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ŠVENTOJO VARDO DR-JA 
CHIGAGOJE. 

KAMPANIJA UŽ DIDESNĮ 
SKAIČIŲ NARIŲ. . 

Visus norima patraukti 
draugi jon. 

Ką Dabar Pradės Anglija? 
FRANCUOS ATSAKYMAS NEPATENKINA 

A N G L I J O S 

PREZID, HARDINGAS 
EINA SYEIKYN. 

C H I G A G O J E , 

NĖRA VILTIES BENDRAI VEIKTI SU FRANCIJA 

CHICAflO, 111. — C'hioaRos 
Arkivyskupijos Katalikų V-
ui ja. kurios auksinusiuoju 
vailu yra pats Arkivyskupas, 
•ci dvasiniu direktorium pavy-
s 

1 ON'DONAS, rusp. 3. — su jąja susitaikinti kontribu-
Premieras Bald\vin vakar ka- eijos ir Rubro okupuotės kla-
I b j o parlamente. Ci u/sic-' ilsimais norą vilties. 
:uų reikah) sekretorius lordas I Tolinus ir tas ir kitas iš-
( unon - lordu bute. Abu-j naujo nupasakojo Anglijos į ^ J ^ į k a d SpocialiS 

du kalbėjo apie Francijos ir vyriausybės nusistatymų tais L ^ pritaikintu greiti 

3. 

kunis Hoban, pakėlė kampa-Į-., , 
1 ' ' iM'lmjos atsakvmus Anglijai klausiniais. Pazvmejo, kad 

niją, kad čia visus katalikus 
vyrus patraukti Šventojo Vardo Draugi jon. 

Rugpiučio 5 diena skirtai 
tos Draugijos kampanijai. Ta 
diena specialiai pavadinta 
Šventojo Vardo Sekmadienis. 

kontribucijos ir Ruhro oku- tais klausiniais Anglija vei-
pnotės reikalais. kia išvien su Italija. Pažy-

Al.u,l,v aiškino, kad F r a n c i - ! n " > ; k a < 1 F r a"<' i i f» s « • » * « • 
atsakymai i p i n * , , o l i , i k f t s t , l m i a P r a R n i * 

..•\ hutui an 
jos ir Belgijos 
Anglijos nota nei menkiausia 
daiktu negali patenkinti An-

Ta diena kiekvienoj bažnyčioj' F 1 * * "*l k ° k i t ° ' n o i p a s a n " 
" lio. p* r kiekvienas Mišias kunigai 

kalbės šventojo Vardo Drau
gijos reikalais. Žmonėms bus 
padalinti lapeliai, su kuriais 
kiekvienas sutaupęs parapijo-
nas bus kviečiamas užsiregis
truoti, kad Įstojus minėton 
Draugi jon. 

Šiandie Šventojo Vanioj 

Anglija sustatė Vokietijai 
natą. Norėjo, kad Francija 
tą nota patvirtintų arba pa
duot.i motvvu. delko su kai 
kuriais posmais nesutinka. 

Tuo tarpu Francija su Bel
gija savo atsakymuose tos no
tos visai nei nemini. Vietoje 

Draugija Cbieagojc ir apylin- Į atsakymo į Anglijos paduotus 
kvse skaito jau suvirs 100,000 klausinius, Francija su Bel-
narių. Norima jon patrauk
ti dar nors 100,0<X). 

Cbicagos Arkivyskupijos ra su Anglijos nota. 

gija Anglijai paduoda klausi
mus, neturinėius nieko bend-

tin ne viena Vokietiją, bet vi
są Europą. , 

l Lordas Curaon tarp kitko 
nurodė dar ir medžiagines 
Anglijos ir Francijos padėtis. 
Sakė, kad Francijos gyven
tojai neužtektinai apdėti 1110-
kestimis, ji turi mažiau skolų 

!•už Angliją ir jos kiekvienam 
gyventojui taksu išpuola mo
kėti tik pusė to, kiek moka 

! Angljjos gyventojas, Be to, 
Francija turi pilnai atgaivi
nusi savo prekybą. 

Anglijos valdžia dar neiš-
snrendė. ka ji toliaus darvs. 
Tik reikalaus Francijos, kad 

SAN FRANCISCO, Cal., r. 
Iš skelbiamų biuletinij 

pasirodo, kad Frez. Ilardin-
gas eina sveikyn. Bet užims 
laiko pilnai pasveikti, kad jis 
galėtu traukiniu gryžti Wa-
shingtonan. 

Apie gryžimą \Vashingto-
nan, kaip pranešta, rimtai ta
riamasi. Norima taip pa-

is trauki-
pritaiKintu greitumu va

žiuotų, gi naktimis stovėtu. 
ikonai uždrausta ant mies

to skrajoti lakūnams, kaip il
gai nepasveiks prezidentas. 

NAMAMS STATYTI ME
DŽIAGOS KLAUSIMAS. 

Chicagos majoras parėdė 
miesto advokatui surinkti ži
nių, delko Chicagoje yra taip 

Žinios iš Lietuvos 
ĮDOMUS RADINYS. Svarbiausias kultūros židi-

nys — gimnazija; iki šiol vei-
Žemaičių Kapitulos namus* kė 6 klas., o nuo rudens ar-

(Kaunas, Didžioji Vilniaus g- į sidaro 7-oji klas. Nors turi 
vė) betaisant tarpulubyje ra-

CR0WDEE APLEIDO 
KUBOS SALĄ. 

brangi narni} statymo medžią-; sta labai įdomi sena, sija (ba-
ga. J)el aukštų kainų medžią 
gai šiandie ir namų statymas 
t rukdomas. 

Tuo klausimu kelinti metai 
darbuojasi valstybės komisi
jos ir komisiįėlės. Bet nau
da tik tokia, kad tais " tvr i -
nėjimais" ' tik pinigai aikvo-
jami. & | 

MAJORAS IŠKELIAVO. 

Vnija savo didumu užima an
trąją vietą Suv. Valstybėse. 
Vilijon priguli 213 parapijų 
saku. New Yorko Arkivys-
kup'jos l nija užima pirmąją 
vietą ir skaito 223 parapijų 
Šakas. 

šventojo Vardo Draugijos 
reikalais ikišiol darbuojamasi 
tik Chicagoje ir apylinkėse. 

ji leistų savo atsakymą vie-
Kaip premieras Baldwin, >ai paskelbti sale Anglijos n<>-

taip lordas Curzon aiškiai pa- tos. Tegul pasaulis pamato, 
reiškė, kad su Francija bend- kokiais keliais Francija že;»-
rai veikti toliaus negalima ir gia. 

MELLON PASIMATYS SU PRAMATOMAS VOKIEČIŲ 
P0INCARE. j STREIKAS. 

i 

AVASHINGTON, rug. 3.— 
Suv. Valstybių ambasadorius 
Knboa salai Cro\vder staiga 
parvyko. Yra priežasties. 
Salos seimas darbuojasi sn
iegai izuoti 1 ioterijas. .Toks 
įstatymas yra priešingas Suv. 
Valstvbėms. Ambasadorius 

• 

patarė liautis ,legalizuoti lio-
terijas. Bet jo neklausyta. 
Oal todėl jis apleido savo už
imamą vietą. 

Chicagos majoras Dover 
. vakar iškeliavo į Bostoną. 
J Nori aplankyti miestą AVob-
urn. Maaa^ savo gimtinę vie
ta. 

PIENAS IR DUONA. 

pusėtiną muro butą, betį lin-
kuvieėiai, tai vyrai, daro pla-

lkis}). Sija, matomai, ranko-įnus pastatyti puikius, moder-
mis išpjaustyta, išskaptuota.; nius gimnazijai namus. 
Ties viduriu iš trijų šonų BU I Ypač pažymėtina Birželio. 
rėžyta apvalus lietuviški-tau-1 23 d., kada anksti (8 v j gim-

j 

tiški ornamentai, nuo kurių | nazijos mokytojų lydimi mo-
eina į abu galu išpjaustyti I kiniai-ės, susirenka į pamai-
vingiai, lyg susuktas virvis.; das padėkoti Aukšėiausiam už 
Ant vieno šono yra išpiausty-1 laimingus mokslo metus. Po 
ta parašas: " X . Benedic U- pamaldų mokiniai skirstosi 
eliorskij. Kauno. Wile A. Dui pakeltu upu. 
1667." Sijos ilgumas — 8 H to kampelio tikrai gali
ni t r. 57 cnt., plotis 3(1 cnt. 
storis 29 cnt. Dailės žvilgs
niu ii mušu tautai vra brau-
gintina ar tarplubyje negali 
būti vėl slepiama. Liepos m. 
3 d. š. m. p. Krašto Apsau- D a b a r k a s d j e n iš Klaipėdos 
gos Mųiisteris gavo praneši- i r Klaipėdon laksto keleivi-

raštu iš Kapitulos apie j n i a i iak stytuvai (orlaiviai) į 

ma laukti dorų pilieėių ir są
moningų katalikų veikėjų. 

KLAIPŽDOS KRAŠTE. 

Kaip pienas, taip duona 
Cliicagoj neatpiuga. Atatin
kamieji autoritetai patriukš
mavo ir aptilo. Taip visuo
met. 

PENKI SENATORIAI IšKE 
U A V O EUROPON. 

NFAV YORK, rugp. 3. — 
Tomis dienomis Europon iš
keliavo penki Suv. Valstybių 
senatoriai. Kai-kurie jų ža
da aplankyti Maskvą. 

Paskiau* bus darbas peikei-, | ž < J o departamento sekreto-
tas provincijom T r tenai iki 
Šių metų pabaigos norima pa-

PARYZU'S. rugp. 3. BERLYNAS, rugp. 3. — 
čionai vieši Suv. Valstybių | Francuzus okupantus Ruhro' 

FRANCUZAS ATLIKO 
REKORDĄ. 

rius Mellon. Kaip šiandie jis 
žada matytis su premiem 

traukti nors 100,000 narių, j poincare. Suprantama, bus 
pakeltas ir karo skolų klausi-

NEPATVIRTINO EADIKA- m a 8 Įdomu, kaip apie tas 
LŲ BILIAUS. skolas atsilieps premieras. 

t Ki<*k žinoma, Francija ne-
KT. PASO, Tex., rugp. 2.— n ^ i n a ^'olų. Bet tvirtina, 

.Meksikos vaistytas Chibua- | k a ( ] k a i p j a i Vokietija mokės, 
tai ji tuomet savo kredito
riams taipat mokės. Kitaip-
gi ne. J 

Ką Amerika turi bendra su 
francuzų-vokieėių savitarpiais 
reikalais? 

Ima legislatura pravedė bilių, 
sulig kurio toj valstybėj kata
likų kunigų skaičius susiauri
namas ligi 75. 

Teeiaus gubernatorius En-
rk|iiez nepatvirtino biliaus. 
Savo pareiškime jis pažymė
jo, kad tas bilius nepatrio-
tinis ir priešingas konstitu
cijai, kadangi juomi norima 
gyventojus suvaržyti Dievo 

teritorijoj pagavo manija ko
nfiskuoti visur vokiškas mar
kes. v 

[vairios įstaigos šiandie ne
turi kuo apmofaėti darbinin
kus. Dėlto, šie žada strei
kuoti. Kai-kuriose dirbtuvė
se neapmokami darbininkai, j 
jau nedirba. 

Oberhauaefete streikininkų 
su ))olicija susirėmime du 
streikininku nukauta. . 

PARYŽIUS, rugp. 3. — 
Francuzas lakūnas Sadi Le-
rointe atliko pasaulinį rekor
dą su oro mašina pakildamas 

ĮŽYMUS ADVOKATAS 
MIRĖ. 

Įžymus Chicagos advokatas 
J. B. W. Coopor mirė nuo 
širdies ligos važiuodamas au
tomobiliu Michigan ave. 

tos sijos padovanojimą Karo 
muzėjui senovės liekanoms 
padidinti. Ta sija jau yra 
atgalienta į Karo Muzėjų. 

AREŠTU0AS, BET NEI 
DENTIFIKUOTAS. 

Chicagoj areštuotas kitas 
įtariamas La (Jrange mieste
lio poliemono Porter nužudy
me. Bet neidentifikuotas. 

iilllillllllllllllllilllllllllllllllllllllilliiiiiii 
Pirkite anglis ateinančiai 

SĖDA, Mažeikių apskr. — 
1921 m. vietinių žmonių rūpe
sčiu ir lėšomis įsteigta eia vi
durinė 4 klasė mokykla. Nors 
darbas buvo pradėtas tarp 4 
plikų sienų, liet ėjo gerai fr 
visi buvo patenkinti. Sekma
dieniais būdavo daromos pas
kaitos mokiniams, jų hėvams 
ir šiaip svečiams. Šiais me
tais prie naujo mokyklos ve
dėjo, p. Micevičiaus jau nebe
buvo taip daroma, nors moki
niai ir jų tėvai net raštu ve
dėjo prašč. 

Rygą ir Karaliaučių. ^ 
Iš Klaipėdos išlekia: į Ry

gą — 9:30 ryt., į Karaliaučių 
— 3:50 po pietų. 

Klaipėdon parlekia: iš Ry
gos 3:25, iš Karaliaučiaus — 
9 vai. ryto. Orlaiviai priklau
so Dancigo orlaivių bendro
vei. t . 

GRAŽI AUKA. 

LINKFVA. — Šis mieste
lis vra Šiaurinės Lietuvos ku-
Iturinis centras. Čia susitvė-

jrė ir skleidžia savo kilnius 

apie 37,000 pėdų aukštumo. $igaminkite kuro. Tuo būdu I jų Sąjunga, kurios tradicinis 

3 ŽUVO GAISRE. 

NE VISUR VIENAIP ŪKI
NINKAMS. 

AIRIJOJ KARAS PASI 
BAIGĘS. 

garbinime taip, kaip jiems ti-Įnyorikos 
nkama. . 

KRUCIFIKSĄ PAKABINS 
RŪMUOSE. 

ROMA, rugp. 2. — Laikra
štis "Messagero" paduoda, 
kad kuomet vieną dieną par
lamente atstovas Paolo Ora-
no atakavo katalikystę ir fa
šizmą, premieras Mussolini 
pertraukė jam kalbą atsiliep
damas: 

"Ki ta i parlamento sesijai 
aš čia rūmuose pakabinsiu 
Krucifiksą." 

BERLYNAS, rugp. 3, —A-
uki įunkai šiandie 

Į daug kenčia del savo produk
tų pigumo. 

Kitaip vra Vokietijoj. Čia 
ūkininkai savo produktams 
diktuoja kainas. I r visuome
nė turi taikintis prie jų norų. 

FRANCUZAI KARIAUJA 
AFRIKOJ. 

žiemai šiandie. Išanksto pa-idealus Krikščionių darbuoto-

MTTAVAFKEE, AVis., rug. 
3. — Ties Orenfield ave. gai
sras sunaikino Milwaukee Co-
ke ant Gas Co. dirbtuvę. Trys 
darbininkai žuvo. 

CffiCA 
atomas 

PARYŽIUS, rugp. 3. — O-
ficialiai pranešama, kad Mo-
rokkoj francuzai su vietos 
gyventojais turi didelius mū
šius! I r priede pripažįstama, 

DUBLINAS, rugp. 3. 
Vietos aukštesniu teisman a-
peliuota iš kalėjimo po pa
ranka paliuosuoti keletą kali
nių. Valdžios atstovai tam 
priešinosi. Jie tvirtino, kad 
tie asmenys priguli sukilėlių' 
airių grupei, tad pavojingi 
Airių valstybei. 

Bet teismas nusprendė ka
linius paliuosuoti iš kalėjimo 
pažymėdamas, kad Airijoj na* 
minis karas jau pasibaigęs^ 
Valdžiagi kitaip mintija. 

DAUGIAU VYNO KAREI
VIAMS. 

PARYŽIUS, liepos 31. — 
Paskelbta, kad l'rancuzams 
kareiviams Ruhro okupuotėje 
kasdien bus duodamos dvi vy
no porcijos vieton vienos. 
Tai daroma, kad "pakelti jų 
dvasią" ir paremti Francijos 
vyno gamintojus. 

UŽ PREZIDENTO PASVEI 
KIMĄ. 

DU FRANCUZU LAKŪNU 
ŽUVO. 

