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METAI-VOČ V. No. 19? 

Liepsnoja Visas 
Varšavos Frontas 

Vietomis Lenkai Sulaiko 
Bolševikus 

Nieko Nežinoma apie Tarybas 
Minske 

SSSLSUF BOLŠEVIKAI YRA KAIP 
Nežinia, kokios bus pasekmės. 

ŽIAURUS MŪŠIAI SEKA. 
DEL VARŠAVOS. 

Vietomis Lenkai pakilę ofen-
syvon. 

Varšava, Bugp. 18. — Kuo
ne visas aplink Varšava i'ron-. 
tas liepsnoja pakilus žiauriems 
mūšiams. Kruviniausieji Len
kų su bolševikais mūšiai išsi
vysi'1 visu kloniu, 'kur susi
bėga upės Būgas ir Narevas. 

Vielomis Lenkai iš dei'eii-
syvos pakilę ofensyvon Nors 
jie paneša milžiniškus nuosto
lius kareiviuose, bet atbloškia 
t'lgal bolšVvikų skai:lii>gas 
spėkas ir atsiima pirmini pra
rastas pozicijas. 

Cialie":joje Lenkai be bolše
vikų spaudimo atsimeti ant 
Bugo linijos. Sakoma, ias da
roma del didesnio parankumo'. 

(Tinti Varšavų Lenku armija 
pergrupuota. Kairysis armijos 
sparnas atsirėmęs Novogeor-
gevsko tvirtovės (Modlin) a-
pylinkėse. Centras gina išlau 
kinos Varšavos \. tvirtumas 
Pragos šone. Dešinysis spar
nas driekiasi ant rytinės (Ja-
licijos. 

Lenkai atkiunta. 

Abiejuose fronto sparnuose 
Lenkai mėgina imties iniciįa-
tyvos, kokios jie visas laikas 
neturėjo. Nes nebuvo laiko 
apie tai pagalvoti. Tani tiks
lui Lenkai neturėjo atatinka
mų vadų. Šiandie Lenkų ar
mijų ėmė valdyti prancūzai 
ol'ieierai. 

Bolševikų spėkas, kurips bu
vo persimetusios per Būgų 
tarpe Hrubieševv ir Wlodawa, 
Lenkai atgal atbloškė. 

Novogeorgovsko šone Len
kai pakėlė pasekmingų kontr-
pt'ensyvų ir palengva, stumia 
bolševikus atgal ant Mlawa.. 

Ačiū toms aplinkybėms, 
Lenkų pozicijos Bugo ir Nare-
vvo susiliejimo apylinkėse žy
miai sustiprėjo. Tasai upių 

w 

dvišakis skaitosi didelės reik- f 
šmės daiktas ginti Varšavų. 
Nes tai yra kaipir koksai rak
tas pasiekti Varšavų. 

I r kuomet'sparnuose pasek-
mingiau priešininkas sulaiko
mas, tuomet lengviau apsau
goti tų raktų į Varšavų. 

Bolševikai turi nuostoliu. 

Bolševikai paneša didelius 
nuostolius, bet nenusileidžia. 
Ypae jų nuostoliai yra dideli 
iŠ rytinio Varšavos Šono. Čia 
jie yra arčiausia miesto. Čia 
tuo plotu jiems.norisi pasiek

ti Pragų ir pačių sostine. 
Tad tiems savo žygiams jie 

nesigaili nei aukų. 
Ve kodėl kažkuriose vieto

se kraujas liejasi latakais. 

Veikia raitarija. 

šiauriuose ir toliaus šiaur-
vakaruose veikia bolševikų 
raitarija. Raitarija arčiaus 
Varšavos mūšiuose nedaly
vauja. Jos tikslas persimesti 
per Vislų ir perkirsti Danzigo 
geležinkelį. 

Kitas raitarijos sparnas vei
kia rytinės Prūsijos parube 
žiais. Ta koliumna briaujasi 
ant miesto Thoni, kur yra ge
ležinkelių susibėgimas, jun
giantis. Varsavų su Daužiau. 

Kiek žinoma, raitarija visas 
laikas nesutinka stipresnio 
Lenkų pasipriešinimo. 

Paryžius, Rugp. 16 (suvėlin
ta) . — Lenkų komisijonieriai 
iš Minsko Varšavon pranešė 
bevieliu telegrafu, kad šiandie 
ten įvykę jų pirmieji pasikal
bėjimai su sovietinės Rusijos 
ai stovai s* 

Sovietų atstovai pirmiausia 
patikrino Lenkų delegatų įga
liojimus ir paskui pranešė, 
kad tarybų pradžia kokiam 
laikui atidedama.Nes laukiama 
žinių nuo šiaurinės armijos. 

Šiaurinė armija būtent 
pranešusi, jog Aleksandrovsko 
tvirtovės puolimas kas valan
da laukiamas. Po šito geriaus 
paaiškėtų bolševikų pozicija, 
ty. atsinešimas į Lenkus. 

BUVĘ VILNIUJE, 
Londonas, Rugp. 16. (suvė

linta). — Londono laikraštis 
Times šiandie padėjo oficijalį 
iš Varšavos pranešimų, jog 
bolševikų 4-osios armijos vir
šininkai Vilniuje paskelbę, kad 
Varšava jau puolusi šitų sek
madienį. 

NIEKO NeDAROMA IŠ 
PRANCŪZIJOS ATSINE 

ŠIMO. 

Bolševikai neatmainysią tai
kos sąlygų. 

PLENUOJAMA APSUPTI 
VARŠAVĄ. 

Bolševikai atmaino miolimo 
pienus. 

