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METAI-VOL. VU 

PRIEšKATALIKIšKAS VEI
KIMAS ČEKOSLOVAKIJOJ. 
RENEGATAI KUNIGAI jPRI 

IMAMI CIVILŽN TAR
NYBON. 

Katalikiškos mokyklos diskri
minuojamos. 

100,000 Turky Puola Graikus A K T R S T I N Ė ) E 
KIAUSEd, 

BOLŠEVIKAI TURKAMS EINA PAGELBON 

G H I C A G 0 J E 

PARYŽIUS, rugp. 25. —. Šiandieninis turkų puolimas 
Francijos komisionierius iš; atkreiptas tiesiog ant Ushako, 

'KNCLIERIS SEIPEL LAN-
KO KAIMININGAS 

VALSTYBES. 

Konstantinopolio pranešė, jog 
turkai nacionalistai pakėlė di
delį puolimą prieš graikus Ala 

PRAGUE, rugp. 25. — ( V . ž o J ° J A z iJ°J-
koslovakijos vyriausybė išs.-j >MflH tikslas — savo armi-
juosusi darbuojasi surasti vie-į k pastatyti į stipriausias po-
tas renegatams kunigams, ku- z i c i J a s pirm prasidėsiant kon-
rie atsimetė nuo ' atalikų tikė ferencijai Venecijoj. (Ta kon-
jimo. Bet už tak i visur v i s o - | f e r e n c i J a artimųjų Rytų klau-
kių kliūčių statoma visiems . s i m u ^ n g i a santarvė. 

Šiandie turkai nacionalistai 

kurs stovi linijoje' ant Smir
nos. Graikų kovos linija ta-

SUIMTAS FOSTER IR KITI 
RADIKALAI. 

VIENNA, Austrija, rugp. 
25. — Užvakar čia del maisto 

Federaliai agentai ieško jų 
daugiau. 

Planuojamas Genaralis Streikas 
Suv. Valstijose 

j * SIOUX CIjTY, Iowa, rugp.| Vietos " t rades and labor" 
25. — Vietos " t rades and'susirinkimas išnešė rezoliuciją 

tiems, kurie pasilieka ištikimi 
Katalikų Bažnyčiai. 

Apšvietos ministe is profe
sorius Susta paskelbi parėdy
mą, idant renegatai kunigai 

ą apsiimtų \į$ viešose mokyklo
se mokytojais išlaikius p r a 
dinius kvotimus iš švietimo 
istorijos. 

Tuo tinklu tečiaus jis paga
vo vos 17 renegatų. Jie pa
siųsti mokytojauti Slovakijon. 
Į tas mokyklas, kur jie moky
tojauja, katalikai tėvai atsi
sakė leisti vaikus. 

Renegatai kunigai tai pat 
a 

turi pirmenybę socialio gerbu-
fio departamento iarmboje. 

To departamento viršininku 
v ra Boeialistas Gusta v Habėr-
mann. Priimtiems tarnybon 

• renegatams į pensijos rekor
dus priskaitomas ir jų kimi 
gavimo laikas. Tečiaus tik
riems kunigams statomos viso
kios kliūtys. 

Pagaliau Apšvietimo depar
tamentas diskriminuoja kata
likiškas mokyklas. Laisvama
nių palaikomoms kolegijoms 
.tas departamentas skiria val
džios pašelpą. Bet katalikiš
kos kolegijos su pašelpa ap 
lenkiamos. 

me šone susilpninta. Nes žy- ( b r a n g u m o s u k e l t a kruvinos 
mi dalis kariuomenės pasiųsta * rįaugės 

i labor" susirinkimo (assemb-
Chicagoje pągaliaus a re š - i ] y ) sekretorius Shank iškėlė 

tuotas vyresnysis radikalų va-1 a i k § t ė n d i d ž i a i į d o m ų dalyką. 
das AYilliam Z. Foster, kurio J i s ^ į f t ^ j o g visose S. 

Konstantinopolio šonan. Tuo- Miniai riaušininkų pavyko į-
tarpu turkai tam puolimui pa- g i l a u ž t i . p a r l a m e r i t o r u l r m s . 
vartoja suvirs 100,000 kariuo
menės. 

I 

lygiai taip elgiasi, kaip kad 
graikai, kurie nesenai sutrau-

Taipat pranešta, kad Rusi
jos bolševikai į Samsouną jau 
pasiuntę 24 vokiečių aeropla
nus. 

Be to, bolševikai turkų na-
kė skaitlingą kariuomenę: cionalistų valdžiai siųlo pini-
Konstantinopolio šoce. ! gų ir karo medžiagų. 

KARO SEKRETORIUS GRU MOJA GELEŽINKELIEČIU 
BENDROVĖMS 

Visas vidus sunaikintas. 
Apie 50 riaušininkų policija 

sužeidė juos malšindama. 
Vakar demontracijos atnau

jintos. Bet riaušių nebuvo. 
Austrijos kanclieris kum 

Seipel savo šalies vargais va
žinėjo Prahoj, paskui Berly
ne. Vienur ir kitur užtikrin
ta pagelba Austrijai. 

Šiandie kancleris turi kon-

policija keletą dienų ieškojo. 
Pirm to naktį Michigano mi

škuose, už 12 mailių nuo Ben-
ton Harbor, areštuota 17 ra
dikalų propagandistų. Jie te
nai turėjo slaptą mitingą. Jų 
buvo kelios dešimtys. Bet ki
ti laiku suspėjo pasprųsti. 

Federaliai agentai tvirtina, 
kad tuo areštavimu jie suse
kę didelį radikalų suokalbi. 
Ieškoma dar jų daugiau. 

Tarp areštuotų yra ir Ru-

Valstijose " t rades and labor" 

už tokį streiką, sako Shank. 
Generaliam streikui judėji

mo pradžia padaryta mieste 
Omaha liepos 24 d. centralinės 
" t rades and labor" unijos ČU-

fereneiją su Italijos užsienių, thėnberg, kartą buvęs kandi-

AYASHLYGTON, rugp. 25.J Sekretorius Weeks tvirtina, 
- Tarpe geležinkelių bendro! jog vyriausybė jau išsėmė vi-
vių ir darbininkų vis dar nėra sas taikos priemones. Dėlto, 

šiandie belieka jau pačioms 
bendrovėms rimtai pagalvoti 
apie streiko pabaiga. .Taigi, 

laikos. [Tarpvalstijinis ^ e -
žinkeliais misi siekime s parali-
ziuojamas. 

,_ . ,,T . ! tos bendrovės arba tegu pa
k a r o sekretorius Aveeks pa-į . . . 1# / x 

. . . . . v .. . . rA taiso susisiekimą arba tegu 
skelbė, jog šalies vVrmtrfy!^ . . ^ v.e 

. -. . .. ,._! visai pasitraukia nuo geležiu-
daugiau tan gelexinkH»fwfCt , , 

. ,» • •' kelių valdvmo. 
streikan nesimaisvs. Bet ,iei, . / • » • « , . ~- i 

* t Ant galo sekretorius \» eeks 
tas streikas ir toliaus kenks v . . 'L « „ . i* -u ; , . 

pažymi, jog vyriausybe jokiu 

reikale ministeriu. Praneš
ta, jog Viennon gryšiaąs pir
madienį. Bet veikiai iškeliau
siąs Paryžiun, kur jis pakvie
stas franeuzų vyriausybės. 

GAL SUN YAT-SEN BUS 
PREZIDENTAS. 

Tuo klausimu vedamos 
derybos. 

T~ 

. DIDELIS KATALIKU SU
VAŽIAVIMAS MUNICHE. 

reikalingiems susisiekimams, būdu neleis, idant ilgiau butų 
tuomet Vyriausybė imsis dras-j pnraližuojama susisiekimo si 
tinių priemonių. stema. 

GOMPERSAS DUODA VĖJO DARBDAVIAMS 

OOLOGNE, rugp. 25. —Ba
varijos sostinėje Aluniche 
rugp. 27 d. prasidės didelis 
Vokietijos katalikų metinis su
važiavimas. 

Nebus daroma gatvėmis pro 
cesija. Vieton to įvyks vie
šieji mitingai Koenigs aikštė
je, kur tam tikslui pastatytas 
milžiniškas butas, galintis tal
pinti apie 80,000 žmonių. 

Delegatų laukiama iš visos 
Vokietijos, Austrijos ir ,Tyro-
liaus. Visiems delegatams 

MONTREAL, Que. Kanada, 
rugp. 25. — Čia turi suvažia
vimą Kanados organizacija 
4 ' T r ades and Labor of Cana-
da . " 

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Samuel Gom-
pers apsilankė ir pasakė kal-
IKV. 

Kai'iėdamas jis pašiepė dar-
bdcvi.is, kurie tvirtina, jo;, ka
riaudami su organizuotu dar
bu jie gina 

daiktu: kuolabiaus sumažinti 
darbininkui užmokesnį ir tu
rėti sau didesnį pelną. 

Taipgi Gompers pasakė, jog 

PEKINAS, rugp. 25. — 
Šiandieninis Kinijos ministe-
rių kabinetas baigia irti. 

Premieras susirgo ir pasi
davė ligoninėn. 

Susisiekimo ministeris atsi
sako pildyti savo pareigas, 
kaip ilgai nepagerėsianti pa-
dėtis. 

Finansų ministeris taipat 
atsisako eiti savo pareigas, 
kaip ilgai bankos neduosian-
čios vyriausybei reikalingo 
kredito. 

Savo keliu, Kinijos respu-

datas į Clevelando majorus. 

DU ŽMOGŲ ŽUVO, KITI 
SUŽEISTA. 

darbo paskirstymas politikos, 
tautos arba religijos įoagrin-. blikos sujungimo klausime ve-
dais darbdaviams yra didžiai damos derybos. Matyt, buvęs 
naudingas daiktas. Nes darb-
davis tuomet pasekmingiau 
gali išnaudoti darbininkus. 

Alsų darbdavių vienodas 
darbo laisve ir ru- tikslas, anot Gomperso. Tai 

pinasi darbininku likimu. *as> suskaldyti darbininkų vie-
Gompers pažymėjo, kad vi-inybę ir veltui sunkti jų pra

šiems darbdaviams rupi tik du kaitą. 

GAMINAMA AŠTRI BAU- NĖRA TAIKOS SU GELE-
SMĖ PRASIŽENGĖLIAMS, 

AVASHINGTON, ragp. 25. 
— Senatorius, Sterling iš So. 
Dakota senatui įdavė bilių, 

ŽINKELIEČIAIS, 
NEAV YORK, rugp. 25. ~ 

Geležinkelių bendrovės su šop-
menais nesusitaiko. Apeina 

parūpintos mieste apsistoti, "T. ~ . " , V " " . .", ' J darbininkų "seniori ty." Bend 
K 11 idant tie visi, kurie prisideda, / . , . . , atatinkamos vietos, taip 

butų lengvas susisiekimas su 
suvažiavimo sesijų sale. 

Sesijos bus laikomos Apo-
thecary Namuose, kurių salėje 
gali sutilpti iki 12,000 asme
nų. 

Suvažiavimas prasidės pon-
tif ikalėi j į^l išiomis. Pamok
slą sakysTardinolas von Faul-
haber. 

Vokiečių katalikų stiprumo 
tikėjime nepalaužia jokios E n 
ropoj siaučiančios politinės 
audros. 

rovės atmeta tą streikininkų 
reikalavimą. 

prie įvairių važiuojančių trau-
kinių nelaimių, kuoaštriausiai 
butų baudžiami. 

Senatoriaus Sterlingo biliu-
je tokiems prasižengėliams 
pažymėtas penkerių metų ka- MASKVA, rugp. 25. —Tre-
lėjimas arba 10,000 dolerių čiojo internacionalo vykdoma-

BOLŠEVIKAI MAIŠOSI Į 
STREIKUS AMERIKOJE. 

dar nesenai pietinės Kinijos 
dalies prezidentas Sun Yat-
sen bus paskirtas visos Kini
jos respublikos prezidentu, gi 
Tsao Kun — vice-prezidentu. 

Vakar rytą Cottage Grove 
ave. greitai, kaip mačiusieji 
tvirtina, automobiliu važiavo 
David Kuhe, 20 m., su tėvu 
Emil Kuhe, 50 m., ir motina. 

Privažiavus AIarquette Inm-
lvardą nesustojo * ir smogė į 
kitę automobilių, važiucįantį 
boulvardu. Šiuo antruoju va
žiavo James Morrow, 50 m., 
sn šoferiu. 

Abudu automobiliu apvirto. 
Visi lig vieno sužeista. Emil 

Kuhe ir James Morrow veža
mu ligoninėn mirė. 

Kaip Kuhe, taip Morro\v a-
nuciu buvo turtingu. 

Tai ką reiškia nepildyti mie
sto parėdymo. Jei jaunasis 
Kuhe ties boulvardu butų su
stojęs, ta nelaimė nebūtų įvy
kusi. 

susirinkimai jau visas mėnesis' sirinkime. Padarytoje rezo-
rimtai aptaria visoj šaly su- liucijoje pasakyta, jog "dar -
kelti generalį darbininkų strei-jbas susiduria jau su sąlygo-
ką. mis, kurios stovi greta su ver-

m . . . . . -i / • ! gija. ' ' Su ta rezoliucija unį-
Tie susirinkimai reikalauja * * . . . 4 ., ^ 

", \ .. j ja kreipėsi Į Amerikos Darbo 
Amerikos Darbo Federacijos ^ .. . . . . . . 

j Federaciją kuoveikiausiai pa
pildomosios valdybos Paske lb- , s k e l b t i g e n e r a l į &treik^ 
ti tą streiką, kurs turėtų pa- T o s rezoliucijos kopijos iš-
liesti mažiausia 5 milionus siuntinėtos visoms darbininkų 
darbininkų. organizacijoms visoj šaly. 

Žinios iš Lietuvos 
, i i • 

MŪSŲ (PRAMONE. Linkuvos valsčiuje praveda-
Imi trys nauji vieškeliai, apie 

KAUNAS. Akcinė bendrovė ,^ k l m y i e n a s a L i n k u v o s 

-Drobė" , Kaune įkurta 1^20] K r i u k u link, antras nuo Tnl-
metais, balandžio mėnesy 2 0 j m i n i ų ^ ^ M D v a r i u k n i r 

parvykusių iš Amerikos lietu- t r ^ i a g n u Q L i n k u v o s j Kalcvų 
vių. 

Pamatinis kapitalas 6,000,-
kaimą. 

Linkuvos miestely yrh 1S 
000'auks. Išsyk buvo tik 5 na-, t r a k t i e r i a i ir v i e n a s s a n ac l i s . 
rlai, dabar m 25. Bendroj S l a p t ų a ] u d ž i n n e B U ^ t ^ 8 i 
vės turtas dabar siekia virš Milieįįa s u t a i s slapukais p<«r 

AREŠTUOTAS POLICMO 
NAS KAUPO PLĖŠIKAS. 

FARRINGTON STATO SA
VO KANDIDATŪRĄ. 

SPRINGFIELD, 111., rugp. 
25. — Illinois anglekasių uni
jų suvažiavimą x sušaukia uni
jų prezidentas Farrington į 
Peoria. Suvažiavimas prasi
dės rugsėjo 17 dieną. 

Be to, Farrington skelbia 
savo kandidatūrą į preziden
tus. Po pasekmingai pada
rytos taikos jis tikisi ir to
liaus prezidentauti Illinois 
anglekasiams. 

pabauda arba gi abidvi baus-
mi kartu. 

Bet jei su traukiniu žūtų 
nors vienas žmogus, tad pra
sižengėlis turi but teisiamas 
kaipo paprastas žmogžudis. 

sis komitetas paskelbė atsilie
pimą į Anglijos darbininkus 
eiti pagelbon streikuojantiems 

IŠTREMS IŠ RUSIJOS 
ŠVIESUOMENĘ. 

REVELIS, rugp. 25. — 
Maskvoje ir Petrograde areš
tuota 230 rusų mokslo vyrų, 

darbininkams Suv. Valstijose, dauguma jų rašė jai, už j \ ne
įspėja Anglijos darbininkus palankumą bolševikų valdžiai. 
nelioduoti anglių, siunčiamų 
į Suv. Valstijas. 

Sakoma, jie visi bus ištremti 
1 iš Rusijos. 

Suspenduotas policijas tar
nyboje ir areštuotas policmo-
nas J. F . Connors, kuris die
nomis poliemonavo, gi nakti
mis Jackson parke plėšė žmo
nes. 

Keletas žmonių, kuriuos tas 
ypatingas plėšikas apiplėšė, ji 
pažino. 

