijos, kurios eina 
p r i e ša i Lietuvos laisve, sto-
damos į priešų eiles mes atvi
rai sakome,, kad jos yra išsi
gimėlių dr^ų-jcijo.sj Tokioms 
draugijoms ir organizacijoms 
butų padoriau keliauti į Sovie
tų Rusiją ir tenai gelbėti 
tūkstančius žmonelių, žūstan
čių nuo bado įr epidemijos, 
nes bolševikų vykdomasis ro
jus virsta į baisiausių nelai
mių versme, iŠ kurios išgelbė
ti, reikia milionais aukų pa
švęsti. Tenai jiems darbas bu
tų žmoniškesnis. 

R. L. L. P. S. V. D. 

PAVYZDINGAS DARBAS. 
. į> 

Visiems yra žinoma, kad 
laike pirmojo bonų vajaus 
Worcesterio kolonija gražiai 
pasižymėjo: ji ne tik pasiekė 

ir teisinasi bedarbe. Mes s to - | i a i pažymėtos kvotos $100,-

Parapijos ofise labai „ymi da
lis ir vieta pavesta Lietuvos 
Bonams. Spintoje knygos, bo-
nai, sąrašai, ant stalo gražiai 
sudėta medžiaga naujam va
jui. Išsikalbėjus paaiškėjo, 
kad vajaus pasisekimo prie
žasčių butą daugelio. 

1);Atsistota ant valstybinio 
pamato, vaduojantiems minti
mi, kad dirbant Valstybės 
darbų, visos srovės, partijos ir 
grupės turi dirbti vienam tiks
lui — savo valstybei ir tam 
tikslui dirbant vengti srovinių 
trililiuosi. 

t2) Tečiau neaplenktas nei 
sveiko lenktyniavimo pradm
uo: klebonas, galva visų pajė
gu ir darbų, bet šaly jo trys 
viee-pirmininkai, du katali
kams ir vienas tautininkams. 
Revalizuotė vyrų ir moterų, 
nes iš dviejį katalikų vice
pirmininkų buvo viena mote
ris. Vicepirmininkų veikimą 
rėmė, inkvėpė i n stiprino pir
mininkas, liet veikė jie gana 
autonomingai. Kiekvienas ga
lėjo sau efti į sau, palankias 
draugijas, rinkti darbininkus 

tiis buvo rengiamos prakalbos 
bonų reikalais. Buvo intrauk-
tos visos kolonijos pajėgos. Bu 
vo sudaryta stipriausia opini
ja, kad bonus pirkti visiems 
-— **ne kad loska, ale kad rer-
kia" . Visiems priedermę in
kai us, lengviau buvo paskui i r 
darbas va ry t i r 

4) Darbininkų buvo apie 45. 
Visi lyg tam tikrus kursus 
pirma perėjo. Prisirinkę ganė
tinai karščio, uolumo, instruk
cijų — dirbo visi pagal suda
ryto pieno ne juokais, bet iš 

"širdies ir gilaus jsitikrinimo. 
Darbą lengvino toji laimingoji 
aplinkybė, kad Worcesterio _ 
lietuvių veiklumas ir duosnu-
mas jau senai žinomas; jie 
perėjo per gerą mokyklų ga
baus ir ištikimo vado. 

—~• — • 

Galop reikia pripažinti, kad. 
didžiausias nuopelnas darbo 
pasisekimo be abejo priguli 
pačiam pirmininkui. Jisai dar
be buvo visada pirmas. Dir
bo ne tik smegenimis, netil>, 
agitacija, bet ir pavyzdžiu: pa
tsai pirko bonų už $1,000.00, 
patsai pardavinėjo bonus. Pir-. . 
mininkui pirma drąsiai žen-

ties darbuotojai suprantame, 
kad bedarbė, bet lygiai pra-
matoine pas daugelį ir kitokių 
priekabių, del* kurių išsisuki
nėja nuo pirkimo Bonų. Vie
niems stoka tautiško susipra
timo. Jie gyvena kaipo akmuo 
į jurų įmestas, kuris nemato 

000.00, bet dar jų žymiai pra-
viršijo: pardavė iš viso bonų 
už $115,000.00., * ' » . 

Rašančiam šiuos žodžius ne
senai teko išsikalbėti su Wor-
cesterio stoties pirmininku 
gerb. kun. Jakaičiu apie pra
eitą ynjų. Norėta pa t i r t i , jų Į 

bonų pardavėjus, jų susi-Jgiant, ėjo paskui jį gvvai k 
rimtis flarvti tuos instrnk- šauniai ir visa kolf>niifl 

A rinkimus daryti, juos instruk
tuoti ir t. t. Jų visų darbo ne
žiūrint, patsai pirmininkas 
irgi dirbo: jisai vienas parda
vė bonų daugiaujkaip už $10,-
000.00. 
oipjopau SUJJUB su>[ diu-į 'nmv 

šauniai ir visa kolonija. 
Reporteris. 

t 

Lenkų ponai įstatymais ver*... 
5ia savo chlopus pirkti lenkia-,, 
kus bonus. Niekas mus never
čia to daryti. Pirkime Lietu- . 

-OJ: 9$; •Įuizpiurrceu• <Į_pĮj_,uiS|Vos Paskolos Bonus. 
smuo.ruA OAnq &8q_ikT *(g 

ANT POILSIO... 

T - .!__.!. n r - i 

(Iš mano atsiminimų) 

Buvo gražus, malonus, vasa
ros vakaras. Saulutė lig po 
sunkaus dienos darbo leidosi-
ėjo ant poilsio. Švelnus vaka
rinis vėjalis karts nuo karto 
prašlamėjo pro medžių lapus. 
Dar pasigirdo čiulbėjimas su
sivėlinusio paukštelio, skrin-
dančio savo lizdan, ir tyla vėl 
užviešpatavo. 

i 

Gamta, po karštos vasaros 
dienos jau ilsėjosi. Buvo taip 
tyku, ramu čionai, toli nuo 
miesto triukšmo ir bildesio. 
Ramu buvo nors ant valandė
lės užmiršti visus savo kasdie
ninius rūpesčius, vargus^ ir 
svajoti, svajoti be galo... 
- Sėdėjau sau vienas ant ža
liuojančios pievos prie miške
lio ir visokios praeities min-

-galvoje. 
Prisiminė man laimingos 

kūdikystės dienos, kuomet 
dar buvau Tėvynėj — Lietu
voj. Prisiminė ežeras, kur 
prieš švintant eidavau žvejo
ti. Prisiminė tos puikios Lie
tuvos pievos, girios ir laukai, 
kuriais taip gėrėdavausi. Ga-

Įlop, prisiminė galas tų lai
mingų dienų — (kaip paskui 
patyriau) diena, kuomet ren
giausi apleisti Tėvynę — Lie
tuvą; rengiausi leistis sveti-
man kraštan laimės ieškoti. 
Rodos, kaip dabar, matau se
nų močiutę verkiančių mane 
išleidžiant. Taria paskutinius 
atsisveikinimo žodžius. Štai 
traukinis pradeda eiti... "Su
diev sūneli,... tegul Dievas ta
ve saugo ja".... Uz valandėlės, 
išnyko tolimoje. 

Apleidau savų Tėvynę, kur 
gimiau, užaugau ir praleidau 

dienas. Apleidau senus tėve
lius varge ir rūpesčiuose ir 
leidausi per platų vandenynį 
į nežinomą man šalį laimės 
ieškoti. Štai jau keli metai 
kaip čionai Amerikoje; ar su-[ 
radau tų laimę, kurios ieško
jau? Negaliu sakyti, kad taip. 
Diena po dienos slenka, atneš
damos vis naujus vargus ir 
rūpesčius. Nesykį pamanau; 
ar. žodis ^ l a imė" turi kokią 
nors prasmę mano gyvenime. 

Gal dar ilgai bučiau taip sė-Į^ai tykus 
dėjęs užsimąstęs, bet mano sva 
jones pertraukė garsas karei
vio trimito, kuris reiškė "Ant 
poilsio , ,. Matomai, netoli buvo 

čių ir priminė man gan liūdną 
valandą mano.gyvenime; kuo
met didžiosios karės metu, su 
tūkstančiais kitų kareivių,va
žiavom tolimon Prancijon — 
karės laukan1. 

Buvo aštunta diena mūsų 
kelionės per vandenyną. Sau
lutė jau buvo pusdienyje. Bu
vo tokia graži diena, koki re
tai labai būna važiuojant per 
Atlantikų. Vėjo jokio nebuvo, 
tai ir vanduo buvo hepapras-

Kaip dabar rods niafau, dau
gybę kareivių ant viršaus lai
vo, sustojusių tiesiose eilėse 

ant atydos". Už valandėlės. a 

kareivių stovykla ir trimito. '•pM jgka0 g a r s a i liūdnos me-
balsas " A n t poilsio" priminė i0dijos__ Prirengtu taku pasi-

I kareiviams, kad jau laikas ei
ti gulti. 

"An t Poilsio L.'? Kaip ge-
•rai pažįstami man buvo tie tri
mito tonai. Bet kartu jie šukė-
-» _ «_ . *_. — • •_ 7 

rodė einanti orkestrą iš ^ke
liolikos kareivių, gi paskui ją 
kunigas. Tuojaus paskui jo, 

Į šeši kareiviai nešė kūnų ap
dengtų Amerikos vėliava. Tai 

važiavo iš Amerikos savų Tė
vynę gimti nuo priešų. Važia
vo jis su Tėvynės meile šir
dyj ir prisirengęs buvo galvą 
padėti už Tėvynę. Bet, mato
mai, neatsiekė savo tikslo, 
mirė*ant laivo ligos pakirstas. 

ĮBegailestinga mirtis atėmė 
jam gyvastį, kurią jis aukojo 
del Tėvynės paliuosavimo. 

Paskui grabo ėjo "bateri
j a " , prie kurios velionis pri
gulėjo. Jo draugai ėjo be ke
purių; paskutinį sykį pagerb
dami mirusį. Priėję prie pas
kirtos vietos, pastatė grabų ir 
kunigas pradėjo skaityti mal
das. Jam pabaigus, pasigirdo 
graudus trimito garsai " A n t 
Poilsio". Buvo taip nejaukų... 
tyku.... Niekas nepertraukė tos 
tylos, tiktai mažytės vilnys 
pleškeno į laivo šonus ir tri
mito liudnio garsai vėrė širdį 
ir ašaros pasirodė akyse nevie 

paskutiniai trimito tonai, ku-. 
nigas atkalbėjo maldų ir da
vus ženklų, grabas tapo nu-, 
leistas vandenin. Porų sekundų „ 
— ir išnyko gilumoj.... [s 

Ant Poilsio!... 
Tūkstančiai žmonių darbuo

jasi, triusiasi, vargsta, steng
damiesi pasiekti savo tikslų, 
savo idealų. Stengdamiesi pa
siekti kų nors geresnio. Bet 
štai, užeina mirtis, tampa 
pašauktas ant poilsio.... Pasi
baigia rūpesčiai ir vargiai, 
nieko nebereikia. Ant poilsio.... 

Ar mes pasieksime savų . 
idealų? Ar palauksime vaisia, _ 
savo triūso ir vargo T Sunku 
įspėti.... / 

— _ • — _ -

Jau 'nienulis buvo augštai 
ant dangaus, kuomet atsipei
kėjęs iš savo svajonių, trau
kiau namų linkui. 

Šiaulių Juozas. 
nam nors ir užkietėjusiam ka-1 Chieago, 
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DRAUGAS PART TWO 
CULTURAL SECTION 

SĖJIKAS. 
PRIVATINE NUOSAVYBĖ. Nebereikalo nuo senų seno

vės žmonija pripažino nuosa-
Nuosavybe yra kaip atskirų 

žmonių ir šeimynų ^Terovęs pa
matu, taipat ir visos šalies. 

N'ekurie sako, kad nuosavybe 
yra priežastimi daugybes vi
sokio blogo, kapitalizmo ir bur
žujų ramsčiu. 