Londonas, Rugp. 18. —Čia 
sovietinės Rusijos atstovas 
Kamenev pranešė Anglijos mi-
nisteriui pirmininkui Lloyd 
(ieorge, jog nežiūrint didelių 
Prancūzijos priešingumų ir 
»li<lžiai nedraugingo atsimeti
mo į sovietų valdžių su tiks
lu pakenkti taikai, pastaroji 
valdžia nemato būtino reika
lo trukdyti tarybas su Lenkai;-
arba pamainyti seniau paskel
btas taikos sąlygas. 

Be to, Kamenev ministeriui 
pirmininkui.pranešė, jog Min
sko bolševikų su Lenkais ta
rybos jau prasidėjusios. 

LLOYD GEORGE NEKO 
NEDARĄS IŠ DARBO. 
Londonas, fiugp. 18. — Llo

yd George kalbėdamas parla
mente pareiškė, jog vyriausy
bė nieko nedaranti iš darbo 
rezoliucijų, atkreiptų prieš ga
limų karų su sovietine Rusija 
del Lenkijos. 

Ministeris pirmininkas pa
žymėjo, kad karo pakėlimas 
priguli nuo parlamento. Dar
bas negali antmesti parlamen
tui savo norų. Ir vyriausybė 
prieš darbų atsitikime pavar
totų kuoaštriausias priemones,, 

Buvęs Anglijos ministeris 
pirmininkas Asąuith, kurs 
šiandie yra parlamento narys, 
reikalauja vyriausybės pripa
žinti sovietinę Rusijos valdžių. 

BOLŠEVIKAI DAUGIAU
SIA KALTINA PRANCUZI 

JĄ. 

Rusai perėjo Vokietijos 
rubežių. 

Berlynas, Rugp. 1G. — Pran
cūzija yra kaltinama už toles
nį kraujo liejimų Rusijos bol
ševikų su Lenkais. 

Mieste Breslau pe rim
ta Rusijos sovietų komisaro 
Tcbitclierino kibinkštinė de-
peša. • j 

Tcliitcberin pareiškia, jog 
už taikos atidėliojimų reikia 
padėkoti ne kam kitam, kaip 
tik Prancūzijai. • 

VOKIETIJA INVELIAMA 
BOLŠEVIKįf-TALKININ-

Kp K1VIRČIU0SNA. 
VOKIEČIAI GAL TURĖS 

NESMAGUMŲ SU PLEBIS 
CITO PLOTAIS. 

Nežinia dar kaip bus ir su 
Danzigo ruožu. 

DARBO FEDERACIJA 

KIJAI. 

Grumojama pakelti generaii 
streiką. 

Berlynas, Rugp. 18. — Tš į 
vairių versmių apturima žinių, 
jog bolševikų vadai% atmaino 
savo pienus atakuoti Varšavų. 

Šiandie Varšava yra apsup
ta iš trijų šonų: pietinio, ryti
nio ir šiaurinio. Vakarų šonas 
labai mažai paliestas. 
/ Tad bolševikų sugalvota už

eiti dar ir iš vakarų šono. 
Tų darbų atliks raitarija, ku
ri šiandie tolėliau nuo Varša
vos atsimeta, kad didesniu ra
tu apeiti aplinkui iš vakarų 
šono ir paskui bendromis jė
gomis šonais spustelti Len
kus. 

Jei tas butų tiesa, tad bolše
vikai butų įsitikinę, jog tie
sioginiu keliu negalima paim
ti Varšavos, ir jog Varšava 
gali dar gana ilgai atlaikyti 
smūgius. 

PRANCŪZAI PERORGANI 
ZUOJA LENKŲ ARMIJĄ. 

Lenkai tam tikslui neturi tin
kamų žmonių. 

Berlynas, Rugp. 16. (suvė
linta). — Prancūzų oficierai 
ant greitųjų pradėjo perorga
nizuoti šiaurinę Lenkų armi
jų. Karuomenės būriai pergru
puojami sulig padarytų pačių 
prancūzų pienų. 

Tas darbas turėjo but at
liktas kur-kas ankščiau. Bet 
Lenkai neturėjo atatinkamų 
žmonių. (Ji Prancūzų oficierų 
perdaug arti nenorėjo prisilei
sti. 

I r tik paskutiniame momen
te, kuomet prieš Varšava pa
kilo neišvengiamas pavojus, 
jie davė Prancūzams oficie-
rams pirmenybę. 

Cliicagos Darbo Federacija 
praeitų sekmadienį turėjo su
sirinkimų. Padaryta rezoliuci
ja, kad Suv. Valstijos jokio
mis priemonėmis negelbėtų 
Lenkijai. Nes kitaip busiųs 
pakeltas čia generalis darbi-
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ninku streikas; 
Federacijos susirinkime iš

reikšta nuomonė, kad jei Suv. 
Valstijos gelbės Lenkijai, tuo
met turės pakelti karų prieš 
sovietinę Rusiją. Tuo tarpu 
toksai karas visai nereikalin-* 

įgas. Suv. Valstijos, sako, ne
turėtų maišyties į Europos 
reikalus. 

Atsiliepiama į darbininkus. 

Kitoje depešoje Tcliitcberin 
atsiliepia į prancūzus darbi
ninkus. J is pareiškia, kad jų 
ministeris pirmininkas Mille-
rand pripažino gen. Wrangeiį. 
Tas reiškia, kad tokiuo pasiel
gimu Prancūzija pakėlė karų 
priefc Rus i jų. 

Atsiliepia jis į prancūzus 
darbininkus imties kokių nors 
priemonių, kad neduoti savo 
vyriausybei remti Wrangelio. 