AVASHINGTON, rugp. 2.-^ 
Vietos Katalikų Universiteto 
nacionaliame moterų rekolek
cijų bute prieš palaimintos 

T V m T C ! T-, . . _ o 'Teresės paveikslą vienuolės 
Li.ONS, Francija, rugp. 3. 

[CAGO. — Šiandie pra 
mas gražus oras; vėsiau, liūs. 

- Vietos lakūnų mokyklos Pranciškonės uždegė lemputę, 
kad francuzų armija turi di-1 manevrų laiku du franeuzų k u l į degs, kaip ilgai Prezi-
delius nuostolius. Taipat ir! karo 'lakūnu žuvo. Tiedu la- d e n t a s Hardingas napasveiks. 
maurai turi nemažus nuosto-;kunu buvo pasižymėję kairb 

laikais. , PLAUNKITE "DRAUGĄ/ \ 

sutaupysite pinigų ir apsid-
rausite šalčių. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMHiiiimiiiiiii.im 

TAYINS FALLS, Tdaho., r. 
2. — Vyną gaminti vynuoges 
kalauja pripažinti bolševisti-
nę Rusiją. Sako, tas reika
linga Europos taikai. 

NFAVARK, N. J., rugp. 2. 
— Streikuoja f>,300 gatveka-
rių darbi ninku. Streikas pa
liečia 147 čia afilinkinius mie* 
stus ir miestelius. 

DAUGIAU KULTŪROS. 

metinis suvažiavimas įvyko 
liepos 22 dieną. 

Veikia Vartotojų bendrovė, 
pavasarininkų ir darbininkų 
kooperatyvai. Kat. Moterų 
ir Blaivybės draugijų arbati
nės ir viešas Kat. Moterų dr-
jos knygynas. O sausio mė
nesy linkuviečiai nubalsavę 
uždarė visas smukles ir trak
tierius. 

Norėdami paminėti tai, kad 
Amerika pripažino Lietuvą 
de jure p. Andriušis paauko
jo Karo muzėjui savo darbo 
rašalinę — metalinį modelį 
Karo Muzėjaus paminklo 
"žuvusiems už Lietuvos lais
v ę / ' liūdinčią mergelę ir ma
rui orinę lentą su obalsio už
rašu. P. Andriušis yra pa
prastas "Nemuno ' ' B-vės da
rbininkas — šaltkalvis. 

ČEDASUOSE nusikraty
ta traktieriaus. Butų malo
nu, kad ir kiti Lietuvos mies
teliai stengtus blaivintis. 

PINIGŲ KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Francijos 100 fr. 6.21 
Italijos 100 lirų 4.53 
Vokietijos 100 mark. .0001 
"Lenkijos 100 mark. .0005 

L illlililiiillilllllllllllllllllttfllltfllllifllifftlllllllllllllllllliltllllllllllllllllliililli I 
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VABALNINKĄ!, Birž.-Pa-
svalio aps. — Liepos 1 d. š. j 
m. Vabalninku miestely tapo 
įsteigtas traktierius. Jį a t i - .g 
darė Vabalninku Valsčiaus 
valdyba. Mat pravedus bal-

i! 
P I N I G U S 

SIŲSKITE į Lietuvą Per 

DRAUGĄ 
Nes, Draugas pigiausiai siunčia ir geriau

siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau-
šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos-

siunčia pinigus litais, ir doleriais: i 
čekiais-draftais ir telegrama. 

ba 
ma 
steigt 
Įima 
kelti 
geriau, kad jValdyba butų nu- I 
tarusi rūpintis mažiau degti | | 2334 S Q 0 A K L E Y A V £ CHICAGO, H L 
nes parduoti, o kultūra pati ^^lvl|tt|ttlllilBltlt|llll|l9lll(ltfV|lllftfflflltf(fliafiltllllB9tttfllllffHI||l|t|ffnill|lltfiuf 
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Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

savaimi kiltų. 

ii 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
B I M U«dj*ną tta*ynu nedėldienln* 

Metami 
P u t i Metų 18.00 

Ui prenumeratą mokei lekalno. Lai
kai tkaitod nuo airašymo dienos, 
M ano Naują lietu. Norint permai
nyti adreaą visada reikia prieiue-
II ir atnai adraaaf Pinigai geriau-
•U eiueU ii perkant kratoje ar ex-
preae "Money Order" arba įde-
aant f i n i m 1 regiatruota laiaka. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 

8334 South Oakley Avenue 

Cmcago, IlUnois 
Te l Boosevelt 7791 
T r r n r r STnrrj T tv?' n rg 

NESIŠVAISTYKIME! 

New Yorko Katalikų Fede
racijos Apskritys sumanė, 
kad Amerikos Lietuviai nu
pirktų ir padovanotų Lietuvon 
Atstovybei namus \Yasliingto-
ne. Girdi, esą dalykas galimas. 
Pirmais metais butų galima su 
rinkti kokį $15,000, paskui 
daugiau; užtraukti paskolos 
ir užbaigtos kriukis. "Suma
nymas svarbus, svarstytinas' ' 
—sako ' 'Garsas" . 

Neabejotinai dalykas, kad 
Lietuvai butų gerai turint nuo 
savius Atstovybei namus. At
liktų pinigų g}Tviešiems rei
kalams, kaip tai Vilniaus va
davimui, ūkio kėlimui, ir t t . 
Neabejotina, kad Amerikie
čiai ir pajėgtų tokius namus 
nupirkti, kad ir negreitai, kad 
ir sunkiu darbu; priseitų tik
tai sukelti kokį $150,000 ma
žiausia, kol butų galima pra
dėti. Bet kadangi, tas suma
nymas svarstytinas, tai ir pa
svarstysime jį šalčiau. 

Kokie yra Lietuvos dabar 
gvviausieii re ikala i?^ . 

I įkūnys ne pinigas, bet gyvi 
žmonės. 

Tuotarpu kas iš mūsų neži
no, kad tiesiog šauksmas eina 
per Lietuvos žemę: "Žmonių 
nėra! ' \ Nėra prityrusių ir mo
kytų diplomatų; nėra prity
rusių valdininkų; nėra kam 
gelžkelių, fabriku, statyti; nė
ra žemės ūkio žinovų; nėra 
sociologų — ekonomistų; nė
ra net prekybininkų mokslus 
išėjusių; nėra mokytojų tinka
mų ne tik Universitetui, bet 
ir liaudies mokykloms. I r dar 
tiek ir antra tiek. Kuomet 
Šveicarija turi augštus moks
lus išėjusių ant šimto. 4, mes 
teturime tiktai ant tūkstan
čio — du... 

Iš to visos mūsų tautos ne
laimės. I r jos niekuomet ne
pasibaigs, jeigu tas šviesuo
menės trukumas nebus praša
lintas. Kuomet gi bus gyvų 
žmonių — mokytų jie išras 
budus pinigus ir iš žemės iš
kasti. Nes niekas šiandieną 
negali pasakyti, ar nėra Lie
tuvoje aukso, geležies, anglių 
druskos, gazolino. Nes nėra 
Lietuvoje mokytų geologų... 

Mes davėme Valstybei pa-
gelba, kuomet ji neturėjo ir 
negalėjo tuivti savo nei ska
tiko. Davėme aukų badui pa
naikinti, kuomet nebuvo iš 
į u r kitur duonos gauti, ligo
niams vaistų nupirkti. Dabar 
jau mūsų valstybė nebe uba
gas išmaldomis gyvenantis, 
bet Nepriklausoma. Dabar 
turi būti ir yra pinigų pas 
Lietuvos valdžią savo kasdie
niniams reikalams atlikti. Vie
no dalyko neužtenka, tai nėra 
lėšų tai daugybei reikalingų
jų žmonių į mokslus išleisti. 

Mes nesame tiek turtingi, 
kad milijonais galėtumėme 
šelpti Lietuvą kas u * tą. Ir 

sitetuose negalime išlaikyti, tija pati sau taipat negali gel-
20,000 moksleivių reikėtų ma-.bėti. 
žiausia po $2,000,000 kas me-1 Viskas butų buvę*4ritaip, jei 
ta. Sukeikime apšvietos rei
kalams dešimtą, dalį, o atsto
vybės namai savaimi atsiras. 
Užtat gana "sumanymų"! Su
burti reikia savo jėgas, o ne 
blaškyti; taupyti^ pinigus, o 
ne švaistyti. I r Federacijos 
Kong. pamatinis svarstymas 
turės būti, tai moksleivių rei-. 
kalas, Kolegijos statymas, ap
švietos platinimas. Kol švie
suomenės užtektinai neturi
me, pakentėsime ir samdyta
me name. 

NUSAKO VOKIETIJOS 
PUOLIMĄ. 

AmerikaJmtų prisidėjusi prie 
ntpildymo komisijos, Tuomet 
komisija butų buvus bešalė, 
butų buvęs tikras tribunalas 
teisingai kontribuciją nustaty
t i 

"Pradėjome jau kilti ant ko 
jų ir matyti šiokįą-tokią švie
są, kad staiga francuzai įsi-
briovė Ruhro teritorijon. Mū
sų biudžetas lfgi to laiko bu
vo maždaug subalansuotas ir 
gavome progos pastebėti vil
ties kibirkštėlę. Bet franeuzų 
Ruhron į&ibriovimas užgesino 
ir tą paskutinį spindulėlį. 

SVEIKATA - BRANGUS 
TURTAS. 

AKIS IR JŲ PRIEŽIŪRA. 

?) 

\«. 

Vilnių gauti; KlaifflHC/£a 
lutinai sujungti su Lietuva; j jeigu mes galime sukelti $15,-
vesti gudrią užsienio politiką. 
Paskui viduje — leisti tinka
mus įstatymus; tvarkyti susi
siekimą, kelti ukį, pramone, 
prekybą; tvarką, sveikatą, 
apšvietą didinti ir didinti; dar 
bininkų klausimą išrišti tei
singai ir išmintingai, kariuo
menę laikyti ir auginti ne 
tiek skaičiuje, kiek tvarkoje 
ir doroje. I r dar tiek ir antra 

000 į metus, tai tie pinigai 
reikia suvartoti kaip tik ga
lima naudingiau. Už $150,000 
atstovybei sienų dar nepasta
tysime. O už tiek pat pinigų 
per 10 metų galima pastatyti 
tautai ir Tėvynei apie pusę 
tūkstančio gyvų žmonių, kurių 

Amerikoje vieši vokietis 
grafas Kessler. Anot jo, neto
limoj ateity Vokietijos vals
tybė turės griūti,- jei nebus 
jai atatinkamos pagelbos. 

"Vokietija gali atlaikyti 
ligi žiemos, bet pačios žiemos 
negalės at laikyti", sakė gra
fas laikraščių atstovams. Anot 
jo, tokių.pažiūrų yra visi vo
kiečiai Vokietijoje. 

Bet pirm griųsiant Vokieti
jai, jis nusako naują karą Eu
ropoje. Tas karas Vokietiją 
suskaldys į daugelį atskiriu 
dalių. Vokietijos šiaurius val
dys komunistai, gi vakaruose 
bus monarchija. Tečiaus ten ir 
kitur siaus badas ir mirtis. 

iFraneija savo armiją pasiųs 
ant Berlyno ir okupuos tą mi
estą. Tuomet bolševistinė Ru
sija paskelbs karą Lenkijąi.Po 
to franenzai su rusais akis į 
aki sus i t iks Vokie t i jos žemė
ko ' 

Grafas įsitikinęs, kad prie 
to karo prisidės ir kitos tau
tos ir Europje pakils naujas 
pragaras. 

"Suprantama, tai tik mano 
pramatymai ir spėjimai", sa
kė grafa i" . Bet iš šiandieni
nės situacijos negalima rasti 
kitokių išvadų". 

" Tikiu, kad Anglijos prem
jeras Bakhvin tikrai darbuo
j a s Europos taikos reikalais. 

pasistatė kovą prieš Bažny
čią*. Nes tiesą pasakius kito
niškų skirtumų ta rp ' socialis
tų ir pav. Darbo, Federacijos 
Lietuvoje nedaug ir tėra. Lie
tuvos ka t^ ikų visuomenė iš 
pat pradžių pasirodė pažangi. 
Darbininkų apsauga, u žemės 
reformą, moterų lygybė, de-
mokratybės pamatais sudaly
ta konstitucija, — vis tai ka
talikų darbas, ir darbas pa
žangus. Mums katalikams ru 
pi visuomet, kad darbininkui 
ir kiekvienam žmogui butų 
suteikta teisybė, kad darbo 
sąlygos butų žmoniško.*. Bet » i e k u o n l e t žmogaus išrasta 
vienkart rupi, kad ir ' darbi- \ t m P tobula mašinerija, kaip 
ninkai patys butų žmonėmis.! žmogaus akis. Kiek turi sVar-

Iš visų kūno dalių akis pas 
žmogų bene bus stebėtiniau-
sia. Gamtininkai ir filosofai 
ryrinėdami akį negali atsiste
bėti, matydami kaip stebėti
nai akis yra suttfarkyta. Nė
ra pasaulyje ir tur but nebus 

Dvejopas "Draugo" mastas 

vertė pinigais neapskaitoma. J is yra sąžiningas. Bet nėra 
Keturiems milijonams lietu- jokios vilties iš jo darbo. Ne

viu šiandieną reikėtų turėti 
tiek. O tuos visus valstybei i 20,000 inteligentų. O mes nė 
gyvybės ir mirties klausimus tūkstančio moksleivių Univer-

matau nieko tokio, kaip butų 
s. 

galima gelbėti Vokietijai. Tam 
tikslui nėra priemonių. Vokie-

"Naujiehos" pripažįsta, kad 
mes gerai parašėme apie A-
merįkos darbininkų vadus e-
sančius Kongrese; taip pat 
jos pripažįsta, kad ir Angli
jos Darbo partijai mes esame 
nesykį reiškę simpatijos. Tai 
labai retas atsitikimas, kurį' 
ant pečiaus reikėtų užrašyti, 
jog "N-nos" a p i e ' ' m i n y k ų 
organą" šį vą gero pasakė. 

Bet tame pat straipsnelyje 
neiškentė neįkando. Negali 
jie suprasti, kodėl mes galime 
"vienu ir tuo pačiu laiku sto
ti už pažangumą Amerikoje ir 
reakciją Lietuvoje"; kodėl 
mes giriame Anglijos ir Ame
rikos darbininkų atstovus* už 
opoziciją, o Lietuvos socialis
tus peikiame, veltėdžiais va
dindami. O dalykėlis čia pa
prasčiausias. 

Amerikos ir Anglijos dar
bo atstovai rupinasį daugiau 
darbininkų reikalais, negu ti
kybos ardymu. Ir Amerikos 
ir Anglijos darbo užtarėjai tik 
kaikurie tėra užsikietėję bedie 
viai, bet visos darbininkų mi
nios jie nemėgina įtraukti pir
moje eilėje į prieštikjft)inę ko
vą. I r jų opozicija yra veikli, 
jeigu nevisada parlamente, 
tai bent už jo sienų darbinin
kų organizacijose. 

Mūsų gi cicilikėliai yra ki-
toniški. Jie pirmoje eilėje 

Gi mūsų socialistėliai iš kai
lio neriasi, kad panaikinus ti
kybą, darbininkus padaryti 
beždžionvaikiais. Kol socialis
tai kovos prieš tikėjimą, tol 
mes kovosime prieš juos.Tuom 
labiau, kad ir be jų fjagelbos 
mes turime gana jėgų ir pro
to, kad darbininkų reikalus 
sutvarkyti Kristaus teisybės 
ir meilės pamatais. 

I r ne pas katalikus yra 
'^dvejopas mastas" pažangu
mui mastuoti. Verčiaus reikia 
stebėtis iš musųbedievukų.kad 
teisybės ir meilės principus pa 
siskolinę iš krikščionybės, jie 
tos krikščionybės taip neap
kenčia. Mes dėlto prieš juos 
taip kovojame, kad jie pana
šus yra į tą čigoną, kurs kir
to tą šaką, ant kurios pats tu
pėjo. 

jausdamas, tuojaus kreipkis 
pas gerą gydytoją, akių ži
novą. Kaip savo akimis, taip 
rūpinkis i r^savos vaikučių; 
nes jauniems daugiau pavo-
jųMr sveikas akis turėdamas, 
netingėk nueiti pas gydytoją 
ir jas ištirti. Apsimokės. Len
gviau yra ligos išsisaugoti, ne
gu susirgus pagyti. 