Policmoną-plėšiką išdavi jo 
sėbras, kažkoks Blaney. Kuo
met šį detektivai gerokai 
klausimais ir kitokiomis me 

i 

todomis prislėgė, fraamęt jis 
užprotestavo. Sako, ko jų s 

40 milionų auksinų. Pralobi-
mo priežastis, valiutos keiti
masis ir mokėjimas vesti ko
mercinius reikalus. Pereitais 
metais bendrovė įtaisė Šleipių 
kaime, Viekšnių vals., Mažei
kių apskr. poperio (kortono) 
dirbtuvę, kuri " jau sugebėjo 
aprūpinti mūsų kraštą savo iš
dirbiniais ir pasiuntė užsie
nin, kaip Anglijon, Vokietijon, 
Rusijon keletą vagonų. Pr ieš 
pusmetį Kauno priemiesty. 

silpnai kovoja. 
Koperatyvų — 3 (Vartotojų 

Bendrovė, pavasarininkų ir 
darbininkų krautuvės). 

Beto, dar yra keletas kal
kinių, lentpiuvių ir viena ben
drovė steigia cemento dirbinių 
fabriką. 

KAIŠEDORYS. Liepos 14 
d., Traki} apsk. valdyba išlei 
do privalomą įsakymą: 

1. Nesupirkinėti ir neparda-
Šančiuose įtaisė audimo d i r b - | y i n ė t i v e z a I l l l l t u r gun maisto 
tuvę. Išdirbiniai didelėmis p r o d u k t U ) gyvulių ir kitokių 
partijomis gaminami, bet už
sienin dar neleista, nes savo 
rinkas nepilnai patenkinamas, 
nes nesuskubama pagaminti. 
Nutarta ir jau skubiai rengia
ma poperio dirbtuvė knygoms, 
laikraščiams ir kit. 

Tikimasi, kad už pusmečio 
dirbtuvė pradės veikti. Jau 
pargabenta reikalingos maši
nos. 

Darbininkų dirbtuvėse dir
ba apie 200 žmonių. 

LINKUVA* VII. 10 d. rin
koje buvo šios kainos: 

Rugių pūras 500 auks., mie
žių 440 auks., avižų 260 auks., 
kviečių pūdas 140 auks., kar-

pTekių pakeliu (neturgavietė-
je) . 

2. Prekiauti atvežtomis pre
kėmis bei gyvuliais tam tikro
je nustatytoje turgui vietoje. 

3. Atvykusiems į turgų išsi
skirstyti iš prekyvietės iki 4 
vai. po pietų. 

4. Nepildantieji šio įsakymo 
bus baudžiami atministratyviu 
būdu iki 1,000 auksinių. -

5. Įsakymai įeina galėn nuo 
paskelbimo dienos. 

6. Įsakymo vykdymą prižiū
ri savivaldybės ir milicija. 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie pra-

norite nuo manęs, jei jūsų pa- vė nuo 4,000 iki 6,000 a u k s . , f
m a t o m a s i ? r ažus oras; kiek vė-

vidutinis darbo arklys nuo 10,-čių tarpe yra plėšikų. 
Blaney tad ir nurodė polic 

moną Connors. 

BAISENYBĖS VARTOJANT 
MEDINĮ ALKOHOLĮ. 

*NEW YORK, rugp. 25. — 
Surinktomis valdiškomis sta
tistikomis iš 21-os valstijos, 
pereitais šešiais mėnesiai tose 
valstijose nuo medinio alko
holio vartojimo 130 žuvo ir 
22 apako. 

000 iki 16,000 auks., vištos po 
IŽO—140 auks., kiaulienos sva
ras 50 auks., jautienos 14 a., 
avienos 15 auks., teliuko mė 
sos i0 auks., sviesto 60 auks.,; 
2 svarų suris 50 auks., kiauši
nis 8 auks., 'pieno gorčius 20— 
24 auks., teliukas 1,000 auks., 
avelė nuo 600 iki 1,000 auks., 
bulvių pūras 150 auks. 

Šįmetinis derlius Linkuvos 
valsčių vidutinis, bet geresnis 

siau. 
ac 

P I N I G Ų K U R S A S . 
Svetimų šalių pinigų verta, 

mainant nemažiau 25,000 doL 
rugp. 24 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trost Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 8.47 r 

Italijos 100 lirų 4.67 
Vokietijos 100 markių .05% 
Lietuvos 100 auksinų .05% 

už pernykštį. Stinga lietaus. Lenkų 100 markių . 1 % 



— — — DRAUGAS Penktadienis, Rugpj. 25, 1922-
MM* •ftMrtto 

n»iituiiiiifiiiuiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiii>niii 

LUuTl VIV KATALULŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
iSskyrns nedėldleulus 

PRENUMERATOS KAINA t 
Metama ££••** • • 0 0 

Pusei Metu . . . . . . . ^ . . . . . . . . |S.Ot 
Prenumeratos mokaal iškalno. Lai-

•kaitosl nuo užslraSymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir selnas adresas. Pinigai geriausia 
•lųsti ISperkant k rašo j e ar exprese 
"Mouey Order" arba įdedant pini
gus 1 registruotą laišką. 

" D R A U G A S " P U B L . CO. 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
ittiimiiMiiiiiiiiiiiituiiiiiiiiiiiiiiiimiiiifc 

TIE PATYS PRIEKAIŠTAI, 
Lenkai labai nepatenkinti, 

kad Amerika pripažino Lietu
vos valstybe. Jie visas laikas 
prieS tai stropiai darbavosi. 
Nevykus tiems žygiams, jie 
imasi senosios metodos nie
kinti Lietuva ir lietusius. Jie 
tikisi tuo būdu prieš Lietuvą 
sukelti pasaulio valstybių an
tagonizmą. 

Amerikos lenkų laikraščiai 
\pač ima šaukti, kad Lietuva, 
girdi, vis daugiau susiartina 
su Vokietija. 

Toksai lenkų šauksmas karo 
laikais gal butų buvęs tinka
mas Įrankis, atkreiptas prieš 
lietuvius, kuomet dauguma 
pasaulio valstybių kovojo su 
Vokietija, 

Bet šiandie jau kitoki lai
kai. Šiandie tuo savo šauksmu 
lenkai ne Lietuva, bet patys 
save žemina. Kad Lietuva turi 
bent kokius ekonominius san-
tikius su Vokietija, tai juk 
negali but koks ypatinga* 
daiktas arba didžiųjų valsty
bių akyse prasižengimas. Juk 
vokiečių tauta toli garbinges
nė už lenkų tautą. 

Didesnis prasižengimas gali 
but lenkams, kurie šiandie gy
vena franeuzų militaristų pro
tu. Jiems baisi gėda, kad vos 
spėję patys atsikratyti vergi-

"jos tuo jaus stengiasi pavergt' 

PASIBAIGUS STREIKUI. 
Kuomet anglekasių streikas 

sibaigė Illinois valstijoj, rei
kia pripažinti, kad anglekasių 
streikas pasibaigė visose Suv. 
Valstijose, visuose minkšto
sios anglies kasyklų distrik-
tuose. " 

Indiana, Iowa ir kitose val
stijose streikas taipat pasibai
gė. Kai-kuriose valstijose ka
syklų operatoriai dar laikosi. 
Tečiaus kas momentas lau
kiamas jų pasidavimas. 

Praėjus keletai dienų viso
se minkštosios anglies kasy
klose visu smarkumu prasidės 
darbai. Anglių bus užtektinai 
produkuojama. Tik nežinia, ar 
bus galima iškastas anglis iš
vežioti į paskirtas vietas, jei 
geležinkelių įstaigų darbinin
kai nesusitaikins su geležin
kelių bendrovėmis. 

Ypatingai tas anglekasių 
streikas pasibaigė. Bet dar 
ypatingiau tas, kad kasyklų 
savininkai turėjo pasiduoti 
darbi ninkams. 

Anglekasių organizacijos 
vykinamoji taryba Clevelan-
dan sušaukė taikos konferenci
jų. Visų kabyklų distriktu an-
klekasių viršininkai suvažia
vo, (ji išvoperatorių iš įvairių 
valstijų maža dalis. Toje kon-
ferencijoje padaryta ir pasira
šyta taika iki balandžio 1, 
1923 m., senomįs ulžmokesnio 
ir darbo sąlygomis, kokios bu
vo pirm streiko. Reiškia 7-
ienis mėnesiams padarytos 
paliaubos. 

Kasyklų distriktų angleka
sių viršaičiai gryžę namo iš 
konferencijos > užmezgė taikos 
dervbas su visais. CIevelando 
konferencijoje nedalyvavu
siais kasyklų operatoriais. 

kos su angiekasiais, bet ne ko
kių paliaubų. Pasibaigus pa
liaubų laikui ateinančiais me
tais, turės kilti naujas strei
kas, nauja kova. I r toji antro
ji kova dar labiau atsilieps į -mą. 
visuomenės kišenius. 

Tame yra daug tiesos. Ope
ratorių vargas nepalies. Kad 
tuotarpu šimtai tūkstančių 
darbininkų be mažko per pus
metį streikuodami tikrai pa
vargo ir išalko. 

Kasyklų operatoriai mokės 
grąžinti sau nuostolius prasi
dėjus darbams kasyklose. Gi 
darbininkams niekas negrąžins 
nuostolių, neatlygins už pa
keltus vargus. 

jie visi lygiai sutiktų ir vie
nodai išpažintų. Be to, kaip 
gali būti vienybė protestantiz
me, kuomet jie religijos pama-
tan deda žmogaus asmenišku-

Kaip istorija rodo, tai pro
testantizmas per keturis Šim
tus metų neparodė kokio nors 
ženklo vienybės; priešingai, 
rodo nuolat pasikartojam$ 
skaldymąsi. 

Bandymai suvienyti neku-
rias protestonų sektas buvo 
Kanadoje, Anglijoje ir Ameri
koje, bet iš to nieko neišėjo. 

Tiesa. 

5VEI KATA -BRANGUS 
T U R T Ą 5. 

PASILSIO REIKALAS. 

IEŠKO VIENYBĖS. 

Tos pastangos rado, 
vienybes reikalingumas 

kad 
yra 

Po Liuterio ir kitų refor
matorių religinės revoliucijos 
tikėjimas tarp katalikų pra
dėjo stiprėti. Bet už t a t a t s i s -
kyrusieji nuo Katalikų Bažny
čios tikėjime pradėjo smar
kiai smukti. J ie suskilo į šim
tus visokių sektų, priešingų 
vienos kitoms. Tokiu būdu 
daugybė jų išpažintojų ne
rasdami savo tikėjime jokio 
pastovumo, o prie katalikų 
nedrįsdami grįžti, išsižadėjo 
visokio tikėjimo. I r tarp be
dievybė smarkiai praplito. 

Bedievybės plitimą trukdė 
ir trukdo Katalikų Bažnyčia, 
Už tat*prieš ją ir atkreipti vi
si bedievių ginklai Į 

i 
Protestonai susirūpino. 

Jie pamatė, kad su visu pa-; pavojaus slenksčio. Bedieviai, 
saulių del bedievybės bloga ir j protestonai, , mblistai visi 
su jais pačiais bloga. Pradėjo skverbiasi katalikų tarpan, į-
rupintis .visų nekatalikiškų Į nešdami savo, sugedimo sėk-

daugelio matomas. Aišku, kad 
mūsų laikuose viena visam pa
sauliui religija yra būtinai rei
kalinga. Jos ieškoti, ar išradi 
nėti nereikia. J i yra. J i išsi
platinusi po Visą pasaulį. J i 
apima visas šalis ir visas tau
tas. J i viena dieviška, nesi
mainanti religija. O ja yra Ry-
ino Katalikų religija. 

Pasaulio ilgisis. 

Ilgėjosi pasaulis per . du 
tūkstančiu metų, laukdamas 
ateinant dieviškojo Mokytojo. 
Ima ilgėtis pasaulis vėl Jo po 
to, kaip Jį prašalino iš savo 
tarpo. Kur Jo nėra,* ten nėra 
meilės, nėra vienybės. 

Katalikiškas pasaulis to il
gesio nejaučia, nes nepersis-
k\frė su ' vienybės ir ramybės 
Davėju. 

Bet i r katalikai stovi prie 

Šventraštyje 
skaitome, kad 
Sutvėrėjas tvė 
rė pasaulį per 
šešias dienas, 
o septintoje 
dienoje silsė-
josi. Gamtoje, 
kur tik paž
velgsime atf 
džiai, matome 
laikotarpį darbo ir laikotarpį 
poilsio. Vienoms gyvastims 
yra dienos darbui, o naktįs 
pasilsiui, kitoms-gi naklįs 
darbui skirta, o dienos pa-

.silsiui. Fizijologijos mokslas 
prirodo, kad nėra pasauly 

gantiems reikia bent 10 valan
dų į dieną. Suaugusiems dar
bininkams reiktų miegoti bent 
8 valandas į dieną. Profesijoj 

tankiai silpnesnių dirksnių 
'žmogus pradeda vaikščioti 
miegodamas. Tai yra nemalo-
'ni ir pilna pavojų liga. 

6) — Sienos ir lubos mie
gamojo kambario turi būti iš-
malevotos. Išlipintos sienos po
pieriais užlaiko kenksmingus 
vabzdžius, dulkes ir ligų pe
rus. Divonai taipgi yra ne-nalams, kurie daugiau dirba 

galva negu raumenimis, reikė- sanitariška laikyti miegama-

Or. AL. M. PAIKUS 
OFFICK 

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero, 111., 

jame kambaryje. 
AMERIKOS VIEŠI RE 

ZORTAI. Dauguma iš jų 
tai pinigų ir svei
katos rykliai. Ištiesų rodos 
'malonu yra silsėtis ten kur, 

skaisčiame ežerėlyje galima 

tų miegoti bent 9 yalandas į 
dieną; 7 valandas iš vakaro iki 
ryto, ir 2 yalandi kuomet 
nors po pietų. Nelyginant 
kaip trasa dirvai gelbsti iš
duoti geresnį derlių, taip mie
gas žmogui daro jo darbą na
šesniu. Riebiems reiktų ma- žuvauti, laivelyje irkluoties, 
žiau miegoti, gi silpniems ar- maudyties, prieš saulutę nu-
ba liesiems reiktų ilgiau mie-jgarą kaitinti; arba žalioje gi-
goti. Žmogus žmogui nelygu, j r užėje uogauti, riešutauti, 
tad prie progos reiktų paklau- j grybauti, -parėjus į gražią rę
sti gydytojo kaip ilgai tams-į z o r t o seklyčią atsigerti svie
tai reiktų miegoti. [žio pieno, pavalgyti kvapaus 

Saldaus miego visi norime. j sviesto, ragauti iki soties gar-
tos gyvasties, kuri nesilsėtų. j'Ceras miegas žmogų atgaivi- 'džių obuolių. Bet kaip kada 
Net žemė-maitintoja i r ta po 
kiek laiko palieka bergždžia, 
silsisi. Pasilsis yra prigimties 
įstatu, tad silsėtis (tik netin
gėti) yra reikalinga ir sveika. 

Daug lietuvių jaunikaičių 
naktimis mažai miega, savo 
jaunystės dienas naikina 
t\ankiose -biliardinėje) salėse, 
ar kitose nešvarumų lindynė-

ra, o prastas miegas gali žmo 
*gų susarginti. Gerai miegąs 
smogus niekad nesapnuoja-
Sapnas paprastai suvargina. 
Patariame įsidomėti sekančias 
taisykles, jei kas nori sveikai 
ir gprai miegoti: — 

1) — Einant gulti nieko ne-
Valgyti. Tie kurie daug pri 
valgo, paprastai kamuojasi ša

pe. Ateityje tas jiems blogai 'pnais. Geriausia valgyti tarpo 

lą. Troškimas neapribotos, pa
laidos, socialistiškos laisvės 

sekti] suvienijimu. 
Nesenai anglikonų vysku 

pas iš Nevv Yorko turėjo kon- nevienam daro religiją sunkia. 
Tų derybų pasekme jau ma- ferenciją su prezidentu H a r - nemalonia ir jis nuo jos bėga. 

ome. Vienur jau padaryta dingu įr ten svarstė visas pa- Toki,, laikui bėgant, padau-

kitus. Franeuzų militaristų • . ' ,* 
* * - re spaucr* 

liepiami jie okupuoja ir savi-
nasi svetimų šalių plotus. 

taika, kitur tas pat prama 
tomą. 

Illinois ir kitų valstijų pa
sidavę angiekasiams operato
riai tvirtina, kad jie tai pada-

iiann viešosios opini-

stangas, kokios buvo daromos, 
kad protestoniškos sektos bu-
tų suvienytos. Tarp ko kito 
vyskupas pasakė: "Galop pa
saulyje atbunda supratimas 
reikalingumo vienvbės. Mes 

I Taigi, lenkų priekaištai lie- daugumoje visuomenės inteiv-
luviams u£ draugavimąsi su sais. Ir jei jie turėjo pasi 
vokiečiais yra žiopliausias jų I duoti, reiškia, jie nepaneša 

jos. J ie sako, kad kovą vedę r oikalingi ir tu r ine turėti pa-
ne išimtinai savo reikalais, bet. s a i l l į n c religiją, Ištiri sudarytų 

gina skaičių ieškančių vieny
bės. ' 

KORESPONDENCIJOS. 
(Įmestos per langą) 

darbas. Nes šiandie su vokie
čiais visas pasaulis turi ge-

nuostoliu. Visa tų iš streiko 
kilusių nuostolių našta ir an-

ruosius santikius ir gražiai j glekasių laimėjimas, sako o 
sugyvena. 