Nors tame yra šiek tiek tie
sos, bet del to privatines nuo-
Mivybės naikinti negalima. Be 
jos daugiau yra blogo negu 
su ja* 

Nuosavybė yra* nepaprastai 
suaugus su žmogum. Nei vie
nas nenori savo nuosavybės 
išsižadėti, prie jos yra prisi
rišęs, o kiekvienas geidžia 
šiokią ar tokią nuosavybę tu
rėti. 

(lalėjimas įsigyti nuosavy-
l)ę daug>*bei žmonių yra did
žiu akstinu savo uždarbį tau 
pinti, dėti centą prie cento, 
kad ta visą sutaupymą sau
giausią įdėti į nuosavybe, iŠ 
kuries turėtų sau įeigų, leng
vinančių gyvenimą ir teikian
čių neprigulmybę nuo kitų. 
Xuošavybė žmogų palmosuo
ja nuo nuolatinio tykojimo iš 
kitu, lengvina bedarbių pavo
juje. 
Nuosavybė žmogui yra dar 

bštunio akstinu. Kolei žmo
gus žino, kad ką užsidirbs, 
tai tas bus jo, tai ir dirba su 
tikru pasišventimu. Nebijo jis 
vargo, nuoilsio. 

Nuosavybė, ypač žemė, ra
gina žmogų prie kaskart ge 
resnio jos išdirbimo, kad ga
vus iš jos daugiau sau nau
dos. 
Ši ypatybė kelia žmonių ge 

rovę, o drauge ir visos šalies 
gerove. 

Taigi naikinti nuosavybę, 
tai vis tiek ką atimti žmogui 
jo tikriausią paramą, o ša
liai jos gerovės versmę. 

vybę ir ją kaip ir pašventė. 
Nuosavybę palaikė žmonių 
įstatimdavyste ir pats dieviš
kasis įstatymas. 

Taigi privatinę nuosavybę 
nenaikinti reikia, o tik rūpin
tis, kad, kiek yra galima, 
kiekvienas kokią nors nuosa
vybę turėtų. 

Nuosavybės priešininkai ne 
kartą prasitaria, kad krikš
čionys demokratai, kurie yra 
privatinės nuosavybės šali
ninkai, dėlto jos pageidauja, 
idant žmonės butų ramesni. 
Esą jie tada turi "kuo remtis 
ir visus valdyti. 

Iš to galima numanyti, kad 
visokios rūšies socijalistai 
nori privatinę nuosavybę pa
naikinti, kad žmonės nerimau 
tų, kad juos galinia butų nuo
latos agituoti, prižadais suve
džioti ir jais remiantės sau-
jalei žmonių pasidaryti sau 
gerą ir pelningą gyvenimą, 
kitiems paliekant tik darbą, 
vaidus ir vargus. 

jas, tai parodo visa daugybė 
jų įvairiose šalyse. 

Štai pavyzdžiu, * Kanadoje, 
Montreal'e yra susivieniji
mas katalikų ir katalike virė-'' 

ORGANIZACIJOS. 

Katalikai darbininkai vi
sur rūpinasi turėti savo gry
nai katalikiškas organizaci
jas, nes tik tokios gelbsti 
jiems geriau aprūpinti savo 
tiek dvasios, tiek kūno reika
las. Jos leidžia savo katali
kiškus laikraščius, savo kny
geles. Šių dalykų jiems ne-
aprupina nekatalikiškos orga 
nrzacijos. Ekonomijos daly
kuose tokios katalikų organi
zacijos, kada yra tikras rei
kalas, eina išvien su kitomis 
darbininkų organizacijomis. 

Kad susipratę katalikai 
darbininkai rūpinasi jungtis 
į savas katalikiškas draugi-

" Susivienijimas katalikų" 
plomberių. 

Ši organizacija yra labai 
plati ir stipri. Turi savo Cen
trą, kuriame veikia žymiausi, 
parinktieji žmonės. 

Neužilgo jie laikys savo 
Kongresą. 

Toliau seka "Susivieniji
mas katalikų spaustuvių dar
bininkų." 

Jie turi savo sekretorijatą, 
kuris seka visokį darbininkų 
katalikų ir nekatalikų judėji
mą. Visokias žymesnes ži
nias iš darbininkų judėjimo 
ir gyvenimo teikia savo na^ 
riams, nušviesdamas jų tik
rąją prasmę ir nurodydamas, 
kaip katalikams tuo žvilgsniu 
užsilaikyti. 

Lietuviai katalikai darbi
ninkai nevisi da tą organiza
vimas! supranta. Daug ją 
laikosi nuošaliai nuo viešo 
platesnio veikimo. Kiti is\ 
organizacijos tuojaus nori 
medžiaginės naudos; kitaip 
organizacijos naudos da ne
supranta. 

Keikia daugiau idealizmo, 
vietoje materijalizmo. 

n K. 

KAIP ŽMOGUS PAKĮLA. 

' ' Susivienijimas katalikų 
zecerių." 

Jie turi išrinkę įvairių ko
misijų, įvairiems reikalams. 
Kas susirinkimas komisijos 
duoda atskaitas savo darbų 
ir ką jos pastebėjo, kur nors 
naujo jų reikale. 

Tokiu būdu jų susirinkimai 
pasidaro labai įdomus ir nau
dingi. 

' ' Susivienijimas katalikų 
spaustuvninkiį.'' 

Čia ir išduodami raportai 
iš veikimo viso susivienijimo 
ir jo šakų. 

Tai tik dalis kataliką dar
bininkų susivienijimų. Jų y-
ra daugybės. Visos tos pas
kiros organizacijos yra suda
riusios Katalikų Federaciją. 

Kiekviena organizacija rū
pinasi savo privatiniais rei
kalais ir sykiu viešais visų 
katalikų reikalais; ir visi kar 
tu rūpinasi pavienių organi
zacijų reikalais. f 

Taip susiorganizavę jie la
bai pasekmingai veikia. 

AR BUS STREIKAS. 

Geležinkelių darbo taryba 
Suv. Valstijose kituomet vi
siems geležinkelių darbinin
kams sumažino užmokesnį — 
apie 12c valandoje mažiau. 

Suprantamas daiktas, or
ganizuotiems darbininkams 
tas nepatiko. Gyvenimas ne
atpigo, gi darbininkams ma
žinama užmokesnis. 

Geležinkelių darbininkai 
turi kelias atskirias organiza 
cijas. Jos vadinamos broli-

Anglijoje gyvuoja politinė 
darbo partija. Tos partijos 
vyriausias vadas yra J. H. 
Thomas. Šiandie jis yra tos 
partijos atstovas parlamente. 

Kituomet tas žmogus sun
kiai dirbo. Per penkerius me
tus, jis valė garvežius. Dirįo 
12 valaiTdų dienoje ir kasdien 
uždirbo vos 3 šilingus. 

Paskui per penkerius me-jj01p ig# ^ o r g a n i z a c i j ų vįr_ 
tus buvo pečkuriu. Dirbo po gaieiai keletą, savaičių darba-
dešimtį valandų dienoje. Už v o s i s u g r į a i l t i tą tarybos nu 
savaitę darbo paimdavo 24 Bprendimą. Nepavykus a* 
šilingus. Pagaliau jam pa
vyko gauti garvežio valdyto
jo vietą. 

Šiandie tas pats Thomas y-
ra darbo partijos atstovas 
parlamente. Patsai Anglijos 
karalius ir ministeris pirmi
ninkas kai-kuriuose klausi
muose klausia jo reikalingų 
patarimų. 

-užteks to, kad kapitalistai a 
tidarys dirbtuves ir darbi
ninkams'už darbą mokės tiek, 
įtiek jiems patinkama. Be 
kitako jie turės taikinties ir 
prie darbininkų reikalavimų. 

DARBAS NORI DALYVAU 
TI KONFERENCIJOJE. 

Vyriausybės sumanomoje 
konferencijoje Washingtone 
nedarbo klausimu nori daly-
vauti ir Amerikos Darbo Fe
deracijos atstovai. Tečiau 
ligšiol neturima žinių, ar ton 
konferencijon bus pakviesta 
Amerikos Darbo Federacija. 

Šitos Federacijos vykina
moji taryba sako, kad jei f e 
deracija nebus reprezentuo
jama, tai iš tos konferencijos 
išeis vienas absurdas. 

Taipat kalbama, jog ta 
konferencija 'ar tik nebus 
slapta. Darbo Federacija 
tam priešinga. 

siekti tikslą, nutarta imtis 
v. 

kitokios priemonės, targi 
sireiįvo. 

Šiandie visiems tų organi
zacijų nariams jau pasiųsti 
paštu baliotai su klausimais: 
ar nukelti generalį streiką, ar 
ne. Keikia laukti streiko. 

RENCIJOJE NEBUS 
GINČŲ. 
. 

Komercijos sekretorius Ho 
over, apkalbėdamas pienuoja
mą konferenciją nedarbo 
klausimu pažymėjo, kad vy
riausybė jokiu būdu nesutiks, 
kad toje konferencijoje turė
tų but pakelti kapitalo su 
darbu ginčai del užmokesnio 
žfrba kitų darbo sąlygų. 

Prezidentaujant "VVilsonui 
vienoje tokioje konferencijo
je Hoover dalyvavo. Konfe
rencija nepavyko del pakilu
sių kapitalo su darbu ginčų. 

Taigi ateity "tokių ginčų, 
sako, reiks vengti. Bet ko
kiu būdu tas bus daroma, taiN 

svarbus klausimas1. Juk n< 

KOMA, Italija. — Pramo
nės padėtis neparodo ženklg 
pagerėjimo. Beveik visos 
čebatų ir čeverykų dirbtuvės 
uždarytos. Penkiasdešimtas 
nuošimtis metalo darbininkų 
nedirba, tik apie 40 nuošim 
tis darbininkų prie statymo 
tedirba, ir audinyčiose tilį 14, 
000 žmonių dirba; iš tų. 11,-
000 dirba tik 20 valančių į sa 
vaite; "pabaigoj 1920 m. dirbo 
24,000 darbininkų audinyčio
se. 

CUMBERLAND,- Md. * — 
450 mechanikų sugrįžo dirbti 
į čionaitines B. & O. geležin
kelio dirbtuves. \ 

111. — Geležin
keliai sueinantieji Chicagon 
rengiasi prie darbo padidėji
mo. Chicago, Burlington & 
Quincy geležinkelis paskelbė, 
kad priėmė 2,300 naujų dar
bininkų. Iš šito skaičiaus, 1,-
KX) bus paanudoti prie taisy
mo karų, o kiti prie taisymo 
kelių. Tą patį žada daryti 
Chicago, Milwaukee & St. 
Paul geležinkelis. 

BALTIMpRE, Md. — A 
pie 1,600 mechanikų sugrįžo 
dirbti į vietines B. & O. ge
ležinkelio dirbtuves. Buvo 
atleisti ant kelių savaičių. 

— 

TOPEKA, Kans. — Jau 
Santa Fe geležinkelis pradė
jo priiminėti darbininkus. 
Priėmė 100 darbininkų į savo 
karų dirbtuvę. Per keletą 
mėnesių dirbo su sumažintu 
skaičiumi darbininkų. 

CLEVELAND, O. — Cle 
veland Worsted Mills dirbtu 
vės dirba, pilnoj įtalpoj. Plie
no pramonė pramato šviesią 
ateitį. Užsakymų skaičius 
vis didėja. 

YONGSTOWN, O. — Erie 
geležinkelio vietiniai viršinin
kai paskelbė, kad apie 1,200 
darbinjnkų sugrįžo dirbti į 
šio geležinkelio dirbtuves Me-
adville, Pa.; Gallion, Cleve-
land ir Kent, O. Buvo ne
dirbę per du mėnesiu. 

Sielvartų tiltas. 

ALBANY, N. Y. — Apie 
2000 Delaware and Hudson 
geležinkelio darbininkų su
grįžo dirbti po šešių savaičių 
nedirbimo. Šios dirbtuvės y-
ra paliestos: Colonie ir One-
onta, N. Y. ir Carbondale, 
Pa. 