Reikia atsiminti, kad akių, 
gedimas atsiliepia ir į visą kū
no sveikatą; ypač dažnai nuo
latinis galvos skaudėjimas kį-
la iš akių nesveikatos. Vaikai 
su silpnomis ar skaudančio
mis akimis niekuomet negali 
taip pasekmingai mokytis, 
kaip reikėtų. 

Atsimindamas, kad pats 
nenorėtumei būti aklas.atmink 
ir apie vaikučius dar dau
giau. I r visame kame nepatin
gėk pas gydytoją nueiti. 

Flis. 

APIE NUODUS. 

Austrijos gyventojai. 

S u l y g pasku t in ių s ta t i s t ikų , 
yventojų ska ič ius y ra t o k s : 
Vienoje— LSb'.Vl 10 
žettk Austrija — 1,470,284 
Aukšt. Austrija — 873,748 
Salzburgas — 222,752 
Stvria — 979,952 
Karintija — 370,432 
Tyrolius — 313,797 
VoralbergaS — 139,959 
Burgenlandus "— 290,351 
Viso labo 6,535,385.-

bos akis žmogaus gyvenime, 
supranta kiekvienas. Kas ne-
bi angina savo akių, tegu pa
siklaustų aklųjų patarimo, ku 
.rie per neatsargumą, apsilei
dimą, ar nelaimę yra nustoję 
tos Dievo dovanos. 

Reikia pasakyti, kad žmo 
nės dažnai per mažai tesirū
pina apsaugoti savo akių svei
katą. Dabartiniu laiku mažne 
kiekvienoje mokykloje vaikų 
akį s' yra apžiūrimos bent du 
kartu. į metus gydytojo. Pa
matinė taisyklė vįsiems, tai 
prie mažiausio neramumo a-j T a i p v a i i i n a m o j i F o r e i g n 

kjje reikia kreipti* pas gydy- L a n g u a g e l n f o m i a t i o n Ser-
t o ją ir ne bykokį, bet gerą a-
kių žinovą. Nes pavedus savo 
akis gydyti nežinėliui lengva 
yra apakti. 

Kad savo akis apsaugoti .ge
roj sveikatoj, štai keletas pa
tarimų. 
Neskaityk smulkaus rašto, ir 

neskaityk tiek, kad akįs imtu 
skaudėti. 

Niekuomet neskaityk tems
tant, arba prie menkos švie-
sos. 

Neskaityk gulėdamas. , 
Rašydamas, ar skaitydamas 

visada stengkis, kad šviesa 
kristų iš kam'\s. Sirgus tymais 
ar šiltine ypatingai dabok a-

s 

Patriarkas Tichon. 

"Paskutinrs rusų naujie
nos", taipat ir " T i m e s " sa
ko, kad netiesa buk patriar
kas Tichonas atšaukęs savo 

vice, lietuvių skyrius kartai? 
siunčia laikraščiams ir orga
nizacijoms naudingų praneši
mų iš įvairių sričių. Dažnai 
tenka gauti ir pranešimų svei
katos reikalais. Paskutiniu 
laiku tapo prisiųsta "Apie 
nuodus." 

Mes to pranešimo netalpina-
me. Nes paprasčiausias daly
kas nuodų išvengti, tai nerei
kia nuodytis. 

Nusinuodijusieji, tyčia ar 
netyčia, laikraščių nebeskaito. 
Užtat jiems patarimai nerei
kalingi, į. 

O sveikieji, kuomet teks 
nusinuodijusį gelbėti, tučtuo-

kis, nes po tų ligų akįs yra ^u- ; j a u kreipkitės prie gydvtojo. 
silpnėjusios. j K į t a i p j o k i e p a t a r i m a i n e g e l . 

Pajutęs, kad akįs yra pa- bės. Kitaip, patiems mėginant 
vargusios, rytą. sukibusios, ligonį pagydyti, galima dar 
ar šiaip kokią jose neramybę greičiau nužudyti. 

ševikų vyriausybės teisėtumą. 
Faktas, kad patifarkas ne

įsileistas liuosybėn bei negali 

darytas į Donskoi vienuolyną, 
rodo sovietų valdžios blofą. J i 
nenori, kad prelatas galėtų 

"k l a idas " i r pripažinęs bol- išvažiuoti į užsienius, bet už- ' visą tiesą paskelbti. 

Sulietuvino A. Matutis. 

ŠV. F I L U M E N A. 
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Trijų Veiksmų Drama. 

(Tąsa) . 

A1CTRASIS VEIKSMAS. 

Dioklecijono palociuje. 

SCENA 

(Įeina Romos kareiviai parodoje ir 
pasidalina į abi estrados pusi.Gale eina Dio 
kleci jonas, lydimas Maksimi jono ir No 
bilijaus. Imperatoriui artinantis kareiviai 
sušunka: "Valio! valio!! valio!!!" 
Paskui užžengia sostan ir kalba į karei
vius). . įm 

DIOKLECIJONAS: Narsuoliai ka
reiviai! Aš noriu asmeniai pasveikinti 
jus už didį patrijotiškumą, kokį paro
dėte savo tėvynei. Jūsų kraujas liejosi 
kur tik Komos vėliava plevėsavo*. Didžio
sios pergabės priklauso jūsų narsumui. 
Jums tai pridera garbė ginti imperiją nuo 
svetimšalių priešų ir dievams duoti pri
klausomą garbę. Jūsų ištikimybė, lojalus 
kareiviai, užsitarnavo Romos gyventojų 
pasitikėjimo. Romos imperatorius užtik
rina jus visus šioje dienoje, kad-jis yra 
jūsų draugas i r užtarėjas. Jūsų pergalės 
kad ir buvo garbingos, tečiau šioji valan
da šaukia jus patrijotingam pasiaukoji

mui imjK.'rijos gerovei. Graikijos ir Afri
kos pozėsijų gyventojai, kurstomi nevy-
donų jų vadų, kelia maištus, priešinasi 
mūsų įstatymams, paniekina Romos die
vus ir įžeidžia jūsų valdovą. Netrukus 
busite pašaukti ir žygiuosite į mūsų po-
zėsijas Graikijoj padaryti tvarką, jeigu 
vylingis to krašto viršininkas neprisieks 
ištikimybes mūsų imperijai. Taipj narsieji 
Romos garbės gynėjai, jums tai bus su
teiktos augštos privilegijos už gynimą tė
vynės vėliavos, imperijos garb?s ir gar
bės dievų. % t 

KAREIVIAI: Busime ištikimi Romai 
iki mirties\ 

(Dioklecijonui išeinant kareiviai 
sušunka; "Valio Dioklecijonui! Valio Dio
klecijonui!" Po to Nobilijus įsako karei
viams tvarkiai išeiti. Visi išeina išskirus 
Maksimijono). 

SCENA II. 
-

DELIJUS (įėjės, į Maksimijona): Au
gs tasis prefekte, pribuvo Graikijos kuni
gaikštis Tertulijus drauge su savo dukte^ 
rim ir meldžia audiencijos pas Diokbci-
joną. 

MAKSIMI JONAS: Pašauk juos prieš 
mane, tarne. { 

* SCENA IH. 

(Įeina Tertulijus ir Filumena ir že
mai nusilenkia). 

apie tave,, Tertulijau? Tu, kurs imvai 
skaitomas ištikimiausias Romos galybei* 
šalininkas, kurs visados buvai uoliausias 
reprezentantas, ir išdrįsti kėsintis impe
rijos įstatymams? 

TERTULIJUS: Malonusis prefokte, 
tai neteisinga. Tertulijus niekad nesikė
sino Romos įstatymams. ' 

MAKSIMIJONAS (rūsčiai): Ar gi 
tikrai? Ar gi nežinai, kad sugautas suk
čius mėgina visados pasirodyti nekaltu! 
Tečiaus mes esame įsitik., kad tu ir tavo 
žmonės yra neištikimi. Šį rytą devintoje 
valandoje Dioklecijonas davė instrukcijas 
narsiems Romos kareiviams žygiuoti Grai-
kijon, kad sukilėliai Graikai pasiduotų ir 
nurodyti jiems, kad Romos imperijps ga-
lybi ir dievai nepakenčia maištų. 

TERTULIJUS: Gerasis prefekte, 
nungi yra septintoji valanda. Belieka dar 
dvi valandi prieš Romos kareivių žygi uo
te mano tėvynėn. Ar gi nedaleisi man pa
simatyti su imperatorium? Busiu aš pa
tenkintas ir laimingas, jeigu išklausys ma
no maldavimo ir apsaugos mano tėv. nuo 
grūmojančio karo. Aš gi labai baimėjaus 
i r viską rods padaryčiau, kad itk išvengus 
kraujo praliejimo. 

M AKSIMI JONAS: Per vėlai, nedėkin-
gasis Tertulijau. Dioklecijonas jau tarė 
žodį. Jo žodis yra neatšaukiamas. 

FILUMENA (perklupus):N ^Širdingai 
meldžiu tavęs, garbingasis prefekte, iš-

MAKSIMIJONAS: K^ gi aš girdžiu klausyti mano tėvelio prašymo. Tegauna jonui, išeina). 

audienciją pas imperatorių. J is visados 
buvo gerasis tėvynės valdovas ir paval 
džiai gerbia ir myli jį. Jeigu turi gailes-

• tingą šindį, tai pašauk imperatorių, ku
rio galėtume melsti malonės at.-aukti tar
tą žodį. 

MAKS1M1JONAS: Tavo meldimas 
nebus išklausytas kol aš esu Romos pre
fektu. 

FILUMENA: Jeigu augštasis pre-
fekta^ priešingas mano tėveliuį stoti prieš 
Dioklecijono tribunolą, tai meldžiu pave
lyti bent man, nevertam pavaldžiui. 

MAKSIMUONAS: Jau gana! Nebe-
iškenčiu tolimesnių jūsų maldavimų. Tuo
jau apleiskit šią vietą (Į tarną). Tarne, 
prašalink iš čia šiuodu nepakenčiamu as
meniu. Saugok duris ir neįleisk atgal su-
grįžt i 

(Tarnas, beišpildąs įsakymą, kuomet 
įeina Dioklecijonas). 
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' SCENA IV. 

DIOKLECIJONAS (į tarną): Sustok! 
(Į prefektą). Prefekte, kas jiedu per vie-
rif 

MAKSIMIJONAS: Nekviesti svetini 
Šaliai, viešpatie. Jie yra imperijos ir die
vų įžeidėjai. 

DIOKLECUONAS: Teužsilieka. 
(Ranka pamoja Maksimi jonui prasišalin 
*i). 
MAKSIMIJONAS (linkterėjęs Dioklec-i 

SCENA V. 

TERTULIJUS: Mano viešpatie, ne
esame įžeidėjai, bet -nelaimingi svetimša
liai; visų žmonių vardan atėjome maldau
ti tavo pasigailėjimo. 

DIOKLECIJONAS: Iš kur gi atėjo
te ir, kaip vadiniesi? 

TERTULIJUS: Mano vardas yra Ter
tulijus. Aš esu kunigaikštis Graikijos val
stijoje. > 

DIOKLECIJONAS: A, gerai pažįstu 
tave. Tęsk toliau. ,__ 

TERTULIJUS: Mano žmonės, viešpa
t i e tapo apkaltinti neištikimybėje Romos 
gerovei. Tas neteisingas apkaltinimas, 
taikinamas nuskriausti mane ir suardyti 
ramumą mano tėvynėje. A; mylimasis val
dove, kokių gi priparodymų neturėjai ma
no atsidavimui del tavęs? Ar gi [Tertuli
jus kadaise pasipriešino prieš tave? Ar 
kada norints pakėlė maištą? Vai, viešpa
tie, nužemintai maldauju tavęs nepasi
duoti patarimams to niekšo, kurs patarė 
tau, valdove, g*umoti karu mano tėvynę. 
Pirma pasiklausk didingos savo širdies: 
ką gi ji sako? I r parodyk, jog niekas ne
gali prispirti Romos imperatoriaus išduov 
ti neteisingą įsakymą bei įsakyti? kad lie
tusi nekaltas kraujas. 

(Tertulijui kalbant — Dįoklecijo*as 
laiko savo akis įsmeigęs į Filumena). 

(Bus daugiau) 

! 
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SĖJIKAS 1 

KAIP APSIDRAUSTI NUO 
STREIKŲ. 

Įvairios rūšies streikai kaip 
vyriausybei, taip visuomenei 
sukelia daug nesmagumu ir 
vargo. Bet blogiausia į vi
sos šalies padėtį atsiliepia 
streikai ant geležinkelių ir 
anglių kasyklose. Suv. Val
stybės nesenai pergyveno 
vieną ir kitą streiką. Šian
die tad galvojama, kokiu bū
du tų streikų išvengti. 

Amerikos plntokratai ir vi
si darbo žmonių priešai įtvir
tina, kad apsidrausti nuo 
streikų ant geležinkelių ir an
glių kasyklose galima visai 
lengvu būdu. Sako, tam tiks
lui tik .reikalingi įstatymai. 
J au pradžia atlikta. Vyriau-

naudinga, bet didžiai ir ne
sveika. J ie sako, kad apsi
drausti nuo streikų, geriausia 
priemonė darbininkus pada
ryti tos ir kitos industrijos 
dalininkais. Kuomet darbi- met bernaitis su mergaite vle-

tis? 
Pagaliaus dar socialistai 

nepripažįsta moterystės, 
Socialistui tiek verta mote

rystė, kiek avinui pavasarį a-
vies prietelystė, kiek gaidžiui 
vištos draugystė. Taigi pa
gal socialistų mokslo motery
stė niekas neesanti daugiau, 
kaip tik lyties meilė. Tą so-

SHANE KOMPANIJOS DAR- komunistais tas primetama. 
BININKŲ STREIKAS. 

Iš ko kilo? 

ninkai bus dalininkais tokiais 
ar kitokiais, tuomet jiems ne
rūpės streikas. Tuomet jie 
dirbs kadir blogiausiais jiems 
laikais. 

Aišku, kad nei viena, nei 
kita priemonė negali panai
kinti streikų — kovos už bū
vi. 

Yra dar viena ir tai ata-
tinkamiausia priemonė. Tai 

krikščioniška priemorfc*. Tei
singai, kaip pridera darbinin
kus už jų darbą apmokėti. 
Kuomet jie bus teisingai, be 
jokių suktybių, apmokami, 

sybė turi nuolatinį teismo, tuomet jie nelinks prie strei-
"frgnnetion" prieš geležinke-; kų ir nenorės streikuoji, 
liečius. Gi prieš anglių ka-į Kad apsidrausti nuo strei-

savo dirbtuve Unijos neįsi-

nenoras tartis su organizuo-

syklų darbininkus galima to
kią pat priemono pavartoti. 

kn, darbininkams už darbą 
mokėti atatinkamą jų gyveni-

Jei .ateity geležinkeliečiai' mni užmokesni (living \vage). 
pakeltų streiką, vyriausybė, j Ta užmokesnis bus teisinga. 
remdamosi gyvuojančiu " in-
junetion," galį areštuoti strei Į S O C I A L I S T A I . 
kininku vadus ir užimti strei-
ko fondus. Socialistai pradėjo pirmiau 

Anglių komisija gi savo ra- \ šiai kurti savo karalystę Vo-
porte paduoda sugestijų, kad 
kilus darbininkų streikui, vy-

kietijoje, Belgijoje, Franci jo
je ir kitur. Bet tas jiems ne-

riausybc tuilėtų užimti kasyk-j taip gerai sekėsi. Pasibovi-
las, gi streikininkus, sulyg jo ly« maži vaikai vandens 
šiandie gyvuojančių įstatymų, į burbulais, 
skaityti konspiratoriais ir Kadangi jie pradėjo reika-

Apie kilusį Chicagoje Sha-
ne rubsiuvių streiką skaityto
jams jau žinoma. Nepaste
bėjusiems primenama strei
ko priežastis. 

cialistai taip aiškina: Kuo-į Visos didžiosios Chicagojt 
rubsiuvių dirbtuvės yra suri-

nas kitą myli, tai jau ir esa
nti moterystė. Vyras galįs 
gyventi su pačia, pati su vy
ru, kol lyties meilė neatšalsta. 
O kad jau meilė sunyksta, tai 
abu galį pasimesti ir ieškoti 
sau naujos poros. Jeigu 
meilė antrą kartą dingstanti, 
tai reikią vesti ir tekėti tre
čią, ketvirtą kartą. 