Kultūringas žmogus vra tas, 

vienybę" . 

Klaida. 

Vargiai tas anglikonų vys
kupas susilauks vienos visa-
pasanlinės religijos, jei jis už
miršta? kad tokia religija yra 
ir kad jo protėviai nuo jos 

peratoriai, teks vilkti ne jiems, 
operatoriams, bet visuomenei. 
Sako, jei visuomenei buvo pa-1 atkrito. Kaip gali protestonai 

kurs gali įrodyti tavo ydas j geidanjama taika, tegu ją turi. i sudaryti vieną pasaulinę reli-
taip mandagiai kad tu nedrį-; Anet kasyklų operatorių, giją, kad neturi beveik nei vie
ši ir pykti. jie norėję pastovios ir ilgos tai i nos tikėjimo tiesos, su kuria 

Kas yra pasaulyje kiečiau
s ia! Kiečiausia pasaulyje yra 
girtuoklio nosis. Gal sakysite, 
kad nei Aš sakysiu, kad taip! 

Girtuoklis su nosimi aria 
tžemę, arba muša % akmenis, o kintus jų amatui žaislus bent 
ji tuotarpu vis stovi kaip sto- dvi 'valandi į dieną. Geri fe-
vėjus. 

atsilieps į sveikatą, po tam 
gailėsis savo jaunystės klai
dų, . Mergaitės neturinčios 20 
metų amžiaus, taipgi turėtų 
neužmiršti, kad niekas tiek 
irožės jų veidui ir kūnui ne-

priduos, kiek devynių valandų 
į dieną miegas ir tinkamas 
maistas. Daug mergaičių šo
kių salėse per naktis prašoka 
savo sveikatą, tampa anomis--
kos, praranda proto pajėgumą 
bei fizinį normalumą. Kozi 
minkai turėtų pagalvoti ko
kiam tikslui jie trumpina savo 
jau ir taip trumpą amžių. Žai
sti su saiku vra sveika, bet 
be saiko *viskas yra pavojin
ga. Ka.s ant reikalingo pasilsio 
nepaiso, tas greičiau silsėsi? 
amžinu atilsiu. 

Kaip ir kiek reikia silsėtis? 
Keikia žaisti ir miegoti. 'Vai
kams nieks nerupi tad jie (žai
džia beveik visuomet. Suau
gusiems reiktų žaisti pritai-

tokie rezortai yra tik giltinės 
kilpomis. Tuose rezortuose 
lankosi svečiai su visokiomis 
ligomis, sanitariškumo jokio 
neprisilaikoma. Chicagos Svei
katingumo Biuras (Health De
partment) susekė, kad dau
giausia Chicagoje suserga šil
tine tie, kurie buvo išvažia
vę ant vakacijų į rezortus. 
Todėl patartina lietuviams 

'6^-7 vai. vakare ir potam nie- ^nevažiuoti ant vakacijų į vie
ko nevalgyti. ŽinomeH kad po 

•valgio viduriai turi virškinti 
— malti iuaistą. O miegant y 
ra kibai svarbu, kad ir vidu
riai kartu su visu kūnu silsė
tus. 

2) — Langą miegamajam 
kambaryje laikyti atvirą iš 
viršaus visuomet, Siemą ir va-

Grinorius. 

sąrą. Tyrame ore miegas ska-

Juo mažiau žmogus žino, tuo 
daugiau jis džiaugiasi žleptel-
damas lotyniškas frazes (išsi- j domėties ir gerėties yra nau-
reiškimus). 

atrai, koncertai, gražus par
itai, gėlių daržai, gamtos ir 
žmogaus pagaminti dailės 
veikalai lyg ir atgaivina su
vargusį žmogų. Tais veikalais 
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dingą ir sveika. Miegoti au-

vnesnis — sveikesnis, rytą atsi
kėlęs jautiesi nenuvargęs bet 
atpenč stipins, linksmas. 

8) — Patalinė turėtų būti 
tikra pasilsio vieta. Nors pa
talinė butų minkščiausia, bet 
jei lova traška, poška, linguo
ja, o dar jei blakės "kandžioja, 
tai tikro pasilsio tokioje lovoje 
būti negali Užtad kur lova 
netikusi, ar šeimyninkė yra 
nevali, tai ten sveikų žmonių 
maža. Trečią dalį gyvenimo 
praleidžiame lovoje, tad lova 
turėtų būti viena iš svat-
biausių-geriausių rakandų. 

4) — Nelaikyti miegamaja
m e kambary jokio laikrodžio, 
nes tvaksėjimas dilgina dir
gsnius, o tas yra nesveika. 

5) — Miegamasai kamba
rys turi būti visai tamsus. Jei 
lempos šviesa ar mėnesiena 

šus rezortes, bet,nuvažiuokite 
Li 1 vasarihiani^poilsiui prie pap-

1 rastų, ūkininkų.' Ypatingai 
pa ta r t ina pasirinkti tokią ukę 
savo vakacijoms, kur bėga 
šaltinėlis tyro vandenio. Šul
nio vandenį yra kaip kada 
pavojinga gerti, nes šulinyje 
labai tankiai užsilaiko šilti
nės perų (Bacillus typhosus). 
Ūkininkams pratusiems prie 
tokio vandenio, žinoma, svei
katai nekenkia, bet iš kitur at
važiavę vieton sveikatos gau
na ligą. 

Jei kas norėtų važiuoti j 
vakacijas, lai kreipiasi prie 
"Draugo ' ' Sveikatos skyriaus 
vedėjo, o jis veltui nurodys 
sveikas ir patogias vietas va
kacijoms praleisti, prie lietu
vių ūkininkų. 

Lietuvys. — Tris kartus, 
Valio, Lietuva? 

Prosepanas. — Valio, pra
garas! 

Lietuvys. — Labai gerai. 
Kiekvienas stoja už savo tė-
vyne. 

apspindi miegančio veidą, tai me. 

Deiko perkame drabužius? 
J)elto, kad uždyką negauna-

% « - - ' • 

r?> 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AME
RIKOJE PRANEŠIMAS. 

prisiuntė P. Daknis, 2.00. II. LIETUVOS GYNIMO KOMITETOT. 

Mėnesinė aukų apyskaita. 

1922 m. gegužės mėnuo. 

I. VALSTYBĖS REIKALAMS. 

(a) Vilniaus Atvadavimui. 

Oglesbyv I i i , 
surinkta laike prakalbų, 

prisiuntė J . B. Šaliunas, 
EL St. Louis, 111., 

surinkta laike prakalbų, 
prisiuntė J . B. Šaliunas, 11.00 

Brooklyn, N. Y., 
aukauja Tautos Fondas, 

prisiuntė K. J . Knišinskas, . . 135.18 
Harvey, 111., 

aukauja S. L. R. K. A. 255 kp., 

$9.00 

Viso $157.18 

(b) Lietuvos Kariuomenės Pulkui 
^Geležinis Vilkas". 

Cteveland, O., 
D. L. K. Vytauto Dr-ja aukauja, 

"Geležiniam Vilkui", 
prisiuntė A. Ivinskas, 17.00 

(c) Įvairiems Valstybės Reikalams. 
New York, N. Y. 

nuošimčiai už balandžio mėn., 
, Baltic States *Bank, $3.65 
nuošimčiai už gegužės mėn., 

Baltic States Bank, 4.77 

Viso #8.42 

Išlaidos: 

New York, N. Y., 
(Baltic States Bank) 

už išmainymą čekių, $ .62 

Lieka $7.80 

rTrooklyn, N. Y., 
aukauja Tautos Fondas, \ 

prisiuntė K J . Krušinskas, $1,600.0*) 

III. LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI. 

Brooklyn, N. Y., 
aukauja Tautos Fondas, 

prisiuntė K. J . Krušinskas, . . $206.13 
So. Manehester, Conn., 

surinkta laike p. 
Žmuidzinavičiaus prakalbų, 

prisiuntė P. Ambrozas, 30.71 
Wilkes Barre, Pa., 

surinkta laike p. Žmuidzinavičiaus, 
prakalbų, prisiuntė K. Dambrau

skas , 100 00 
Schenectady, N. Y., 

surinkta laike p. Žmuidzinavičiaus, 
prakalbų, prisiuntė K. Laurečkis 33.04 
surinkta laike vasario 16 d. iškilmių, 

prisiuntė K. Laurečkis, 21.87 
Sugar Notchj Pa.,..._ 

surinkta laike p.,1Žmuidžinavičįaus7 

prakalbų, prisiuntė kun. Supins-
kas, . . : 83.25 

Union City, Conn., 
surinkta laike p. Žmuidzinavičiaus 

prakalbų, prisiuntė V. Geciavi-
cius, , 37.19 

Niagara Falls, N. Y., 
surinkta laike p. Žmuidzinavičiaus 

prakalbų, prisiuntė J. Genys, . . 130.08 
Plymouth, Pa,, ' ) 

surinkta lail^e p. Žmuidzinavičiaus 
prakalbų, prisiuntė Poškaitis, . . 17.35 

P'orest City, įPa., 
surinkta laike p. Žmuidzinavičiaus 

prakalbų, prisiuntė J. Molušaus-
kas, . . . . : 42L50 

Mėnesinių mokesčių iš kolonijos 
surinktų, prisiuntė J . Milušaus-

kas, 17.00 
VVaterbury, Conn., 

surinkta laike p. Žmuidzinavičiaus 
prakalbų, prisiuntė JL Krugelis, 95.25 

IV. LIETUVOS RAUDONAJAM 
KRYŽIUI. 

Brooklyn, N. Y. 
aukauja Tautos Fondas, 

įprisiuntė K. J . Krušinskas, . . $140.00 

SUTRAUKOJE. 

t. VALSTYBĖS REIKALAMS. 
(a) Vilniaus Atvadavimui $157.18 
(b) LIET. KARIUO. PULK. "Ge~ 

ležinis Vilkas" 17.00 
(c) Įvairiems Valstybės Reikalams 7.80 

II. LIETUVOS GYNIMO KOMITETUI 
1,600.00 

III. LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI 
814.28 

TV. LIETUVOS RAUDONAJAM KRY
ŽIUI 140.00 

—«-

VWsO' 

Bendrai $2,736.26 

VISOS ŠIOS AUKOS PASIŲSTOS 
LIETUVON. 

• 
• 

Lietuvos Atstoyyteė Amerikoje. 
#814 2$ j Wasijingtam? &•£ 
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SĖJIKAS 
ANGLIŲ KLAUSIMAS. 

Dalis minkštųjų anglių ka
syklų savininkų susitaikė su 
streikuojančiais anglekasiais. 
Kai-kuriose kasyklose kuovei-
kiaus prasidės darbai. Ang
lys išnaujo bus produkuoja
mos. Tečiaus tas padėties ša
ly nepagerins. 

Taikos paliestos kasyklose 
aukščiausia anglių produkcija 
per metus siekia apie 30 mi-
lionų tonų. Sudėjus krūvon 
su produkuojamomis šiandie 
neunistų darbininkų anglimis, 
permaža kuro aprūpinti šalies 
reikalus, ypač atėjus žiemai. 

Tegul, sakysime, po šios tai
kos veikiai įvyks taika ir viso-
.se anglių kasyklose. Tai ir tas 
nevisai palengvina žmonėms 
ateinančią, žiemą. 

Nes reikia atsiminti, kad 
šiandie anglių sandeliai visur 

• arba tušti, arba turi labai 
menką auglių išteklių. Dalis 
dirbtuvių jau uždaryta nete
kus kuro. Kitos dirbtuvės tu
ri susiaurinusios darbus. 

Kad tai visa grąžinti norma 
lin stovin, reikia visiems angle 
kasiams visose kasyklose sma
rkiai padirbėti nors pusmetį. 

Tuotarpu už trijų mėnesių 
bus jau šalta. Niekas negali 
pasakyti, kaip šalta ir žiauri 
bus ateinanti žiema. Bet jei 
j i bus tokia, kokia čia siautė 
pirm kelerių metų, gyvento
jus laukia vargas. Žiemos 
laiku traukiniais nebus suspė
ta pristatyti reikalingą kieky
bę anglių didesniems' mies-
tams. 

Bet su tuomi dar nesibaigia 
žmonėms vargas. Kuomet an
glių bus maža, gi jų reikala
vimas didelis, tai anglių kai
na ims kilti kaip su mielėmis. 

Per pereitą vasarą anglių 
spekulantai garbės žodžio lai
kėsi, nedidino perdaug kainos. 
Tai buvo todėl, kad vasarą an

g l y s nebuvo reikalingos narni 

mos laiku bus kitaip. 
Kas gi apgins žmones nuo 

išnaudojimo! 
Komercijos sekretorius Ho-

over tą išnaudojimą pramato. 
J i s tą spekuliantų garbės žodį 
mėgina pamainyti laikinuoju 
įstatymu. J is pataria, kad 
kongresas tą klausimą suriš
tų statutais, kaip ilgai tęsis 
anglių neprietekliaus krizis. 

Taigi, reikia laukti, ką kon
gresas anglių klausimu nu
veiks. 

Kornų pigumas. 
Kuomet pereitą žiemą Neb-

niams reikalams, šilumai. Žie- raska valstijai pradėjo trukti 

NEBRASKA VALSTIJA 
KURUI VARTOS 

KORNUS. 
Komai pigesni už anglis. 
Anot žinių, ateinančią žie

mą Nebraska valstijos gyven
tojai kurui vieton anglių var
tos kornus. Žmonės taip elg
damiesi dar gerokai sutaupys 
ir pinigų. 

Nors Nebraska valstijoj ner-
produkuojamos nei anglys, nei 
žibalas, nedaugiausia yra ir 
pačių malki], tečiaus valstijos 
ūkininkai praktikaliai skaitosi 
nepriklausomi kuro klausime. 

Je i atėjus pirmiems šal
čiams ūkininkai negaus ang
lių, arba jei anglims kaina 
bus per daug aukšta, tuomet 
ūkininkai savo kakalius pri-
lioduos kornais, pakurs ir tu
rės puikią šilumą, taip kaip 
kūrentum kietosiomis Pennsyl-
vanijos anglimis. 

Septyni milionai penki tūk
stančiai akrą Nebraskos žemės 
šįmet apsėta kornais. Dėlto 
visai žiemai užteks ir kuro. 

Tas tiesa, jei Nebraska de
gins savo kornus, jei ją paseks 
Iowa, Kaušas ir kitos kelios 
vakarinės valstijos, tai tuomet 
daugelis anglekasių neturės 
duonos. [Tuomet visai šaliai 
bus permažai duonos ir mė
sos. 

anglių, Nebraskos Universite
tas atliko moksliškus tyrinėji
mus, kaip didesnę kurui ver
tę turi an,gfys ar komai. 

Pasekmės pasirodė tikrai 
stebėtinos. 

Mokslininkai susekė, kad 
kuomet ūkininkas minkštųjų 
anglių tonui turi mokėti 15 do
lerių, gi komų bušeliui moka
ma 50c, tai jam toli .pigiau 
atsieina kurui vartoti kornus, 
ne kaip pardavus kornus pir
kti anglis. Be to, ūkininkui su 
kornais kaipo kuru yra tas 
lengvumas, kad kornus j is tu-
rinamie. Kad tuotarpu nu
pirktas anglis reikia parsivež
ti iš kokios nors geležinkelio 
stoties. 

Šiandie, tiesa, anglys nepar
duodamas po 15 dolerių tonui 

provincijos miesteliuose. Te
čiaus anglių visai nėra. I r ne
žinia, kokia joms bus kaina. 

Kuomet žmogus pas pirklį 
užsako anglių, šiandie girdi 
vienodą lakoninį atsakymą: 
" Tamstos užsakymą išpildysi-
me, kaip tik galėsime." Kai
na nepasakoma. Pirkliams 
kaina bus žinoma, kuomet jie 
gaus anglių. 

Airiuose bušeliui kornų toli 
gražu nemokama 50c. Komių 
bušeliui Chicagoje imama 60c. 
Tad pagal Universiteto aps
kaitymų, šiandie kornai kurui 
atsieina toli pigiau už anglis. 

Nebraskoj daug komų. 
Šįmet Nebraska valstijoj 

bus didelis kornų derlius. Vi
sur kornai nei šilai. Pasitai
kė šįmet tinkamas oras. 