CLEVELAND, O. — Vėl 
žmogus nušoko nuo High Le-
vel tilto. Po daktaro išegza 
minavimo atrasta, kad neval
gęs per 48 valandas. 

Buvo apsirėdęs darbiniuo
se drabužiuose. 

Per pastaruosius du mėne
sius jau penktas žmogus nu
šoko nuo to tilto. Ir visi bu
vo bedarbiai darbininkai. 

7 
Sumažinta užmokesnis. 

35,000 Kanados geležinke
lių darbininkų sumažinta už
mokesnis •*• 12 dolerių į mė
nesį kievienam. 

- • / 

\ LįetuV£s bonai — 2ulikow-
'skiams galas. 

KAIRYS IR RAULAS DISKUSU0JA SOCIALIZMĄ. 
II . 

KAS TAI YRA SOCIALIZMAS. 
(Tąsa). 

. Katalikas. — Tamdstą sup
rantu pilnai, bet nesutinku su 
Tamistos visuose Tamistos iš
sireiškimuose, prisipažįstu, 
kad mūsų darbininkai neša ne
apsakoma vargą, kentėjimus 
ir neteisybe, bet aš netikiu, 
kad socializmas yra gyduolė. 
Aš nemaanu, kad palukų 
ėmimas yra vagystė, ir išaik-
vojimai, koki yra, nėra jau 
toki baisus ir dideli kaip Ta-
mista nori mane įtikrinti. (Te-
čiaus, galėsime šituos dalykus 
diskusuoti pasekmingiau ka
da vėliau. Aš noriu' dabar7 iš-
tyrti, iškvosti tą. Sujungtinę 
Bendrasavybę ir klausti Ta
mistos. 

Socialistas. — Tamista, 
klausk ko tik Tamistą>nori. 

Katalikas. — Labai, gerai. 
Ar jųs norite, kad valdžia tu
rėtų nuosavybėje viską, visus 
gamybos ir distribucijos daik 
tus ? 

Socialistas. — Taip, viską. 
Katalikas. — Bet ar ne tie

sa, kad didesnis socialistų nuo 
samtis yra nevienirunčiai su 
Tamista? Ar ne tiesa, kad 
jie nori tiktai socializuoti 
" didele^ pramones" kai jųsų 
Indianapolio programa rašo? 

Socialistas.^— Tas tiesa. 
Bet didesnis socialistų nuošim 
jKs yra priešingas tokiam nu-

sistatymui. Tokis perpusinis 
darbas yra dar labiau nepa
kenčiamas kaip dabartinės so
cialistu; organizuotos vagys
tės. Tokia socialistų maišy
ta veislė niekados negalės at
siekti savo aukštų idealų ir 
tad pradės pamaži žlugti. Ka
pitalistai kur tik koją įkelia, 
ten jie greit tampa valdyto
jais, grobikais. 

Katalikas. — Ir vėl, Kaulai, 
ar ne tiesa taipat, kad daug 
socialistų nori socializuoti 
privatines savastis taipat, 
kaip antai: namus, rakandus, 
ir tt.? 

Socialistas. — Tie yra kvai
liai, tie nėra socialistai. 

Katalikas. —Klausyk, Kau
lai, faktai Uurodantieji, kad 
jųs socialistai skyrstotės tar
pe savęs pagrindiniuose jūsų 
sistemos principuose, ištikrų-
jų, nėra rekomendacija jūsų 
planui. 

Imkime pavyzdžiui Statymo 
Bendrovę dabartiniam nuoti-
kiui, aš sakyčiau, kad archi
tektai negali tarp savęs su
tarti. Vieni sakytų, kad rei
škia naujus namus statyti tri
jų gyvenimų, kad išpildžius 
reikalavimus, ir joki kiti ne-
gaįima statyti. N 

Antri pavadintų pirmuosius 
kvailiais ir sakytų, kad trijų 
gyvenymų ^narnai į metus su- Į Socialistas. — Turiu pri 

trupėtų į šmotelius. Šitie 
architektai laikytųsi tokios 
nuomonės, kad nauji namai 
butų statomi dviejų gyveni
mų. Da atsirastų ir tretieji, 
kurie drąsiai pavadintų trijų 
ir dviejų gyvenimų advoka
tus miegaliais, neišmanėliais. 

Tretieji norėtų, kad namai 
butų statomi vieno gyvenimo, 
kadangi nėra žinoma ar išteks 
materialo aukštesnius statyti. 
Dabar, Kaulai, nors socialistų 
žadėjimai butų ir ideališkiau
si, kada aš matau jog jųs^ so
cialistai tarp savęs pešatės ir 
rokuojatėš, nesutikdami jūsų 
pagrindiniuose principuose, 
jog jųs vadinat vienas antrą 
kvailiais, miegaliais, tai gi ar 
Tamista manai, kad aš tinka
mai 'pasielgčiau, aukodamas 
nors vieną dolerį ar vieną bal
są už jūsų partiją? Kodos, 
Tamista turi prisipažinti, 
kad aš turiu svarbią priežastį 
manyti, jpg jūsų žadėjimai y-
ra tušti, jog jūsų planai lie
kasi planais svajonių, ir dau
giau nieko. 

galim tuojau iškalno išrišti. 
Atsimink, Kairy, paimkim 
tvarkyti didžiausias pramo
nes, o tada &>fc? mažmožiai 
ras sau vietos. 

" • • • • » 
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BEJĖGIAI KONTRAK-
TpRIAI. 

Mažmožiai — Sutvarkymas 
-Turto " ir Pramonių Kon

centravimas — Nupirkimas— 
Konfiskacija — Revoliucija. 

pažinti, Kairy, kad Tamista 
turi priežasčių būti atsargus 
ir aš noriu, kad Tamista bū
tum atsargus besirinkdamas 
Socialistų Partiją. Bet ne-
daleisk, kad toki mažmožiai 
tave atitrauktų ir nubaidytų 
nuo mųs. Tamistos prieder
mė ištyrti įvairių frakcijų 
nuopelnus, ir išsirinkti tą par 
tiją, kuri atrodo geriausia, o 
tada stosim petis į petį ir 
laimėsim savo kovą. Taip, 
išsirink mano frakciją, ka
dangi mes esame vientik tik
ri, darbštus socialistai. 

Katalikas. — Raulai, tu 
gudruoli, esi labai reališkas. 
Ir didžiausi jūsų sistemos 
keblumai neapeina tau nė 
kiek. Pažiūrėsim. Tai da
bar ištyrsim jūsų frakciją. 
Tai jųs norite, kad valdžia 
turėtų savo nuosavybėje visą 
produkcijįą, ar taip? 

Socialistas. — Taip, visą. 
Katilikas. — Aš nupirkau 

savo pačiai siuvimui mašmą 
jau kiek laiko atgal. Tai gi 
ar jai leis laikytis? 

Socialistas. — Jeigu ji ne
uždarbiaus su ja, tai leisčiau 
jai pasilaikyt ją. 

Katilikas. — Tai taip, gi 
jai nebus leidžiama pasiųti šį 
tą savo kaimynams ir už tai 
imti užmokesties? 

Socialistas. — Tai niekas; esmi geresniam stovyje da 
toks menkniekis, mes jį ne-'bar, negu kada "nbrs iki šiol, 

Katilikas. — Tamista esi 
užmiršęs, kad coliai turi susi
siekti mylioje. Leisk man 
Tamistos paklausti, kaip jųs 
esate sugalvoję užgrobti di
džiausias pramones, fabrikus, 
dirbtuves, ir tt? Jug nesiti
kite, kad yą savininkai noriai 
atiduos jąs valdžiai? 

Socialistas. — Neišsigąsk, 
Kairy, tau išrodo, kad visa 
tai bus sunku įvykdinti; bet, 
ištikrųjų, % pamąstyk daugiau, 
o pamatysi, kad tai yra leng
vas darbas. Tamista žinai iš 
patyrimo, kad biedni eina 
biednyn nuolatos, o turtuoliai 
kaip krauna taip krauna sau 
turtus. Visas šalies turtas ir 
visos pramonės kaip lėkte le
kia į kapitalistų rankas. Ši-
taipos ir eis kol visos pramo
nės bus kelių asmenų ranko
se, o tada jau nebus sunku, 
nes kapitalistai patys noriai 
paves viską socialistams. 

Katalikas. — Tamistai taip 
atrodo. Bet dirstelkim, Rau
lai, į faktą ir ištyrkim, ar tai 
ištikrųjų biedni eina bied
nyn? Aš žinau, kad aš pats 

ir 'kad aš turiu dešimts dole
rių kur mano tėvas turėjo 
vieną, kada atvažiavo į šią 
šalį. Ir aš žinau, kad tas 
pats yra su mano draugais 
ir giminėmis, kurie yra dar 
bininkai ir noriai dirba. 

Socialistas. — Mat, Tamis 
ta žinai iš patyrimo. Bet 
paimk statsitiką. 

Katalikas. — Ar Tamista 
gali man parodyt! 

Socialistas. — Aš neturiu 
jos čionai. 

Katalikas. — Aš atsimenu 
ką vienas iš jųs socialistų va
dų, vardu Bernstein, sakė a 
pie statistiką. Kaip Tamista 
turbūt žinai, jis priklauso 
prie taip vadinamų revizio-
nistų, ir jis užgina tiesą Ta
mistos pasakymo, kurio lai
kosi Markso orthodokšistai. 
Pagal Bernstein, "savininkų 
skaičius, auga absoliutiškai ir 
relativiškai. * 

Socialistas. —Bet atsižvelk 
į faktus! Ar Tamista nepri
pažįsti, kad kapitalistai ėste 
ėda mažąsias kompanijas? 

Katalikas. — Tai retkar
čiais taip atsitika. Bet išė
mimai nėra taisyklė. Mačiau 
Katalikų Federacijos prane
šime, gegužio, 1913 m., kaip 
ten aiškiai prirodinėta, kad 
savininkų skaičius aUga. Fak
tai it skaitmenys yra pačiuo

ti, kurie rodo, kad turtas nė
ra koncentruojamas, bet išda
linamas ir kad indusrijos 
dirbtuvių skiatlius nesimaži 
na, bet didinasi. Ir jūsų op-
ortunistai socialistai sutinka 
su mumis šitame dalyke. 

Socialistas. — Ar Tamista 
gali prirodyti faktą ir skait
menis ? 
/ Katalikas. — Kas link tur
to koncentravimo, Pond & 
Co. pavyzdys buvo djiotas. 
Ši kompanija valdo $26,000,-
000 markete, ir tad, rodos, ji 
gali prįrodyti, kad turtas pa
maži slenka į keiių žmonijų 
rankas. Bet anaiptol, arčiau 
pažiurėjus į dalykus kaip jie v. 
ištikrųjų yra, pamatysim, 
kad jos šėrininkų skaičius 
nesimažina, bet- didinasi nuo
latos, kad jau dabar yra net 
4r650. * 

Socialistas. -? O ką apie 
pramonių koncentravimą ? 
s Katalikas. — Per trisde
šimts metų didžiųjų dirbtu
vių skaičius Vokietijoje pasi
didino apie 400; taipat ir ma 
žesnįojų dirbtuvių skaičius 
pasididino netoli 20^000. t Ar 
tai išrodo kaipo koncentraci
ja? > 

Socialistas. —Bet kaip mū
sų pačią šalį? Kaip apie Su
vienytas Valstijas? 
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KAS NEDIRBA — TAS NEMIEGA. 
Gyvių miegas. 

Visi gyviai turi savo vei
kimo ir ilsėjimosi laiką. Že 
mesnieji gamtos tvariniai y-
patingai atsižymi tuomi pe
riodo veikimu. 

Augmenys turi savo meto 
ir dienos tarpus veikti, augti. 
Likusį laika praleidžia be vei
klumo. Yra gyvulių kurie 
praleidžia žiema nesąmonin
gai. Visoj gyvoj gamtoj žie
mą tai pasilsio metas, gi pa
vasaris atgyjinio metas, o va
sara didelio veiklumo laikas. 

laikas kuomet mes ilsimės, jė
gas rytojui- gaiviname. 