Taigi iš to mums tik lieka 
gyvuliškas lyties geidulys ir 
nieko kito. Tai ar mes da
bar galėtumėme sutikti išlei
sti savo seserį ar dukterį to
kion moterystėn? Nes juk 
mes aiškiai matome, kad tai 
yra tik gyvuliškas gyvenimas, 
o ne kas kitas. 

Pagaliaus dar socialistai 
mums sako, kad jie nekliudą 
tikėjimo. Bet tas ar gali bū
ti tiesa? Mes aiškiai mato
me, kad jie niekina kunigus, 
Bažnyčios apeigas, pasnin
kus, maldą, išpažintį ir kitus 
Šventus daiktus. Mat, taip 

TiE vieni taip, kiti kitaip tą. 
klausimą siųlo išrišti. Komu* 
nistai norėtų, kad viskas bu
tų bendra. ir prie to eina 
prievarta. • Socialistai nori to 
paties, ko ir komunistai, bet 
kiek mandagiau to siekia. 
KoYnunistai Rusijoje revoliu
cijos keliu panorėjo valstybės 
valdymą perduoti tik į darbi
ninkų rankas. Socialistai 
nori prie to paties prieiti de
mokratiniu būdu. 

stos su Amalgamated Cloth-
ing Workers Union. Shane, 
žydelis, ir jo pagelbininkas j Katalikybė sutiks su viso 
lietuvis Žukauskas'sutarė į k i u ž e l r t ė s reikalų sutvarky 

mu, kurį patys žmonės suta-
leisti. Nors apmokėjimas te- ™ nustatys. Nes katalikybė-
nai ir nebuvo blogiausias, bet Je patelpa ir demokratybė, ir 

sovietu valdžios sistema ir 
tais darbininkais parodo, kad n e t komunizmas. Nes kata-
užpakalyje yra koks n o r s ^ a i nu<> P a* pradžios turi 
i š n a u d o j i m a s . D a b a r j komunistinius vienuolynus ir 
tenai buvo i š n a u d o j a m i Paragvajuje per pusantro ši-
mažesnieji darbininkai. ,0 mio m o t n S ^ a v o katalikų 

vienuolių vedama komunisti
nė valstybė. Katalikybė tik-

' rv t galėjo būti naudojami vi
si. Pareikalavus Unijos sa
vininkas pasirūpino išimti 
prieš darbininkus indžionkše-
ną, kurs darbininkams draud
žia viską. Dėlto darbininkai 
jau keturios savaitės kaip ne
dirba. 

Susirinkimai ir prakalbos. 
Kas dieną daromi tad dar-

tai negali sutikti, kad del dar
bininkų labo butų pjaunami 
gyvi žmonės I r negali su
tikti, kad del darbininkų buk 
tai labo, ardoma butų tikyba. 
Nes iš kriaugeriškumų ir be-

, dievybės nėra naudos, tik ne
laimės patiems darbininkams. 

O socialistai su bolševikais 
bininkų susirinkimai, kur pra- šiandien kaip tik labiausiai y 
nešama apie streiko eigą, apie ra įnirtę prieš tiklėjimą, įsi

vaizdindami, kad tikėjimas Unijos reikalus, apie bendruo 
sius darbininkų reikalus. J a r ( l o darbininkų reikalus. Da-

darydami, jie šiaip galvoja: ! Kviečiami į tas prakalbas vi- j rbininkų .laimėjimui būtinai 
jei žmonės kunigų nebeklau- šokio plauko žmonės, lietuviai r eįkia meilės, vienybės ir pa
šys, nebevaikščios į bažnyčia,, ir anglai. -Tris kartus tenai sišventimo. "Visi už vieną, 
tikėjimas savaimi mirs. 

,Taigi, brolyčiai, mes dabar " D r a u g o " redakcijos. Kaip 
visada, taip ir čionai kunigo 

traukti atsakomybėn. Bet 
jei šiandieniniai įstatymai 
tam tikslui nėra atatinkami, 
komisija rekomenduoja atati
nkamus išleisti. 

Žodžiu tariant, kalbama a-
pie* darbininkų konspiraciją 
ir tokia konspiracija kaikurių 

lauti, kad visi turtai, visi pa
dargai prigulėtų ne vienam, 
bet visiems. Aiškiau pasa-

matome, ko socialistai trokšta 
ir ką jie nori padaryti su j Bumšo kalba padarė tokį įs-
musų katalikais. Todėl kiek-;P"<1|, kad darbininkai sakė 
vienas geras katalikas, ar ka
talikė, nebeklausvkime visų 

kius, kad viskas butų valsti- plepalų, kuriuos mums skel-
jo*,-o jau valstija, kad da
lintų kam ko prireikia. Bet 
mes žinome iš savo kasdieni
nio patyrimo, kad nemalonu 

jau vedama prieš darbinin-1 yra žiūrėti iš svetimi) rankų, 
kus. i ir kaip nuobodu yra laukti, 

Pasirodo, kad norima orga-1 kol kas man duos. Antra, 
nizuotą darbą griauti, gi jo valstija, tai yra ne Dievo Ap 
vieton įvesti nelaisve. Nes 

bia socialistai, bet tik kiaušy-; ' '"jęs. 
kime to mokslo, kurį skelbia 
mums Bažnyčia, ir sekim pa
gal jo nurodymus. Rojaus ant 
tos žemės nesulauksime ir to
dėl neklausykime ką mums sa 
ko socialistai, nes jie nori 
mus pavergti ir ant mūsų jo-

kalbėjo ir kunigas Bumšas, iš vienas už visus' ' — tai obal-
sis, be kurio negalima apie 
darbininkų būvio pagerinimą 
ir svajoti. O be tikėjimo, be 
vilties amžino atlyginimo ne-
galima nė svajoti, kad visi at
sisakytų savo egoizmo, savos 
naudos brolių reikalams. Dėl
to tad socialistų darbas yra 
viena ranka statymas, kita 
ardymas. Bet ateis laikas, 
kuomet ta prieštikybinė liga 
iš darbininkų tarpo išnyks. 

(Bus daugiau) 

dar tokios kalbos negirdėję.. 
Xet " N - n o s " ir "Vi ln i s " pa
sakė, kad kunigas gerai kal-

drausti darbininkams nedirb-įti visas kertes ir visus ui
ti, kuomet jie išnaudojami, Į kampius, negali įeiti į kiek-
kuomet kovoja už būvį, kaip j vieno žmogaus gyvenimo 

veizda, nes ji negali aprūpiu- dinėti, kaip Babilionijos ver
t o j o . 

tik ir reiškia tą vergiją, kuri 
neprivalo būti pakenčiama 
laisvoj, demokratingoj šaly. 

Tr nestebėtina jei šiandie 
geležinkeliečiai ir anglekasiai 
tvirtina, kad jie neparduo
t ą savo laisvės. 

Bet yra išmintingesnių 
žmonių. Tie sako, kad griež
toji priemonė prieš darbinin
kus valstvber ne vien nebus 

smulkmenas. Nes valstija 
turį ne vieną žmogų, bet ke
lius tūkstančius. O tie tūk
stančiai turi tūkstančius rei
kalų. Tai kaipgi galėtų bū
ti patenkinti visi žmonės, kad 
niekas neturėtų savo turto ir 
visi lauktų, kada kas ką duos. 
Taigi mes dabar ir matome, 
ar čia ne tuščia svajonė, ar 
ne sapnas panaikinti savas-

[L. "Vicnvbė"] 

GAISRAMS G A U S . 

Nesenai ĮVokietijoj išrastas 
gaisro gesinimui įrankis, kurs 
yra panašus pistoletui. Iššau-

Partijos ir darbininkai. 
Pirmoje, savo prakalboje 

kun. Bumšas išaiškino, kaip 
ant delno, kad darbininkų lai
mėjimas yra vienybėje, orga
nizacijoje ir ragino laikytis 
tos organizacijos, koki yra, 
kol ji darbininkų reikalais 
rūpinasi. Ypač katalikams, 
turintiems Kristaus meilės i-
sakymus, reikia darbininkų 
vienybę palaikyti. 

Antroje prakalboje jisai pa 
žymėjo skirtumus tarp socia
listų, bolševikų ir katalikų 
darbi ninku klausime. Visi, ir 
socialistai, ir'bolševikai ir ka-

TEISINGAI 
JGYTAS 

NUOPELNAS 
Rūkytojai jau persitikri
no, jog 100% tyras Tur
kiškas Tabakas vartoja
mas HELMARUOSE y-
ra minkštesnis, geresnis 
negu yra vartojamas ki
tuose cigaretuose. 
20 HELMARŲ duoda Ju
ms daugiau tikros verty
bės už Jūsų pinigus, negu 
J>ile kokie paprasti ciga-
retai ir suteikia daug dau 
giau malonumo. 
HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas 
apsaugoja juos nuo susi-
laužymo ir susimakymo. 
Paprasti cigaretai yra su
pakuoti į pundelius. 

10 ir 20 skrynutėje 

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ 

tas šovinys liepsnoje sudaro 
nedegančias tirštas dujas, ku- talikai darbininkams pagelia 

VEŽĖJO IŠMINTIS. 
• 

rios staiga slopina liepsna. 
Jei šis paplis plačiai pasauly, 

tį nori beabejo. Ne tiesa y-
ra, kuomet katalikus daroma 

gaisro pavojai žymiai suma- • darbininkų priešais, netiesa 
žės. ' yra, kuomet socialistams su 

— Na, brolau, ryt eisim iš-, 
pažintin; artinas šventės... 

— Ar aš kvailas, kad to
kius niekus šiais laikais be
daryčiau!... 

— <P, o! Kurgi tu tokios 
išminties gavai f 

— Na gi Jtusijoj! Gyvenau 
vieno miesto vežėjo šeimoj, 
kur sužinojau, kad nėra nei 
Dievo nei sielos. Juk vežė
jas tiek mokslnvyrių važinėjo 
po miestą, tai ir išminties iš 
jų prisisėmę. 

— Socialistas: Stebėtina, 
ko tie klierikalai lenda sei-
manf 

— Katalikas: Čia nieko 
stebėtina! Nes jų čia tėvynė. 
Bet užvis daugiaus mane ste
bina, ko ėia tos beždžionės 
grūdas seiman. 

— Vaikas (10 m. ) : Mat, aš 
skaičiau, kad beždžionės šil
tų kraštų gyvuliai, užtat jos 

ir lenda šiltosna seimo viete-
lėsna. 

Kinijos sostinė yra apsiaus
ta siena 50 pėdų aukščio ir 40 
pėdų storio. Ta siena apsiau
čia miestą ratu ir yra 16 mai
lių ilgio. 

Apsvarstymas yra tėvas iš
minties. 

S0C1ALĖ TAIKA PER KRIKŠ
ČIONIŠKA DARBO ORGANIZACIJA. 

k I. 
Santykių klausimas tarp darbdavių 

ir darbininkų. 
Ateitis priklauso nuo santykių koki 

hus tarp proletariato ir kapitalizmo. — 
Proletariatas!... nelaimingoji žmonių 
klasė kurios jokia nuosavybė neriša prie 
žemės, neapdraudžia nuo streikų, ligos, 
ir kurios vienintelis, kapitalas jų pa-
f*ių rankos. Tas žodis visuomet sukelia 
painias tikybines, dorines, socialines i r 
ekonomines problemas — klausimus. 

Dėlto nuo santykių, kurie nusistatys 
tarp buržujų ir darbininkų priklauso 
amžinas sielų likimas, šeimynų tarpimas 
ir garbė, medžiaginiai interesai, šalies 
gerovė. 

Socializmui įsigalėjus reikhį grįžti 
j prieškidturingus ir galop į vergijos lai-
his. — Aišku, kad socialistinės idąjos 
drumsčia darbininkų mases ir sėja ir au
gina pavojingą perversmų sėklą. 

Socialistai giriasi esą vieninteliai 

darbo žmonių prieteliai. Jie užmiršta, 
kad jau prieš 1900 metų dieviškasai 
meilės ir brolybės religijos įsteigėjas, 
Jėzus Kristus, gindamas skriaudžiamąją 
liaudį yra pareiškęs: "Man gaila mi
nios, " ir kad Bažnyčia, Kristaus įstai
gos vedėja, tariant Pijaus X žodžiais, 
4'niekuomet nepardavė liaudies gero-
vės ." Pagonijos laikais viešpatavo ve
rgija, tai yra kuomet silpnas žmogus bu
vo išnaudojamas stipresniojo žmogaus. 
Gi Kristus atmetęs ir pasmerkęs vergi
ją pastatė laisvą ir brolišką krikščioniš
ką organizaciją. I r šiandie kas yra tei
singo, gero, kilnaus socialistinių vadų 
kalbose, jų teorijose, ar visa tai nėra 
pasiskolinta iš Evangelijos? Mirusieji 
krikščionys iš kurių jie kilę kalba per 
juos. Bet kubmt jie nusitolina nuo tų 
mirusių ir Evangelijos minties, jie grįž
ta į pagonijos laikus, jie garbindami jė
gą niekina teisę, jie skelbia dorinį nihi
lizmą. 

Bažnyčia tad negali palikti savo 
vaikų socialistų vadovybei, ji' negali ne

paisyti pasauliui grįžtant į pagonizmą. 
Vyskupai, kunigai, visi tikintieji turi pa
reigos pasistatyti prieš dabartinius fak
tus, juos studijuoti, kad butų galima pra
matyti, ir taipat pagelbėti. Deja! ar 
mes nesame daug susivėlavę ir ar neri
zikuojame brangiai užmokėti už vakar 
dienos .nepramatymą? * 

Darbo statutas. — Darbo ir darbi
ninko pagarbat santykių pagrindas tarp 
darbininku ir darbdavių. — Didysis ka
ras gilias atmainas yra padaręs žmoni
jos istorijoje. Ar mes, katalikai, suge
bėsime naująją gadynę įvesti į gerbūvio 
ir tikėjimo laikotarpį. 

Kad butų galima turėti įtekmės į 
mūsų laikus, reikia aiškiai nusimanyti 
apie dabartinę situaciją — padėtį. 

Didysis karas sukėlė viso pasaulio 
darbininkuose bendrą reakciją — pasi
priešinimą prieš pramonės darbo statu
tą — tvarką. Tarptautiniai darbininkų 
kongresai — ar jie vaduojasi socialisti
niais idealais ar krikščionybės mokslu — 
lygiai sutiko reikalauti nuo Taikos Kon

ferencijos naujų reformų, naujos pro
gramos kuri šalip darbininko medžiagi
nio būvio pagerinimo (darbo laikas, už
mokesnis, ir t t .) , įvestų atmainą darbi
ninkų ir darbdavių santykiuose. 

Mūsų dienų darbininkas, krikščionis 
kurs dažnai savęs nepažįsta, igijo - savo 
vertybės ir savigarbos sąmonę; jis neno
ri, kad jo darbas butų vertinamas kaip 
by kokia prekė. Ar gi jis neturi teisies 
reikalauti, kad jo darbas nebūtų pervien 
imamas su gyvulio, mašinos darbu? 
Dievo paveikslan sutvertas, ar gi jis ne
vertas pagarbos, ir jo darbas, — Ap
vaizdos nustatytoji priemonė ne vien 
materialiam gyvenimui palaikyti, bet 
dvasiniam stiprinti ir amžinam įsigyti, 
a r gali būti skaitomas už daiktą be dva
sios? 