Išeik vakare kornų laukan 
ir nugirs i ypatingą šiukždėji-
mą komuose. Ūkininkai tvir
tina, kad tas šiukžctejimas pa
eina nuo kornų brendimo, ty. 
nuo augimo. Reiškia, galima 
girdėti, kaip kornai bcęsta. 

Nebraska šįmet kornam kul
tivuoja 7,418,700 akrų žemės. 
Apskaitoma, kad bus surinkta 
250 milionų bušelių kornų. 

Lygu 10 milionų tonų 
anglių. 

Už 250 milionų bušelių kor
nų vertės 150 milionų dolerių 
Nebraska gali įsigyti 10 mi
lionų tonų anglių. ,Tiek ang
lių gali užtekti visai valstijai. 

Bet kad, anglių negalima 
gauti, tai bus kūrenama kor
nais. O. 

KAIP ANGLIJA SPRENDŽIA 
DARBO KLAUSIMA. 

Šiandieniniai Amerikoje 
streikai ir pramonėje darbo 
su kapitalu nesusipratimai 
pakaktinai privargino šalį. 
Dėlto daugelis amerikonų dar
buotojų pradeda galvoti, kokiu 
būdu geriausia butų galima 
panaikinti tuos visus blogumus 
ir podraug patenkinti darbą 
ir kapitalą. 

Po buvusio karo Europoje 
visose šalyse kilo darbo su ka
pitalu nesutikimai. Neapeina 
čia darbo sąlygos ar kas kitas. 
Kova daugiausia vedama del 
užmokesnio didumo. 

Del užmokesnių. 
Karo laiku darbininkams už 

darbą daugiau buvo mokama. 
Šiandie gi norima tą užmokes-
nį sumažinti. Kad tuo būdu 
grąžinti normalius laikus, ty. 
pigesnį gyvenimą. 

Darbininkai nesutinka. J ie 
sako, kad gyvenimas mažai 
kuo atpinga. Be to, darb
daviai gali mokėti karo laikų 
užmokesnius, nes jie i r ' t a i p 
daug pelnija. 

jTaįgi, del tos užmokesnies 
šiandie ir seka kova darbo su 
kapitalu. Nuo to skaudžiai 
kenčia šalies pramonė. 

Nauja priemonė. 
Iš Anglijos pareina žinių, 

kad tenai jau atrasta priemo
nė sutaikinti darbą su kapita
lu. I r ta priemonė jau vy-

Principai. 
"Witleizmo" principai yra 

tie, jog tarpe darbo ir kapita
lo interesų nėra*' pagrindinių 
priešginybių ir dėlto jų intere
sai yra vienodi. 

Pav., yra žinoma, jog ,gry-
nas pelnas atėmus išlaidas už 
žaliąją medžiagą, dirbtuvės j -
taisymus ir k t , turi but pada
lintas darbininkams ir darb
daviams. Dėlto apeina tas, 
idant tas pelnas butų kuodid-
žiausias ir kaip jis turėtų but 
padalinamas ta rp darbininkų 
ir darbdavių. Kad pelnas 
butų nemažas, ta i darbo našu
mas turi but didelis ir išlaidos 
mažos. Pelno padalinimas tu
ri but toksai, idant patenkin
tų abi pusi. 

Taigi, ' ^ i t l e i z m a s " ir sa
ko, jog dar oda vi s su savo dar
bininkais yra viena organinė 
čielybė ir kaipo tokia bendrai 
naudojasi pelnu ir bendrai ke
nčia nuo neprietekliaus. 

Tokiame atsitikime darbi-
ninkai visuomet energingiau 
dirba, nes jie iš to mato sau 
naudą. Darbdaviai tai pat 
darbuojasi uoliai, nes žino, 
kad tas darbštumas jiems ap
simokantis. 

Tai visas to "^itieismo*-
branduolvs. 

URBANA, 111. — Čionai ne
senai užsibaigė Illinois Vals
tijos Laiškanešių Susivieniji
mo seimas. Miestą Moline 
pasiskyrė sekančiam seimui, 
išnešė rezoliuciją pritariančią 
pusę dienos darbo šeštadie
niais. 

C H I C A G O J E 
DIENRAŠTĮ " D R A U G Ą " 

GALIMA GAUT PIRKTI 
ANT ŠIŲ KAMPŲ: 

18 tos APIELINKŽJ. 

CINCINNATI, Ohio.—Dau
giau kaip 400 Boot and Shoe 
YVorkers' unijos streikuojan
čių narių sugrįžo darban, kuo
met unija susitaikė su darbda
viais Sam. B. Wolf Co. 

OMAHA, Neb. — Rūgs. 4 
dieną prasidės šios valstijos 

"Darbo Federacijos metinis sei
mas. 

PORTLAND, Ore. — Šio 
miesto uostuose laukia trys 
nedirbanti vyrai prie kiekvie
no darbo. Dirbantieji kuone 
persilaužia save iš lenktynia
vimo darbe. 

Vykinimai. 
Šiandie, dėlto, Anglijoje 

kiekvienoj pramonės šakoj jau 
steigiami sulig ."witleizmo" 
principų komitetai, į kuriuos 

DANIJA. — Kaipo svarbi 
pasekmė paskutiniųjų nesusi
pratimų darbi ninku su kapita-
T'stais, darbininkai laimėjo su
tartį su kapitalistais, kuria 
darbininkams grąžinama 8 va
landų darbo diena. Darbda
vių i Susivienijimas buvo pa-
naikinęs tą keletą mėnesių at
gal. 

KOBE. Japonija. — 900 da
rbininkų dviračių dirbtuvėse 
Sakai, netoli Osaka, susiorga-

lygiomis ineina darbininkai i r ' ^ a v o į darbininkų uniją, ku-

Maxwell & Halsted St. 
N. E. Corner 

Maxwell & Halsted St. 
S. E. Corner 

14-th & Halsted St. 
18-th & Halsted St. 
12-th & Jęfferson St. 
12-th & Halsted St. 

BRIDGEPORTE 

31-st & Halsted St. 
35-th & Halsted St. 
Halsted & Archer 

GARFIELD PARK 

Homan & 12-th 

NORTH SIDĖJE 

Milwaukee & Paulina St. 
Milwaukee & Girard St. 

N .E. Corner 
Mihvaukee & Robey St. 

N. E. Corner 

TOWN OF LAKE. 

47-th & Robey St. 

WEST SIDĖJE 

Blut Island & Western Ave. 

VIDURMIESTY 
darbdaviai. Tie komitetai re
guliuoja darbininkams užmo
kesnius, darbo laiką ir sąly-

i,gas, riša kilusius ginčus, to-
kinama gyveniman. Ameriko ', ,. -, , 

6,7 . . . buhna darbo priemones ir dar
nai su atsidėjimu tėmijasi, 
kaip tai visa ten įvyks. 

Ta priemonė- pavadinta 
priemone -

"witleizmu." Tas paeina nuo 
pavardės AVitĮey^ 1916 me
tais Anglijoje premieravo As* 
quith. J i s įsteigė komisiją 
ištirti santikius tarp darbinin
kų ir fabrikantų. Tos komi
sijos pirmininku buvo Witley. 

Minėta komisija pagamino 
svarbiausius naujam pramo
nėje judėjimui principus. I r 
šiandie tie principai, taigi, 
"wit leizmas" palengva dau
giur vykinamas. 

bininkams darbe apsaugą ir tt. 
Taip tai Anglijoje sprend

žiamas darbo klausimas. Kaip 
tas sprendimas bus geras, pa
rodys ateitis. 

Ašara. 

rią pavadino Sakai Rinkokai. 

AR NORI APVAŽIUOTI VI 
SĄ PASAULĮ PER 5 VA

LANDAS?!! 

PITTSBUROH, Pa. — Dar
bi ninku unijos tikisi greitu lai
ku atidaryti koperatyviais pa
matais suorganizuotą darbi
ninkų banką vardu Brother-
hood Savings and Trust Co. 
su 500,000 dol. kapitalu. Jau 
praleista kuone trys mėn. lai
ko organizavimo darbe. 

Jeigu taip, tai tuojaus nu
sipirk knygą Kelionė aplink 
pasaulį per 80 dienų. Ją para
šė Julės Verne. Į lietuvių kal-

'bą vertė J . Balčikonis. Ši kny
ga begalo įdomi; kad ją pra
riedi skaityti, tai jau nenori 
padėti kol perskaitai Ją skai
tydamas pervažiuoji visą pa
saulį ir matai jį kaip ant del
no. Knyga 228 puslapių. Kai
na $1.25. 

i 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, IU. 

Van Buren & Wells St. 
State & Madison St. 
State & Van Buren St. 
Clark & Van Buren St. 

S. W. Corner 
Wells & Madison St. 

S. W. Corner 
Franklin & Madison St. 

S. E. Corner 

NAUJOS KNYGOS. 

Ką tik išėjo iš spaudos 
Trumpa Apologetika, 220 pus
lapių. Parašė kun. prof. Pr. 
Bučys. Kaina su apdarais 75c,, 
be apdarų 60c. 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, D!. 

(Tęsinys) 

Aiškus principo išdėstymas. 
Štai aiškus principo išdėstymas, ku-

ris turi netik Bažnyčios antspaudą, bet 
paties žmogaus protas užtvirtina. Jeigu 
valdymas nuosavybės yra naturalė teisė, 
o socialistai tą užginčija, tai jie taipat 
turi permainyti moterystės ryšius ir per
dirbti kraujo cirkuliaciją ir viską, kas 
yra paremta ant gamtos teisių, perdirbti 
pagal savo planus. Kad pavienė nuosa
vybė yra taip nustatyta, tai aiškiau ištir
tume, jeigu pažvelgtume į praeitĮ. 

Šeimynos gyvenimas prasidėjo pirm 
valstybės steigimo. J i turėjo savo įsta
tus ir teises tuomet, kada da valstybė bu
vo nežinoma. 

Pirmoji pora buvo geriausia valstybė 
(draugija). Gamta prisakė namų galvai 
— tėvui, — kad rūpintųsi savo šeimyna. 

•" Argi tas tėvas tuomet galėjo laukti pakol 
valstybė tversis ir prašyti iš jos maisto T 
Jeigu taip, tai visa šeimyna iš bado butų. 
numirus, bet kaipo artojas ir geras tė
vas, jisai aprūpino savo šeimyna, maistu, priklausius. 

drabužiais ir pastoge, o taipat ir ateiti
mi. Kuomet jis duodavo maistą ir dra
bužį savo šeimynai, tai kam šitas viskas 
priklausė a r tėvui ar valstybei, kurios dar 
tuomet nebuvo? Aišku, natūraliai vis
kas priklausė tėvui. Argi galima saky
ti, kad tas tėvas apvogė valstybę? Ne, 
nes jos dar ufibuvo. Į šituos klausimus 
patys socialistai turi atsakyti kuomet sa
ko, "Asmens nuosavybė tai yra vagys
tė. " Žmonija dauginas; civilės bendro
vės, miestai ir valstybė yra statoma, įsta
tai visur pravedama. Pasižiūrėkime ko
kie tie įstatymai yra. Argi prigimtos tei
sės kurias žmonės pirmiau turėjo, yra 
panaikintos naujai pravestomis? Jeigu 
taip, tai, kuomet ir kaip tas atstiko? 

Ar valstybė gali šeimininkauti 
mūsų namuose. 

Visiškai ne. Civiliai įstatai yra del 
žmonių gerovės tiktai iš lauko pusės; čia 
jie prasideda ir pasibaigia.. Asmens pri
gimtos teisės pasilieka taip stiprios, kad 
be jų negalima gyventi, o namai visuomet 
buvo ir bus nepriklausomi, ir šeimynos 
gyvens kaipo palaiminta draugijėlė; taip 
kaip Jokūbas sėdėjo ir buvo linksmas po 
savo fygos medžiu, o Lotas ir Abraomas 
išdalino savo žemes prie Jordono upės. 
Šitie asmens, beabėjo, nebūta galėję tą 
padaryti, jeigu ta nuosavybė nebūtų jiems 

Kareivio padėtis skiriasi nuo kitų 
J i s apleisdamas savo namelius atsiduoda 
valdžiai. Tokiu būdu jo teisės yra dau
giau apribuotos, bet tiktai civilės, o pri
gimtos teisės pasilieka kaip buvusios. 
Valdžia gerbia kareivio teises, nesisavina 
jo turtą, namus ir kitas jo nuosavybes. 
Kaip žmogus jaustųsi, jeigu socialistai 
atimtų jo pinigus, namus, drabužius, ir 
valdytų visą jo šeimyną? Matome, kad 
pati gamta yra tam priešinga, o vienok 
socializmas ant to remiasi. 

Jeigu privatiška nuosavybė yra vagy
stė, tai ji buvo vagystė kuomet Viešpats 
ant Sinos kalno davė Dešimtį Dievo Pri
sakymų. O vienok J is sako: '"Negeisk 
nei jokio daikto, kuris yra artimo tavo" 
(Duet. V. 21). Čionai dieviški įstatai 
netik pripažįsta nuosavybę, bet dar pasta
to ją kaipo šventą daiktą. 

Kuomet Kristus atėjo ant žemės, J is 
nieką kitą nematė, kaip tik asmenę nuosa
vybę. Ar J is , tą viską matydamas, pa
smerkė tuos savininkus kaipo vagis? 
Kristus pasakė vienam jaunikaičiui par
duoti viską, ką turi, ir eiti paskui Jį. 
Kaip tas jaunikaitis butų galėjęs viską 
parduoti, jeigu ne jam, bet valstybei vis
kas butų prigulėję? 

Panaikinimas nuosavybės butų pir
mas žingsnis panaikinimui Septinto Dievo 
Prisakymo "Nevogk." 

Neišvengiamos pasekmės. 
Pažvelgkime į pasekmes, kurios mus 

ištiktų, jeigu viskas, ką socialistai skelbia, 
butų žmonių praktikuojama. Visų pir
ma, ištirkime žmogaus širdį i r kiekvieną 
jos raumenėlį, o atrasime tą ypatingą 
ženklą — " S a u , " t. y. ką žmogus dirba 
arba uždirba, visuomet jis trokšta sau 
pasiimti, idant pagelbėtų ne svetimiems, 
bet viaij pirmiausiai ?au ir savo šeimynai. 

Žmogus dirba ir nori, kad už ta dar
bą butų jam garbė; bedirbdamas vis slen
ka arčiaus prie galo, ir turi viltį, kad jo 
tas uždirbtas turtas padarys jo moterį 
ir vaikelius laimingais. Delko? Dėlto, 
kad jie yra arčiausi jo prieteliai, nešies 
ja jo vardą ir ,gerbia jį kaipo savo tėvą. 

Pirm žengiant į socialistų rojų išplės
kite iš širdies tą didįjį raumenį — Sau, 
tuos šventus jausmus ir principus, kurie 
nuo pat pradžios pas žmogų randasi, tuo
met panaikinsite tą, kuris priduodavo 
žmogui drąsą dirbti ir žiūrėti į ateitį. 

Argi autorius vargtų per naktis prie 
lempelės rašydamas veikalus, jeigu žino
tų, kad jokio atlyginimo negaus? 

Argi' kareivis neštų karės jungą, ken
tėtų šaltį ir net gyvastį pastatytų pavo
juje, jeigu, vietoje pagerbimo jo vardo, 
butų visiškai paniekintas? Socialistai 
j a m pasakytų, kad j is yra krumplys di
džiausios valst3rbės ir kaipo krumplys tu

ri but patenkintas šių laikų tamsybės įs
tatais.' 

Argi žmogus svarbaus užsiėmimo dirbs 
ir vargins savo galvą, jeigu į o užsiėmi
mo tikslas jam nebūtų žinomas? 

Ar ūkininkas žiemos rytą anksti kel
tųsi ir važiuotų į girią kirsti medžių, ar
ba ką kitą dirbtų šaltame ir purviname 
ore, jeigu neturėtų teisės savintis ką už
dirba, arba užginta butų j am, rudenį piau-
ti ką pavasaryje pasėjo 1 

Argi jis sėtų, jeigu žinotų, kad kitas 
kas piautų? 

Argi žmonės su nepaprastais gabu
mais ištemptų savo jėgas darbe, jeigu 
nematytų jokio atlyginimo? Viskas so
cialistų padėjime butų išdavystė, augš-
čiausis taikos teisėjas butų lygus su gat^ 
vės šlavėju. 

Jeigu privatinis turtas liktų panai
kintas, tada pasaulis liktų suparalyžiuo
tas. 

Visi lenktynėse stengiasi prasilenkti, 
jeigu mato gerą dovaną, bet į vietą ge
ros dovanos tegul būna sauležolė kaipo 
dovana, tuomet pamatysime kiek»išlies 
prakaito lenktynėse. 