Bet žmogus pergalėjęs gam
tą pasidarė šviesą. Tuomi jis 
sutrumpino nakties pasilsio 
valandas. Dabar jis naktimis 
dirba, m linksminasi. Dienos 
valandos jam pertrumpos, 
taip kaip ir gyvenimo metai 
pertrumpi jo planams įvyk-
dinti. 

Vienok gamta moko, kad 
Sutvėrėjas skyrė naktį pail
sim. Kaip tik vakaruose sau
lutė pradeda leistis tuoj sal
dus ramumas apsiaučia visą 
gamtą. Tos prietemos valan-Žmogus taipgi ne nuolat vei

kia. Didesnę savo gyvenimo j ~ T* ^*v«*« 
. * v. ,. dos visuomet malonios, pusę jis pramiega! Jo širdis 

plaka reguliariai," bet alterna-
tyviškais periodais. Jo kvė
pavimas irgi periodinis. 

Iš nakties diena. 

Paukšteliai čiulbėdami lekia 
lizduosna. Gėlėles uždaro sa
vo taureles ir nulenkia skais
čius žiedelius. Tamsos debe
sys paslepia visą gamtos gro-

Tą pasilsį nuo sąmoningo ž v ^ n u ° m*sų akių. Tyla 
veikimo skirdami vadiname viešpatauja, bet ta tyla yra 
miegu. Tas pasilsys yra gam- atgaivinimo tyla. Tad miegas 
tiškas reikalavimas. Gamta gimsta tamsos tyloje. Tuo-
tamsumoj paskendus^ neleid- met viskas atsigaivina. Ir 
žia žmogui darbo dirbti. Tai žmogus gerai sunaudojęs die

nos yalandas jaučiasi pailsio 
reikalaująs. Darbo stoka die
nos laike yra nemigos prieža
stis. Gamtos įstatymas yra, 
kad tik užsipelnęs yra vertas 
miego. Kaip tas paukštelis 
sutvertas lakioti, taip ir žmo
gus ant šios žemės turi dirb-
t i . 

Nelygu žmogus — nelygu 
miegas. 

Kaip ir- kiti žmogaus natu-
rališki reikalavimai taip ir 
pasilsio laikas nelygus. Jis 
keičiasi sulyg asmenų ir me
tų, j 

Gamta duoda žmogui1 mie
goti valandas penkias, 

Paprotys jam leidžia septy
nias, 

Tinginys pasiima devynias, 
O ištvirkęs miega vienuoli

ka. 
Gyvuliai miega daugiau ne

gu žmonės. Kūdikis miega 
beveik nuolatos. Jo protui 
pradedant švisti miego valan
dos eina trumpyn. Užaugę 
žmonės, juo silpnesn, tuo grei 
čiaus pavargsta ir miego dau-
giaus reikalauja. Priešingai 
veiklus žmonės tenkinasi trum 

pesniu miegu ir tas miegas 
nėra taip gilus ir tankus. Se
neliai nemiega tiek kiek jauni, 
d ė l t o , , k a d j ų v e i k l u m o d i e n o s 
pranyko. 

Istorija rodo ir tokių žmo
nių, kurie visai mažai ilsėda-
vos. Jie buvo nepaprastai e-
nergingi, Bet ir jų jėgas nuo
latinis darbas išsėmė. 

Napoleonas, Prancijos im
peratorius, buvo vienas iš tų 
asmenų, kurie pasitenkindavo 
keturiomis ar penkiomis mie
go valandomis. Jo dienos bu
vo pašvęstos sunkiems dar
bams. Bet toki žmonės kaip 
Napoleonas, deja, yra išimties 
pavyzdžiai. Paprastai žųio-
gus reikalauja daugiau negu 
penkias valandas miego. Ne
galimas daiktas, kad jo pro
tas dirbtų nuolatos. Jis rei
kalauja pailsio ir tai nakties, 
miego. Dienos miegas negal 
lyginties su nakties. 

Saldaus miego. 
Žmogus bemiegodamas nu

miršta. Liga kuri neleidžia 
ligoniui užmigti yra pavojin
giausia. Jei matome mums 
mylimą asmenį kenčiant kimu 
ar siela mes j am nieko taip 
ne geidžiame kaip saldaus mie 
go, nes tuomet skausmai Ir 
sielvartai jo nevargina. Ir jei 
mes patys esame nusidirbę ir 
ramus, instinktyviai kreipia
mės prie gamtos saldaus gai
vinančio — miego. 

kalingas visi žinome ir atjau
čiame. Artileristai užmiega 
mūšio ir šaudymo metu. Ka
reiviai žygiuodami •užmiega-
Gali miegoti ir tuoimet kada 
šaudo sale jų. Nuvargimas 
galingesnis už viską. 

Ašarėlė. 

SUV. VAJLSTIJŲ APSKRI
ČIŲ VALDYMAS. 

Mūsų valstijos padalintos į 
apskričius (counties). Nega
lima paimti kaipo pavyzdį by 
vieną apskričio valdymą. Yra 
skirtumų. 

Paprastai apskritys turi ko
kią nors legislaturą, vadina
mą apskričio komisionierių ko 
misija arba direktorių komisi
ja. Šita komisija nutarė kiek 
pinigų praleisti del kelių, til

tų, varguolių namų ir_del kitų 
tikslų, bet ta komisija turi 
mažai arba visai neturi valios 
leisti įstatymus. 

Apskričio viršininkai yra 
šerifas kuris pildo apskričio 
teismo įsakymus ir užlaiko 
tvarką); iždininkas, kuris lai
ko apskričio pinigus; raštinin
kas, kuris prižiūri dokumen
tus, protokolus ir rekordus; 
registratorius, kuris užlaiko 
dokumentus ir uždėlių rekor
dus; viešas kaltintojas, ku
rio priedermė surasti ir teis
mui pavest prasikaltėlius, ir 
mokyklų direktorius. 

Kad miogas yra būtinai rei- Tie valdininkai paprastai 

balsuotojų išrinkti trumpam 
laikui. 

Apskričiai (county) pada
linti į jmesto apsKHčius 
(townships). Naujoje Angli
joje ir keliose kitose valstijo
se tie "townships" vadinas 
miestais arba miesteliais. Bet 
yra skirtumas tarp Naujos 
Anglijos miestelių ir vaka
rų valstijų miesto apskri
čių. ' Naujos Anglijos 
miesteliai laiko susirinkimą 
sykį, arba dažniaus į metus, į 
kurį susirenka visi balsuoto
jai ir išrenka metams komisi
ją vesti visą darbą, išrenka 
raštininką, taksų rinkėją, var
guolių prižiūrėtoją, konstabe
lius ir kitus valdininkus. Va
karuose, miesto apskričiai nie 
kuomet nelaiko panašių susi
rinkimų. Jie išrenka virši
ninkus slaptu balsavimu. Jų 
pareigos ne taip svarbios kaip 
Naujos Anglijos valdininkų, 
nes apskričio (county) valdžia 
prižiūri darbą. 

Tarp miesto apskričio ir 
miestelių turime kaimus. Kai
mas, mažas apskritys gerokai 
apgyventas, kuris atskirai sto
vi nuo apielinkės ir save val
do. Balsuotojai išrenka komi
siją ir prezidentą. 

Apskričiai (counties) turi 
savo teismą, kur vadovauja 
teisdarys, kuris balsuotojų iš
rinktas. Teismas baudžia 
svarbesnius 

Miestelio arba miesto apskri 
tys irgi turi savo teismus, kur 
balsuotojai išrenka taikos tei
sėją, (justice of the peace), 
čja mažesni prasikaltimai tei
siami, čia laikoma pirmas tei
smas ir jeigu prasikaltimas y-
ra svarbus, tai prasikaltėlis 
vedamas į aukštesnį teismą ir 
nubaudžiamas. 

Taikos teisėjas išklauso pi
liečių ginčus, dėlei mažos pi
nigų sumos, sakysime ne virš 
dviejų šimtų dolerių. Apskri
čio kaltintojas (county prose-
cutor) laiko svarbią vietą, nes 
jis* turi pagelbininkus po vi
są apskritį. Jie gaudo prasi
kaltėlius netik apskriČiuose, 
bet miesteliuose ir miesto ap 
skričiuose. 

Žmonių aukos industrijoje. 

Raudonojo Kryžiaus paga
mintoje statistikoje sakoma, 
kad Su v. Valstijose įvairiose 
industrijose metai \ metus 
žųsta daugiau 22,000 darbi
ninkų. 

1918 metais įvairiose darbo 
šakose iš kiekvienu. 10,000 
darbininkų 7 žuvo. 

AKRON, O. — 900 darbi 
ninku iš Goodyear Tire & 
Rubber Plant dirbtuvės tapo 
šią savaitę paleisti iš darbo. 
Dirbtuvės užveizda sako, pa
leidimas šių darbininke nepa-

prasikaltimus. | lies gamybos. 
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Daugelis žmonių nuolat kreipdavosi į "Brąugą", prašydami per
kelti jųjų pinigus Lietuvon doleriuose. Iki šiol vis dar negalėjome to 
padaryti. j ^ 

BET DABAR JAU GALIME. 
Pas mus galima nusipirkti dolerinių čekių vertės 5 dolerių, 10 

dol., 20 dol., ir 50 dol. Kitokių uėra. • 
Tie čekiai nebrangus: už kiekvieną reikia damokėti 50c, vis tiek 

kokio jis butų didumo. Norint gauti į kitus miestus per pačtą, reikia 
dar atsiųsti 10c. extra už registravimą laiško. 

Taigi, kas nori gauti, padėkime, 50 dolerių čekį, turi užmokėti 
$50.50, o į kitus miestus $50.60. 

Norint gauti čekiais 1,000 dol: reikia imti 20 čekių po $50.00 
ir užmokėti $1,010.00. 

Situs čekius galima vežtis su savim, arba siųsti kam nors kitam 
į Lietuvą. 

Juos išmaino Lietuvos Ūkio Bankas Kaune ir per savo skyrius 
ir agentus miesteliuose po visą Lietuvą. 

Bankas maino šitus čekius sulyg to kurso, koks yra mainymo 
dienoje, už patį mainymą nieko neima. 

Čekiai yra geri per dvejus metus nuo dienos išrašymo. Tat jeigu 
kursas kada pasirodytų labai augštas, tai galima palaukti patoges
nio laiko, kada bus kursas žemesnis; bet į du metu reikia išmainyti, 
nes paskui čekis jau bus negeras. 

Kol čekis neišmainytas, jisai visados skaitosi doleriais. 

Nusipirkus čekį reikia tuoj pasirašyti savo vardą-pavar-de viršuj 
Čekio ant linijos kur yra atspauzdinti įžodžiai "pirmas parašas išpir-
kusio čekį". Kuomet nuvažiuosite į Lietuvą ir norėsite čekį išmai
nyti, tuomet Banko valdininkui matant reiks vėl pasirašyti Čekio apa
čioj kur yra žodžiai "antras parašas išpirkusi© čekį". Tokiu būdu 
Bankas mato, kad tas čekis ne vogtas, "jeigu abudu pasirašymai vie
nodi 

Siunčiant čekį iš Amerikos į Lietuvą kam nors kitam, reikia tuo-
jaus kaip tik nuperkate čekį, pasirašyti savo vardą — pavardę abe
jose vietose kur yra pirmas ir antras parašas ir da parašyti čekio 
viduryj kam siunčiate tą čekį: po žodžių "išmokėkite šiuo 6ekių,, 

reikia parašyti vardą pavardę ir gyvenamąją vieto to asmens, kuriam 
siunčiate. r, m r • Į įj\,f{ 

Tuos čekius privalo siųsti į Lietuvą pats pinigų siuntėjas, o ne 
"Draugas"; laišką žinoma reikia registruoti. 