Pamatinė darbo-prekės klaida,* yra 
liūdnas palikimas liberalinės ekonomijos 
iš aštuonioliktojo Revoliucijos šimtme
čio klaida kuri sunkia našta buvo užgu
lusi industrijos darbininką devyniolik
tame šimtmety. Ir kuomet moderniš

koji industrija išsivystė ir pareikalavo 
aiškaus mokslo, liberalinė ekonomija 
tegalėjo jai pakišti pamtlymo ir parei
kalavimo dėsnį. Pagoniškas dėsnis, pa
duodamas silpnąjį į stipriojo nagus. Gi 
tuomet, pašalinus tikybą iš įstatymų ir 
viešųjų įstaigų, sako Leonas XIII , "dar
bininkai palengva pakrikdytį ir be apsi
gynimo pasijuto slopinami nežmoniškų 
viršininkų ir įsiutusios godumo konku
rencijos — varžytinių.' ' 

Rytojus taipat bus apsiniaukęs 
kaip ir vakar diena, jeigu darbininkai ir 
darbdaviai vaduosis skirtingu mokslu,, 
kalbės skirtingomis kalbomis, — arba 
jeigu, pramonės pasaulis užmiršęs doros 
dėsnius, darbininkas šaukdamos laisvo 
fizinio jėgų žaidimo, jėgos skaitlingu-
mo, žaidimo aklo kurs triuškina silpną
jį, kame nyksta teisybės ir neteisybės 
supratimas, kame be jokio susivaldymo 
nutraukiami ryšiai s a tikybos ir doros 
mokslu. 

v (Bus daugiau). 
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BLAIVYBES DIRVA 
V 

MOTERŲ TRIBŪNA 

BLAIVININKU SEIMAS — 
— eGriausios kloties! 

Rugpiueio 7 ir 8 d., Water-
bury, Comi. susirenka Pilnų
jų Blaivininkų Seimas. 

Tiktai 'blaivi tauta tegali 
augti skaičiumi, darbais, do-
rvbe ir mokslu. 

Tiktai blaivininkai, savo 
pavyzdžiu ir darbu apaštalau
dami gali išnaikinti taip skau
džiai prasiplatinusią/ mūsų 
tautoje girtybes ligą. 

{Tegul tad pagelbės Aukš
čiausias savo malonėmis ir 
šviesa, kad tasai Blaivybės 
Seimas atneštų mūsų Tautai 
palaimintus vaisius, o Blaivy
bės apaštalams neišdildomą 

nes žmones nešvariai apsilei- D I E N E L E J A I . 
dusiai'-gyvena... 

» i Daug skaitome ir girtUm/e 

Panašiu būdu svaigalai su-
aikvoja arba geriau suryja 

apie aštuonių valandų dieną. 
Teisėtai ji reikalaujama. Gy-

garbę! 
"Blaivybės Dina, 

ALKOHOLIS IR KARAS. 

tiek turto, kad j i s butų taupi-
namas, tai kad ir kelis metus 
javai neužderėtų, tai darbiniu 
kas nebūtų priverstas badau
ti, dar vis turėtų kuo pragy
venti. /Tik pamąstyk Ameri
kos Suy. Valstybėse pirm už
draudimo svaigalų pardavi
nėjimo statistikos parodė, 
kad kasmet tik už pačius 
svaigalus būdavo išleidžiama 
po du bilionu dolerių; o pri-
skaitant kitas 

randa pilną džiaugsmą muzi
kos veikale, paveikslų gateri-
joje, teatre, knygyne. Po 
darbo dienos rodos malonu 
visa, tik ne pareiginis tavo 
' 'uždavinys. V 

Mums visiems agituojant 

turėjo "vakaciją," žibą akys 
parodys naują energiją ir jei 
ant rytojaus tiesdama stalą 
pusryčiams išgirsi ją niūniuo
jant seną dainelę, žinosi ko
dėl. ^ Safira. 

veninio sukomplikuotos ap 
linkybės verčia prie to. Žmo-< 
gus supranta, kad jįjis nebe'del trumpesnių valandų, besi-
feudalizmoi vergas, "ne kokia j skundžiau t kasdieniniu nuo-

MOTERŲ SĄJUNGOS 
DARBAI. 

Visi tie reiškiniai šaukiasi 
pastebėjimo, gvildenimo i r 
priemonių blogybei atitaisyti. 
Šiuo atveju kreipsiu domės % 

sociaHo gyvenimo trukumus. 

ra kepėjo darbas, tu r i jis 
giausia dirbti naktimis, jums 
šiltose lovose begulint 

Pamąstykite, taipgi kiek rei-
Iria žmonių cukrui padaryt i 

moderniška mašina, kurio 
vienatinė pertrauka kelių va-

vargiu, jautriai skamba vie
no asmens tyla. Tai moti-

landų miegas. Sukoncentruo- Į nos. Motinų darbo diena ne 
aštuonių valandų, bet šešioli
ka valandų ir dar ilgiau. 

Pirm visų atsikelia, paga
mina pusryčius, pažadina ir 

tas protas, įtempti sąnariai 
reikalauja atsileidimo, kurio 
miegas nepilnaf duoda. Pa
bandyk užmigti turėdamas 
rūpestį ar įsigilinęs mintimis j išleidžia darbininkus, gi po-

išlaidas per ! i kokį daiykę. Vos galima, j tam atkelia vaikučius, aprė
do, pavalgydina juos, namų 

*ruoša, skalbimai, prosimai, 
pietų gaminimas, krautuvėn 
ėjimas, vakarienė, bet ji nesi-

Pereitą kartą esame paste
bėję, kad Moterų Sąjunga ru 
pindamos savo organizacijos 
augimu neprivalėtų praeiti 
tylomis pro mūsų visuomenei 
gyvuosius klausimus. 

Alkoolis — girtuokliavi
mas negailestingai nuodija 
mūsų tautą: naikina sveika-
tf, pūdo dorą, ardo šeimynos 
laimę ir gerovę. Moteris čia 
gali atlikti angelo sargo pa-

Dažnai nusiskundžiama, kad I iš runkelių, ar iš cukriniu len 
čia gimę vaikai neįdomauja į drių. Kiek tai rankų darbuo-
musų visuomene. Jiems /įki-
rus, neįdomus mūsų draugiji
nis gyvenimas, jų rupesnis 
gražiai pasipuošti, pasportau 
ti, "gerų laikų" turėti. Apie 
kitus jie nepaiso ir pakalbin
ti atrėžia; " kas man r u p i ! " 

Egoizmas, suvymeilė, savo 
aš išimtinas rupesnis yra jau 
nosios kartos piktoji liga. 
Karne^ priežastis? 

Pirmoji priežastis — ego
istinis žmogaus prigimties pa 

jasi prie sviesto ir pieno! O 
kad aš imčiau jūsų klausinėti, 
kas padarė stiklus, torėlius, 
šauktštus, kas iškasė anglis 
jūsų kambariui sušildyti, kas 
padanė stalą ir kėdes, is kur 
medis, lekieris i r lendrės, kiek 
rankų tašlė ir kalė, statyda-
mos jums namą, ir kiek galvų 
apie tai galvojo — tikrai su
sirinktų nesuskaitoma žmonių 
minia į jūsų pusryčius žiū
rėti. O kad dar atsikeltų i^ 

svaigalus daromąsias sieks | » jei pasiseks sapnai dar 
lig šešiolikos bilionų. Kad daugiau nuvargins. Kad at-
ir vienoje valstybėje javai gaivinus nusilpusią energiją 
neužauga, tai kitoje užauga. «* paliuosavus įtempimą, rei-

reigas, apsaugoti visuomenę ! pročiu virtęs. Ką daryti? . 
nuo visų smūgių alkoolio ker I Reikia auklėti jaunimo t a r 

linkimas; antroji — jam nuQ-[j{apų visi tie, kurie išrado į-
latinis pataikavimas bemaž į-j rijikius ir mašinas, su kurių 

pagelba dabar taip lengvai 

Per girtybę daugiausia ir 
ugnies nelaimių atsitinka, o 

v , , • ,'kas neprageria, tai turi kuo-Nuo maro, bado, ugnies, ir' . f, 
mi apsidrausti nuo ugnies. 

Karas. 
Girtybė yra dažniausia ka

ro priežastis. Nes ji prižadi-

karo, gelbėk mus 
Viešpatie. 

Cia labai tinka pridėti: " I r 
nuo alkoholio, gelbėk mus . " 
Anglijos kanclieris Gladstone 

na veik visus naminius vaidus 
šeimų tarpe ir tautų tarpe., 

yra ištaręs štai ką: "Maras , I Nors negalima sakyti buk be 
badas ,ugnis ir karas, tai yrą svaigalų niekuomet neatsiran 
keturios baisiausios nelaimės, 
kurios nugązdina žmogų, bet 
girtybė dažniausia esti prie
žastis visų keturių, ir ji pra-
viršina visas keturias kartu 
paėmus. Tai reiškia girtybė 
viena daugiau daro žmonijai 

da žmonių tarpe kivirčų, te-
čiaus labai mažai, ir atsira
dus, jei alkoholis nesudrums
tų žmonių proto, tai vis vei
kiau prieitų prie taikos. Bet 
alkoholis nors po mažai su
naudojamas vis padidina ir 

bkėdies, negu tos visos ketu- prižadina žmogaus puikybės, 
rios sujungtos butų i vieną.' 
Pažiūrėkime, kaip girtybė bū
na maro priežastis. 

iviaras. 
Maras pasidaro limpančio-

kalinga atmaina, o tą atmai
ną randame liuoslaikyje. Tie
sa ne vienaip jį suprantame. 
Po dienos darbo panėję namo 
mes gal linksmiau praleidžia
me laikųt svaidydami base-
ball, tennis, jodinėdami ark
liu, žvejodami, plaukiodami 
vandenyse ar kitokiu sportu 
užsiimdami. Jųs gal randate 
daugiau džiaugsmo draugiji
nėse sueigose, pašnekesy, ra
vėdami savo darželius arba 
taisydami namelius. Jie gal 

tarnų. Tik reikia organizuo
to ir planingo darbo. Seimas 
yra patogi valanda tą klausi-

skundžia. Kodos, kad tai 
jos nepakenčiama dalis — 
" uždavinys/ ' O kuomet tas 
įtempimas apsireiškia ant jos 
švelnių nervų, mums įstabu 
kas pasidarė. 

pe socialio gyveninio suprati
mą, pratinti jį be savo rei
kalų matyt ir kitų žmonių dar 

mą pasvarstyti, tinkamas iŠ- b$> pasišventimą, mokslą ku-
vadas padaryti. I r i u o J i s naudojasi, parodyti 

Nemaži aus svarbus yra jau 
nuomenės auklėjimo klausi
mas. Sąlygos, kuriose auga 
vaikai nėra palankios auklė
jimui. Mūsų žmonės daugiau-

Užmirštame, kad tarp tos s i a i « ' v e n a miestuose h- W Į 
motinos ir mergaitės dešimts, 

jam, kad jis tėra gyvas ir lai
mingas ačiū kitų pastangoms 
ir jo tad pareiga kitų nauda 
gyvenant būti naudingu ki
tiems, plėsti jo meilės ribas, 
kurios negali tilpti namų, šei-

dvidešimts ar trisdešimts me
tų atgal, nėra taip daug skir
tumo. Dar žymu joje anų 
dienų pobūdžiai. * Motinystė 
nepadaro iš jos fizinio milži
no, atpenč, nemaža sveikatos 
atėmė. Šiuose nepasitenkini-

prastesnėse jų dalyse. Didelė m > ™ s s i e n o s c > tet s l e k l a t o -
geradarybė kame dar yra ka- l i a u s u ž t ė v y n ė s tih^ 
talikiška mokykla. Bet viena | G a r s u s v o k i e č " J a u k f e t o J a s 

Foerster ' is duoda kelis pavy
zdžius, kurie vaizdžiai piešia 
kaip vaikai reikia pratinti 
prie socialio gyvenimo. Paim 
kime jo šį pavyzdį 

mokykla nors ir geriausiai pa 
statyta palieka dai* šeimynai 
daug darbo beauklėjant savo 
vaikus. Juk kiek yra pavojų,, 
jaunai vaiko sielai! 

sai nekalta, kuri įvykus karui lino laikuose, kuomet visi tik j l a tves gyvenimas, blog. j 
turi pilną teisę gintis nuo į rugoti mokame, motinų tyla' pavyzdžiai, nedori paveikslą!, 
priešų, ir kad kitokio išėji-i iškalbingiausia, nes tai šven- abejotini draugai, draugės, • 
mo negali būti, save gindami Į tos meilės mums pasiaukoji-

žemiškųjų turtų troškimą, ly- neturi jokios nuodėmės, jei lmo tyla. 
tiškųjų patenkinimų užgai-1 kareiviai gindamiesi puolasi 
das, pagiežos geismą, atkersi- prie svaigalų drąsai neya į-
nimo geismą, apsiryjimui tai 
niekad galo nėra, nes svaiga-

mis užkrečiamomis ligomis, lai prižadina netikrą apetitą, 
kyla iš pagedusio oro. Moks
las parodo, kad greičiausia 
užsikrečia tomis ligų bakteri
jomis, mikrobais (ligų perai) 
tie, kurie geria svaigalus, nes 
alkoholis nusilpnina arba vi
sai prašalina iš žmogaus 
kraujo jėgas, kuriomis pasi
priešina užpuolimui tų ligų 
.perų ir juos prašalina iš savo 
vidurių. Kad tuos sunkiai 
užprakaituotus pinigus žmo
nės sunaudotų apsišvietimui 
ir savo vaikų apšvietimui, ku
riuos' sunaudoja nusipirkimui 
sau ir savo šeimai alkoholinių 
nuodų, tai tikrai išmoktų ap
sisaugoti nuo mikrobų. Da
bar per girtuoklystę veisiasi 
dar daugiaus tų ligų perai, 

kad žmogus neišalkęs valgo 
ir dvigubai save žeidžia, nuo
dais ir per daug valgymu, ga
lutinai prie girsnojimų daug 
labai brangaus laiko gaišina-
si ir tuo būdu prie tinginiavi
mo žmogus krypsta. Tai ai
škus dalykas, kad nėra nei 
būti negali kitokių kivirčų, 
kovų, ir karų priežasčių ne
gu čia paminėtosios septy
nios didžiosios nuodėmės, ku
rias visas a r ant syk ar po 

gyti, tokie daro .didžiausią 
klaidą. Tūlas amerikietis ra
šytojas, kuris studijavo Ru
sijoje praleisdamas apie de
vynis mėnesius pačioje Rusi
joje ir kitose Europos dalyse, 
palygina caro daromąją mo
bilizaciją į karą tarp Rusijos 
ir Japonijos, į kurį nugabe : 

nus girtus rekrutus reikėjo 
per telefoną šaukti daugiau 
kareivių, kad juos galėjus su
valdyti. Su mobilizacija, kuri 
įvyko pri rengime kareivių į 
didįjį pasaulio karą tarp Ru
sijos ir Vokietijos, kurį carui 

(artini susirinkimai, pasilin
ksminimai, teatrai, šokiai, 

Tat argi nebūtų jai malo- krutaniieji paveikslai ir t t . ' pagaminus? I r į kiek pasaulio 
nu, jei sūnelis ar dukrelė pa 

Mušu pusryčiai. 
Pasakykit vaikai, ar jųs 

nors sykį esate pamąstę, kiek 
žmonių turį darbuotis vien ti
ktai tam, kad jums pusryčius 

vieną svaigalai prižadina ar- uždraudus svaigalus, rekrutai 
ba dažnai žymiai padidina. 

Nors sukilusiuose kivirčuo
se iš dalies būna kaltiės vie
noje ir kitoje pusėje, kartais 
tik vienoje pusėje randasi vi
sa kaltė, o kita pusė esti vi-

labai ramiai paraginti drą
siai 'ėjo. [Tai aiškus dalykas 
ir nėra vilties apsiginti nuo 
neteisingų užpuolikų, kur al
koholis viešpatauja. 

liuosuotų ją savaitei ar bent 
vienai, kitai dienai nuo tų 
"uždavinių," duotų jai už
miršt apie valgius ir kad na
melyje yra šeši kambariai, o 
primintų jai apie vėsius par
kus, daug malonių vietelių, 
kur labai linksmai galite pra
leisti laiką, o gal jį mėgsta 
pasivažinėti, ekskursiją pada
ryti, kur netoli, arba nueit į 
miško tankumynus uogauti, 
riešutauti, ar grybauti. Gal 
giminių yra ukyįe" kur butų 
malonu paviešėti kelias die
nas žinodama, kad dukrejč ar 
sūnelis prižiūrės namus? O 
taip, motinas reikia labai įti
kinti, kitaip jos* rūpinasi net 
apie tai, ar katinukas neįdrė-
skė raukos Onutei. 

Pamatysi kaip ilgai ji at-

Visos aplinkybės labai greit j dalių reiktų joms eiti, jei no-
stumia vaikus į ištvirkimą, pa rėtumėt jiems už tai padėko-
sileidimą. I r labai retai tėvai 
gali pasidžiaugti savo vai
kais. J ie tėvų neklauso, jiems 
neužjaučia, net tyčiojasi iš tė 
vų ^gfiiioritt/1 mat jie "ame^ 
rikonai." 