Valstybė neturi teisės maišytis į 
šeimynų gyvenimą. tTėvo pirmenybe turi 
būti šeimynoje, jeigu norime savo gyve
nimą padaryti tokiu, kokiu mes trokšta
me, kad butų, 

(Bus daugiau) 
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BLAIVYBES DIRVA. 
KOVA DEL PROMBICIJOS, 

Atein&ntį lapkričio mėnesį 
daugumoj valstijų bus renka
mi atstovai kongresam Dėlto, 
jau prasideda politinė kampa
nija dviem frontais. Vienu 
frontu kįla kovon politinės 
partijos — repuUikonai su de*-
mokratais. Šitų — sausieji 
su slapiaisiais, taigi, prohibi-
eijos šalininkai su savo prie~ 
šais. 

Sausųjų pusėje yra skaitlin
gi legionai. Jiems vadovauja 
profesionaliai reformatoriai ir 
fanatikai. Slapiųjų pusėje 
veikia sąjunga vardu "Asso-
ciation Against thc Prohibi-
tion Amendment." 

Pastaroji sąjunga dar jau 

PROMBICIJOS VAISIAI. 

na. Bet nepaprastai energin
ga. Jon įstoja vis nauji le- ] tų apauti geromis avalinėmis 

Dr. J. D. Robertson, buvęs 
Sveikatos komisijom Chica-
goje, paduoda štai kokią sta
tistiką: 

Alkoholinių lįgonių Patai
sos Namuose (Bridewell): 
• 1918 (paskutinių leidimų 
metu) 1,772. t 

1921 m. 151. 
Viso alkoholinių susirgimų 

pranešta: 
1918 m. 1,921 
1921 m. 1,040. ' 
P-lė Edna Foley, Visiting 

Kuršes* Association perdėtinė 
sakė: 

44Mes niekad nematėm tiek 
daug šeimynų kurias mes per-
žiurim, taip gražiai pasirėd
žiusių, ir kad jų vaikučiai bu-

Seimas užsibaigs su viena 
«Ueaa. $mm kyde&a visas 
Blaivininkai Susivianyjimo kp. 
prisiųsti po atstovą (nuo kož-
iio 10 narių). Beto kuopas pra
šau pasvarstyti savo susirinki-
mųose Blaivininkų Susivįeny-
juno reikalus *r įnešimas sei 
man, p«r atstovą, ar nors per 
paštą prisiųsti. Naudingu į-
uešimų nno koinos i^ą£vw&- dvasios' prakilnumą ir jų sie
k t kuopos gauti yra daug 
svarbiaus, negu pasveikinimo 
telegramos. 

Kun. Jonas J. Jakaitis, 
L. B. S. pirm.. 

Juozas Svirskis, 
C B. 6. raštininkas. 

I Š L I E T U V O S 

kur sąmoningai blaivybės Mau 
Simu kalbėjo miesto valdybos 
pirmininkas pil. Labanauskas. 
Iš čia Bažnyčios^ Pasodnio ir 
Dvaro gatvėmis eisena pa
traukė į Apskrities Valdybą. 
Čia tik galėjo visi išsitiesti. Ir 
matei žmogus 10 siūbuojančių, 
atskirų, margagalvių juostų. 

Matei ir supratai krikščionių' 

kimus. 
Štai žengia pi rime ji — Juo-

zapieeių smagus orkestras ir 
jauni gražus skautai. 

2. Prieglaudos mažyčiai vai-: 

kučiai, tautiškai pasirėdę su 

Duok Dieve, kad tas viskas 
augtų, stiprėtų. 

PLATELIAI, Priešalkoho-
linė vasaros savaitė Plateliuo
se apvaikščiota šiaip: 

Sekmadienyje, 25. VI, tuoj 
po mišparų, ties bažnyčios ai
kšte susirinko apie 200 — 300 
vai^ų su plakatu ant kurio iš
rašai: 

"Tėveliais Negerkite degti
nės ir jūsų vaikučius nepiktin-
kite!" Kitame šone "Bent 
vaikų pasigailėkite!" Toliau 
vietos pavasarininkai ir kitas 
jaunintas su plakatu, kuriame-

"DRAUGO" ACENTAI 
SVETUR, 

obalsiu — "Ką turite išleisti j f§ žalių rūtelių labai gražiai 
degtinei, verčiau atiduokit išpuoštas sekantis obalsis: 

KRIKŠČIONIŠKŲJŲ ORGA
NIZACIJŲ PR1EŠALKOHO-

UNĖ Dt.MMNSTtACUA 
ŠIAULIUOSE 25. VII. jL 

j mums duonai." 
3. Vaikai ta savaitę priėję 

prie šv. Komunijos ( į 500) — 

gionai. Eina visi, kam tik 
rupi šalies laisvė ir gerovė. 
Jie neina griauti garsaus ne
vykusio 18-ojo amendmento. 
Bet stovi už to amendmento 
įstatymo sušvelniuimą taip, 
idant tas įstatymas paliestų 
visus, bet ne vienus yar^o 
žmones. 

Šiandie tas proliibieijos įs^ 
tatymas visoj plačioj šaly vi 

ir pančiakomis. 
" Statistika iš United Cha 

rities oi* Cnicago užrašų pa-

Frieš karą Šiauliuose b.uyo 
skaitlingas ir gyvas Blaivybių 
skyrius. Karas, skaudžiai su
naikinęs Šiaulius, sunaikino ir 
tą skyrių* 

Šiandie Blaivybės skyrius 
rodo^kad ***»><**« s^ičiusj a t g i m s t a > b e t j i s d a r ^ ^ 

suvargęs. Čia jam pagelbon 
atėjo krikščioniškosios organi-

itiuen-

— 499 buvęs 1918 m. puolė iki 
61 sulaukus 1921 m.'' 4 

•John J. Abbott, €on 
tai a'mi {Saving Banko Chica-
goje viee-prezidentas sakė: 

" N u o tos dienos, kaip • tik 
' *j "i ^ 'si 
visuotina' probibidija įėjo ga : 

saip aiškinamas. \ įsfcr gis i. . . . . , . * . . . . ,j.--u 
į . - W -w ! km,: indeliai Į banką padidėjo 

p n ė vargo žmonių pritaiko-j *nW*™/u^ l^Sn 
mas. Tečiaus turčių jis nelie
čia. Turčiai gali kad i r tais 
pačiais amerikoniškais laivais 
važinėtis ir senovės būdu nau
dotis svaiginančiais gėrimais. 

apie $10,000,1*)0, arba 30 nuo 
šiničįlj. 

Kas atsitiko visoms svaiga
lų gamykloms yra dažnai klau
siama iš pusės atvykusių Aine-

To daryti negali bėdnuomenė., r i k o » s v e * i u - 8 u l i S vėliausių 
Bet ji nei nenori, kad butų Į Patyrimų atrasta, kad 667 bra-
grąžinti svaigalai. Tik n o r i , » v a r a Į d a b a r d i r b a ' " ^ a i g i -
kad butų jai grąžintas alus 
ir lengvas vynas. Nori to ne 
girtavimiuYbet kad n u s ė t i ra
gus nepakenčiamiems veltėd
žiams reformatoriams. 

Kovojanti prieš aniendmcu-
tą sąjunga darbuojasi, idant 
rinkimais rudenį kongresą n 
patektų daugiau Slapiųjų at
stovų. Nes kongresas gali 
modifikuoti proliibicijos įsta
tymą. J i s , gali jį pakeisti 
taip, kaip jam tinkama. 

Kongr. atst. Yolk iš Bioo-
klyno tvirtina, jog ir šiandie 
kongresas turi daugumą sla
piųjų atstovų, tik jie statosi 
sausaisiais del politinių tiks-

Kova eina. J \ur i pusė lai
mės, parodys netolima atei
tis. 

nantį — near beer—alų; 431 
gamina kitokius gėrimus; .63 
gamina taip vadinamus malt 
syrapus; 145 gamina ledą; 50 
yra šalti sandėliai, ir 152 sto
vi tuščios. 

BLAIVININKŲ SEIMAS. 

zacijos, kurias suvienijo Šiau
lių aps. Kat. Verk. Centras. I r 
šįaulių ,j k r i k ^ i ° u y * ^ t a l i k a i 
fjftsirpdė fiįruet viįftai 'kas jie 
tokie, lėiek jų ir kokie jų sieki
mai. 

25. VU. organizacijos su sa
vo vėliavomis, plakatai s-obal-
siais, orkestru atvyko į šven
torių išklausyti sumos ir pri
taikinto tai dienai pamokslo. 
'Po pamokslo, sustoję po keiu-
rius eilėmis prie savo vėliavų 
ir plakatų, skautams dabojant 
tvarkos, žengė iškilmingai ir 
drąsiai į miestą. 

Dar paskutinieji nepasijudi
no iš vietos, o pirmieji jau ry-
kiavos pas miesto valdybą, 

"Jaunime, mylėk blaivybę!."' 
4 * Vytis ' ' žalumynais ir įvai-

riais tai dienai pritaikintais 
tai Angelo Sargo Sąjunga su ' obalsiais prie kurio suaugusie-
plakatu — "Tėveliai negerki- j i blaivininkai ir neblaivinin-
t e ! " j kai susispietė tustantinėj mi-

4. Pavasarininkai — " S u nioj. Plevėsavo ir tautinė 
naujais blaiviais papročiais į 
naują blaivų darbą.'' 

5. L. Kat. Mokytojų •Sąjun
ga. 

«6. L. Kat. Moterų Draugi
ja. 

7. Zitietės. 
8. JuozapieČiai. 
9. Federacija. 
10. Ūkininkai. 
Pr,ie Apskričio Valdybos su

stojo trimis? erėmis. Kalbėjo 
vaizdžiai įr karštai IJI*. Kre-
tas jįc Apskričio jTarVbps I^r-
minįitkas., Iš čia Vėl visi gVy-1 

žo į šventorių, mišparams. 
Visi matėsi pakeltu tųm — 

smagus, drąsus, energinei, 
rimti. SkaLtlin^iausios — u-
kinįnkų, moterų, vajukų orga
nizacijos. Be -gražių skautų, 
vusų akis traukė nauja, graži 
didžiulė ūkininkų vėliava — 
rugių pėdas, dalgis ir grėblys 
ant žalio dugno. Eisenoje bu
vo puįki tvarka, kas ir suda
rė olidį įspūdį. Patyrimas i laimę yra ivika 

Po mišparų į 300 vaikų įsi- linga, bet daug "patyrimų 
rašė į Afgelo Sargo Sąjungą, ne. 

vėliava. 
Čia vietos "Blaivybės" sky

riaus pirminijikui p. Bražins-
kiui prakalbėjus ir trimitų or
kestrai užgriežus himną, minia 
nulingavo miestelin. Mieste
ly vaikščiojant sakytos pra
kalbos, kun. Adomauskio, pro
vizoriaus Stankūno, Viršaičio 
ir kun. Didžiulio. 

Toje eisenoje, nepaprastai 
ypatingą j>pudj darė mažiuliu-
kai abiejų lyčių v ^ u č i a i . 

.#Uok Dievo iš jtfsų,;Vaikučjfti, 
Tėvynei Lietuvai ateityje su-
sikutktL blaivių sūnų — duk
terų ! 

Žydas, įkritęs į upę, plaukė 
prie kranto. Lietuvys pamatęs 
tai, suriko žydui: " A r nežinai, 
kad reikia mokėti $50 bausmės 
už plaukymą šioj upėj T" 
v #ydas atsakė: " O aš nemo 

kosiu". Iškėlė savo rankas ir 
nuskendo.. 

M 

JAUNUOLI! J KURf KELIĄ ĮSTOJAI? 

Puselių miškas labai dau^ 
ošia —* dejuoja. Gal but mes 
daugiau dejuotume, jei kas 
mums tiek adatų prismaigytu. 

Siųskite Atstovus ir Įnešimus. 
į 

Metinis Amerikos Lietuvių 
R. K. Blaivininkų Susiyieny 
jimo Seimas sląis metais įvyks 
4 rugsėjo (LaboT Day), mieste 
Cambridge, Mass. Seimas pra
sidės iškilmingomis pamaldo
mis lietuvių Nekalto Prasidė
jimo Marijos bažnyčioje, 432 
VVindsoT str., 9:30 valandą iš* 
ryto. Į pamaldas nuoširdžiai 
kviečiu visus apierinkės lietu
vius. Tuojaus po pamaldų bus 
posėdžiai bažnytinėje salėje. 
Tą patį vakarą, toje pačioje 
salėje Cambridge ir Bostono 
blaivininkai parengs gražų va
karą. 
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Girtuoklio skurdas B!* i i v»n mko sei 

Dienraštį "Draugą" galima 
gauti sekančiose vietose: 

A. J. Pateckis, 
494 Park Str. 

Hartford, Conn, 

Rev. J. Valantiejius, 
46 Oongress St., 

Waterbury. Gom. 

I. P. Vasiliauskas, 
820 Bank Str. 

Waterbury, Conn. 

Darbininkų Užeiga 
1447 Sp. 59-th Ave. ; 

Cicero, fU. 

J. Mockus, 
1301 6o. 50tti Qtv 

Oiceno, IU.V 

A. Aleksis, 
815 N. 8-th Street, 

Springfield, Iii. 

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

MeJrose Park, Iii. 

X. Matulėnas, 
906-908 Lincoln Str. 

Waukegan, 111. 

St. Petrauskas, 
726 So. Lincoln Str. 

W^ufce^»n, m. 

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

_ Chicago Heights, 111. 

S, Vasiliauskas, 
3 Spatflding Ave.,' 

Spring Valley, HL 

B. Genišauskas. 
3823 Fir Str. 

Ind. Harbor, Ind. 

J. J. Auškalnis, 
1604 /efferson Str., 

Gary, Ind. 

V. Deksnįs, 
1515 Grant St., 

Gary, Ind. 

J. Eulcas, 
1521 Garfield $t., 

Gary, Ind. 

J. Rasimas, 
2503 OarrviQe Rd. 

Sioux City, Iowa. 

J. Filųx)vich, 
437 So. Pacą Str., 

Baltimore, Md., 

A. Kurelaitis, 
884 Hollins Str., 

Baltimore, Md. 

M. Abračinskas, 
187 Ames Street, 

Brockton, Mass. 

K. Abyshala. 
9258 Cardoni Ave., 

Detroit. Mich. 

Š. Stepulionis, 
9574 Cardoni Ave., 

Detroit, Mich. 

Rev. J. J. Jakaitis, 
41 Provktewe « r . , 

Worcester, Mass. 

The Tįith\m\\įm Store, 
Athol, Mass. 

Rev. Pr. Virmauskas, 
M Bradford Str., 

Lawr6Boe,-Mass. 
P. Lukšis, 

196 Vau Buren Str. 
Newark, N. J. 

F. Karpaitis, 
127 E. Main Str. 

Amsterdam, N. Y. 
J. Mikėnas, 

235 E. Main Str. 
Amsterdam, N. y . 

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

Amsterdam. N. Y. 

"Artojas" 
E. 79-th & Soperior, 

Cleveland, Ohio. 

V. Staupas, 
2120 St. CHair Ave. 

Cleveland, Ohio 
P. A. Szukyg, -

2345 St. Clair Ave., 
Cleveland, Ohio 

M. Ve^artis, 
937 Wasliington Ave. 

Braddock. Pa. 
H. Vaakšnoras, 

592 Ammon. 
Homestead, Pa. 

Rev. J. Kaulakis, 
324 Wharton Str. 

Philadelphia, Pa. : 
Pr. Statkus, 

453 N. 134h Str., 
Philadelphia, Pa. 

S. Taraila, 
3221 Ed^emont Str. 

Philadelphia, Pa. 

Rev. J. Zimblys, 
Salmon & Venango, 

Philadelphia, Pa. 

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

Stomndoah, ?a. 

G. Burcikas 
1545 E. Mason St., 

Springfield, IH. 

J. Gedminaitė, 
1800 So. 11-th St., 

Springfield, IH. 

A. Kazlauskas. 
1530 Sarigaman Ave., 

Springfield, UI. 

A. Mileris, 
1713 E. Adams St., 

Springfield. p . 

J. Vilioncikas. 
h «10 U. tbifHsh Ave., 

Springfield, VI. 

P. Supranavičius, 
19 #r. 16-fth Ave., 

Gary, Ind. 

f. Nakas, 
"1916 254h St., 

Detroit, Mich. 

A. Sm. 

BLAIVYBĖ IR GIRTYBĖ. 