Varšava apgulama. 
Sulig to komisaro praneši

mo, Rusijos sovietų armijoms 
jau apgula Varšavų. Ku^ai vi
sur truškina Lenkų pasiprie
šinimų. Jau puolamos Varša
vos fortifikacijos. Spėjama/ 
kad Šiandie, ar rytoj Varša
va turės pulti. 

Karo stovis Varšuvoje jau 
kelinta diena veikia. Suvar
žytas civiliams žmonėms gy
venimas. 

Berlynas, Rugp. 18. — Vo
kietijos užrubežinių reikalų 
ministeris Simons gavo nuo, 
Rusijos sovietų valdžios už
rubežinių reikalų komisaro 
Tchitcberino notų. Komisaras 
pareikalavo Vokietijos vyrlau-
syliės kuov&kiaus pranešti, 
"kaip Vokietija atsineš į tuos 
Lenkus kareivius, katrie musių 
metu galės p-isprųsti į plebi
scito plotus. Jis reikalauja ži
noti, ar tie Lenkų kareiviai 
tuose plotuose bus nuginkluo^, 
ti ir internuoti. 

Plebiscitui paskirtus plotus 
turi okupavę talkininkai. To
dėl klausimas, ar tenai Vokie
tijos valdžią turi kokių teisių. 

Bolševikų komisaras notoje 
pareiškia, kad jei Vokietija 
neturėtų teisės tuose plotuo
se Lenkų kareivių nuginkluoti 
ir internuoti, tuomet bolševikų 

karuomenė įsibriaus į tuos plo
tus ir patvarkys pabėgusius 
Lenkus. 

Nesenai Simons kalbėdamas 
buvo pareiškęs, jog Vokietijos 
teritorija skaitosi kaip oku
puota, taip neokupuota. J i s ' 
tai buvo pasakęs del pastaro
jo talkininkų militarinio pasi
ruošimo išilgai upės Rhine. 

Galimas susikirtimas. 

Apart plebiscito plotų klau
simo pakyla dar klausimas rei
kale Danzigo karidoriaus, pa
vesto Lenkams išeiti į Baltijos 
jūres. Taigi Vokietija dar ir 
šitam klausime susilauks vi
sos eilės notų ir ultimatumų. . 

Kuomet bolševikai perkirs , 
tų karidorių, kuomet Lenkams 
nebus galima susisiekti su 
Baltija, be abejonės taikiniu 
kai susikibs su bolševikais ir 
tan trukšman nenoromis turės 
įsivelti Vokietija. 

Tik nėra žinoma, ar bolše
vikai Vokietijai del plebiscito 
plotų stato griežtus reikalavi
mus, ar gal tik taip sau nori 
patirti Vokiečių pozicijų. 

Yra žinoma, jog Maskvoje 
vieši Vokiečių ekonominė mi
sija. Ta misija yra daug ža
danti abiem šalim. Nėra čia 
jokia paslaptis, kad abidvi ša
lys jungiasi ekonominiais, -o-
gal, ir militariniais tikslais. 

KARAS SU LENKAIS AT
GAIVINO RUSŲ NACIJOJ 

NALIZMĄ 

Rusai kaipo siena stovi už sa 
vo šalį. 

Bolševikai Vokietijoje. 

Bolševikų karuomenė anų 
dienų perėjo' Vokietijos rūbe 
žių besivydama Lenkus ir pa
ėmė miestelį Illowo, arti Sol-
dau 

Lenkai apsaugoji Soldau bu
vo pasiuntę tankas. Tai pa
juto bolševikų raitarija. Puo
lėsi prieš Lenkus ir juos at
gal atbloškė. 

IIlo\vo yra Danzigo karido
rių je, ty. žemės puože, pripa
žintame Lenkams. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
J I . . 

RUSAI UŽBLOKAVO RU 
MUNUS. 

Tarpe Lenkų ir Rumunų sto 
vi bolševikai. 

Konstantinopolis, Rugp. 18. 
— Čia apturėta žinių, jog Ru
sijos raudonoji armija paga
li a u s prasimušė tarpan Rumu
nijos ir Lenkijos, ir kad Rusi
ja išnaujo Rumunijai pasių-
lė taikų. 

Tuo pačiu laiku, sulig ki
tos depešos, Serbija paskel 
bė, -kad jinai busianti Rusijai 

Ištikima, jei kartais pakiltų 
kokie nors nesutikimai Rusi
jos su Rumunija. 

Taippat pranešama, jog Ru
munijoje paskelbta mobiliza
cija ir karuomenėy sutraukia
ma į parubežius. 

Manoma, tad, jog šiandieni
nis Ęumunijos ministerių ka
binetas negalės ilgai pabūti 
savo vietoje. Sakoma, kad su-
gryž Bratiano su savo kabi
neto nariais. . 

Rumunijoje streikuoja teleg
rafų, telefonų, pastos ir gele
žinkelių darbininkai. 

POP, I WANT VOU TO 
CUT DOWN MY ALLOWAHCe 

i HAVE rAORt MONEY THAN 
I CAN U5C N0W 

ĮOTCTHATMUM. CJKTOOH Co n y. ̂ Scn£"&t*N*» Į 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Sunūs į tėvų: 

— Tėve, aš noriu, kad jųs man sumažintumėte pripažintas 
ir duodamas išlaidas. Nes aš turiu pinigų tiek daug, kad ne
įstengiu juos išleisti. 