Tokio vaikų neauklėjimo 
pasekmės jau matomos. Vai
kai — naujoji karta palieka 

ti ir ranką paspausti? Štai ftfcdėf&nga'S* nes kas yra ak-
kava. I r iš kur ji paeina? 
Daugiausia iš Brazilijos, o^ 
gal iš Javos salos, ar iš Ara
bijos. Įsivaizdinkite tiktai, 
per kiek rankų turi ji pereiti, 
kol ją nuskina nuo krūmo, kol 
parveža per jūres, kol sude
gina ir sumala, ir pagalios 

Kun. P. Saurusaitis.lslmms tą dieną, kuomet ir ji 

tolima ir net svetima tėvų ! garuojančią ant jūsų stalo pa 
branginamiems reikalams, stato. 
Jaunuomenė, išskyrus nežy- Kviečiai iš kurių iškepti 
imą jos dalį, tarsi atkirsta jūsų pyragai, gal užaugę Ru
imo tautinio kamieno, įkrito sijos lygumose, ar Amerikoje, 
į visiškai svetimą tėvams tar
pą. Jos negali prikalbinti 

nupiauti ir iškulti žmonių, 
kurių jųs visai nė nepažįsta-

prie mūsų draugijų, jie nesu- j te, kuritj kalbos nesuprantate, 
pranta savo kraujo ir tauti- jlškulus vežami jie pas malu-
nės dvasios pareigų. Supran-! nininką, paskui pas kepėją, 
tama, kad nebetekusi savo kurs pusę nakties darbuojasi, 1 draugijos trobesys remias? 
tautines asmenybės, ji nusto- kad jųs turėtumėt šiltų ban- ant bendro darbo ir patarna-
ja ir tikybos. dučių pusryčiams. Sunkus y- vimo, o cementas tą trobesį 

viskas padaroma, pritruktų 
jiems vietos ant visos žemės. 
I r visi tai tiktai del pusry
čių, nei apie kitus daiktus, 
apie drabužius aš net kalbėti 
nedrįstu. 

Pasakykite atvirai, ar jųs 
nors sykį pusryčius valgyda
mi pamąstėte apie tai? Ar 
gal tik rijote sau, manydami: 
" A i kaip skanu!" Ar žinote, 
kad toks neapmąstytas val
gymas yra žmogui daug pa
vojingesnis, negu greitas val
gių rijimas? Mat, tokiu būdu 
žmogus pratinasi užmiršti, 
kad mūsų viršutiniška laimė, 
mums kasdienio gyvenimo 
smagumai — tai tūkstančių 
mums besidarbuojančių dva
sių ir rankų dovana. f) kas 
tai užmirš, arba kas nieka
dos to gerai nesupras — tas 
gyvęs taip, lyg kad ,jis vienas 
tebūtų pasaulyje, ir su žmo
nėmis elgsis taip. kad jie vi
sai nustos noro del jo dar
buotis. J i s bus visur visiems 

las viena akia, tas lengvai ne
tenka ir antrosios. J i s \t į 
savo tėvų ir prietelių meilę 
žiures šaltai, visai nesirūpins 
jais, ir, gaudamas dovaną, ne 
pamanys apie davėją. 

Dėkingumas paeina iš mą
stymo ir parodo, kad žmogus 
nesiurbia visako taip beman-
tiškai, kaip kad didžnvig van
denį, bet mato kaip viskas y-
ra surišta su kits kitu ir kaip 
menkas yra žmogus pats vie
nas. 

Nedėkingi žmonės tampa/ 
anksti ar vėlai išmesti iš drau (| 
gijos; mat jie nepritinka prie 
žmonių gyvenimo. Nes visas 

^ 

MOKYTOJO PASAKOJIMAI 
VAIKAMS. 

Iš ko atsirado alkoholis. 

Mieli vaikučiai, šiandien mes pašne
kėsime apie naują dalyką, būtent apie 
blaivybę arba susilaikymą. Bet ką reiš
kia tas žodis — susilaikvmas ? Nuo ko 
mes turime susilaikyti? Xuo vartojimo 
svaigių gėrimų, ty. tokių gėrimų, kurie 
svaigina žmogų. Kurie yra tie gėrimai? 
Alus, vynas, degtinė, likeris, konjakas, 
romas ir tt. 

Kodėl šie gėrimai svaigina ir kodėl 
mūsų nesvaigina kiti gėrimai, kaip, pa
vyzdžiui, arbata? Todėl, kad svaigiuose 
gjėrimuose yra tokio daikto, kurs vadina
si alkoholiĄ kurs ir svaigina žmo-

;.gu. <Sfeo.ĮiaUs-vra nuodaf/. ir$alkbhblio 

• *> * ^ 
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žmogų, vieni greičiau,xkiti netaip greitai, 
ir nė vienas vaistininkas neturi teisės jų 
parduoti be gydytojo leidimo. Kaipgi 
galėjo atsitikti, kad , ai u j e, kurio tiek 
daug išgeriama kiekvieną dieną, randa
si nuodų, koks gydytojas prirašo tų nuo
dų aludariui? Kad atsakius į šį klausi
mą, 'reikia jums paaiškinti, kaip daro
mas alus. 

Alus daromas iš miežių. Miežiai už
auga lauke, kaip ir kiti javai. Iš mie
žių, iš miežinių kruopų, jūsų mamytės 
išverda tos skanios košės, kurią jųs taip 
mėgstate, taipat •ir sriubos. Bet nei 
košė, nei sriuba ausų neapsvaigina, at
virkščiai, suteikia, jums jėgų ir sveika
tos. Aludaris, nupirkęs iš ūkininko 
miežių, juos sumirko vandeny ir papi-
lia asloje tamsioje vietoje. Kas atsi
tinka/ su i drėgnais <;grudais tamsumoje ? 

ČJS rjų-isema gel-
tiStj. •> - v-!> lt. įsakoma,, sū

dai, kurie dabar jau vadinasi salyklą, I ry ir lauke: ten yra mielinių grybelių, 
tampa saldus. Salyklą išdžiovinama, 
sumalama, miltai supilami į tam tyčia 
prirengtus kubilus, apipilami šiltu van-
dtniu ir paskum sumaišomi. Kam vi
sa tai daroma? Daroma tam, kad van
duo pasidarytų saldus. Paskum į tą 
saldųjį vandenį dedama apynių. Jųs pa
žįstate* apynius? Nuo apynių alus pa
sidaro apykurtis. Bet jei mes dabar 
imtumėm tą vandenį gerti, tai jis mūsų 
d a r nepadarytų girtų, dėlto, kad jame 
dar nėra to šėlstančio piktadario, ku
ris žmogų apkvaišina. Tas piktadarys 
yra mielės. Štai, aš rankoje turiu kąs
nelį mielių. Jos išrodo visai nekaltos, 
tačiaus aš jas pavadinu piktadariu. I r 
teisingai aš jas taip pavadinu. Pažiūrė
kime, kas yra tos mielės. I š pažiūros 
jos panėši į gabalėlį tešlos. Bet ištik-
rųjų mielės yra tokie grybeliai. Jųs, 

,t urj but,* visi* pąžįsjtate tuos > grybus/ ku-
'rie- auga 'miške^po- medžiais," ir noriai 
^3ųos j renkate. ',• - Bet,' v manau, ne visi jųs 
^ žinote,^ kad % r a grybelių įr ore, kaniba-

v ii . 

pelėsinių grybelių i r daug kitokių įvai
rių grybelių, iš kurių eina ligos. To
kie grybeliai vadinasi bakterijos. Pa
manykite sau, kad jųs valgėte sriubą iš 
vaisių ir, visos nei'švalgę, dalį jos pali
kote stovėti. Kai jųs, praslinkus ku
riam laikui, atsiminsite sriubą ir pano
rėsite ją pabaigti valgyti, tai pamaty
site ant jos užsidėjusius pelėsius. Iš 

ro pakliuvo sriubon toks grybelis (bak 
te rija) ir tai'p greit išsiplatino, kad tuo
jau visą sriubą apdengė pelėsiais. Bet 
kame gi tie grybeliai slepiasi, kad mes 
jų nematome? Gal but, jų esama tik 
nešvariuose kambariuose? Visai ne! 

Juk ir šiame mūsų klasės kambaryj t 
mes nieko nematome ore. Bet jei tik 
pro la r..gą pažvelgs saulutės ' spindulėlis, 
tai^jnes jame tuojaus pamatysime dau
gybę smulkyčių dulkelių. įTose tat dul
kelėse ir -randasi tie grabeliai, apie ku
riuos aš jums kalbu. Kas gi jų Čion 
atnešė, bene saulutė? Ne, tą grybelių 

jau buvo kambary, bet saulutė juos tik 
mums parodė. / 

Taigi aludaris perka mielių i r jų 
deda į tą saldųjį vandenį iš salyklos. I r 
štai mielių grybelis, tas piktadarys, pra
deda siausti. Reikia pasakyti, kad tas 
grybelis yra didelis gobšas ,^ is mėgsta 
visa, kas saldu, ir čia jis panori suiėsti \ 
tą saldmenį, kurio jis rado vandeny. 

Bet saldmuo nesiduoda ėdamas, ir i i 
kur gi atsirado tie pelėsiai? Mat, iš o- to kyla kova, kurią mes vadiname rūgi

mu. Vanduo verda ir putoja. Kova. 
baigiasi tuo, kad mielės suėda visą sald
menį ir jo vietoje vandeny atsiranda 
kažin kas visai nauja: alkoholis, 
nuodai, kurie daro tai, ką daro ir visi 
nuodai: jie užmuša. 

Jųs pasakysite: tai neteisybė, nee 
mes patys esame gėrę alaus ir ligi šiole 
esame sveiki. I r vis dėlto, mieli vaiku- i 
čiai, aš dar kartą sakau; alkoholis daro 
tai, ką ir kiti nuodai; alkoholis užmuša, 
pamažu ar staiga, žiūrint, kiek tų nuo
dų žmogus įgeria vienu sykiu. 

(Bus daugiau). 
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Vieši. . 

Siomi* dienomis pas gerb. 
kun. kteb. H. J . Vairiuna ir 
gerb. kun. A. Lankų vieši ne
senai įšventintas į kunigus, 
gerb. kun. Albertas Rupšys. 

jau ir dr-joms primena jį, kad 
pradėtų išanksto ruoštis prie 
jo. 

Darbuotojas prie jaunimo. 

Vyčiai džiaugiasi, kad pne 
jų stoja ir gerb. vargoninkas 

MOKSLEIVIUS P^RJ&ME.-
DR JOS VAJUS. 

Atstovai seiman. 
L. Vyčių 14 kp. su>-me lai- ^V^^i seimu, 

kytaine liepos 1 d. kuopa iš- l^at. Federacijos 12 sk. dar-

Cleveland, Ohio. — Liepos 
22 d. Liet. svet. D. L. K. Vy
tauto dr-ja laikė pusmetinį 
sus-mą, kurs buvo gan skait-

p. Žalnicraitis. Su jo prisidė- l i n g a s nELrifd#. 
j imu bus galima dar didesniu* 
darbus nuveikti. 

rinko įžymių, energingą dar
buotoją p. Adelę Rubliauskai-
tę ir seniau daug kuopai pa
sidarbavusį narį p. Joną 8le-
gaitį atstovais į L. Yymj XI-
jį seimą kurs įvyks rugp. 21, 
22 ir 23 dd. Springfield, III. 

Taipgi tas k p. sus-mas išne
št daug įnešimų Vyčių sei
man. 

Išvažiavimas į smiltynus. 
Kuopa su savo prietel»ais 

-* važiuos į Miller, Ind., "šand 
duries", panmaudyti rugp. 12 
d. rytą. Išklausys šv. luistų 6 
vai. ir iŠ par. svet. išvažiuos 
lygiai 7:13 vai. rytą. Butų go* 
ra kad kuoiiidžiausias būrys 
susitaisytų tą rytą kartu va
žiuoti. 

Viliotojai, po savo didžiojo pik
niko, pradeda labiau rūpintis 
Kat. Federacijos seimu kurs 
įvyks Oiicagoj rugp. 28, 29 
ir 30 dd. Draugijos priklau
sančios prie K. Federacijos 

Pirmiausiai buvo išklausyta 
įvairių komisijų raportai. 

Svečias sus-e. 
Paskiaus sus-man pribuvo 

gerb. svečias — P. Daužvar-
dis, Giedros Centro pirm. Jį 
dr-ja priėni} su trenksmin-
gais aplodismentais. F. Bara-
nauskas, dr-jos pinu., pakvie
tė svečią kalbėti. (Jerb. kalbė-

taipgi tuiH-tų gerai juo susido- ^ g a n g r a ž i a i n u p i e g ė š i o s 

I 
Jau primenama. Jau 

girdžiama balsaiVapie busian
tį šį rudenį bazarą. Labiausia 
juo pradeda rūpintis n uis u 
gerb. kun. kleb. Vaičiūnas. J i s 

— — — — — — — — • — ^ — • — — J — 

Lietuviai Daktarai 

! 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai 

• ^ — — į # — — — — • w*mmM 
Tel. Blvd. 7043 

Dr. C. Z. VezeEis 
LJ'ETUYIS DENTISTAS 

4712 * 0 . A S H L A N D A VENŲ K 
arti 47- tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki t rak. 
Seredorais n u o 4 iki 9 vakare. 

mėti, išrinkti al<tovus-es i* 
padaryti įnešimus seimui. 

Sueisime piknike. 

Dienraščio Draugo piknikas 
jau visai eiapat. Kai-kurių ki
tų kolonijų organizacijos(pav. 
L. Vyčių 16 kp. Bridgeporte) 
t rokais vyks piknikan. O mes 
eicerieriai, ką tą dieną dary
simo ? Žinoma, kad važiuosi
me į Draugo pikniką kuomi 
kas galėdami: gatvekariais, 
automobiliais, trokais ir pės
ti, bet visi vyksime Draugo 
piknikan rugp. (August) 5 d. 
National darže, CiceroJU, Mu
ms tas daržas arčiausia via, 

^ik-jos gražų vardą ir jos da
rbštumą, kuri visados pasirodo 
su savo darbais ir aukomis. J i 
ir šį kartą atsižymėjo savo de
šimtukais. Kalbėtojas paaiški
no kokiu tikslu yra atvykcjs 
į Clevelandą — su prakalbo
mis, durias buvo surengęs T. 
Fondo 22 skyrius katalikų mo
ksleivių — dešimtukų, vajhus 
reikalais. Paskui pats kalbėto 
jas buvo pristatytas pereiti 
per narius ir pardavinėti kny-j 
gutes. Sekanti asmenys pirko 
po pilną knygutę: F. Bara
nauskas — 
Verseckas, V. Labašauskas, J . 

Clevelando* katalikiškų dr-jų,' gamino, vaišino,... ria ir ką čia prie jo prisidėti. Sus-mas pr i - ' LIETUVIAI ADVOKATAI 
nes prie šios dr-jos priklauso 
daugiausia tik jauni vyriukai 
ir iš jos dažniausia kįla viso
kį svarbiausi sumanymai. J i 
ir šį sykį sumani?, atėjus ru
deniui, rengti naujų narių 
vajų. Tat-gi visi jauni vyrai, 
kurie dar nepriklausote prie 
šios- dr-jos, tai turėsite gerą 
progą prisirašyti prie jos. D. 
L. K. Vytauto dr-ja ligos lai
ke moka $8.00 savaitėj, ko nė 
viena dr-ja Clevelande nemo
ka. 

Visi temykite, kada bus pa
skelbtas šios dr-jos naujų na
rių vajus, ^stengkitJs neišlikti 
nei vienas jaunas vyriukas 
neprisirašęs prie šios draugi
jos, nes tai vienintelė dr-ja, 
kuri rūpinasi visokiais kil
niais reikalais, ypaė savo tau 
tos reikalais. 

Kodėl noįvyko prakalbos. 
Kaip buvo viršuje žymėta, 

kad P. Daužvardis atvyko į 
Clevelandą su prakalbomis — 
prakalbos neįvyko, užtai kad 
mažai žmonių teatsilankė į 
jas. Juk jau gerai žinoma, kad 
\ ašaros laike sunku sukviesti 
žmones į svetainę iš parkų. To 
kiu būdu prakalbos neįvyko. 