(Pabaiga) 
Panašių mitingo ir atsišaukimo pa

mokslų isdara tokia, kad nūdien dvarinin
kas veik nebelaikomas piliečiu, o jo nuo
savybė paversta grobio ir plėšimo daiktu. 
Tokią mokslo sėklą sėjo ir tos partijos,, 
kurios save ypač vadina krikšuoniiu mis 
Tūlas partijų žmogus pasakys, jog gali
ma DiUi geram krikščioniui ii bet nepri 
pažinti nuosavybės priuoipo. Ko tokia 
nuomonė verta, pakaks nurodžius į žino
mą prilyginimą, kaip vienas žmogui, api
plėšęs kitą (sarsime, dvaiininką), neno
rėjo valgyti mėso.<, rastoa apiplėštojo ži-
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balėje, kadangi buvęs penktadienis. Mū
sų nemokjtas kaimietis, kurs dirba gavo 
ž"iųę, prakaitą braukydamas, išmano nuo
savybės vertę. Kaip jis ją gina, rodo by 
los del svetimos pievos nuganymo ar nu-
šienavuiio, ęlel kaimyno ežės išarimo į* tt. 
Dabar gi ateina pamokslininkai ir paskel
bia visai naują, prieš karą negirdėtą įL̂ Le-
tuvoje principą, jog kas tavo tai ir mano, 
o kas mano, tai ne tavo. Tokio mokslo 
dvasia prasimerkė ir 4 leidžiamuosius įs
tatymus. 

Visa isJi negalėjo neatsiliepti į visą 
žmogaus būdą ir nepadaryti jame suiru
tės. Jei vienas kitas pamatinis doros dė
snis nebe šventas, tai gal nėra neliečiami 
ir kiti jos dėsniai, tampriai surištieji- su 
paniekintaisiais. Prasidėjo abejojimai*ir 

ti visas žmogaus karaktens.' Yisa valia. 

visa leista. Jei nebeturi vertės "negeisk 
svetimo turto/' tai kažin koki* vertė beli
ko dėsniui "nesvetimo-tej-iauk" ir kitiems 
įsakymams, Dešimties eilėje, s'ustaty-
tiems. Tad galima gerti, save svaiginti, 
nes atėjo laisvė, atėjo ,gadynė atsipalai
davimo iš principų, seniau laikomjų nelie
čiamais, o šiandien autoritetingai (iš par
tijų viršūnės) paskelbtų nudėvėtais, nu-

' valkiot,ais. Kas juos teį)egina, tas, girdi, 
Tfee4eniokra.tas ir dargi nekrtkŠGioms ,{^ian-
uien — ^ekatąlikas,). 

Susirgo nūdien visas žtfuogus, o nori-
tuą gydyti vieji jo gerklė, užsidegė namai 
viduje, — degančius namus nori stogu už
dengti/ kad nebesimatytų durnų įukstant. 
Tai prakiinas žygis, pasakytum, bet jis 

pranašų, užstoja į žmogaus sielą keliai labai yra įjaudinę. 

ncųžgesys piktos ugneles agitatorių su 
svyravimai į visas pucps; praiėjo mėiikė- . kurtos'sieįcs patamsyje. Gėrė ir gers 
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šviesos spinduliams. 
Neblaivios mitingų kalbos, neblaivus 

partijų atsišaukimai, neapykantos ir žmo
gaus vejtybės niekinimų, prirašyti prasky
nė kelią mūsų visuomenėje į girtybę. Tai
gi, jei mūsų blaivininkai nori sėkmingai 
kovoti su girtybe ir su ja greta einančia 
gyvenimo netvarka, tegu prablaivo pir
ma visuomenę temdančius rukus, kilusius 
iš neapykantos sėjančių partijų, tegu rū
pinasi atgaivinti socialinio bendravimo do
ros iM-incipus, kuriais laikosi šeimyna, vi-
puomoisė, tauta ir valstybė. Blaivininkai 
pi rmi išvydo durnus, nurodė iš kur jie pa
kilę yra, bet dar neužėjo tos ugniavietės, 
kur piktoji ugnelė susižiebė. Ta ugnelė 
tai blogieji žniuiiių instinktai, kuriais į-
vairųs kalbėtojai, norėdami laimėti poli 
tiką, neatsargiai žaidė ir kuriuos taip 

•Smarkus įstatymai kovoje su girtybe 
ne ką tepadės. Tai rodo svetimįjų ša
lių pavyzdys. Daugiausia ką gali pasiek
ti įstatymas, tai sulaikyti, o ne panaikin
ti jgirtybę. Girtybė ar ^blaivybė yra do
ros srities klausimas, taigi doros pagrin
dais ir išsprendžiamas. Čia valstybė .gari 
tik talkon eiti į kovą, bet pati jos paskelb
ti ir laimėti neįtengs".' * * 

ir svaigiųjų gėrimų monopolija maža 
teturi bendra su blaivybės palaikymu, ne
kalbant jau apie tai, kad tokia monopo
lija finansiniu ir tinkamu valdininkų apa
rato atžvilgiu tuo tarpu Lietuvoje yra vi
sai negalima. T į i veltm' mus$ vyriau
sybės žmonės guodžia blaivininkus mono
polijos įvedimo viltimi. Kol *kas tai yra 

^neįvykinania svajonė, kurios iMas nepa-
Wtų. Kauno '^BėV, fla!:> 
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• ^ • " M LIETUVIAI AMERIKOJE GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 8o. W « t e r a Avenue 

Teief. Lafayette 4144 

Vaan4os: 3-11 rytais, 1-2 po 
f pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
^nials tiktai po pietų t lkl 5 ral. 

TeL BlvdL 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

Z 
Tel. Canal 257. Vak. Canal 211S| 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki 4] 
po pietų: 6 iki 9 vakare 

K************************, 
Res. Tel. Cicero 2658 

»er";r:. 
DŽIAUGSMO MANIFESTĄ 

CIJA. 

• 
Ofiso Te l . Cicero 49 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str. 
S ant viršaus vaistynyčios. 
R»a>aa«>« s>—mmmmmmmmmmmm aa * M 

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

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku. Vyriokų 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų* 

Ofisas: 2354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—2 po 
plet, 7—8vak. Ned. 14 12 d. 
Res. 1129 Independence Blvd. 

Chicago. 

DR. MAUME KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avc. 
Tel. Yards 994 

Tel. Yards 0991 
OFISO V AL,.: 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nedėliomis; nuo 10 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

3252 South Halsted Street . . 
Ant virkaus ITniver. State Bank % 

•Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo C? 
*—4 po pietų: nuo 7—9 vak. x 

Nedėliomis nuo 19—3 $ 
0 Oofisas Ir gyvenimo vieta: \ 

" DR. CHARLES SEGAL' 
^.Perkėlė savo ofisą po numeriu' 

1729 SO. ASHIiAIfD A VENĮ E 
SPECIJALISTAS 

BUovų, Moterų tr Vyrų Ligų 

!

YaL: ryte nuo II—12; nuo 2—6§ 
po pietų; nuo 7—8:21 vakare. \ 

tNedėMomis: 19 Iki 1. 
_ Telefonas Dresel 2880^ 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto] 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėtomis 
ofisas uždarytas. 

D R . A . L . Y U Š U * 
1900 So. Halsted Str. 

5 Tel. Canal 2118 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas:—2811 W. 63-rd S t S Tel. Prospect 3466 

t; .rixi^7r5rrro^o^Trr&3^rrr5?r^W 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe. 

reina i rankas Dr. Chas. Segal, 
žento Ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai apiaikya 
apžiūrėjimą Ir gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

8149 8b. Morgan S^reot 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki t po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
.Ned. n u o . l t iki 2 po pietų. 

Telefonas TąrdjL 687 

Spring Valley, IU. — Rugp. 
13 d. įvyko visu lietuvių vie
nas apvaikščiosimas pagerbi 
rnui mūsų Tėvynės Lietuvos 
ir išreiškimui padėkos Suv.. 
Vals. uz pripažinimą Lietu
vos de jure. 

Nors iškarto sutarimo dar
bas gana sunkiai ėjo, bet ren
gimo komisijai pasidarbavus 
ir parinkus aukų po vietinius 

'biznierius del išlaidų ir visas 
tada darbas puikiai pavyko. 

Buvo paimtas vietinis benas, 
kuris yra garsingiausias visoj 
čipielinkėj. Paroda prasidėjo 
1:30 p.p. Buvo nešamos Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos. Po 
benui sekė "Uncle S a m " ir 
"Litferty"; paskui baltai pa
sipuošusios merginos, daugu
moj Šv. Onos choro giesini-
ninkės, nešė didelę Amerikos 
vėliava. Lietuvos vėliavų ne
šė daugumoj L. Vytės, lietu
viškuose tautiškuose rūbuose 
apsirėdžiusios. Jaunaiuetfs L. 
Vytės, pasipuošusios lietuviš
komis spalvomis, nešė kitą A-
merikos vėliavų. Buvo ir iška
bų su parašais išreiškiančiais 
4)'vaikšeiojim6; tiksle. Po te* 
v&o", *.4< "v [^ 'd raug i jos , ktt* 
Mų Iššitie'še ' lalmį ilga mlė. 
Dar reikia pažymėti, kad šia
me apvaikšėiojimo dalyvavo 
visos draugijas kiek tikėjų 
yra, be skirtumo. 

Po maršavhnui paroda su
stoja parkuėiuose Valley 
View ir ten programa buvo to
liau tysiama. 

Čionai programą buvo pra
dėta Amerikos ir Lietuvos 
himnais, kuriuos giedojo Šv. 
Onos choras ir jaunamerių L. 
Vyrių choras. Chorus prirengė 
varg. A. P. Stulga. Benas cho-

i 

tams pritarė. Dar reik nepa
miršti , 'kad varg. A. P. Stul
ga parūpino muzikų ir kad 
benas akompanuotų. 

Visųpirmiausiai angliškai 
kalbėjo Rev. Fatlier Abbot, iš 
Peru, St. Bedo kolegijos. Sa
vo aiškia ir moksliška kalba 
Mipažindino susirinkusius su 
Lietuvos istorija, jos praeitimi 
ir dabartinių laikų įvykiais. 

Lietuvių kalboje kalbėjo p. 

demonstrancijos surengimui. 
ITikimės, kad komitetas 

spaudoj paskėfrJs vardus auko
tojų išlaidoms padengti. 

Valio, spring-vallieČiai! 
Dalyvavus. 

SPRINGFIELD, ILL. 

Rugp. 20 <L Sv. Vincento 
parap. svet, Moterų Sąjungos 
56 kp. lajkė priešseiminį su
sirinkimų. Narių atsilankė 
gana daug. Nežiūrint ilgos be
darbės, springfieldietės neat
siliko nuo kitų kuopų, bet 
nutarė siųsti delegate į Sei
mą. Išrinkta į delegates pirm. 
F. Aleksienė. 

Tarp kito ko nutarta sureng
ti spalio mėnesyje, vietinėje 
svet. labai gražų vakarų. 

Laike susirinkimo prie vir-
šminėtos kuopos prisirašė nau
ja narė p. Kazlauskienė. Gerb. 

i 

Kazlauskai yra dideli priete-
liai šios parapijosMr rėmėjai 
prakilnių darbų bei organiza
cijų. 

Springfieldo Sajungietės y-
LT. darbščios, tad galima tikė
tis, kad visos S^riagileKlo 
moterys ir merginos prilvlau-J 
fcyw prie Moterų Są ji ng kt 

Valib; Spririgiieldo Sajun-
fcM**'*! , . i . . . . . . 

V Lyra. 

= 
6 
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"DRAUGO" KNYGYNE GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ, 

J i e y r i 
GERI! 10 
pirk šiuos cigaretus ir 

sučedyk pinigus. 

EAST ST. LOUIS, ILL. 

10c. 

IŠ CICEROS PADANGĖS. 

Cicero, 111. — 27 rugp. Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų Dr-jos 9 skyrius rengia šei
myninį išvažiavimų su dviem 
dovanom: *' bronzalėtų'' ir 
deimantinę špilka, palei Šv. 
Kaz. Vienuolyną. 

Ciceros šeimininkės žada 
visiems vsvečiams pagaminti 
gardžių valgių, netik ciceiie 
ėiams, bet ir chieagiečiams. 

Šv. Antano parapijos drau
gijos sdbrtttdo. Mat parapijos 
bazaras jau ėiapat. Kiekviena 
d įaugi ja turės savo "būdų", 
su savais daiktais. s 

Rengiasi prie manifestacijos. 

Vietiniai lietuviai rengiasi 
prie didelių iškilmių, apvaikš-
čiojimo S. Vals. pripažinimų' 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Tos iškilmės įvyks rugpjūčio 
27 d., prasidės 1 vai. po pietų., 
Vaikštynės, arba paroda pra
si dės# nuo parapijos svetainės 
ir eis į K. Šernausko daržą. 
Lansdowne Parke. Ta vieta y 
ra labai patogi ir visiems ži-

fnoma. Karai prieina prie pat 
f daržo. 

Šioj manifestacijoj bus daug 
garsių kalbėtojų, gražių dainų, 
deklamacijų ir kitokių įvaire
nybių. Bus puikus benas. Da
lyvaus visos draugijos, be 

'skirtumo, kiek tik jų yra E. 
St. Louis. Taipat ir Mactisoi; 
ĮlI.Mjefc dr-ja & J&. dalyvaus 
parodoj! : ; ' ' ; ?'* 

Kviečiami visi lietuviai da
lyvauti šiose svarbiose iškil
mėse, netik vietiniai, bet ir iš 
aplinkinių miestų, k. t. St. 
Louis, Mo., Belleville, Collins-
vilto, 111. ir k. 

Dalyvaukime visi. Parody
kime savo džiaugsmų jog 
didžiausia pasauly res
publika pripažino mū
sų tėvyne pilnai nepriklau
soma. Reikškime užtai padė
kos žodį SuV. Vals. Tai labai 
retos, istorinės iškilmės. Visi 

^dalyvaukime. t 
L. L. Pask. Stot. rast., 

Kaz. Buitkus. 

Anikščiiį Šilelis. Vysk. Ant. Baranausko eilės . . . 
Apaštalystės Maldos Statutas. — Vertė kun. Saurusai-

tis 35c. 
Aureolė. (Oratorija) — M. Gustaitis 15c. 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios. — Vertė J . Gerutis 60c. 
Apie Kristaus Sekimą ' $1.20 
Apie Apšvietę,. — Parašė kun. prof. Bučys 25c. 
Ar Yra Pragaras? — Parašė kun. Pr. Schouppe, vertė 

kun. Pel. Martišius 30c. 
Aušrelė. — Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Pa

rašė Pranas. Kaina 10c. 
Amerikos Dovanos Lietuvoje. — Komedija penkių aktų 

iš naujausių laikų. Parašė. V. K. Kaina 20c. 
Ar Katalikas Gali Būti Socijalistų? 50c. 
Ar Esi Čia Mano Jėzau? — Drama. Parašė, V. K 10c. 
,Ar Yra Dievas. — Vertė K. Giedrutis. Kaina 5c. 
Apmastymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina $3.00 
Atstovas Ralys, Apysaka. — Vertė Nemunas 40c. 
ABC PradžiamokslTs. — Kaina 30c. 
A. Skech of Lithuanian Nation, — Parašė J . Gabrys 10c. 
Botanikos Vadovėlis. — Vertė V. Vilkaitis. — Jame 

telpa 136 piešiniai. Kaina 50c. 
Biblijos f irinėtojai. — Vertė M. M. T. Kaina 10c. 
Blogi Kūdikių Papročiai. — Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas 20c. 
Broliai Pirmyn Tiesos Keliu. — Parašė Uosis 10c. 
Braižinėliai. — Parašė Skrusdė 45c. 
Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas. — Vertė kun. V. 

Kulikauskas 20c. 
Dvasiško Gyvenimo Vadovėlis. — Iš Francuzų kalbos 

vertė k u n / A / ' Sftaftiukynas 75c. 
Duonelaičto rastai. . . . . . . . #* . / .-. $1.00 

* i'r' i * 
Itebijole./— Audeklo apdaniose $1.50 

if DRAUGAS PUBLIS&ING COMPANY * * 
2334 South Oakley Avenue j j Chicago, IUinoiš 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lfetuiron *>«r mušt 

10c Už 100 Auk. 
arba-

1,000 Auk Už $1.00 
Pigesnis kursas siaučiant 

didesnes Asumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

, Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank > 

State Bank — Clearing Honse 
Bank. *. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

"YlT*lYl~n V P ^ ' a v * ' K*1^11^' visokiy Ženkleliu, Guzikuči^, Ant-
A-JIA AJLLi V \u spaudy ir kitokiy Draugystėms reikalingŲ dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jus\? dr-tes vardą. 
S T R U P A S CO-, 9 0 - 9 2 F e r r y S t . N e w a r k , H. J . 

IŠ SPORTO SRITIES, 
LIETUVIŲ SVAIDININKŲ 

SMARKUMAS. 

VAIKŲ DOMEI. 

4 * 1 - . keisų" ant priešinetinio su
sirinkimo. 