Jeigu kelionėje čekis pražūtų, tai "Draugo" Administracija už 
tai neatsako. Tokiam atsitikime reikėtų pranešti apie tai Bankui. 
Jis padarys tirinėjimus apie pražuvusį čekį ir jeigu po 6 mėnesių 
čekis neatsiras, tai Bankas grąžina pinigus. 

Ūkio Bankas maino šitus čekius einančiais Lietuvoje pinigais, 
vadinasi dabartiniais auksinais; o kai bus tikri Lietuvos išleisti pi- * 
nigai, tai mainys į lietuviškus pinigus sulyg to kiek bus verta už 
dolerį. 

Nevienam gali ateiti įgalvą klausimas, delko Bankas neišmoka 
šitų čekių doleriais, bet tiktai auksinais? , ; 

jAtsakymas: dėlto, kad Lietuvoje doleriai nevaikščioja po žmones, 
nieko nei pirksi nei parduosi už dolerius, o tildai už auksinus; 
visa pirklyba eina auksinais, o doleriai gali tiktai Banke gulėti. 

Galima šitus čekius ir-gi padėti Ūkio Banke ant procentų kaipo 
dolerius ir procentai už juos skaitysis doleriais. 

Važiuojant į Lietuvą dauguma norį vežtis gyvus dolerius. Bet 
* pažiūrėkite, su kokia baimė ir drebėjimu jie keliauja: naktimis ne

miega, nuolat dairosi, ar kas į juos nežiūri, ar nenumano, kad jie turi' 
( daug pinigų.... 

NEKEIK DAUGIAU BIJOTIS, NEREIKIA DREBĖT; 
Vežant dolerius čekiais nėra baimės. Doleriniai čekjai vagiui ne

naudingi, — jis negaus pinigų, nes Banke turės pasirašyti ir visi ma-

' 

. 

• 

v 

• tys, kad jo parašas ne toks, kaip pirkusiojo čekį. 
IIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIUIIIilUIIIUilIMIlIflIlIltlIlIlilIlIlIlIlIllIlIlIlItlIlIlilIlIlIlIlltIIIIIIIIIiililIlIlIU 

Kas norite dolerinių čekių, kreipkitės į 
DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 

\ 2334 S. Oakley Ave., Chicago, I1L 
/ 
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Penktadienis , Ivugs. 2, 1921 
i \ 

DRAUGAS 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

3418 W. 45 Str. Chfcago. 
(Prie AVesteru Avcmie) 

į l ydau Be Vaistu Ir Be Operacijos! 
f Vai. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais paj 

.V-;.U sutarimą. Išskiriant ketvergus.fi 

! DR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytojos ir Chirurgą* 
4443 Bo. We*tem Ave. 

* T e l e f o n a s B o u l e v a r d »1»» 

I DR. C. KASPUTIS 
S DKBrnSTAS 
* »J81 South Halsted tfer. 
g Valandos: 9—11 A. M. *j 
g 1—6; 1—8 P. M. 8 
* &t 8#flAfi«fiAfi*84.fi*fi«fi*fiAfl*9 

I S. D. LACHAWICZ 
LIETUVY8 GRABO RI l 8 

• Patarnauju laidotuvės* koptglausla. R«t 
• k a l s meldila atsišaukti, o n u o darbu 
• b u s i t * msransdiatl. 
i * i u w. įsrd pi. rkiM«o. m. 
Į Te*. O*—J 919* 

% » • » » - - • - • 

TcL Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. Š IMKUS 

Lietuvis Gydytojau, Ckirnrgas Ir 
Akušeraa. 

ItOt B. Halsted 84, rklcaco. 
Valandos: l t — 1 2 Iš ryto 1—t lr« 
«—S vakar* Nad. 19—II lt ryto. i!: 

rz 

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

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G Ą * 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

125a South Halsted Street 
Aai viršaus Unlv«nal Stata Baak 

Valandos nuo l t Iki 12 ryte; nno 
2 iki 4 po platu; nuo 7 Iki t rak. 

Ifedėllomia nno 14 Iki X 
T f l i f s — s Yards 1*44 

1 

,; 

DR. 6 . M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai. 

Ofisas 8 l 4 t So, Morgan t*. 
Kert* Sl-ro Bt., Oticago, Iii. 

8PECIJALISTA8 
Moteriškų. Vyrišku, taipgi «hrc 

ntokų lirų. 
OFI80 VALANDOS: Nuo l t ryte 
iki 1 po pietų, nno t lkl t •• iaa-
dą vakarą. 

Nadėliomis nuo t lkl • po ot«t 
TeJefacJts 

» - • . - • • . 

Telefonas Lafayette 4146 I 
% 

Valandos: 9-11 rytais 1-2 po j * 
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldle-S 
iial» tiktai po pietų 9 iki I. 

99>®(a^£l^$3&^>&£^£3&^Š3€iXi'« 

S Dr. M. T. STRIKOL'IS » 
9J Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas J 

Peoplce Teatro Name 1 
11616 W. 47th Str. TeL Uoul. 160 . 
|Valandos: 6 lkl 8 rak. Nedėl l t ! 
fjikl 1Ž ryto. 

Res. 2*14 W. 43rd Street 
Nuo ryto iki plet 

j Tel. McKiuley 262 

Furopean ĄmericanB u raau 
Fabionas ir MieKievicz ved. i 
buvę A. Petraitis Ir 8. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARUI AAS 

Real Estate, Paskolos, Insuraai 
Ir tt. 

809 W. S5th St., Ra m p. Halsted 81 
Tel. Boulevard 611 

Vai-: 9 iki 4 kasdieną 
Vak.: Utar. Kė*. ir Sub. iki 9 rak. 

Ned.: iki S po pietų. 

lltlillllll!!itillUIIIIIIIIlll!lllii!lllllJilllIH 
Rea. 1189 Indepcndeuoe Blvd. 

Telefonas Voa Uuren 2*4 

DR. A. A. „OTH, 
Rusas Gydytojas rt Chirurgas* 
Speeijallstas Moteriškų, Vyrt>fcu 

Vaikų Ir visų chroaKku Ilgų 
VALANDOS: 10—11 vyto 2—8 p 

pietų, 7—8 vak. BTedelIosnls 10—19 d 
ittfea* 8854 Ko. Halsted Bt., Chtsar 

Telefonas Drore r * *S3 
•aiMiiiiutiiiiitmiiitiHiioiiiiimiitiiiMf* 

MB» ^ —* — <m> sa»'— -•» • » — M P i a > 9a*— T 

> DR. CHARLES SEGAL • 
g Perkėlė aeavo ofisų po nom 

J4729 So. Ash'and Avenueg 
Speeijallstas 

•DŽIOVU, MOTERŲ ir VYRŲ LIGI J 
tJValandosnuo 10 lkl 12 Išryto: nuo* 
9J2 iki 6 po pietų: nuo 7 lkl 8:8t" 

Nedėllomis 19 kil 1 
Telefonas Drexel 988* I 

9 
i 

rakai e. 

f 
DR. M. STAPULI0N1S 

NAPRAPATH 
| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 

OPERACIJŲ 
Ofisų Valandos: 

3347 Emerald Avenue 
iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
Nuo 2 lkl 5 vanare. 

Tel. Blvd. 7042 

DJT\, C. Z. Vežei is 
I IETĮ VIS DEJmSTAS 

I 4719 SO. ASHLAUD s f U D t 
arti 47-tos Gatvės 

i Valandos: nno 9 ryto lkl 9 vak. 
)) Seredomis nno 4 lig 9 vakar* 

= SE • • •"• 

BONŲ R E I K A L A I S . j tai i r jos bonai liktų be ver-
Itėfi, bet to nėra ir nebus. Lie-

Racine, Wise. — Racin 'u i tu va tur to šalis.* J i mait ina 
paskir ta išpirkti nedidžiausia net badaujančią Rusiją; ji 
Laisvės bonų, tik $4,000.00. moka nuošimčius už bonus ir 

Raeino lietuviams tai butų1 j i auga, stiprėja, 
menkniekis, jei visi stotų prie Todėl, broliai lietuviai Raci-
to prakilriaus darbo. Ne tik niečiai nesiduokite suvedžioti 
už keturis tūkstančius išpirk-] visokiems mūsų t au tos ' p r i e -
tų, bet i r už kitą tiek, jei tik šams, netikėkite j \ i paskaloms 
gerų norų nepri truktų. (neikite ant jų prakalbų, bet 

Bet, mat, ka ip kitur, t a i p ' i r kaipo ištikimi Lietuvos vaikai 
Racine randasi lietuvių, kurie 
išgirdė, kad bus vajus parduo
ti kodaugiausia bonų, prade-

stokite į pagelbą Tėvynei Lie
tuvai, p i rkdami paskolos Bo
nus. Lietuva yra dėkinga už 

ua Kaip turkliai t raukt is į ' su te ik tą iš mūsų pagelbą, j r 
savo lukštą, kad niekas jo ne- bus per amžius dėkinga, kad 
pasiektų. 

Kitiems visad blogi laikai. 
Gal jiems ir teks ta dalis, 
kad jie neturės gerų laikų nie
kad. Nes kas nenori nei ke
liais doleriais prisidėti , kad 
visai tauta i butų gera, a r ver
tas, kad jam butų gera. 

Kit i Raeino lietuviai žiuri 
į šonus, ką bolševikai pasa
kys. J i e geriau pagalvotų, ką 
Lietuva močiute pasakys, o 
ne bolševikai. Lietuvos lais
vės priešai. J i e tik laukiu, 
kad Lietuvą sugrudus į nagus 
Rusijos komisarų, kurie jau 
?pėjo rusų milijonus privesti 

mes gyvendami toli nuo jos, 
išgirdome pagelbos reikalau
jantį jos ba l są , - i r išpildėme 
savo pilietiškas priedermės. 

Raeino Lietuvos Laisvės 
Paskolos Stoties Valdy
ba i r Darbuotojai. 

pinta. 
Keli metai a tgal saujalė 

blogų norų žmonių įkūrė •" ne-
žaležninkų" a rba kaip žmonės 
vadina " b a m b i z ų " parapi ja ; 
prie jos susispietė pat įs tam
sieji gaivalai, o jiems pr i ta r ia 
bolševikai-laisvamaniai. Savo 
kirkužėje jie šmeižia katal ikus, 
kunigus, vyskupus ir net po-
piezių. 

Nestebėtina nes ta i tamsuo
lių bemokslių darbas. J i e gi
riasi katal ikais nuo Rymo at
kritusiais, bet savo kirkužėje 
profanuoja rymiškus apdarus : 
arnotą, kapą, albą, stulą i r t t . 

Atvykus į Rymo-Katalikų 
bažnyčią uoliam klebonui kun. 
Brigmanui, dauguma "nežalež 
n i n k u ' ' grįžta prie katalikų 
bažnyčios. R. Katal ikų para
pija visai gerai gyvoja, susi
prat imas didėja. Visas jauni
mas šalinasi nuo "nežaležnin-

BAZARAS. P A R A P I J O S S U - ^ i i " i r dedasi prie R, Katal i -
KAKTUVĖS. LAUKIA M 0 

K Y K L 0 S ATIDARYMO. 

Chicago Heights, 111. — Rug
sėjo 4 d. s. m. prasidės lietuvių 
6v. Kazimiero parapijos baza-
ras. Visos pastangos y ra de-

•u i 
—^—• ••-1— -Į i j į ^^?^>f»^^įfc*^tg. 

į VALENTINE DtiESMAKlNO 
COLLEGES 

6205 S. Halsted, 2407 W. Madlsoi 
1850 N. vVells St. 

187 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, De>igning bizniui ir namams 
Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjlmala< 
Ktesos dienomis ir vakarais. Pa-
eikalaukit knyfėlėa. 