Vytis. 

ėmė užkvietimą ir nutar.j iš 
dr-jos iždo bazarui paaukoti 
15 dol. 

Atstovas Labd. Są-gai pa- j 

viską išrokuosi; už tokį šir
dingume, bei svetingumą, ver
tos gilios, * širdingos padėkos. 
Ačiū visoms ir visiems tikie-
tų platintojams, pardavėjams, j aiškino, kad Labd. Sąj. vieti 
Pagaliaus, ačiū Chicagos (ch- ' n ė kuopa labai šauniai dar-
oir masteriams) artistams, bei buojasi našlaičių labui. Atsto-
svečiams, už nepasididžiavi-' Vas Liet. R. Kat. Federacijai 
mą atlankyti • mūsų kampeli, išdavė raportą ir paaiškino 
už skanias muzikos vaišes, ku i a p i e Federacijos^ veikimą. J is 
riomis mus užžavėjote ir nu- p r a n e š ė kad Feder. rengiasi 

• 

j l e l . Dearbaan <K)57 

A. E. 
iSTASULAN 

ADVOKATAS 
VKturmiestij Ofisas 

I loom 1726 Chicago Temple Bldg. 
[77 W . Washington St. 

OFISAS CICERO 
1505 So. 49-th Court 

iPanedėlio. Scredo ir Pėtnyčios v* 
Tel. Cicero 6048 

vargusias sielas sustiprinot. 
Beržas. 

C H 1 C A G 0 J E . 
(4 DRAUGb" PIKNIKAS ČIA 

PAT. 

ir 

WESTVILLE, ILL. 

Koncerto atbalsiai. 

Garsusis, milžiniška^ai kon-
dr-jos pirm., J . eertas su plačiu galingai triuk 

rr i u žinai. 

Zusinis, 8. Ivaškeviėius, o ki-
užtai mųs'ir piknilu- bus d a u - | t j ] ) o m a , . . l u u mvh{ > u r i n k . 
giausia. Sueisimi' piknike. | tn $17.50. 

Vėliaus buvo išduota dr-jos 
« 

pusmetine atskaita. Pasirodė. 
1918 m. 224,000 studentai j , .m l ^ ^ T ^ ^ f . 
lankė Suv. Vals. palaikomas Į n a n s į n j a į __ .nupirko vieną mo 

kolegijas ir universitetus. Ant k s i e į v i u vajaus knygute, tai 
kiekvieno tą studentų S. Vals, 
išleido GI G doleriu. 

Vel. 

DR. P. Z, ZALATORiS 
H T , Vak. Ganai 1118 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgai i 

I M I 8oatk Halsted Street 
Valandas: l t iki 11 ryt*: 1 lkl 4 

po platų: l lkl t vakar* 
— 1 > ! « • • • m mm ' 

i 1 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

t Valandos — • lkl 11 U i r t o 
po ptsty I lkl 1 rak. MedellomJa J 

CIACAOO, a x i n o u 
Telefonas Tardą M M 

Tel. l ioulcvard 0337 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-Ui St. 
Valandos nuo 8 ikt 12 dli n.i, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėl iomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 

viso moksleiviams pasidaro 
$20. 

* 

Draugija nusitarė tuivti šei-
! myniškjj išvažiavimą liejx>s 29 
d. 
Naujų narių vajus. 

Š] dr-ja, galima sakyti, yra 
žymiausia ir veikliausia tarp 

i 

ofisas ui darytas. r t a a 

DR. A, L YUŠKA 
1000 So. Halated Str. 

TeL Ganai 1 U S 
Ofiso ra l . : 1* ryto lkl 1S po p tat. 

I lkl 7 vai vakaro. 
vai . : S lkl 4 po platų. 
4 1 M A r c t e r A r e . 
Tai. Lafayt t ta M9S 

iftTai. Boo levard M M 

DR. • . J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Strttt 
Chicago. 1U. 

TeL Blvd. 1401 . 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
8315 So. Hals ted Street 

Valandos: Nuo 9 Iki 3 diena. N u o 
7—9 vak . 

Nedė l iomis 9 lkl 12 diena. 

Dr. M. Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4401 So. Ashland Aveoue 

Tel. Boulevard 7 §20 
Tai . : 1 iki 4 ir 6 iki t 

Ned. 10 iki 11 
l 6441 So. Aibany A renine 
Tel. Prospeet 1930 
Vai.; pasa i sutartį. 

WmmmmWmmmmrmm^mmmmmmmm}W 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr,S,ABrenza 
4408 So. Abhland Avenue 

Chicago. UI. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
ftiet iki 3 po piet: 6:30 vak. iki 
9:30 vak. 

Dr.M; Kahn 

i 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. l .afayette 4144 

iaurice 
Gydytojas ir Chirurgas 

14631 8 . A s h l a n d A v e . Š 
Tel. Yards 0994 į 

Ofiso Vai.: 
Ja—10 v. ryto. 1—3 ir 7—9 v. 
S v. Nedėliomis: nuo 10 v. ry-
I to iki J. vai. po pietų. 

OB. CHARLES SEGU 

SPECIJALISTAS 

Perkėlė aavo ofisą po numeriu 
4 ? » SO. A S H L A N D A V L J I I E ! 

Džiovi}, Moterų Ir Vyrų Ugų 
VaL: ryto nuo l t — 12: nuo I—B 
po pietų: nuo 7—t: M vakare. 
Nedėl iomis: l t iki 1. 

Telefonas Dreael 1884 
| Į M I i i • — t n r 1—Ii — T — T M ' T i n ~ ~ ei n e t i 

•KTTTS1 . NUSILPNĖJIMAS 
Liečiantis gyvybė vyrų ir moterų 

gTeitai pagydoma naujais vaistais 
"Health Tatilets" No . 1 — vyrams 

i r Ir No . 2 moterims. 'Sveikata prigu
l i nuo gero sveiko raudono krau
jo ir vaistų kurie prašalinau si lp
numą gyvasties organų padarant j 
kraują tyrų. 

Apetitas pasididins, st iprumas ir 
sveikata greitai sugryž. Priaiųsk $1 
ant 10 dienų gydymo. 

"HEALTH R E M E D I E S " 
3101 So. Halsted St. Chicago. 

t Telefonas S e d e y 7439 

Dr, I. M. Feinberg 
<}ydo specialiai visokias vyri | ir 

moterų lytiškas ligas. 
v 2401 Madison Street 

Kamp. Western Ave. — Cliicago 
Valandos: 2 — i po pietų 7—9 vak. 

% • • • • • • w » w • • • • • » • n m V 

Kezid. tel. Van B»ren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9493 

Dr. A. A. R 0 T H 

Y 

t' 
K I 4 A 8 O V D Y T O J A i Ir 

OHTRURGAB 
NperlaKgtas Moteriškų, V y r i š k i 
Valka te vteą ckroo i ika Ilga. 

Ofisas: 1335 B. Hmlsted 84. 
Tai.: l t — 1 1 ryto; 
piet. T ~ « v a k . Ifed. 1 4 — l t 4. 
Res . 1139 Indepeudonco Blvd 

Ckloago. 

« 

A. Miclmievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

101 S. Halsted St 
Kampas 31 gatve 
Pbone Yards 1119 
Viename ofise eu 
Dr. J. F . Van 

įPaing. | 

SąžioiSkaa pa 
i tarnavl i ias prie 

^Hgimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki IA, nuo 
t iki 9 vai. vakarą. 

Rezidencijos Tel. Briinswk«k 4887 \ 

Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. a I 
CHIROPRAC7TIO GYDYTOJAS j 

Be gyduolių, be operacijos 
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 8ventad. 9-12 I 

1579 Mihvaukee Avenite t^l l lS 
Kamp. Robey te North Ave . 

.sminga skambėjimu prau/A 
j>raėjo, palikdamas ne vien 
negęstančio džiaugsmo atspin
dį, bet ir dvasinį neišdildoma 
perlo rasos pėdsake. Visas 
VYestvillės miestas atkarloti-
nai dalinas įspiulžiais praėju
sio garbingo koncerto ir visi 
i.švedžioja v ie iu i i r tą ])aei:] 
konkliuziją, ,kad tik amžino
sios R. K. Bažnyčios auklėti-
mai pilnai sugeba tcją muzi-
kos o iuf išvystyti, pastatant 
ją aukštumoje, taip kad prieš 
tikrąją Bažnyčią, bei jos dadlc; 
aitriausi tikybos priešai priva
lo galvas palenkti. 

Svečiai — rašytojai. 
Koncerto programos turinį, 

artistą sąstatą, bei pasekmių 
į.spudžius, įvairumus nekarto
siu, nes tūli: Žvalgaitis i r Sve
čias pereituose " D r a u g o " 
numeriuose jau aprašinėjo ir 
pasižadėjo dar šį-tą apie tai 
parašyti. Lai toliau kalba mi
nėtieji rašytojai. Aš tik ]>a-
Ivriežiu, kad be artistų, atvy
ko ir žymesnių Chicagos dva
siškių, bei svietiškių svečių, 
būtent šie kunigai: Linkus, 
.luras/hv Česaitis, Albavičiu< 
ir vienas klierikas ;svieriškiai: 
p. Peldžius, p-lė Pestininkai-
tė, p-nia Balsienė ir kiti. Po 
koncerto, dvasiškiai ant ilgiau 
čių tiems biznieriams, kurie 
te pavieš/Hi. 

Vieša padėka. 

Už geras šio įvykusio kon
certo pasekmes, tenka ištarti 
padėkos, bei garbės žodis, pir
miausiai Westvillie.čiams lie
tuviams už skaitlingą atsilan
kymą, kartu ir parėmime šio 
prakilnaus darbo. Toliaus, a-
ėiu tiems biznieriams, kurie 
gal daugiausia prisidėjo prie 
šio koncerto, o juos lengva su
žinoti iš programų ant kurių 
jų vardai surašyti'; taigi rem
kime tuos, kurie visad mus 
remia, " Ranka ranką mazgo
ja, kad abidvi butų baltos". 
Labiausiai ačiū mūsų mamy-

kurios, galima sakyt, 

Sajungietes dirba išsijuosu-
sios. 

Mot. Sąj. 55 k. narės dirba 
su didžiausiu pasišventimu.Jos 
jau p r a ė j o kepti pyragaičius, 
riestainius, ' ' krin^erius' ' 
kitokius daiktus "Draugo 
pikniko restoranui. Girdėjau, 
kad jos svečius vaišins nevien 
žąsiena, vištiena, bet busią ir 
karvelių mėsos. Šis restoranas, 
galima užtikrinti, bus vienas 
puikiausių. Tat važiuodami į 
" D r a u g o " piknike nesivežki-
te valgių, nes jų gausite ant 
vietos. Laukianti.. 

laikyti seimą ir reikalauja 
vieno atstovo iš draugijos. Į 
seimą atstove išrinkta Ona 
Bitautien?. 

Draugija nutarė surengti 
vakarą par. svet. Rengimo 
kom. išrinko Ant. Janušaus 
k& Kar. BogentaviČių ir Oną 
Bitautienę. Dr-jos rep. 

KATALIKŲ SUSIPRATI
MAS. 

Atsimetė nuo pypkerių. 

P R A N E Š I M A I , 
CHICAGOS VYČIV KL'OPV DOME1. 

L. Vyčių Chicagos^Apakričio mėne
siais, sykiu ir piiešs5irainis, susirin-
kimas.-'jvyks Šeštadieny, rugpjiučio 11 
d., Dievo Apveizdos parapijos salėje 
(18-th ir Union Ave. ) Šis susirinki
mas bus dideliai svambus, dėlto viso3 
kuopos prašomos kuodaugiausia al
si gst i atstovų. 

Nebeto'1 L.ict. Vyčių 11-sis Seimas. 
Chicagos Vyčių kuopos prašomos 
p-aminti naujų sumanymų-jnešimų ir, 
išdiskusavus juos kuopos sus-muose, 
prašomos persiųsti Apskričio pirmi
ninkui (Ig. K. Sakalui, 4456 So. Tal-
man Ave. ) , kuriuos Apskričio komi
sija subendrins ir patieks priešseiml-
nia>m Apskričio susirinkimui. 

Ii. Vyčių Ch. Apskričio valdyba. 

Tel. Dearborn WSh1 

A. A. S L A I 1 9 f 
ADVORATA8 

Ofisa-s vidurmiestyje 
CHICAGO TEMPt iE miLJDIHG 

77 West Washbiįrton SUred 
R o o m 172« 

• a l a n d o t 9 ryto iki S pc pietų 
Namų Tel. Hyde Park t t » S 

Jj" • • • • • • » » • » • • » • • ! • • » • • —»-»j|f 

' V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

mj i > » m* 
OflKae OtdDiiestyjr 

29 South T,a Salle Street 
& a m bart* MO 

Telefonas Central 6S90 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas- Tardą 4AM1 

TOWN OF LAKE. — Cv. Kryžiaus 
par , choro, globoje «v. Ceeilijos, stt-
slrinl;lmas jvyks penktadieny, rugp. 
?, d. bažn. svet. tuojau po pamaldų: 
Choristai-čs malon^sits skaitlingai su-
sf"lnkti, nes yra svarbių reikalų ap
svarstymui. Ii. 4'iirgaUo, rast. 

J. PrWAITCHES 
L • w y e r 

LIlCTrVltt A D V O I A 1 A * 
Dlen.: R. 514-510-127 IT. Dear
born Str. Tel. Randolpb 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabasb A 
Roscland Tel. pu l lman 6377 

i+ 

Nov.s p ypkori u ' ' taryba ' ' 
jau senai subankrutijo ir ne
turi nei mažiausios reikšmėm 
Cliicag'os lietuvių tarpe, o vie
nok "Hotaterio graborius , , 

vis dar nepaliauja rašinėjąs 
rezoliucijų; kai-kurias net siim 
ei a į Kaumj, duodamas pamo-
JdniiiiuJ Lietuvos valdžiai. 
Liepos 28 d. Šv. Mateušo dr-
ja laiko 8 u S -m, ir tarp kUko N o r 6 d a f f i i i r k t i . . j ^ ^ . , 
p n n a t o apie "pypkonų te ^ „ L a i v ą „ ^ ^ 

BrUOOĖPORT. — L. Vyči-.j kp. 
rugp ( A u g . ) 5 d. U'oku važiuos j 
dienrafteio "Draugo" pikniką. Todei 
visi nari'.u-ės, norintieji važiuoti tro-
ku, malonėsite užsiregistruoti pas 

į komisijos narius: Pr. Čižauską ir J 
Stusulanj, arba pas Pet. Orilėną. 
Ivlokettis UŽ nuvežimą ir parvežimą 
yra vaikinams 50c., o mergaitėms 
2»e. Trokas iAeis 12:30 v. po pietų, 
prie šv. Jurgio par. svetainės. 

Komisija: 

CHICAGO HEIGHTS LIETU
VIAMS ŽINOTINA. 

rybaT. ^psvarsčiius paaiškėjo, 
ka/.l nėra nei mažiausio reika
lo priklausyti prie pypkoriij, 

kasdieną, pas.-

JONĄ NORKŲ 

S. W. B A N E S 
t 

ADVOKATAS 
79 W. Monroe Street 

Room »04 - Telef. Ilaiulolpb 2900 
Vai: Nuo 9 ryto Iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Tardą 1011 
Chicago. 

NORĖDAMI 
PIRICTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

(netik nėra reikalo, bet t]ar Kamp. 14 ir Wentworth Ave., 
yra pažeminimas) ir bemaž ko 
vienbalsiai Yiutarė atsimesti. 

darbe užtat šv. Mateušo dr-
jai! Laikas ir kitoms draugi
joms susiprasti ir tą gerą pa
vyzdį pasekti. 

ALes tikime, kad neužilgo 
pamatysime šv.'Mateušo dr-ją 
bendroje katalikų vienybėje, 
Hiisi<!j\jus su Kat. Federacija, 
dirbant didelius darbus. 

^ Kaištis. 

AUKA PARAP. _ ATST0 
VĖ SEIMAN. 