Berlynas, Rugp. 15 (suvė
linta). — Vienas Rusas pabė
gėlis čia štai kų nupasakoja 
apie Rusijų: 

" P e r trejis metus / Rusija 
negyvavo, geriau pasakius, ji 
buvo ' ignoruojama pasaulio 
viešpačių. Šiandie Rusijos ar-
motų griausmas paskelbia, 
jog Rusija gyvuoja ir tramdo 
ramybę Prancūzijos ir Ang
lijos ministeriam pirminin
kam, katrie tvarko senojo pa
saulio reikalus ir visų likimą. 

Giriami bolševikai. 
"Šiandie kiekvienas Rusas 

yra patyręs nepaprastų indo-
mybių. Kiekvienas turi pripa
žinti, jog nuo carięnės Kate-
rinos laikų nei vienas Rusų 
užrubežinių reikalų ministeris 
nesikalbėjo su Anglijos vy-
riausylie taip garbingai ir 
rimtai, kaip komisaras Tehi-
teherin. ' 

"Rusai skaito žinias su di-
deliausiu džiaugsmu, jog Ru
sų Bolino (!) teritorija ir 
iiaitgudija paliuosuota Rusų 
valstiečių nuo Lenki; savinin
ku sauvalės. 

Talkininkų pastumdėliai. 
"Kolčakas, Demkiuas, Yu-

derue neturėjo paj'-tru pakelti 
tokių nacijonalę dvasių. Tas 
buvo todėl, kad tie generolaį 
nesiskaitė nacijonaliai nar
suoliai didvyriai, bet paprasti 
talkininkų pastumdėliai. Jų 
laimėjimas nebūtų apdraudęs 
Rusams nepriklausomybės, bet 
ilgą politikinę ir ekonominę 
vergijų 

gyvposiųs tiktai miestuose. Ir 
U*ai išpalengvšT nykstųs nuo 
bado. Taippat bolSevikizmas 
gyvuoja artimais geležinkelių. 
Nes iš tokių" vietų lengva. pa
tvarkyti bausmines ekspedici
jas. Kuomet komunistai komi
sarai iškeliauja provincijon, 
jie nusikabina visus savo val-
dirtinkystės žanklus. 

Rusijos bolševikai, saTvO, ne-, 
kuomet nemano sustabdyti ka
rų. Jei su Lenkais įvyks tai
ka, raudonoji armija nebus 
demobilizuota, bet tuojaus pa- ' 
siųsta kitan kokian frorrtan. 

Nes jei kareiviai butų demo< 
bilizuoti, jie parvykę į savo. tė
viškes tuojaus sunaikintų ko- ' 
misarų sistemų. 

Visur reikalingi Maknos. 

Kiekvienas Rusijos apskri
tys, sakė pabėgėlis, butų la
bai reikalingas turėti nuosavų 
Makno (Ukrainų jc&das, ]^a. 
riaujųs prieš caristus ir bol
ševikus). Tuomet bolševikų 
vyriausieji lyderiai, kaip be
matai užtrokštų Kremliuje. 
Tuomet jiems nebūtų laiko pa-
sprųsti Švedijon, Šveicarijon, 
Argentinon, fcur jfe turi susi
krovę didelius aukso ir viso
kių brangenybių depozitus. 

Tuomet Rusijos gyventojai 
i- tų apskričių vadų ar kitu 
pasirinktų tinkivius žmones ir 
pavestų jiems valdyti šalį. 

*> 

Armija nebus demobilizuota. 
Toliaus tas pat pabėgėlis 

pareiškė, jog bolševikizmas 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė, mainant nemažiau $25,000, 
rugpjūčio 17 buvo toftia sulig Mer 
chanta Loan and Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.64 
Lietuvos 100 aukaiuų .2.18 
Vokietijos 100 markių 2.18 
Lenkijos 100 markių .45 
Prancūzijos už 1 doJ. 13 f r. 04 
Italijos už 1 dol. a0 I. 20 

. 
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IJliTlIVIU KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Ęįįm kasdien* Išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR l'ŽSTENYJE: 

Metams t 8 * 0 0 

Pusei Metų . .^. .;*_!.. .^. • • *•<>? 
BUY. VALflT. 

Metams . . . - . y M-00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokaai iikalno. Isvl-
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisius* ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

^Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Gyvenimo Brange
nybes ir Ūkininkai. 

Nebraskos valstijoje žem
dirbiai ėmė nesusidėti su pirk
liais, o susidėti tarp savęs 
vieni su kitais. Jie sudaro 
tiek kooperacijos draugijų, 
kiek turi įvairių parduodami] 
daigtų. Kiek turi pieno ir grie
tinės, tiek susiuneia i centrą. 
Tas prižiūri savo vedamas 
pieno pardavimo sankrovas. 
Kas pristato pie;.o ir grieti
nės į teatrą, tas yra prista
tytojų, arba kooperatorių 
draugijos narys, o draugija 
yra savininkė pardavimo įs
taigų. 

Taip-pat yra su javais, su 
galvijais ir su medžiu. Kaip 
yra pieno kooperacija, taip y-
ra javų kooperacijų, galvijų 
kooperacijų ir kitokių, l'ki-
ninkas įsirašo į tiek įvairių 
kooperacijų, kiek įvairių daig-
tų jis turi parduoti. 

Iki šiol Amerikos ūkininkų 
kooperacijos turėdavo vienų 
silpnų dalį savije, kad ' jos 
savo narių produktus negalė
davo tiesiog pardavinėti tiems 
žmonėms, kurie tuos produk
tus suvartoja. Pirklių kalboje 
iat vadinasi, kad kooperacijų.-
nevaldė paskutinės rinkos. Da
bar dedama pastangos pada
ryti ir ta. Kol ne pačios ko

operaci jos parduoda savo pro 
dūktus suvartojantiems juos, 
tol tarp ūkininkų ir vartotojų 
yra pirklių-tarpininkų. Tie 
ima pelno už savo tarpininka
vimų, todėl produktai brangsta 
be pelno ūkininkams. 