Mat kame dalykas. 
6 tl. rugp. Ciceros lietuviai 

V. Rakauskas, " D r a u g o " re-j'turėjo apvaikščiojima, kad 
dakcijos narys. J a kalba vi-.turjnii išreiškus padėkų Suv. 
sieins patiko, nes kalbcjo nuo- j Vals. už pripažinimų Lietuvos 
sekliai su prilyginimais tin- Kspublikos nep-bės. Manifes-
kančiais tai iškilmei, nertžgau-j tacijon buvo kviečiamos visos 
damas nei ki-eno pažiūrų. I draugijos bą skirtumo.. 

WAUKEGAN, ILL. 

Katalikiškos draugijos taiu 
[)iitarė ir dalyvavo, bet Liet. 

Po kalbų visi giesniininkai 
ir publika, benui pritariant, 
nugiedojo Amerikos ir Lietu-f Kareivių Dr-ja nedalyvavo.! 
vos himnus, o programą dar! Mat jų "generolas" palik^.-
toliaus benas tęsė ligi 5 v. v. į raktų kelnėse tfžrakytoj šėpoj 
Publika dar pasilikusi klausė-j (suprask uniformoj) ir tokiu 
si beno ir stiprinos šaltakoše ir į būdu visa draugija negalėjusi 
kitais minkštais gėrimais, nes' dalyvauti. 

Šv. Antano Dr-jos nariams. 

Liet. Kareivių l)r-ja atidėjo] Šv. Antano Dr-ja savo susi 
rinkime laikytame rugp. 20 d. 
i utarė iškilmingai dalyvauti 
Šv, Baltramiejaus jiarapijo 
apvaikščiojimte paminėjant 23 
metų gyvavimo sukaktuves. 
Taipat iš iždo paskyrė $25.00 
dovanų parapijai. 

Visi nariai susirinkite rugį). 
27 d.., 1:30 vai. po pietų, į 
Lietuvių svet., o iš ten eisime 
į parapijos iškilmes. 

Valdyba. 

rengimo komisija buvo paren-j R u g p j . 20, Liet. Kar. Dr-ja ^ T r u g į l , 2 v a i po"pieLPa 
gus. ten piknikėl], del padą- j hjįkė4 mėnesinį susirinkimą, silinkšminimas ivvks lfrbai r>« 
rymo kiek pelno išlaide pa
dengimui. 

Komitetas susidėjo iŠ šių 
asmenų: S. Evanauskas, K. 
Stankevičius ir P. StulČius. 
kurie nemažai pasidarbavo 

SHEBOYGAN, WIS. 

Rengia pasilinksminimų. 

L. L. Pask. Stotis ir Auk-
so-sida'bro komitetas rengia 
nepaprastų pasilinksminimų 

KAM KENTĖTI? 
Reumatizmo, neuralgijos ir raumenij 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

* PAIN-EXPELLER & 
VaLbažoskKs ofeeg S. V. Pat. Ofise. 

Žiūrėk,, kad į^aturh tikrajj-garsujį yer 
daugiau kaip 30 metų. 

pp^\alank, kad tarytu Ikaro (Anchor) 
YafcdmženkiĮ.' 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ silinkšminimas jvyks labai pa-
Nariai susirinkę pradėjo t y r i - j , t o g i o j v i e t o j > National Hali. 
nėti, kodėl Dr-ja nedalyvavo 
tautinėse iškilmėse. Gan 
smarkiai susiginčyta. 

Bet "kuproti Čaliukai" pa
jutę kad jiems šiame sus-me 
,bus gerai patašytos kupros, 
(tai jie neatėjo. 

Todėl Dr-ja negalėdama prie 
išvados pneiti ir surasti tau
tos prasižengėlį atidėjo ta 
reikalų ant prie - duetinio 
nnkitiju. 

Žemaitis, 

f Šalia svetainės yra didelis 
"gražus sodas. 

Kviečiami atsilankyti visi 
l ietuviai ir lietuvės. Galėsite 
Hrksmai laikų praleisti. Muzi 
ka bus lietuviška. 

Kviečia visus 
Rengėjai. 

Sheboygan, Wisc. — Jau ke
lios savaitės praslinko ir nie
ko negirdėti apie lietuvių pa
rapijos svaidininkus* Trumpai 
sakant, lietuviai svetimtau
čius sumuša. Iš 10 lošimų, 2 
pralošė ir tas jau senai atsiti
ko. 

Sekmadieny, rugpjūčio 20 d 
stojo į rungtynes su northsi 
dfečiais ir vėl išlaimėjo. Lie
tuviai padarė 8 punktus, nortl 
sidiečiai gi 6 punktus. >(uo pra 
džios iki šiai dienai lietuviai 
pirmų lygtyje vietų tržėmė ir 
laikys, dėlto kad jau negali
mas daiktas juos atstumti iš 
pirmos vietos. 

jMums dabar rupi kad tiktai 
tas lygos surašąs pasibaigtų 
ir kad mes galėtume stoti į 
rungtynes su stipresniais "£ea-
mais ' \ 

-Ateinantį sekmadienį 27 d. 
stosime su southsidiečiais, Sv. 
Petro parapija, 3. vai. po pie
tų.. Visi į Oreenvdale. 

Tėmijantis. 

Mokytojas užklausė ""bęibos, 
kada Vytautas mirė? x 

— Ui. a.s nežiTic, knd įfe sir 

Joskis susitaupęs kiek pini
gų grįžo- Europon. Su savim 
Vežėsi $200 vertės ' laikrodį. 
Kelionėj laivas pradėjo skęsti. 
Žydelis matydamas, kad neiš-
sigelbės, bandė savo laikrodi 
parduoti bent už $1.50. 

— Ar žinai skirtumų tarp 
kapitalo ir darbo? 

— Ne. . . • 
-— Na, jei as paskolinčiau tau 

25 dolerius, lai butų kapitalas. 
Jei norėčiau juo< atgauti, tai 
butu darbą*3. 

Jei nori išmokti tarnauti 
prie Šv. Mišių, tai nusipirk 
"Vadovėlį" kaip išmokti dai
liai Mišioms tarnauti. Parū
pinta Seno Bažnyčios Tarno. 
Kaina tik 5c. 

Nusipirk "Vaikų Knygelė ' . 
Joje yra labai gražių pasa
kaičių ir spalvuotų paveiksle 
lių* Vaikams šį knygutė labai 
tinkama. Kaina 15c. 

"Draugas" Pub. Co. 
2332 So. Oakley Ave. 

Chicago, 111. 

[ Te le fonu Tardta l l t S # 

STANLEY P 
MAŽEIKA 

GRABORfTJS m j 
Balsam notoia* 

Tartų automo
bilius Tisokiems 
reikalam*. Kalnai 
pritinamos. 

3319 Aubum 
Ave. ChicagoJ 

NHMNH 

I V. W. RUTKAUSKAS ] 
g ADVOKATAS i 
= Ofisas DidmicstyJ: 
| 29 South La Salle Street | 
p Kambaris SSO 

Telefonas: Central €S9t 

| Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
p iel'efonas: Tardą 4681 
l̂ MMIiltoiiliimiiidoiiimtiinnij 

: -

I 1289 
HAftOLpO.JTULKS 

ADVOKATĄ* 
Vedai bylas visuose, tylamuo

se. Egzamirruoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1611 — 1612 
155 No. Clark St. Cliicago. i 

Kalbama l i e tuv i ška i . 
VAL.: » ryte iki 9 vakare 

I 

f Tel. Randoliib 475» ^ ™ 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiostyle 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

16 Kootli La Salle Stroet 
Room 1201 

Valandos; 6 ryto lkl i po pietų Į 
^Naniu te l . Hyde Park 11§6 

P R A N E Š I M A S 
DR. P. ŽILVITIS 

Parkelė savo ofisą po num. 
3241 — 43 So. Halsted Street 

Naujame Jueiaus Rcst. 2 lubų'. 
Priima Ligonius nuo 9-12 A. SI. 

6-8 P. M. 
Tel. Boulevard 717t ' 
Rezidencijas TcL Falrfaji 5574 

Tfel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, 111. 
i u i • ' i 

• V • • j • ' ^ 

|| Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
10821 So. Miehigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—3 po 
TcL Pullmaii 3213. Chicago, IU. 
piet ir 7^-9 vakare. 

= 

i 
Dr. I. E. MAKARAS 

Lletuvys Gydytojos ir Cliirurgas 
10^00 S. Michigan Avenue 
Telef. Pullman 342 ir 349 

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

? J. f. WAITCHES ? 

L a w y e r 
LBETUVIS ADVOKATAS 

Dien.: R. 511-127 N. Dearborn 
Street Tel. Dearborn 6096 
A'akarais: 10736 S. AVabash Avc. 
Roseland Tel Pullman 6377 

Valentine Dresmaking 
College 

S 240 7 W. Madison Street 

137 Mokyklos Suv. ValsUjoae, 
| \ Moko Siuvimo, Patternų kir-
(įplmo, Designiog bizniui tr na-
1 Imama Vietos duodama dykai. 
| (Diplomai. Mokslas lengvais at-
i įmokėjiinala. Klesos dienomis ir 
i 'vakarais. Reikalaukit korgalėa. 
IJret Seelei 1643 
< 
» ® a » 

SARA PATEK, frtrau* 
ta«v6aa*aaaaaa«a%aaa6au 

S 8 - - - - - - - - . , » • • . , - . j 
I Tel. Lafayette 4223 

P L U M B 1 N G 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeiiausla. 

M. YtJBtLA 
8228 W. 

^ j * • • • T H r — - — - • 

S f l * 6 6 ; i 6 i 8 » e 8 « e » » i « • • — «»««» 

{Telefonas Ganai 5395 

JOHN G. MEZUISKIS 
Generalis Kontraktoriui, staty
tojas ir senų namų taisytoja*. J 
2S3o S. Oakley Ave., Ohicafc© 

Arti 23 fiio Place. 
į į t m M - T i »<»<» » . l 

iiiiiuiiiiiimiiiiminiiiiiiiuiiiHiniiP' 
S. D. LACHAWICZ § 
LULTLVIS GRABOBIUS 

Patarnauja laidotuvėsa kųopl- S J 
iausia. Reikale & e l j » « atfeHaS-S1 

o mano darbtf basiU s i j a - a 
Įedlntt. 
1814 W. 9JM PL CUtmro. DL= 

Telefonai Oanal 1271—-9Į99> 
ĮfaSi!*f!^g;!^::!!!:?!!!BlWBWpy^ 

SAVIEJI REMSITE SAVAS 
Į f e t A I t J A S -

http://nuo.lt


^4 

P RA g 
1 1 ' M ' 

Penltadififil*, B * g # % 1922 
—55 !BB5?5SK=r=C 

giiiimiiiiiiiiiiiir^iiiiiiiiiiiif^iiiiiiiiiiiraiiiJiniiiimiiiiiiiiiHimiiiiiiiiiiii^ bet pirm marguosiant, komite- ŠV. JURGIO PARAPIJOS 

PADIDINAMA ANGLIMS 
KAINA. 

! pasidarė galą nusišaud 
'lietuvio skulptorius \7adas 
• Cndaras. 

Illinois valstijos kasyklų o-
peratoriai pakėlė anglims kai
ną nuo $1.2.") iki $2.50. Del to 
ateinančią žiemą bus sunku į-
pirkti anglis. 

,Tas kainos pakėlimas reiš-
kia tonai. Taigi jei p'ennai an 
glių tonai vartotojas mokėjo 
*S.fH), tai šįmet reikės jau 
$11.00 arba ir daugiau už Ill
inois anglis. 

Tokia kaina Chicągbje. Bet 
kitur Illinois anglys kur kas 
bus brangesnės. 

JUK DEMONSTRACIJA. 

• | tai tik bėginėja varinėdami 
s ; žmones stoti į eiles, kad padą 

rius didesnį skaičių. Ir šiaip 

^fllliliiiiiiiL^ HHiniiiiiL^jiiuiMiiiiaiiiiuiiiiik^iiiiiiiiiiiiLTjiniiiiiiiiit^jiiii>l j s t o v m t i e J 1 ei l^se tik šaukia: 
glitą, į glitą, bus daugiaus. 
Taigi maniau sau: gal ir pri

pildys bent pusę tos svetainės, 
jei iš kiekvienos kolonijos po 
tiek atmaršuos, tečiaus apsi-
vyliau. Nubėgęs pirmiausia 
radau tuščią svetainę ir kaip 
suėjo nuo Bridgeporto ^mi
nia", nei pusės svetainės ne-
pripildė. Klausiu kitą, ar jau 
daugiaus ir nebeateis, atsakė 
kad tai viskas ką buvo ant 
Bridgeporto susirinkę. Tai ir 
pamaniau sau: tai bent cici-
likų su sandarokais demons-
traneija. 

T. 

DARBUOTĖ. 

Bridgepcrtas. — Sulaukus 
sekmadienio ryto, t. y. 29 
rugp. buvo galima nujausti ir 
regėti ką tokio nepaprasto. 
Žmonės mat v t bruzda. Bet 
man daugiausia rūpėjo matyt, 
kur tie žmonės taip rengiasi 
ir prie katros demonstracijos 
dėsis. 

Tiksliai nuėjau ant 33-eios 
ir Emerald Ave. ir laukiu kas 
eia darysis, kaip tie socialis
tai su sandarokais demons
truos. A'ienas žmogelis atsis-
tojęs vėliavukes pardavinėja. 

Vakar du plėšikai arti Cent - j M a n a t r o d * l?% nusiminęs, 
ral Manufacturing District j P a s k i a u s ^ a u ^ a u s DUI™ s»s-
bankos, 35 gatvėje, mėgino I toJ°< i r a* t e n blausaus, o 
apiplėšti tos bankos pasiun
tė ja. 

Tečiaus plėšikams išanksto 
buvo pataisyti spąstai. Kaip | 
tik pasiuntėjas su tuščiu krep
šiu išėjo iš bankos, plėšikai 
jmolėsi ant jo, bet tuo pačiu 

Brid^eportas. — Bugp. 22 
d., 8 vai. vak. įvyko skaitlin
gas ,Šv. Jurgio parapijos su 
sirinkimas. f 
Susirinkimui vadovavo gerb. | 

kleb. kuiu M. U Krušas. Jis į 

> . ' 
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DU PLĖŠIKAI PAKLIUVO. 

1 žmonės tik eina ir eina iš vi
sų pusių linkui Šv. Jurgio 
bažnvčios. Vienas iš būrio ir 
sako: "Turbūt ten prasidės 
apvaikščiojimas, nes visi ten 
eina". Kitas iš tarpo pradėjo 
aiškinti, kad tai ten esą be-

momentu detektivai sučiupo a- j P*1**'™, kolonijos apv., į Mc-
budu ponu. ! K i n l e y parką. O trečias aima-

Nepaskelbta jų pavardės, į jodamas išsitarė: "Bet, vyru-

N.ORTH SIDĖS ŽINELfcS. 

Gražiai apvaikščiojo 20 d. 

rugpjūčio. 
1 — Northsidiečiai katalikai 
tinkamai apvaikščiojo Lietu
vos pripažinimo' dieną. Iš ryto 
įvyko padėkonės pamaldos. 
Sumą laikė ir gražų pamokslą 
pasakė svečias kun. Pr. Juras. 
'Jis irgi suteikė (Palaiminimą. | 
Po to choras, varpams gau-' 

nes norima iš jų patirti dau
giau žinių apie plėtimus. 

čiai, kas bus su mūsų apvaikš-
čiojimn, kad visi ten eina. Juk 
mūsų tokia svetainė paimta — 

NUPIRKO KLIUBO BUTĄ. ! k a d b e n t t l l k s t a n t i įmonių ga
lėtume sutraukti". 

ūžiant, atgiedojo "Te Deum^i0 e 

pranešė, jog šį metą parapijoj 
skolų yra atmokėta $2,000.00. 

*Šis susirinkimas buvo šauktas 
prisirengimui prie bazaro, ku
ris prasidės 27 d. rugp. ir bus 
kiekvieną trečiadienį ir sek 
madienį iki 1 d. spalio. Todėl 
šiame susirinkime buvo ren-

fkami bazarui darbininkai. 
Šios draugijos užsiregis
travo ir pranešė jog 
jos turi išrinkusios darbinin
kus dirbti bazare: 

Šv. Onos, Šv. Petronėlės, 
Rožančiavos, Nek. Pr. P-lės 
Šv. Merg., Alumnai, L. Vyčių 
16-ta kp., Šv. Aloizo Jauni
kaičių ir Visų Šventų kuri yra 
išrinkusi darbininkus ir $10.00 
paaukojusi Šv. Jurgio par. ba 
zarui* 

Šį metą bazaras bus žymiai 
skirtingas nuo pereitų metų, 
"nes bus visokių naudingų daik 
tų: aluminumo ir sidabrinu ir 
tokių daiktų kurie žiemos lai
ke apsaugoja žmones nuo šal-

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJA TINKAMIAUSIA 
MOKYKLA LIETUVAITĖMS. 