Tai. Sealey 1648 -
BAKA PATEK, pirmininkė 

T J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearboru St 

Tel. J>carborn 6096 
Vakarais: 4509 So. Ashland A ve 

Tel. Yards l t 53 
i: 

Talafstuu Pullmar 

Dr. P. P , ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

m*> 

10801 So. Mlebigan Areona 
•TasasVMl. 111. 

V A X A X D 0 8 J • rg*m lkl 9 
TeL ral lman 842 Ir StH«. 

llllilIlIlIlilIIilIllIlIlIHIlHllHlKIIIIIIIIHIb 
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I DR. I. M. FEINBERG | 
£ Gydo specl jai lai vlbokla* vyrų l»s 

moterų b tiskas ligas 
52401 MAiUsoo Str^ kampa* Wee = 

tern Ave., Chicago 
-Valandos: Z—4 po plot 7—9 vak—. 
SiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiimiimniiiiniiinu 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street ji 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5081 

Valandos: — 8 lkl 11 Ii ryto: 
S po pietų lkl 8 vak. Nedėlio 
mis nuo B iki 8 vai. vakare 

IU 
• C ' M — - ^ • » • » ! ' l l . ^ « < " > l l T — M - . 
^ 7 ,.!••» III I * — • ^ I W " ^ ' * * t » j ' < l « * l • 

^ m i i i i. i " i ..a i . »• '• _<iri 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Habted Str. 

T 

Tel. Canal 9118 
Valandos: l t ryto lkl • vakar* 
Gyvenimas: 

9811 W. 98rd Str. 
Tel. Prospect 9446. 

darbininkus paskandino va i - ; 
guose. 

Kitiem^ la'bai Darupo,, k^tl 
jcgrj-do Lit^uvos piit^i|*pliarife-
kiilus, kad Lietuvos Laisvės 
bonai be ver tės-

Je i Lietuva butų be vertės, 

damos, kad jis visapusiniai 
^ ~ , ,> . .^ j * - . . . . pavvktii; J u k visi žino kaip 

savo tva rka prie bado, kurie F J i . . . ., !• 
1 mūsų parapijai y ra reikalin
ga 'piniginė* parauna. Mūsų 
bažtiyčfos. *r m ^ y k l o s ' išlaiky
mas tu r i , rupflti^ 'įŲunį^ 'kaįuo 
katalikaiįds i r ka ipo t«5vymny-
liams lietuviams. 

Rugsėjo - ^^apva ikšč io s ime 
10 metų sukdi tuves nuo mūsų 
parapijos įsikūrimo. Ne vien 
visi Chicago Meights lietuviai 
i r jų draugijos apvaikščios, 
bet draugijos iš Steger ir Har-
vey žada dalyvaut i . 

Dabar laukiame parvažiuo
jant seserų — mokytojų. Tėvu
čiai rengia vaikučius prie mo
kyklos; jie nori, kad jų vaikai 
užaugtų dori katal ikai ii* lie
tuviai patri jotai . 

Žioplė. 

10 M E T Ų Š I T A M B I Z N Y 

M. J. KIRAS 
& CH 3331 SOUTH 

w . HALSTEDST. 
Phone Yards 6894 

PINIGŲ SIUNTIMAS, 
PAŠPORTAI, LAIVAKORTĖS 
Perkame ir parduodame namus ii 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas 

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 ^vakaro. Panedeliais, Seredomis 
ir'Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne-
dėliomis iki 2 valandai po pietų. 

L I E T U V I Ų KOLONIJOS AP
ŽVALGA. PRAKAL 

BOS. 

K - « - • • • • 
Tel. Randolpn 1898 

A. A.SLAKIS 
A D V O K A T A S 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATKMf BLDG. 

19 bo. La Šalie 86. 
Valando*: 8 ryto iki 5 po pi*tų 

PanedėliaU lkl 8 vakarą 
Nadėliomis ofisas a idary f* 

1- • » » » » -m m.»> 
: : 

• -E 
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1 Dr. L L MAKARAS | 
E Lietuvya Gydytojas Ir Chirurgą* -
=Ofi»as 1#**30 a*. Hi<*te»* Aw#* | 
=vai. l t lkl 19 ryte; 9 lkl 4 P< s 

plet. 4:8t iki 8:9t vakar* 
= ResidenclJa: _ t®*» 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1811 So. Halsted Btreet 

V a l a n d o s : 1S lk l 1 1 r y t o ; 1 lkl S 
po plet. • lkl 9 vakar*. 

^ . . . . . t l • • • » • . ' » > • » . « 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty] i 

29 South La Baile Stare* 

GERB. YVESTPULLMA-
NIEČIAI . 

Da randasi t a r p jūsų, kurie 
neskaitote savo dienraščio 
" D r a u g o " . Kas t i k nori te jį 
gauti , kreipkitės prie manęs 

M. K I U P E L I S ' 
12137 Emerald Avenue 

i r kasdien aš jums jį prista
tysiu į jūsų namus. 

Parsiduoda Bučernė |K Grocern\ 
labai Lietuvių apgyvento j vietoj, biz
nis nuo seniai išdirbta. Biznį galima 
pii kti su namu. 

Norinčiam įgyti pastovia yietsį, ne
praleiskite šiuos progos. Atsišaukda
mi šiuo antrašu. 

Draugas Pvibl. 
2834 S. Oakley Ave. Chicago, III. 

RAILROAD TICKET BROKER t 
Exkursijiniai tikietai perkami" ir 

m a i n o m i . N u m u š t o s k a i n o s . 
Lyons Liccnscd Tleket Office 

11 S o . C lark St . T e l . H a r r i ^ n 9 8 7 8 

mmrw% 

Telefonas Central 8890 
I 
I 

i i 
Vakarais, 812 W. 53rd St \ 

Telefonaa: Varus 4*84 

—— • f c • • 

Perry 
• A m 

P A R S I D U O D A D U O N O S K L P T U V E 
Ir oauriois namas su vigais įtaisais 
lietuvių apamreaaaj vietoj labai yigiai. 
Priežastis savininkas Lietuvoj. Atsi
šaukite per laišką ar ypatiškai. 

W. Bafoitz 

- DIDELIS BARGENAS 
Trijų pagyvenimų mūrinis namas 

su maudynėmis visais naujausiąją į-
taisymais. Rendos neša $720.00 j 
meta. Kaina $6,850. Pardavimo prie
žastis, važiuoju į Lietuvą. 

I. RUMCHAKS, 
2243 S. Irving Ave. 

- - - - • ^ 

Ant pardavimo 160 akrų farma už 
pusė kainos 12 5 akrai dirbamos 75 
Šieno. Medinis, 3 kambarių namas. 

Kiti ir visi namai gražiai ši^aisyti, 
mašinos geroj tvarkoj, taip-gi yra ir 
gyvulių. Parsiduoda iš priežasties, 
nes savirlnkas turi 2 ūkės, viena 80 
akrų Kama $8,500. Atsišaukite. 

J. Czaplin.ski 

VVestville, UI. — Čia lietu
vių kolonija y ra didelė. J a u 
24 m. kaip pas ta ty ta lietuvių 
liynio-Katalikų bažnyčia. Bu
vo ir mokykla, bet sudegė ir 
dar neats ta tyta . Jo s atgaivi
nimu rūpinasi gsrb. klebonas. 
Seserįs čia pageidaujamos. 
Gyvuoja keliatas lietuvių ka
talikų draugijų. 

Čia y ra anglių kasyklų, bet 
šiuo laiku darbai silpnai ei
na. Iš draugijų daugiausiai 
gyvumo parodo Vyčiai.- Di
džiųjų Vyčių y ra 70 narių; 
mažiukų nuo 8-15 m. 82 na
riai. /Didieji t r is sykius į sa
vaitę daro susirinkimus, ku
riuose lavinasi liet. kalbos, 
giedojimo, dailaus 'apsiėjimo 
ir žaidžia lietuviškus žai
dimus Mažieji Vyčiukai susi
renka du sykį savai tę: malo
nų daro įspūdį maži vaikai sa 
vo r imtumu ir suprat imu la
vintis. 

Vieniems i r antr iems vado
vauja klebonas ir p . Stani-
šauskas vietos vargonininkas 
Pastaras is daug laiko ir ener
gijos pašvenčia Vyčiams. 

Yra didelis i r išlavintas 
choras. J e i t a ip uoliai visi 
vargonininkai darbuotus, 
t rauktų jaunimą yienybėn ir 
jį lavintų tautystėje, ta i lie^ 
tuvių jaunimo Amerikoje iš-

kų. R. Katal ikų bažnyčioje 
Įdėti labai gražus vitražo lan
gai, t a i liudija apie gerų, ir 
medžiaginį parap . stovįi 

Greitu laiku Westvillėje 
"neža ležn inka i " išnyks, ka ip 
žydo bitės. J i e ir patys neti
ki savo bainbizams, t ik puiky
bė neprileidžia atsiversti , Gai-
la? kad randas tokių tamsuolių 
Amerikoje. ,.» / i $tf\ i 

ftugr^ £8 '(L įvy^o ^S3*žinė 
ir tiralutlboH. į ŠV\. Kazimiero 
Dr-jos narius įsirašė 3 amž. 
būtent : Gerb. kleb., kun. Lau-
rina*»ABrigiBanas, A. Ci. i r Pra
nas Vargonas. Metjnių įsirašė 
28 nariai . Gerb. kleb. Brigma
nui už prielankumų vaišingu-
nu} ir gražiu žodžiu ir pavyz
džiu paskatinimų, Vyčiams už 
pagelbėjimų įrašynėti, reiš
kiu padėkos ir aukštos pa
garbos žodžius. 

/ Kun. P . Kasčiukas, 
Šv. Kaz. Dr-jos Generalis 

Įgaliotinis Amerikoje. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
MARIAMPOLĖS JAUNIMAS 

31—VII ' ' Pavasa r in inka i ' ' 
padarė visuotinąjį savo susi
rinkimų. Pris ir inko pilna sa
lė jaunimo. Kiek gaila, kad 
vis merginos nori lavintis, o 
vaikinai, tiesa nevisi, bet daug, 
nelabai; perkreipęs kepurę 
vaikštinėja gatvėmis. 

" P a v a s a r i n i n k a i " y ra susi 
organizavę kuopomis, kuope
lėmis. Bendruose susirinki
muose papras ta i pasikviečia 
kų nors su paskaita . Šį kartų 
kun. Matulaitis laikė paskaitų 
apie " G a m t ą i r Žmogų". Po 
paskaitai buvo keletas paklau
simų. 

Iš visos susirinkimo eigos, o 
ir iš pereitų susirinkimų pro
tokolų^ aiškiai matyt i , kaip 
" P a v a s a r i n i n k a i " stiprėja, vis 
daugiau ir daugiau sutraukda
mi nesugedusio jaunimo. Kaip 
gaila, kad jie patys apie savo 
veikimą mažai rašo. Nors vėl 
tiesa, kad ne skambus žodžiai 
įvertina dr-ją, bet nuveikti 
darbai . 

Iš jaunųjų K. 

(LIETUVOS ^ INFORMACIJŲ 
BIURO PRANEŠIMAS.) 

" • • 

Washingtonas, VI I I . 11 d. 
Lietuvos Atstovybė yra gavu
si iš Šaulių Sąjungos Centro 
Valdybos padėkos raš tus vi
soms kolonijoms, aukavusioms 
Šaulių Sąjungai. Tas padėkos 
raš tas tilpo " D r a u g o " num. 
177, liepos 29 d. š. m. * 

Kaune, 
1921 m., Birželio 15 d. 

Aukavo šios kolonijos: 
California. 

Los Angeles $110.00 
Colorado. 

Severance . . . . . 

Oonnecticut. 
$10.00 

Ansonia -1,028.00 
Brandford , 90.06 
Bridgeport 219.00 
Bristol 75.00 
Meriden 157.28 
New Bri ta in 3,186.72 
L. L. Pask. bonų už . . 650.00 
New Haven 1,267.11 
L. L. Pask . bonų už . . . . 150.00 
Slielton 97.00 
Torrington 173.36 
Union City 110.00 
Union *C. i r Naugatuck 677.21 
L. L. Pask. bonų už 50.00 
Waterbury . . N 4,948.09 
L. L. Pask. bonų už . . 1,900.00 
Amer. bonų už 100.00 

Delavvare. 
r 

Wilmington l o 

% Illinois. 
-

Aurora 
Batavia 

• •K**^'C^v ••• 

0.O.OO 

itm 
29t58 

Chicago ; i ^ . . : . r . . . 6,08*71 
. . . . . . 193.59 

310.00 
Cicero 
Kewanne 
Livingston ,y. 70.flQ 
Marąuette P a r k 94Xn 
Melrose P a r k 121.86 
Rockdale 30.00 
Rockford 10.00 
Springfield . . . 