Sudaryta tapo Amerikos U 
kininkų Biurų Federacija (A-
merican Farm Bureau Fede-
ration). J i nori apvaldyti pa-
skutinasias rinkas, t. y. tas 
vietas, kur ūkio produktai par
duodami suvartoto jams. Kur 
pasisekė tų padarytį, ten pir-
kliai-tarpininkai neteko pel
no. Bet ūkės produktai neat
pigo, nes ūkininkai už savo 
produktus paėmė tų pačių kai
ną, kokia imdavo tarpininkai 
pirkliai.' Tokiu būdu padidėjo 
ūkininkų pelnas. 

Dabar rengiama yra viena 
kviečių kooperacija visai A-
.merikai. Bitoje šalije daugiau
siai kviečius sėja devynių val
stijų ūkininkai. Kaip tik į tų 
kooperacijų įsirašys 51 nuo
šimtis vistį ūkininkų sėjančių 
kviečius tose valstijose, taip 
koope racija skirs kviečiams 
tokias kainas kokias norės. Į-
stojantis į kooperacija, ūkinin
kas pasirašo po kontraktu, kad 
per penkerius metus Visus sa
vo kviečius paves parduoti 
kocvperacijai. Kooperacija su
ims Amerikos kviečius, galės 
juos laikyti savo svimuose-
elevatoriuose, galės net su

mažinti kviečių sėjimą, jei to 
reikės jų kainoms pakelti. 

Kad tos kainos nepakiltų 
perdaug, tai sumanyta į koo
peracijos valdybą su pilno 
balso teisėmis įleisti Žemdir-
bijos Departamento ir Fede-
ralės Pirklybos Komisijos at
stovus. Hooperacija žada im
ti veikti 1922 metais. 

Yra kelios panašaus vardo 
organizacijos; a) ; National 
Board of Farm Organizations, 
(Ūkininkų Organizacijų Tau
tinė Valdyba), b) Farmer 's 
National Grain Dealers Asso-
ciation (Ūkininkų Javų Pirk
lių tautinė Sąjunga) ir c) A-
merican Farm Bureau Fede-
ration (Amerikos Ūkininkų 
Biurų Federacija.) Pirmoji 
toli nevisada sutinka su tre
čiąja organizacija. Yra ir lenk
tyniavimo tarp jųdviejų. Pir
moji su antrąja sutarė ištirti 
trečiosios veikimą. P-nas Ly-
man, Ūkininkų Organizacijų 
Tautinės Valdybos (pirmo
sios) sekretorius nesenai iš
sitarė, kad trečiosios organi
zacijos -sumanytasis kviečių 
monopolis gali labai pakenkti 
visam kooperacijos darbui. 
P-nas Lyman taip-gi sako, 
kad organizacija* žadanti pa
daryti kviečių monopolį yra 
pasirodžiusi priešinga darbo 
sąjungoms, arba unijoms. Nau 
jasis tat ūkininkų kooperacijos 
sumanymas gelėtų pasisekti 
.tjk tuomet, jei jis sutartų su 
Amerikos Darbo Federacija 
(American Federation of La-
l>or). Jug niekas nesuvartoja 
ūkės produktų daugiau už 
nuėstų darbininkus. Tai-gi tik 
sutartis ūkininkų su darbinin
kais gali duoti abejiems pa
sisekimo ir, gal, šįek tiek at
piginti gyvenimą. 

PRAGIEDRULIAI. 
Retas veiklias. 

ir 
Muzika. 

Amerikos Kariuomenės Šta
bo viršininkas nesenai išsiun
tinėjo cirkuląrą, pažymėda
mas, kad muzika ir dainos yra 
labai naudingos kariuomenei, 
nes palengvina kareiviams iš 
pildyti j i | uždavinius, pakei
čiamos dvasią. 

Majoras 'generolas P. C. 
Harris sako, kad prieš- kerę 
vyriausybė į kareivių dainas 
žiurėjo tiktai kaipo* i vraino-
gą, o dabar patyrė, kad jos 
sutvirtina kariuomenės dvasią 
ir drąsą, palengvina pėsčio 
ėjimo sunkenybę, padaugina 
suiiianinguma, panaikina nu
siminimą, išlavina balso jie-
gų, reikalinga komandai. To
kiu būdu dainos ir muzika- pa
daro, kad kariuomenė geriau 
tinka karės tikslams. 

Vyriausybė reikalauja, kad 
muzikos direktoriai kariuome-
nėję atsidėję Rūpintųsi išmo
kinti kareivius dainuoti, kad 
visose vienatose butu karei-
vių mokančių vešli dainas ir 
kad kiti sugebėtų jiems pri
tarti. Taip pat rūpestingai 
žiūrima, kad kariuomenėje 
butų orkestrų, ir kad karei
viai 1 urėtų gausiu bei įvairių 
muzikalio pasilinksminimo 
programų. 

V-iar neištenka p-i'ių karei
vių arba karininkų galinčių 
vesti dainų ir ru-laikos pamo
kas, ten samdoma civiliai mo 
kintcįai. Vyriausybe paskiria 
reikuUngų pinigų algoms ir 
•ustiiunentams. 