Mokinama pradinės, vidurinės, komercijos ir aukštosios mokyklos kursų mokslai. 
Taipgi mokinama virimo ir naminės ruošos kursai, piešimo, dainavimo, piano, smuiko, 
mandalino ir kitos muzikos. 

Mokinimas prasidės Rugsėjo 5-tą. Norintieji platesnio paaiškinimo kreipkitės prie 
, • , , - , ^ r AKADEMIJOS VEDĖJOS 

2601 West Marąuette Road, Chicago. Illinois. 

i 

laudamus*'. Gi po pietų beveik 
visi dalyvavo parodavime AJc-
Kinley Parke. Gaila, kad 
nortliskliečiai nemaršavo iš 
čia j McKinley Parką, nes di
delis skaičius maršavo su AVest 
Side kolonija. 

— Nortb Side "pažangie-
. Šv. Elzbietos kataliku para
pija, 41 gat. ir Micbigan ave., t e d Sat-> nagi, tik laukia bu-
nupirko sale parapijos savas- , i a i žmonių stovinčių. Mat 
čių stovintį žinomą Swift k l iu-1 , a l l k i a martuojant į McKinley 
bo butą. Bus įtaisytas ten j P a r k a - ^trukus, pro žmonių 
socialis centras jaunimui i r i a k i s PraėJ° d r J a "Valančiaus 

Paėjus toliaus, linkiu Hals-jčiaiM įsikibę į socialistų uode-

suaugusiems, sako parapijos 
klebonas kun. McGarthv. 

Butas vra ketiniu aukštu. 
Jame vra keletas saliu. Už-
mokėta 100 tūkstančiu doleriu. 

IŠGELBĖTA ŠEŠI. 

Iš kilusio namuose, 1357 X. 
Paulina st., gaisro gaisriniu 
kai išgelbėgo 6 suaugusius ir 
Vaikus. 

GRĄŽINTAS PAVOGTAS 
ŽIEDAS. 

Pirm 17-os metų nuo Mrs. 
i- ilteraft, Oak Park, pavogtas 
brangus deimantinis žiedas.' 

Tomis dienomis jai paštą 
y.iclas sugrąžintas. Nešima 
nei kas pavogė, nei kas grą
žino. 

IEŠKOMI MANDAGUS 
PLĖŠIKAI. 

Vyskupo' ir nuėjo pas socia
listus ir sandarokus; o žmo
nės, lyg nustebinti, tik žiuri į 
praeinančius ir klausia vienas 
kito: "O kur jie eina?" Ir 
vargšai nutraukę į pažymėtą 
vietą" negalėjo sustoti, mat 
visa kol. eisena turėjo pe 
reiti skersai Emerald, užtat 
jiems prisiėjo kiuksoti šalyje 
apie pusvalandį iki praėjo. 
Argi ne gėda tokiai draugijai 
užimti atskalunės vietą? 

Numarsavus visai kolonijai, 
laukiu kas čia beliks tiems at-
skalunams. Xagi dar atmarša-
vo trys draugijos, dvi moterų 
ir viena vyrų. Bet iš moterų 
draugijų buvo labai juokinga, 
rodos lyg taip visos sutaru-

gą nudūmė pas juodukus aps
kelbti, kad ir jie dar nepripa

žįstą Amerikos pripažintos 
Lietuvos. Ypač čionaitinių 
"pažangiečių" vadų šlykštus 
šmeižtai "Naujienose* • ant ka
talikų veikėjų, lai būna pamo-| 
kinimu, kad su tokiais "pa
žangiečiais", kuriems rupi 
pagieža ir neapykanta bei me
las, neverta nieko bendro tu
rėti. Nes žmogus praradęs ti
kybą nebetenka doros, o nete
kęs doros tampa žeiųesnks už 
gyvulį. Gi su žemesniu už gy
vulį nebegalima gauti rodos. 

nius kursus. Graži mintis. 
Mokslas reikalingas visiems, 
o ypatingai jaunimui. 

Žvalgaitis. 

PRANEŠIMAI. 
. 

$ 
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r 
Įžangos į bazarą nebus. To-Į 

%del visi rengkimės prie šv. 
Jurgio par. bazaro. 

Vytė. 
— _ 

WEST BAIDĖS TRUPINIAI. 
i mas. 
i 

West Saidės visos motery.? 
tariasi ateiti į vyrų rengia
mąją vakarienę ir patirti ką 
vyrai gali padaryti be mote
rų. Mat West Saidės vyrai vie
nui vieni rengia vakarienę 
rugsėjo 10 4*, Aušros Vartų 
par. svet. 

West Side. — Penktadieny, 
rugp. (August) 25 d., 8 vai. 
vakare, Aušros Vartų par. mo 

į'kykloje ant antrų lubų įvyks 
West Saidės kolonijos demon
stracijos 
visų draugijų 

[darbuotojų, 
prie demom 

Važiuojantiems į Lietuvą 
Perkeliame Pinigus 

i 

DOLERIAIS 
/ 

• 

jLietuvos jDankus. 
-

II 

Viet. komitetas. 

Cicero, 111., — Rugp. 27 d. 
14 vai. po pietų Šv. Antano par. 
'mokyklos 8 kambary, įvyks 
Kat. Federacijos 12 skyriaus 
svarbus susirinkimas. Visų 
draugijų ir kuopų atstovai y-
'ra kviečiauii atsilankytu Ir 

rt . .. į . ".*• , . ., f kurie turite paėmę tikietus K. Socialistai ir li^&ralai vaik- v į* 
Federacijos pikniko, malone šėioja nosis pakabinę ir gai

liomis krokadilio ašaromis ver 
kia, kad mažai tegalėjo su
traukti publikos prie juodu
kų. Tai, sako, kalti tie šel
miai "klerikalai".. 

Iš West Saidės nemažas bu-
rys mergaičių ir berniukų 
šiais metais baigusių Aušros 
Vartų par. mokyklą žada stoti 

Parapijos bazaras. 

Kiek patėmijau, ir šiais 
metais parapijonai visu urmu i į aukštesnę mokyklą. Bravo! 

: _ _ : *_ .• i i - i i I ? _ A ? _ • ~x ; — s 

nemažai siuvinių prisiuvo. Vy-
sios. Beveik kiekviena mote-frai galvoja apie naujus gei-

Policija ieško dviejų jaunų 
mandagių plėšikų, kurie api
plėšę žmones šiems mandagiai 
pad< ko.ja ir pasišalino. 

NUSIŠOVĖ SKULPTORIUS. 

Cbicagoje Dailės institute 

ris vedėsi po vieną ar du virk 
kučiu; galbūt dėlto kad atro
dytų didelė draugija. Pas-
kiaus atvažiavo trokelis su 
'' Lietuvos Motenj Apšvietos 
Dr-ja". 

Bet aš vis laukiau, kur tas 
visas štabas, kur tos "sainės" 
kurios, turi viso to apvaikš-
čiojimo reikšmę perstatyti, y-
pač svetimtaučiams. 

[Pagaliaus pribuvęs kitas be-
nas praėjo rengtis maršuoti i 
7-th InL Regiment Armory, 

PRANEŠIMAS VVESTSAID1EČIAMS. 
Pranešu Westsaidiečiams kad persikėliau į kitą vietą 
po šiuo antrašu: §252 W. 22nd STREET. 

Kviečiu, visus atsilankyti į mūsų KR AUTU V?. 
Męs užlaikome vyrišku ir moteriškų drapanų. Taipgi 
siuvame naujas, taisome ir prosiname senas vyriškas 
drapanas. 

W. I V A N A U S K A S , 
2252 W. 22nd STREET, CHICAGO, ILL. 

rengiasi prie parapijos bazaro, 
kuris prasidės nedėlioj, 3 rug
sėjo (Sept.) ir tęsis per 14 die
nų. Marijos Vaikų Dr-jėlė jau 

mius, o moterys ir merginos 
renka daiktus. Sorė jau tešlą 
maišo beigeliams, o Ickus nau
ją maišą siuva kromeliui. Ne
mažai rūpesčio turi ir iš Kros
nos dziukas. Nepardavęs avino 
parapijos piknike, šeria ir ru-
'pinasi, kad butų riebus baza
rui. Galvoja ir suka ūsus, kad 
daugiau auksinų už jj gavus ir 
kad kartais Ickis jo neprigau-
tų. Kai girdėjau, visų draugijų 
atstovų ir parapijos komitetų 
susirinkimas bus penktadieny, 

'rugp. 25, vakare. Tikimasi bua 
skaitlingas. 

Dziukas. 
) 

PRANEŠIMAS. 
Pranešame, apielinkės Lie

tuviams, kad Dienraštį * 'Drau
gą" galima gauti nusipirkti 
pas 

BALZEKAS BROS. 
Krautuvėje 

6010 So. Kedzie Avenue 
Chicago, UI. 

kad mūsų lietuviai stengiasi 
pasiekti augštesnį mokslą. 

Rugp. 20 d. bendroje koloni
jų demonstracijoje westsaidie-
ciai pasirodė kuopuikiaušiai. 
VTest Saidės kolonijos buvo 
trys flotai. Vienas Aušros 
Vartų par. mokyklos vaikų, 
kurį parengė gerb. Seserys 
Kazimierietės. Kiti du flotai 
buvo parengti L, Vyčių 24-tos 
kp. ir Aušros Vartų par. cho
ro. West Saidės flotais visi 
gėrėjosi. 

Demonstracijoje gražiais 
parodais ypatingai atsižymėjo 
Aušros Vartų Mot. ir Merg. 
Dr-ja kuriai vadovauja p. D. 
Gasparkienė kp, pirmininkė. 
Ištikrųjų, ji daug triūso ir 
darbo įdėjo iki sutaisė kos-
tumus, Taipgi labai gražiai 
pasirodė Mot. Są-gos 55 kuo
pa. Uniformų sutaisymui rū
pinosi kuop. pirm. E. Laba
nauskienė ir p. Stakėniėnė. Čia 
taipgi daug darbo ir energijos 
įdėta. "Taigi garbė mūsų vei
kėjoms. 

kitę atnešti į susirinkimą. 
Valdyba. 

n • 

Norėdami informacijų kreipkities į 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO 

SKYRIŲ 

2334 South Oakley Avenue, 

Chicago. 111. 
-

• 

¥ 
< i i 
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R. J. B I S C H 0 F F' 0 
CREDITORIAMS. 

Šiuomi pranešame kad teis
mas išklausinėjimams kuris 
turėjo įvykti pereitą penkta-
lienį atidėtas iki Spalio 16 d. 

1922. Tie kurie dar neatmai-

Beverly mus . uainna pnv 
žiuoti So. Ashland Ave. karais. 
Karai toliau neina. Labai len
gva atrasti. Išvažiavimas į-
vyks 27 d. rugpjūčio. iPrasidės 
10 vai. ryte. Bus visokių žais-

Kviečia komitetas. 

JANAUSKAS & KLIKUNAS 
REAL ESTATE BROKERS 

Perkame ir parduodame na
mus ir farmas. Apsaugojame 
nuo ugnies namus ir rakandus 
geriausios apsaugos Kompani
jos. Siunčiame pinigus į Lietu
vą pigiai ir greitai. 
2259 WEST 22-nd STREET, 
P.hone Ganai 1295, Chicago. 

GELŽRELIO TIKIETC BROKERIS 
Ekskursijinlai tikietai perkami par
duodami ir mainomi, žemos kainos 
LYONS IilCENSEU TICKET OFFICE 

visi dirbti sykiu su savo kom
panija ir mėginti atgauti sa
vo pinigus. Kurie neišmainys 
savo notų gaus 5c. ant dolerio 
nuo Trustee'sų taip kaip skai
tėt laikraščiuose. 

Direktoriai bus išrinkti iš 
tų, kurie atmainys savo notas 
ir tiktie turės teisę rinkti di
rektorius kurie bus atmainė 
savo notas. 

Creditorių komiteto ofisas 
randasi ant: 

4922 So. Ashland Avenue 
Atdaras nuo 9 iki 9 kasdieną 

R. J. Bischoff o 
~_̂  Creditorių Komitetas 

NEGIRDĖTAS BARGENAS. 

REIKALINGA APYSENĖ 
MOTERIS del prižiursimo 
namų. Kreipkitės' 

4254 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 3439 

L. Vyčių 24 kuopa ateinantį 
rudenį mano atidaryti vakari-

24 lotai. Vienoj krūvoj parsiduoda už 
_ du tūkstančiu dolerių. Penkis šimtus 

811 8. Clark St. Tel. Oarrison 8978 \ dolerių jmokėti. Likusius ant ilgo lai
ko. Vanduo, elektriką ir gesas. Gat
vės ištaisytos. Nepraleiskite šito bar-
geno. Kitą. tok} negausite. 

Du akeriu ir pusė žemės ant 48 
stryto. Už du tūkstančiu ir penkias 
dešimt doberių. Visi įtaisymai yra pa
daryti. Septyni šimtai dolerių jmo-
kėt, likusius ant Ilgo laiko. 

80 akerių netoli Chicagos ir netoli 
leikos, gyvuliai ir mašinos, budinkos 
ir javai, miškas ir sodnas. Parduosi
me už pusę prekės arba mainysime 
ant Chicagos namo. 

Penki akerai žemės Chicagoje ant 
didžiausio kryškelio. Gražioj vietoj, 
medžiais apaugus, puiki vieta del 
gyvenimo arba del biznios kaipo Roąd 
House, Hotelio ir t. t. Viskas tas 
parsiduoda už penkis tūkstančius do
lerių. Penkiolika šimtų dolerių įmo
kėti o kitus ant lengvo išmokėjimo. 
Ir paskolysime pinigų ant budinkų 
budavojimo. Nepraleiskite šios prigos 

Norėdamas dažinoti tolesnės refor
macijas, kreipkitės 

FIRST NATIONAL. REALTY 
OOMPANY 

5133 So. Halsted Street 
Roul. 8677 P. BORNELKA 

PAIEŠKAU giminaičių Petro ir 
Motiejaus Aukštolių gimusių Pučkar-
nių sodž. Valktnykų parapijos Tra
kų apskričio, o Simonas Aukštolis 
paieško savo švogerio Juozapo Do
bilaičio. 

Praneškite šiuo antrašu: 
GABRLEIi GIRDZUSH, 

4321 So. Campbell Ave. 
Chicago, 111. 

REIKALINGA patyrusių 
darbininkų prie medinių darbų 
truck'ams bus'ams ir pataisyti auto
mobilių medinių dalių. Darbas ant 
visados, užmokestis gera .Atsišauki
te, Phone 647 

KASTORY MFG. CO. 
La Grange. 111. 

REIKALINGI VYRAI 
prie vaisių. Kreipkitės kasdiena 3 
vai. išryto išskyrus sekmadlenyj. 
GRAHAM & MORTON LINE 
Wabash Ave. & So. Water St. 

Chicago. IU. 
I—i 1 

REIKALINGA 50 MERGINŲ 
Del lengvaus fabriko. Darbas nuo 

Štukio, mokestis gera, 
AMERICAN INS. WIRE A CABLE 

CO. 
J54 West 21-st Street 

Chicago, IU. 

REIKALINGI AGENTAI 
Geras uždarbis, patyrimas nereika
lingas. Pardavinėti namus, lotus. Ir 
farmas. Turi turėti savo mašiną. 

Šaukitės į 
FIRST NATIONAL REALTY 

COMPANY 
5133 So. Halstcd Street 

Chicago, IU. 

PARSIDUODA 
(Restaurant) valgykla West-Side 

tarp lietuvių gera vieta, gera proga 
del lietuvio. 

JUSTIN MACKTEYVICH, 
2342 So, Iieavitt St. Chicago, DJ. 

Piione tanai 1678 

PARSIDUODA medinis na-
mas su 2J/į> lotu yra visi geri į-
taisymai, elektra, maudynės ir 
didelis garetdžius. Parsiduoda 
pigiai ir trumpu laiku nes sa-
vinininkas išvažiuoja į Lietu
vą. Namas randasi: 

1520 So. 51-st. Court 
Cicero, IU. 

ANT PARDAVIMO saliunas labai 
^erol. vietoj ;ant Bridgeporto. Vi-
sofra^Ntutų apgyventoj vietoj, ir biz
nis geistf išdirbta. Vienas saliunas ant 
keturių* kampų del reikalingo žmo
gaus. Nepraleiskite progos. Atsi
šaukite šiuo antrašu: 

2956 Emerald Ave. 

ANT PARDAVIMO medinis 
namas Brighton Park 'e 4 kam
barių, krautuvė ir garadžius. 
Noriu parduoti trumpu laiku. 
Atsišaukite šiuo antrašu: 

3956 So. Rockwell Str. 

PARSIDUODA 
Saldainių ir Ioe — Cream'o 
krautuvė. Skersai lietuviškos 
bažnyčios Brighton Parke. 

4409 So. Fairfield Ave. 
Chicago, UI. 
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