St. Charles 
. « . . . . . . . . * 66.60 

16.00 
Waukegan 887.41 
West Pul lman 977.00 
VVestville 43.13 

Indiana. 

Lliiiton 
Gary . . . . . . . . . . . . . 

Indiana Harbor . . . . 

Michigan City . . 

Iowa. 

Des Moines 

142.50 
100.00 

1,800.50 
84.00 

UTHUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Viai pa-
rankumai, moderniško laivo. 

^ RED STAR LINE 
Išplaukia kas savaite 

Piar S8-62 Nortk River, New Tork 
Samland) New York i (Spalio 15 
Gotuland) Hamburg (Rūgs. 22 

Tik 3-čia klesa 
Flnlaad) Jfew York (Spalio 1 
Zeeland) į (Rūgs. 1* 
Kroonland) Antwerp (Rūgs 17 
Lapland) Rūgs.* 24 

\ft AMERICAN LINE 
Maiuhuria) New York (Spalio 8 
Mongolia) į (Rūgs. 9 
Miiinekahda) Hamburg (Rūgs. 29 

Tiktai tiesiai į Piliau 
INTERNATIONAL MERCHANTILE 

MARINE CO., 
116 laivų — 1,250,000 tonų, 

Chicago: F. C. Brovra, West Pas*. 
Agcnt, 14 North Dcarborn St., 

IŠPARDAVIMAS ANT 
LAUKO. 

VARTOTŲ I^LARŲ , 
P E R 4 DIENAS 

PĖTNYČIOJ 
SUBATOJ 

NEDALIOJ 
* PANEDĖLY 

Rugsėjo 2, 3, 4, 5 
ANT TUŠČIO LOTO 

« 2340 WABASH AVĖ. 
5 S P E E D S T E R S 
20 ROADSTERS 
40 TOURING K A R A I 
20 SEDANS I R COUPES 

Kainas $100.00 ir aukščiau 
Taip-gi y ra daug įvairių, karų 
ka ip an ta i Buicks, Briscoes, 
Overland-s* 'Mitckells, Paiges, 
ĄHensį iGhe^oJ^s^ Jieos, £hą l -
mers, Elcar, Študebakers, 
Oldsmobiles, Premier, Max-
vrells, Saxon, Yale, Monroe, 
• a n d l e f S ^ Jefferys, Lexington 
ir Grants. 

KAINOS LABAI SUMAŽIN
TOS DEL ŠITO DIDELIO 

LAUKE IŠPARDAVIMO 
NEPAMIRŠKITE VIETĄ 

TUŠČIĄ LOTĄ 
2340 WABA&H AVE. 

Tiems kurie turės gerą paliu-
dyjimą' parduosime ant išmo-
kesčio. 

137.00 

500,000 lįedarbių. 

NEW-Y0RK, rūgs. 1. -
53 vietos įvairios organizaci* 
jos pradėjo "dėstyti pienus, 
kokiu būdu pagelbėti čia 500,* 
000 bedarbių. 

Amerikos Legiono viršai
čiai tvirt ina, kad New Yorke 
į>f** f\f\s\. 

Maryland. 
• 

Baltimore 1,326.00 
L. L. Pask . bonų mž . . 650.00 
Amer. bomi už 150.00 
Curtis Bay . : 251.46 
Hagerstown 10.00 

Massachusetts. 

Baldwinsville 10.00 
Boston (South) 410.80 
Brockton 117,65 
Chelsea 5.94 
Cambridge 293.63 
Eas thampton . . , \ 13.00 
Gardner 45.00 
Greenfield . . . . 4 . . . . . . . 10.00 
Hardwick , 21.00 
Lawrence ^ . . . 58.50 
Montęllo > . . . 20.00 
North Amherst - . . . 10.00 
Northhamton - . 379.00 
Norwood i- 253.10 
Pittsfield . . . ' . /.. 69.50 
Westfield .. J, Ą 472.45 
L. L. Pask. bonų už . . .> 50.00 
VVorcester £,176.02 

Maine. 1 

Lewiston 296.36 
Millinocket .^ 103.50 
Port land 51.00 
Redington 10.00 
Rumford 193.42 

Michigan. I 

Beloit 150.00 
Grand Rapids ; . . 518.99 
Hamtramck 5.00 

Karų 
Kainos 
$200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 

1,000.00 
SENI 

Iškalno Mėnesinis 
Mokestis Mokestis 

$75.00 
125.00 
150.00 
175.00 
325.00 
250.00 
300.00 
350.00 

' 400.00 

$25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
45.00 
50.00 
55.00 
60.00 
65.00 

KARAI IMAMI 
PREKYBON 

(Nesenesni ka ip 1914) 

Šeši pardavėjiai ant lauko per 
dieną katr ie duos t inkamą ap-
vertinimą Cash J u s senų karų. 
Atsilankyk, pirk, i r važiuok 
su savo karu. 

Męs ketiname ši lauke parda
vimą padaryt i reguliariu senų 
laikų (barbecue) pilną kainų 

sumažinimą. 

Kiekvienas karas y ra surašy
tas iš eilės eiti ir visgi gerieji 
pirmiaus tai-gi atsilankykite 

anksti . 

NEPAMIRŠKITE VIETĄ 
TUŠČIĄ LOTĄ 

2340 WABASH AVE. 
AR BUS GRAŽUS ORAS AR 

N E 

Išpardavimas vedamas 

MITCHELL AUTO CO. 
2328—2334 Michigan Ave. 

Išpardavimas prasidės lygiai 
9:30 išryto kiekvieną dieną per 
visas 4 dienas. 

• 

I 

Vyrui darbas, viduj: ant visados 
turėtų udžirbtl nuo 140 iki $75 f 
savaitę; didelė proga atsakančiam 
vyrui su $2(^0.00 iki $300.00 capitalf* 
Atsišaukite Šiuo antrašu. 

Mr. SLuAL 
Room 6v* 

' 



s 

i 

m ^ y PRM^AS Penktadienis, Rūgs. % 1921 

ATSIŠAUKIMAS LABD. 
SĄJ. REIKALE. 

ZJ2NA35 

POLICMONAI IMAMI NA 
GAN. 

Al b. Goodman, 2534 Vi'enU 
Avorth Ave., su savo žmona ir 
vaikais važiavo automobiliu 
per Lincoln parką ir ten mo
mentui buvo sustojęs. Šalo 
jo susidaužė du automobiliu. 

Tuojaus prie jo be ' niekur 
nioko prisikabino du parko 
poliemonu ir pradėjo bjau
riais žodžiais kolioti, kaip pa
prastai daro policmonai. 

Teeiau jie pataikė ant tei
singo piliečio. 

Šiandie Chicagos civilės 
tarnyl)os komisija abudu po-
liemonu šaukia savo teisman. 

FEDERALIS PROKURORAS 
GAVO GRŪMOJIMŲ. 

Chieagoje pildąs distrikto 
federalio prokuroro pareigas 
pulk. (Minnin gavo grūmojan
tį laišką už jo • pasiketinimą# 
pravesti tyrinėjimus slaptos 
organizacijos Ku-Klux Klan 
klausime. ^ . 

Laiške pasakyta, kad pir
miau, tyrinėjimų jis turįs pa
didinti savo gyvybės apdrau
dę. Laiške pasirašo kažkoks 
4fc pilietis." 

Geras turi hut pilietis ir jo 
ta slapta organizacija. 

PAŠAUTAS JAUNAS PLĖ 
ŠIKAS. 

Du jauni vaikėzai įsikraus
tė krautuvėn po mira. 2*258 
West Adams St. Pašaukta 
policija. Vienas plėšikas pa
šautas, kitas pasidavė. Tai 
George \Villiams ir John Mc 
Quade. 

MIESTAS JAU VALOMAS. 

Pranešta, kad su vakar die
na miestą valyti pastatyta vi
sas tūkstantis vežimų. Neži
nia, kiek bus suspėta išvaly
ti. Žinovai tvirtina, kad į 
dešimtį dienų paskirti valy
mui pinigai išseksią ir išnan-
jo gaitvaiies mėšlais^bus už
terštos. 

KOLUMBO VYČIŲ MOKYK 
LOS VETERANAMS. 

Ateinančią savaitę Kolum
bo Vyčių organizacija išnau-
jo Chieagoje atįdarys-visą ei
le mokyklų karo, veteranams. 
Veteranai bus mokinami vel
tui. Pašaliniai žmonės bus 
taipat mokinami už mažą at 
lygmirną. 

SUDEGINO SAVO NAMUS. 

ALAMEDA, Cal., rūgs. «4. 
-—Mrs. K. Zepada turėjo re
zidenciją ir ją nuomavo. Ne
galėdama išvaryti iš reziden
cijos nuomininko, rezidenciją 
sudegino. 

Už tai areštuota. Policijai 
ji pasakė: " T a i mano savas
tis. Aš sudeginau. Su sa
vastimi galiu pasielgti kaip 
man patinka. , , 

pos paveikslą patalpinti laik
raštyj, geriau pasimokinti A-
merikos, Lietuvos ir 'Vyčių 
imnus ir įrengti būdą para
pijos bazare. Pastarajam rei
kalui išrinko komisiją iš šių 
asmenų; Al. Butkaus, J . Juras 
kos, A. Valskio i t J . Jagmino. 

Klausimų vedėjas A. 
Žvirblis paskelbė šiuos 
narių paduotus klausi
mus apkalbėjimui: 1) Ar skai
tytojai bedieviškų laikraščių 
gali darbuotis katalikiškose or 
ganizacijose ? 2) Kokios yra 
geriausios priemonės platini
mui katalikiškos spaudos? 3) 
Ar reikalinga Vyčių organi
zacijai įvesti pašelpos skyrių? 
4) Ar reikalinga Vyčiams tu
rėti nuosavą spaustuvei jei 
taip, kur butų patogiausia vie
ta? 

Mūsų kuopa smarkiai dar
buojasi. ^ 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 
— : 

Metropolitan State Banke, 
2201 W, 22-nd St. yra šiem 
asmenim laiškai. Savininkai 
malonės atsiimti. 

Wladas Kiblia 1 • 
Juozas Šarkauskis 2 
Alena Pranciška Austove 1 
Vincentas Šova 2 

IŠ WEST SIDES. 

SUSIRINKIMAS L. L. PAS 
KOLOS REIKALE. 

Kadangi "-trumpu laiku į 
Chicagą atvažiuos gerb. Lie
tuvos Atstovas V. Čarneckis 
ir lankysis lietuvių kolonijo
se, todėl mums, West Sides 
lietuviams laikas subrusti ir 
tinkamai prisiruošti priimti 
gerbiamą Atstovą. 

Prisirengimui prie to yra 
šaukiamas susirinkimas visų 

Koresp. be skirtumo West Sidės drau-
_. gįjų bei kuopų^Valdybų na-

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. r i a i , Lietuvos Laisvės Pasko-y 

_ klos Stoties komitetai, visi pir-
mesnieji L. L. P. Bonų parda-A. L. R \ K . Federacijos vie

tinis skyrius, laikytame savo 
susirinkime rugpj. 19 d., į Fe
deracijos Congresą, kuris į-
vyksta Brooklyne, N. Y. iš
rinko vieną atsotvą, gerb. 
kun. Nor. Pakalnį atstovauti 
minėtą skyrių. 

Lietuvos Paskolos vietinis 
skyrius smarkiai pradėjo 
rengties prie darbo bei priė
mimo gerb. Lietuvos Atstovo 
Amerikoje. / 

Aš. 