K:*etas yra kareivio gyveni
mas. Todėl vyriaosybė gerai 
(ŪSO Runkstindam > jį daino
mis ir muzika. Nuo senų lai
kų kariuomenės labai daug 
naudos padarė menui, nes jos 
išlavindavo orkestras sutarti
nai groti ir žmones sutartinai 
dainuoti. Maža yra linksmy-

Lietuvoje ir Amerikoje ta rp 
Lietuvių priviso laikraščių 
daugiau negu reikia. Kas tik 
gal rašyti, tas velia straips
nius ir straipsnelius, kurie vi
si bus užmiršti. Laikraštija 
turi nemažai gerumų, bet ji 
yra kaip pievos žiedas: trum
pai žydi, suvysta ir supūva be 
naudosi Į tą nepastoviausią 
dvasios darbo rųšį mes sudė
jome daugiausiai geriausių 
savo jiegų. Dirbo laikraštijo
je ir Vaišgantas, bet jis joje 
nepaskendo. 1918 m, Vilniuje 
Švyturio bendrovės spaustu
vėje jis atspausdino pirmąją 
knygft savo veikalo "Pragie-
ditdiai ." Ta pirmoji knyga su
sideda iš dviejų tomų*, pirma
me yra 248 puslapiu', antra
me 282. 

Pragiedruliais Lietuvoje va
dina šviesius šiltus protarpius 
tarp šalto meto tamsumų. 
Vaižgantas sako, kad Lietuvos 
padėtis buvo tarsi Jalta šiau
rės žiema be vilties, bet jisai 
aprašo tos žiemos tikrąjį pa
vasarį, kada visoki Lietuviai 

, Panevėžiečiai ir Žemaičiai, 
Paprusiai i r Pakuršiai, kuni
gai ir daktarai, vyrai, mote
rys ir merginos, sodžių berne
liai ir miestų studentai su
krato Lietuvos tautos gyvybe, 
kaip Lietuvos Žydai padėjo 
platinti Busi joje uždraustas 
lietuviškas knygas ir pamo
kindavo kovoti su biurokratais. 

Pragiedruliuose aprašyti tie 
Lietuvos pabudimo laikai, ku 
rie buvo skaudžiausi, pilniausi 
pasišventimo ir sutarties. Tai 
ne pramanyta pasaka. Tai 
pramanytais vardais ir smulk
menomis apklota didėji ir gra
žioji tiesa. i 

Vaišgantas ją aprašė be 
klaidos, nes jis ją mate savo 
akimis. )is tą Lietuvos SUKI-
įima d a r ti darė. Tas kuri 
Vizgirda, / kuris organizavo 
menkių /žvejojimą Palangos 
juroje, tai pats Vaišgantas. 
Visas a t.M tikimas, aprašytasis 
perskynme vardu "Menkinihi 
ka i " yra tikras. Jei ne pa u 
Vaišgantas butų aprašęs save 

toki, kokių Gogolis aprašyti 
negalėjo, nors ir geidė. Per jų 
Ynažasias ar stambiąsias silp
nybes visur šviečia skaisti ir 
sveiką siela. J ie visi padaro 
daugiau naudos negu žalos. 

Girtuoklis ir begėdis Virba
las, 'nors galutinai neišgija, 
bet žmonių užjaučiamas ir 
priglaudžiamas parodo turys 
gražios širdies labai daug. 

Tiktai tėvynės užsigynęs 
niekšas tautiečių tvirkintojas, 
liuosanoris šnipas Vėdarėlis, 
prasimanęs Viadorelli'u aptie
ki ninkas Pragiedruliuose ap
rašytas taip, jog sunku suras
ti jame kas gera. Bet ir tas 
baisiai apdega begelbėdamas 
pačią savo triobos g«aisre. 

Pavydėdama jaunikio kitai 
merginai Ona Knistantaitė ne
si junta tampant savųjų išda
vėja, paskui girtuokle. Galop 
ji pasikaria. Autorius ją va
dina dora nedorėle. J i s ją iš
teisina. 

Butų galėjęs Vaišgantas iš
teisinti ir seną kunigą Kums-
tevičių už Lietuvių dvasios ne
supratimą, ]>et to nedaro. Ap
rašęs Kumstevįčiau» klaidas 
su silpnybėmis ir vieną gerąją 
pusę autorius pačiam skaity
tojui palieka kreipti ištarmę 
į išteisinimą ar į apkaltinime.. 

Vaišgantas moka ir ideali
zuoti žmones. Nuo daktaro 
Domininko Gintauto jis nu
plovė visus krislelius, o padi
dino, sustiprino ir gražiai su
derino visas jo dorybes. Lite
ratūros kritikai sako, kad H. 
Sieukievvicz 'ius, aprašydamas 
Skrzetuskj, padarė nebažnyti
nį šventąjį. Taip pat ir Vaiš
gantas Gintautų Domininkų iš
kėlė, išaugštino ir pagarbino 
visą Lietuvos gydytojų luo
mą. Civiliu Lietuvių tautos 
šventuoju kunigas pasiatė gy
dytoją. 

Vaišganto Žydai. 

Pragiedruliuose, tiesiau sa
kant pirmuose dviejuose jų 
tomuose, aprašyti trys Žydai. 
Du užsiima politika, o trečias 
piie jų pri tampa tik dcl pel-
no. 

VAJUS LIETUVOS KBL-
TUROS REIKALAMS. 

1920 tų Metų Fed. Kongreso 
Uždaviniai. 

finoje, tai kunigd dalis butg 
išėjusi dar gražesnė. Mat Vars 
gantas nenorėjo pagirti save. 

Tipai. 
Pirmuose dviejuose Pragie

drulių tomuose aprašyti tris
dešimts, penki asmenys. Kaip 
paveikslas tuo yra brangesnis 
kuo daugiau jame yra portre
tų, taip ir gražios rašliavos 
veikalas pasidaro geresnis 
nuo daugumo gerai aprašytų 
asmenų. Vaišgantas, tarsi ne
dėdamas pastangų ryg nieka-
dėja, taip apipasakoja kiek
vieno asmens jausmus ir dar
bus, jog skaitytojas tą asme
nį nejučiomis priskaito prie 
savo pažįstamų. Ne visi raš
tininkai moka taip aprašyti ir 
tikruosius asmenis, arba tipus. 