North Side. — Liepos 22 d. 
6v. Mykolo par. svet. Liet. 
Kat. Šv. Kazimiero Br. ir &&* 
serų dr-ja laikė mėn. susirin 
kimą. Ligonių, iŠ- raportų pa
sirodė, kad butą trys, kurie 
visi pasveikę, at^imaldavo ir 
atsiėmė ligos pašalpas. 

Sus-man atsilankė gerb. 
kun. kleb. A. Baltutis, l'aaiš-
kiftą^ apie rengiamą par. ba
zarą ir kvietė mūsų draugiją 

809 W. 351h St., Chicagi 
Tel . Boulevard 0611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR P A R 
DAVIMO R A Š T U S . 

Pasekraiagai siunčiam pinigus i r 
• Parduodam Laivakortes. 9 

Chicago, Heights, UI. 

AR ŽINAI KAD 
• 

Lietuva J922 metais iš Vokie
ti ios importavo visokio mate-
rijolo už 555,698,988*99 auksi
nų \ Ar žinai kad 100% gry
nai Turkiško tabako llelmar 
Turkiškuose Cigaretuose pa
tenkins tave užtat kad milijo
nai rūkytoju per paskutinius 
15 mėtų esą patenkinti rųšimi 
100% Turkiško tabako? 

(Apgr.) 

. LIETUVIAI GRAEORIAI 

I PINIGUS LIETUVON; 
jSiunČiu per didžiausius Lietu-! 

[vos Bankus. 
Padarau legraliSkus dokumentus,; 

|patarnauju pirkime ir pardavi-; 
ine namu, lotų ir farmų. 

NOTAfir PUBLIC 
Užsiregistravęs Lietuvos atsto-

^ v y b ė j e . ?* 
# Talpg i užlaikau Draugo dJ-! 
l |dž iaus io knygyno skyrtm s u ' dl-
^džlaus iu rinkinio knygomis . Už-i 
jfjfpreaumeruoja Draug%. \ 

Jonas Kl imas 
4414 South Califoroia Ave.l 

L Tel. Lafayette 5976 

Telefonas Boulevard 4139 I 
A. Masalskis 

Graborius 
Patarnauju lai

dotuvėse res* | 
tuvėse, krikšty- ? 
nėe ir kituose { 
reikaluose. Kat-1 
•uos prieinamos. 

(3307 Auburn Ave. CMcago. 

S. D. LACHAWIC2 
liTETTOTS GRABORTfr* 

J514 W. 2S-rd PI. Chicago. fII 
Patarnauja laidotuvės* koopl-

Ralkale meldžia atsidaa-
o mano darbą busite ažga-

nėdintL TeL Oaaal 1171— l l t a 
jktl. 
I nėd 

s 
Tel. Lafa Tel. Lafayette 422S 

S P L U M B I K S 
Kaipo l ietarys, l ietuviams visa
dos patarnauju kultgeriausta 

n. YUŠKA 
8228 Wes« 38-th Street 

Remkite savuosius. 

' » • • « » • » » 3 | 

(> 

ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių. Štai, dabar ką 
\tik gavdme ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigyti. 

Kaina tik 60c. 
"DRAUGAS" PUB. CO. 

risukuom įs idėjo: jos dirbo, j * » * S o u t h 0 a k l e y A v e n u g Cliioago, 111. 
<wm w > * « * P W ^ W 

Dr. A, Račkus 
IŠVAŽIAVO 

l 

I 
Kolorade ir Hawaii 

Salas 

Sugryž 

Rugsėjo 20 d, 1923 
*• %mmm m»m<Bmm w w , ^ w » « M W 

C 



Penktadienis Rnyp.1- 3, 1923 
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P ŠVENTO PETRO IR POVILO PARAPIJOS m 

IKNIKAS IR PARODA 
50 doleriu Aukso Dovana 

N E D Ė U O J RUGPJŪČIO (AUG.) 5 D. 1923 

Ant 123-čios gatvės ir Union Ave. vienas blokas nuo bažnyčios 
Pradžia 1 vai. po pietų. 

Piknikas prasidės su nepaprastai puikia paroda, kuri susidės vien tik iš automobilių ir trokų. Vietos 
automobiliuose užteks visai Cliica^ai. Visi kurie turit* automobilius a r t rokus širdingai klebono esate] 
kviečiami dalyvauti. West PulĮmano moteris pagamins skaniausius valgius j r šalčiausius gėrimus. Taigi; 
nepatingėkite aplankyti šio pikniko. 

Nuoširdžiai kviečia visus KLEBONAS ir KOMITETAS. 

, \ . 

CHICA GOJĘ 
ų 
Ič Sociologijos.* 

. Ant dviejų kojų, be plunks
nų — bet ne gaidys ir ne viš
ta. Tai žmogus, smogus y-
ra panašus i gyvulį, l>et tiktai 
panašus. Nes jis yra gyvu
lis protingas. Dėlto, kad 

"DRAUGO" PIKNIKĄ, l***** *»***<» -*»« "p i |d 

sopina.'* Kaikurie lietuviai • 
ir sako, kad aukštas filosofų 
mąstymas, neturint duonos . 
lietuviškai vadinasi "pilvoso-
pi ja ." # ? | 

vadina bezdžionvaikiais. Jie 
ir susirinks į savo būrelį. 

O katalikai žmonės, ne bez-
džionvaikiai, visi renkasi į 
" D r a u g o " piknikų, nedjelioje, 
National G rovė. 

jiems pasigailėjimo. 
Policijos viršininkas tai 

kampanijai pavartoja visų ! 

policijų. 

N A M A I A U T O M O B I L I U S 

3 ŽUVO PO TRAUKINIU. 

ĮŽYMUS SVEČIAI VIEŠI ' 
CHICAGOJ. 

Vakar rytą 87 gatvo, tar
pe Ashland ir AVestern ave., 
automobiliu važiavo 4 asme
nys. Nesuvaldomas automobi
lius smoge* tiesiog į prarinan-

* '"Draugo' ; piknike ręsto- k a i t i s i 5 Philadelphijos. 
ranas bus kuopuikiausias. j J u 0 ( ] u a u t o m o b n i j e a t v a . 

žiavo iš Pbiladelphijos. Cbi-

Vakar " D r a u g o " redakci
ją aplankė du įžymiu svečiu: 
kun. Alb. Bakunas iš F r a c V t į t l l 0 m o mentu traukinį, 
ville, Pa. ir kun. Juo*. Čepu- g ^ Q m į ^ ^ yį^ 

ligoninėj miršta. 

BRIGHTON PĄRK 
PARSTDT'ODA du mediniai na 

mai. "Vienas yra keturiomis famili- ; 
joms po 4 kambarius, o kitas "bun-
galow" 6 kambariu. Elektra ir ge-
sas ir vanos. Pastatytas ant eimen-
tinio fundamento. Tuingi yra prio 
tų tijūnų ir gn(.-adžius vienam ka
rui. Viskas parsiduoda labai pigiai 
tik $7,800. Namai rendos neša $92. 

Atsiftaukire pas savininkų ant pir
mo floro ift užpakalio 

3025 Wost :»8 Street 

PAIEŠKOJIMAI 

B I Z N I S 

Aukštų minčių varginimo vi
sai nebus. Taigi tikri filoso 

Žmogus vra protingas, jis yra . 
* ' .. :. iai drąsiai vyksta j Drau-

kitn žmonių draugijos reika- , , . , . , . , . . j 
_ . . v . . &° pikniką, nesibijodami su-

lingas. Tad sociologai ir ap- . ., .. ' 
n . sirgti pilvosopija. 

tarja zmogii protinga, kaipo j 
draugijini gyvulį (animal so-!lš zoologijos: eiaJe). *į 

Žmogus protingas ir drau
gingas — skiriasi nuo gyvu-
1 

Vištos, kiaulės, karves 
vra gvvuliai naudi n iri. 

Gvvatės širšės, 

cagoj apsistojo pas gerai ži
noma kun kleb. Tgn. Albavi-

*«.,, ,,-„,, 
kun. (Vpukaitis išvažiuoja } 

i 

Detroit, Aficb. Iš ten, per 
Kanada, vvks namo. 

v.^.ae. 

PARDAVIMUI. 
BIZNIS SU NAMU 

liu protu ir <l,auSišk,m,„. , . \ į . . \. "'T*"' '• AUTOIOTAI AŠTRIAIBAU 
* ' * . įiok'dos, levai ir tigrai yra- DSIAMI 

: m]ų ir protingųjų žmoni, | m ) l r . v a l „ o m i Be*džionė y-
drangas. 

BIZNIS IR NAMAS 
PARDAVIMVI grosrtrno ir bu«Vr-

ne su namu Bruchton Parko nplelin-
kėje visai netoli lietuviškos bažny
čios; kaina $9,000 apie $4.000 reikia 
jmoki'ti kitus ant morjeifio. 

Per " D r a u g o " pikniką 
žmonės susirinks pasirt mu
gant. Taigi — visi protingi 

Policija daug jų areštuoja, 
ra kvailas gyvulis. 

" D r a u g o " piknikeNms ga- Chieagos policija veda ka 
Įima gauti vištienos, kiaulie-!

 n ipanija prieš autoistus, ku-

ir draugingi žmonės. Tvksta j ; v 
' " D r a u g o " pikniką, nedėlioję, 

Kational Grove, .Riverside. 
Iš filosofijos; 

juos ir karvių pieno. (Paukš- rįe pergreit važinėja miesto 
jėių pieno -nebus, dar neišras- gatvėmis ir žudo praeivius. 

ta) . 

N A M A I 
PAHDAVTMri vieno pagryvenlmo 

muro namelis su & kambariui*; sta-
tyULs prleS kar«'- beveik naujaH; pulki 
vieta laikymui naminių pauk.;*iu ir 
auginimui daržovių; Ityaji ;l0xl2.r,; 
kaina $4,500. 

PARDAVIMUI kampįkH muro na-
mtit; 2 aukfttų; 4 paąjrtenimai 2 po 
'» i r 2"|>o S kambar iu i ; -ftatylas prieš 
karę, pagal naujos rfiAdos su garu 
Šildomas, aržuolo ti-iinbigal vlstir: 
rondofl nf*a $2 30 į ątAnr>Hį; natna.-j 

Į randasi Rrighton T'arKo liotuvtų a-1 

Kasdien areštuojama po ke- P ; * " * * ' ^ ka in ; ' ? 2 W 0 , n*,relk,i' 
i ' visu pinigu. 

"rirsmitit'tuH 
If̂ na n* va-

PARSIDUODA /KRAUTUVĖ 
groeernė, saldainiu, šaltu gė
rimų ir tt. Parsiduoda iš prie
žasties kad savininkas turi 2 
biznius ir begali abiejij apžiū
rėti. Atsišaukite 

1549 N. Wood Str. 

P C I K I S 5 PAKAŽIFRi r AUTOMO
BILI C S 

Pardavimui; viskas yra pirmos 
k'esos padėjime; atrodo | r bėga 
kaip natijas; kaštavo $l,r»r»0 parduo
siu už $4 50.00 nes reikia pinigu; ga- į 
įima duoti pilna gvarantavima geru- j 4 ArdJ St. 
ino šios* mašinos. Ateikite diena a r Į •__ • 
vakarais pas 

BRIGHTOK PARK GARAfiK 
3022 W. 43-rcl SI. Kamp \Vhipple 8*1 

Aš Anielė^Ciš Marazų) laužinienė 
pa ieškau savo lirolio Vincento Mara-
zo nuo 19 metu gyvenanėio Aurora . -
Jll. — Meldžiu atsiliepti a r pranešti 
man jo antrašą — Ačiū. 

ANIF.LE U l ' Ž I N I F N F 
Amstordam, N. Y. 

A N T RA N D O S 

OF/BA PRfKJA: — Parduo
ti u restaurana už pirma tei
singa imsiulvnia, nes noriu 
greitai apleisti miestą. Netoli 
lietuvių bažnyčios. Apgyventa 
visokių tautų. Biznis išdirbtas 

REIKALINGA 
RKTKALINCil karpenteriai 

pri<4 namų statymo darbo. At
sišaukite 8 vai. ryt$ šiuo ant
rašu : i 

1526 So. 50-tli Ave. 
Cicero, DL 

ANT RF>NDOS p a ž i nauja 
krautuv*' — lietuvių apgyven-' 
toje vietoje. Užoakalyje krau
tuvės keturi moderniški' kam 
bariai. Kas norėtų renduot' 
ši$ vietą, kreipkitės infomia-

Jz. Nausėda Europos ir Suvienytų Valstijų 
mašinų ir kitų reikmenų už 2,-

"" J i 2!KS,bjr) auksinų ir uk>ms rei-
į kalingu dalvkų už 687,000 auk 

BIZNIERIAI GARSINKITE? sinų? Ar žinai kad užsirūkai 
geriausia eigareta koki gali už 

AR ŽINAI KAD 
, Pernai meta Lietuva pirko iš 

917 W. 33 St. Tel. Yard: 
r Į.'_ •'. * * 

DRAUGE" pinigus nupirkti f (Apgr.) 
•n/f 

m \wv 3 metus. Atsišaukite grei
tai. 

Noruti Wood Restaurant 
1803 W. North Ave. 

Chicago, 111. 

visu pinigu 
Piktieji gyvuliai turės ki- lias dešimtis autoistų. ŽjTni. Norėdami pam.itj 

. . . . m • % i i v ' . . . . , , v . T . -* nannts atsilankykito 
j tur pikniką. , laipat fieadzio- dalis jų baudžiama kalėjimu karais nu Filosofijos ne lietuviškas žo ,„<. Mūsų l>edievukai save ir pinigine pabauda. Nėra! " ? ^ ^ ^ Š ^ ^ ^ ^ l , 

Kapitalas 15,000,000, l i ty. 
Turtas ir atsakomybė 30,000,000 Litų. 

Didžiausias ir tvireiausias bankas Li/tuvoje. Turi sa
vo skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje ir greieiausiai 

laiko nos " savininkas eina ligoninėn. 
2341 W. 2»-r<l Plntv 
— 

A N T P A R D A V I M O 

H13I Art-hor Ave. PrU'.JLalifomia Av. T»6!0 So. Rt>lM'y Str. Chjk-ago, III. 

LIETUVOS ŪKIO BANKAS 

<;I:UA PHOCA lasyti bbtnj. rarsi-
dnoda pieninė labai pi&iai biznis pe
rai išdirbtas liotuviij apg>'ventoj vie
toj. Parduosiu a r mainysiu ant loto 
ar PK.ŽO namo. Turi būti j savaite apmoka amerikiečių perlaidas. Už padėtus pinigus vie

niems metams moka 8% palūkanų. 
Jeigu jrflėlys (depozitas) padarytas Amerikos Dole- j 

riais, lwinkas gražina tais pačiais pinigais. 
iiaujita.ua Lietuvos Jkio Bankas turi korespondentiniu 

Visais bankiniais reikalais kreipkitės į LIETUVOS 
O BANKĄ, Laisvės Alėja Nr. 31, Kaunas, Li 
Adresas telegramoms: UKBANK, KAUNAS. 

reveu^ku tais«umus .naSinos Ir « vi- ^ d i d ž i a u s i a i s p a s a u l i o B a n k a i S 
pals kitais jrankiats padu siuvama ma 
.''ina finisbinK masina su trimo»-lu p^ė 
majflna d/ekis I.* kiti daiktai' par- ' 
si.iuo.k, picini nes visoa mašinos y.a' ŪKIO BANKĄ, Laisves Alėja Nr. 31, Kaunas, Lithuania. 
mažai vartotos Kalite matyti po num.'l 

* 
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IIIIMIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHI 

iS*j 

T E N M E S : 
Šoksim, trypsim-Iinksmi busim, 
Visi linksmai pauliosim. 

Kol širdis plasta krūtinėj; 
Apsisuksime smagiai. 

iHiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiniiiiinnniniiiiniimiiiinimn„„ 

IVERSIDE. 
Illlllllllflltlllllllll 

i • » • i 

— . 

TIK1ETUS GALIMA GAUTI KIEKVIENAME FEDER. SKYR. KAS PIRKS TIKĖTį Iš KALNO, TAS GAUS KNYGUTE 50C VERTIES 
;TTT4° 

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii-

B E T O B U S : 
Žaidimai, lenktynės, dovanojimai, bu

fetas, puikiausias restoranas, gėrimai ir 
kitoki margumynai 

KVIEČIA RENGĖJAI, ĮŽANGA 35G 

-t 

-
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