Labdaringos Sąjungos kuo
pų valdybos bei veikėjai pri
valėtų nueiti pas savo gerb. 
klebonus ir pasitarti, kaip ge
riau galima suorganizuoti rin
kėjas del rugsėjo 12 d. viešos' 
rinkliavos Chieagoje. 

Taipat prašome visų Labd. 
Sąj. kuopų ir gerb. klebonų, 
kad sušauktų moterų bei mer
ginų susirinkimus i r jom pa
aiškintumėte rinkliavos tikslą. 

Meldžiame visų - moterų ir 
merginų neatsisakyti nuo šio 
švento ir prakilnaus darbo — 
rinkti aukas del pastatymo 
našlaičiams namo. 

Neatsisakykite! , 
A. Nausėda, 

Labd. Są j^ Centro pirm. 

* i 

Keliaujantiems 

MANO DRAUGAMS IR 
PRIETEUAMS. 

Visiems, kurie davė aukų, 
kad galėčiau tęsti studijas Ita
lijoje, taipgi chorams Šv.- Gri
galiaus Ciceroje ir Sv. Myko-

rengusiems 

CICERO. ILL. 

A. L. R. K. Federacijos 12 
skyriaus piknikas 28 rugp. 
s. m. puikiai pasisekė. Svečių 
turėjom pilną daržą. 

Šito pikniko geros pasekmės 
parodo Federacijos stiprumą. 

Draugijos anksti rytą užė
mė joms paskirtus darbu*- ir 
ištikimai dirbo iki galui. 

Draugijos ir parapija tuo 
darbu gali pasidžiaugti: 1) 
Kad žmonės tapo užganėdinti, 
darbininkai dirbo dainuodami, 
matėsi sutartis, 2) Šv. Antano 
parapijai skyriama pusė pel
no. 

Todėl, labiausiai ačių dar
bininkams, svečiams, Ciceros 
biznieriams bei *pavieniems 
asmenims, kurie prisidėjo 

vinėtojai ir šiaip geros valios 
žmonės, kuriems rupi Lietuvos 
reikalai. Be atidėliojimo rei
kia sutvarkyti vietinės L. L. 
P. Stoties reikalus, stropiai 
prisirengti ir pradėti Lietuvos 
Paskolos vajų. 

Susirinkimas įvyks penk
tadieny, rugsėjo 2 d. 1921 nu, 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėje, 7:30 vai. vakare. 

L. L. P. Stoties Valdyba. 
-

Iš TOWN OF LAKE. 

Šv. Cecilijos giedorių drau
gija laikys, mėnesinį susirin
kimą rugsėjo 2 d., penktadie
ny, bažn. svet. Pradžia 8 vai. 
vakare. 

Nariai malonėkite skaitlin
gai atsilankyti. » 

Valdyba. 

CICERO. ILL. 

Svarbus Pranešimas. 

lo North 
tuo pačiu tikslu koncertą tariu 
nuoširdų ačitį. $ykiu pakvi-
tuo^u aukų gavimą. 

Justas Kudirka. 

Kaunas. 

TEISMUI nusprendus visi laivai plaukusieji su United States 

Majl Steamship Co., yra pavesti po valdžia United States Shipping 

Board ir bus* siunčiami po priežiūra Board by United States Lines 

— Suorganizuota iš trijų Kompanijų: Moore & McCormack, Inc.; 

Roosevelt Steamship Co. Inc.; ir United American Lines. 

Ta atmaina padaryta kad butų užtikrintas nuolatinis ir geras - \ 
^ . -

-V** 
ant North Atlantiko patarnavimas. 

- " 
Visi primokėti ir Cash pirkti tikėtai išleisti United States Mail-

i * 
\ Line's bus pripažinti naujos Administracijos. 

— 

United States Mail Lines agentai tuoliau dirbs prie naujos ad-

ministracijos. k 

' 

Laivų išplaukimo dienos kuriuos buvo garsintas pasilieka ne 

13-VHI-21. 

mainytas. \ 

BREMEN-DANZIG 
PRINCESS MATOIKA: 

Rūgs. 15, Spalio 22, Gruodžio 1 
PATOMAC: Rūgs. 22, Lapkr. 5. 

Gruodžio 24 
HUDSON: Spalio 15, Gruodžio 3 

• • 

IŠ NEW YORKO Į EUROPĄ 
PLYMOUTH CHERBOURG 

BREMEN 
GEORGE WASHINGTON: 

Rūgs. 3, Spalio 4, Lapkr. 8 

. 

AMERICA: Rūgs. 28, Lapkr. 1, 
Lapkr. 29 

* 

A 4» A 
PAULINA KAIRIUTĖ 
Pranešame visiems gi

minėms ir pažįstamiems, 
jog persiskyrė su Šiuo pa
saulių mūsų dukrelė Pau
lina, apie 4 metų amžiaus. 

Laidotuvės atsibus su-
batoj, rugsėjo 3, 8:30 vai. 
Šv. Jurgio bažnyčioj o iš 
ten į Šv. Kazimiero kapi 
H C 3 . % 

Kviečiame visus pažįs
tamus ir gimines laidotu
vėse dalyvauti Pasilieka 

iudę. 
Petras ir Paulina Kairiai 
3258 S. Union Ave., 

Chicago. 

45 Broadway, 

United States Lines 
rav NPW Vark 

Moore & McCormack Company 
Roosevelt Steamship Company 
United American Lines 

• 
-

(Veikiančiųjų Administratorių) 

| 
Su žinia 

. 

- I T • • 1 C M- i United Matės 
i 

• 

-
npping oar — 

-
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sSSSSf "•—»™ PIKNIKAS (Į MILŽINIŠKAS BALIUS!!! | 
jus viešos rinkliavos dieną | " MOTINOS DIEVO AUŠROS VARTŲ DR-STŽS I I S U NEPAPRASTU PROGRAMŲ. S 
rūgs. 5 d. Todėl broliai ir se- | \T*ifteli#vi£> Ri i<rc*>is \ A A 1 0 9 1 iri '- = Kuriame dalyvaus Mr. FRANK NORKUS 
sutės.i visi pagelbėkime našiai | i ^ e U c I I O j e , l v U J f S e j O ** CK, lu4L U I . _ z. PASAULYJ ŽINOMAS SYLINČIUS 
ČiaJllS D a Š V e s d a m i t a d i e n a IK) E ] P o l o n i a GrOVe D a r ž e = 5 Bus rodoma, kiek žmogus gali turėti spėkos": senas ar jaunas, di- = 

* ^ » r V * , 7 7 ^ * ^ S mggfrs ir 60 Avc , Jefferson Park. ! j 5 d e l l s a r m a ž a a - l a l kiekvienas nepraleidžia šios progros pamatyti B 
k e l i a s V a l a n d a s . R i n k ė j ų r a n - E P n t d ž 4 a t o . ^ v a L r y t c U»nga 25o. Ypatai E = S r , a i U , U e t u v A ^ " ^ " . o linksmai pasišokti Iki sočiai. Taigi, nepa-
dasi labai mažai; todėl šian
dien 8 vai. vakare, tuoj po pa-

kuomi nors prie pagražinimo maldų visi, kas t ik tai dienai 
šito pikniko. gali pasišvęsti, prašomi ateiti 

Pelno iš pikniko liko virš į šį susirinkimą pasitarimui, o 
)00 dol. Todėl dar sykį, garbe kas dar nėra apsiėmęs tai die-
Ciceros žmonėms. nai dirbti prašomi apsiimti. 

Pikniko Meniadžierius. Labd. Sąj. 3 kuopos valdyba. 

Iš TOWN OF LAKE. 

L. Vyčių 13 kuopa laikė su
sirinkimą rugpj. 17 d., Davis 
Square Parko salėj. Atsilankė 
skaitlingas jaunimo būrelis. 

Nutarė surengti mokslei
viams pagerbimo vakarėli, kuo 

GARSINKITiS "DRAUGE." 

Užsisakykite " L a i v ą 7 J 

i i i t i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iH iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inifiifig 

' < LAIVAS'" eina kartą į savaitę, s 
' 'LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš

kinimas. , « 
i 

"LAIVE" teljte daug tikybinių straipsnelių. 
"LAIVAS" atveža daug žinių ii katalikų gyvenimo ir darbų. 
"LAITE" tilps atsakymai j klausimus. 43erb. kun. Bučys ža

dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti. 
v"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 metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c 
Adresas -

"UUVJI / " 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

— Prašom visus kaip senus taip ir jaunus atsilankyti, gTieš 
= kiausia konservitorijos muzike, gražiausius šokius, nepraleiskite 
S gos. v Kviečia KOMITET 
rri 11111 • 1111111111111111 • i 11111111 iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiii 
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^ - mirškit ateiti ant šio baliaus. Programe taipgi 4alyvaus iš Vystyčiu 
1 P u i - S1S atvažiavusios Šaunios dainininkės 5 
I pro- ^ E 

'"" Į M. MeLdažio ivetanije ' ~ 

UNITED STATES LINES 
Generulial Arentai Centmlė« ir Rytines Boropo* 

N O R T H G E R M A N L l i O Y D , B R E M E N ' 

I i New Yorko tiesiai 1 
B R E M E N A — D A N Z I G A — J J Ū E P O J U ' 

Tlesiogrbiiti ausiatekbuaii i I.lKI'OJl: per Danxlra> Tiesus persimainomas nuo 
laivo ttnt laivo 

PK1NCES8 MATOIKA . . Kugs. 15. Spalio 22. Gruodžio 10 
POTOMAC ltu>rs. «8, I .lipk r. 5, Graodžio 24 

HUDSON , \ . . Spalio 15, Gruodžio 3 
1» X>e\v Jtorko T1KS1A1 I t UKUUOIKG—UKKMEN 

Greičiausi laivui plaukianti po Amerikos Vėliava . 
GBORGB WA8HINGTON Ruffs. 3, Spalio 4 ir I.npk. 8 d. 
AMERICA . . . . . . K u r s . 8 8 / i r Lapkričio 29 

H. Claussenlus * Co. Gen. VVest Passen^er asrental 100 N. La Šalie St. Chicayo 

± 

Išpardavimas! Pasinaudokite! 
I Turime keletą kompletų pereitų 1920 m. 

S - DRAUGUOS. 
I ^ Leidžiamos Lietuvoje Kaune 
J/ Kompletas j $3.00 
I vietoje ,Vr I $6.00 

Pasiskubinkite -^ 
DRAUGAS PUBL. CO. 

Chicago, Dlinoi3. 

• 
I • 
t 

| 2244 W. 23-rd Place Chicago. 

| Subatoje, 
1 Rugs.-Sept 3,1921 

7:00 vai. vakare / 

Rengia 

Į Sv. Kazim. Y, ir M, Or-ja 

H 
: 

J 2334 So. Oakley Avenue 

• • • • • • • • 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGiį" 

Gerb. Tėvynainiai ( ė s ) : — \ 
Jųs esale matę visokių programų, veikalų e t e , ir, turbūt, esate 

dalyvavę visokiuose vakaruose, bet programa, kurj mes jums su
teiksime ant šio baliaus, tu rbū t da nematėte. Ant šio baliaus pa
matysite tokių didelių spėkų, kad manysite, jog- tai yra akių apmo-
nijmaarf. Bet visai ne. P rograme taipgi dalyvaus iš Vystyčiu atsilan
kiusios šaunios dainininkės. 

Ateikite a n t šio baliaus ir persitikrinsite, o paskų linksmai 
galėsite pašokti iki sočiai. 
JŽANGĄ S5 ir 5 0 c Y P A T A I S U pagarba RENGĖJAI. 

• 

TJtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiniiHniiiHiiiiiiiiuiiiiiiuiiHiiiimiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiHim 

John Ruski n 
B E S T A N D E I G G E S T C I G A R 
J no daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 

Pareikalauk mūsų Kataliogo No. 4. 
/ * L L Lewis Cigar Mfg. Co. Newark, N. J. 

Didžiausias Neprigulmingas Fabriką* PasauliJ. 

v 
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