Pragiedrulių tipai, knygoje 
kaip ir gyvenime, vieni, pada
rė daugiau ir didesnių daigtų, 
kiti mažiau ir nežymiu. Taip 
ir turi būti. Visi tie Vaižganto 
aprašomieji asmenys ne šven
tieji, bet žmonės su dorybė
mis ir su silpnybėmis taip kaip 
ir ištikrųjų visuomet būva. 

Didysis Bušų raštininkas 
Gogol įgijo amžiną &arbc už 
ką puikiai aprašė keletą ne
dorų tipų. J i s 'bandė aprašy
ti ir gerųjų, bet nepajiegė. 
Vaišganto tipai kaip tik yra 

tiktai ki 'as, kas tą nuotikį J ie visi pasižymi nepap
rastu proto vikrumu ir mokė 
jimu neparodyti, nereikalin
giems aikštėn tą, ką jie turi 
širdije. 

ienas Žydas, važiodamas 
uždraustas Lietuvių knygas, 
kad įgijus katalikų malonę 
paleidžia pasaką, buk jo su
nūs pabėgęs, tapęs kataliku ir 
kunigu. Kitu du Žydai, bogel-
bėdftmu katalikų kunigą ir jo 
Lietuviškas knygas iš žandarų 
pramano, buk vaikai išniekinę 
Ž\dų kapus. Iš to kyla baisus 
triukšmas pasibaigiantis tik 
tuomi, kad visi nereikalingi 
bijosi prisiartinti prie žydka-
plrių, kur guli palaidotas lie
tuviškų knygų sandėlis. 
Aprašydamas taip gerus Žy

dų tipus Vaišgantas nenusi
dėjo nei tiesai, nei gražaus 
rašymo reikalui, o tuomtarpu 
palengvino įvairios kalbos pi-
Hečių sugyvenimą toje pa
čioje Lietuvos žemėje. ' 

bių didesnių už linksmybę su
tartinai dainuojančių jaunu 
sveikų vyrų.. Kari Jonienėje y-
ra či ug progos tai linksmybei. 

Lietuvoje yra bajorų ūki
ninkų ir bajorų"dvarininkų. A-
bejos rųšys pateko į Pragied
rulius. Bajorų ūkininkų sulen
kėsimas buvo jų gyvenimui 
priešingas ir tiktai paviršiu 
to gyvenimo teršė. Lietuvių 
tautos dvasiai atgijant bajo
rai ūkininkai lengvai grįžo 
piie lietuvybės, kaip .lengvai 
žmogus nusiplauja savo pri
gimčiai priešingus skrątuįis. 

(Seka kitame numeryje) 

<Kun*so F. Ksmėiio projektas pa-
rengrtas New Torko apielinkių lietu
vių katalikų darbuotojų 12 konferen
cijai). 

' f i 
"•• • I 

(Pabaiga). 

4) To viso pasekmės yra tai, 
kad didelis darbas virsta ma
žu ir kad rezultate pinigų ne 
kas žin kiek susirenka. Kun. 
Laukaitis ir kun. Petraitis bu
vo laimingesni: surinko desėt-
kais tūkstančių. - Mokėjo, ir 
dalykas buvo begalo svarbus. 
Kitiems rinkėjams užteko jau 
vos kelių tūkstančių, o kai-ku-
riems ir kelių šimtų. 

O tuo tarpu tie reikalai taip 
dideli ir svarbus, kad jie ver
ti mūsų didžiausių pastangų. 
Ir jeigu mes galėjome Šimtus 
tūkstančių surinkti laisvės rei
kalams, tai gal juo labiau mes 
-galėtume sudėti dideles aukas 
Lietuvos krikščioniškos kultū
ros reikalams, kad užtikrinus 
tėvynei gražią, sveiką ir pa
dorią ateitį. Reikia tuos at
skyrus reikalus-reikalėlius su
jungti į vieną didžiausį rei
kalą ir parodyti jį išeivijai vi
soje svarboje ir didybėje. (Prie 
anų visų išskaitytų reikalų 
reikia dar pridėti ~\i didžiau
sį iš jų — būtent Lietuvos 
Katalikiškojo Universiteto in-
kurimą ir kitą — mums a-
merikiečiams didelį reikalą— 
lietuviškos kolegijos įsteigi
mą). Vietoje daugelio smulkių 
aukų rinkimo, ar neverčiau 
butų padarius, kad ir ateinan
tį rudenį, ar žiemą vieną mil
žinišką vajų—kampaniją kul
tūros reikalams. 

Mes ligšiol tų vajų varyti 
gerai gal ir nemokėjome. Ne 
turėdami nei gero pieno, nei 
sistematinio veikimo. Anasai 
mūsų didysis vajus laisvės rei
kalams 1918-ais metais — bu
vo tai gaivališkas prasiverži
mas tautiečių duosnumo, bet 
darbas nebuvo gerai organi
zuotas. 

Kitos tautos Jabiau yra tuo 
žvilgsniu įsigudrinusios. Jų 
vajai tęsiasi trumpą laiką, bet 
jie sudaro labai gerus, iki 
smulkmenų apgalvotus pienus, 
jie ilgą laiką ruošiasi ir labai 
gerai prisiruošia. O kada už
eina šturmas — jisai pagauna 
kiekvieną žmogų ir išgauna 
iš jo tiek, kiek jisai tiktai 
gali duoti. Pav. Detroito mies
to katalikai decezijos semina
rijai įsteigti sudėjo suvirsum 
penkis milijonus (b-lieriu bė
gyje dviejų savaičių. Bet jie 
prie tų dviejų savaičių ruo
šėsi ištisus du mėnesiu. 

Mums vajų darant, reikė
tų atsiminti šie dalykai: — 

1) Lai kongrese susirinkę 
skaitlingai mūsų visuomenės 
atstovai užgiria nuoširdžiai 
vajaus reikalingumą. 

2) Nuo pat kongreso bent 
du-trys žmonės—lai dirba 
pienus ir visą priruošiamąjį 
darbą. 

3) Reikėtų išanksto surin
kti ir suorganizuoti tūkstan
čiai pasišventusių darbuotojų 
— aukų rinkėjų. 

4) Reikėtų per laikraščius, 
įvairiais lapeliais, privatiniais 
laiškais sukelti stipria opiniją 
vajaus naudai. 

5) Tam visam reikės indė-
ti daug pinigo, nes tų pinigų 
neindėję —„neturėsime pasi
sekimo. 
..' 6) Visas kolonijas reikėtų 
išdalinti į distriktus ir^iaiky-
ti ne visuose ant syk, bet,pa
eiliui, kad geriausieji, rink

tieji kalbėtojai galėtų aplan
kyti visus distriktus. Distrik-
te vajus galėtų tęstis apie sa
vaitę — ar dvi — gi visoje 
Amerikoje — apie du mėnesiu.' 

Lapkritis ir Gruodis — gal 
tinkamiausi mėnesiai tokiam 
milžiniškam vajui. 

Man atrodo, kad nebūtų gal 
pęrdrąsi mintis, kad mes; Lie
tuviai sudėtume bent pusę mi
lijono dolierių. Je i neįsteng
tume to per vieną vajų, tai 
galėtume padalyti į dvi ziemi: 
šiemet $250,000 ir kitą žiemą 
vėl tiek pat. 

Kitas svarbus šios valandos 
reikalais — ir tai jau mūsų 
vien reikalas — tai suorgani
zavimas apšvietos darbo čia 
Amerikoje. Tasai darbas irgi 
neturi1 jo nei pieno, nei vado
vavimo. Ė j 0 sporadiškai, bet
varkiai ir silpnai. O darbas 
begalo svarbus ir begalo rei
kalingas ir neatidėliotinas. 

Niekas kitas negalės čia 
to darbo sutvarkyti, kaip tik 
mūsų Federacija. I r josios Ta-
rylia, ir šių metų kongresas 
galėtų surasti kelius tam klau-
simui išrišti. 

Tuodu uždaviniu, mano nuo-
nione, šiuo laiku mūsų visuo 
menei yra svarbiausiu ir juos 
gal reikėtų pastatyti pfrmon 
galvon, Tarybai ir kongresui 
pasvarstyti. 

Kun. F . Kemėšis. 

I m k Getą Amatą. Už-
dirbk $35 i i $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mee išmokiname 
į keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

Vfcetos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės* Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOL 
190 N. State Str. • 

Kampas Lake str. aut 4tų luhij. 

nanties. 

! 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo oflsa po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir vy
rų Jijru. 

Valandos nuo 10 Iki 12 išryto; ano 
2 iki S po pietų; nuo 7 iki 8:29 
vakare. Kedėiiomis 10 iki 1. 

Telefonas Drezcl 2880 

• 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West . 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 8114 W. 42nd Sfeeet 

TeL McKinley 4988 
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FEDERACIJOS TARYBOS 
POSĖDŽIAI. 

-* 

Pradedant ir užbaigiant 
Federacijos Kongresų, Wa-
terbury, Conn., bus laikomi 
Federacijos Tarybos posė
džiai, į kuriuos šiuomi turi
me garbės kviesti pribūti vi
sus Federacijos Tarybos na
rius, rinklus centraliniŲ or
ganizacijų seimuose ir sk : : tus 
Federacijos skyrių buvusių 
4 'vatai. Vienybių*' kolonijose. 

Federacijos Taryba savo po
sėdžiuose, arba teisingiau iš-
•iieiskus, pusmetiniame suva
žiavime turės nustatyti Fede-
i a'i jos kongresui padui.- .;.į ap
svarstymui reikalų eile ir 
tvaikų, o taipgi pareikši* savo 
nuomonę kiekvienu Federa
cijos kongrese keliamu klau
simu. Federacijos kongresui 
užsibaigus, Federacijos Tary
ba turės patiesti naujus pie
nus Federacijos kongreso pa
darytiems tarimams įvykin
ti ir apskritai visoj lietuvių 
krikščioniškos akcijos čia A-
merikoje ir Lietuvoje sustip
rinimui. 

» 

Todėl labai svarbu yra, kad 
visi Federacijos Tarybos na
riai būtinai pribūtų į Federa
cijos Tarybos posėdžius, ren
giamus Rugpjūčio 30 d "ir 
Rugsėjo 4 d., š. m., Wa te r bū
ry, Conn., 8v. Juozapo parapi
jos mokyklos kambariuose, 46* 
Congress Ave. 

Federacijos Tarybos 
Sekretoriatas. 

J. P. W AITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

UIETIVIS ADVOKATAS 
VAL. Vakarai* 7 iki t 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4508 S. Ashland Ave. Chlcago, III. 
Pliouc Yards 1063 

• • • • • ' • • 

Dr. 
3107 So. Morgus btreet 

CHICAGO, JELUUrOIS 
Telefonas Y«rds MMtt 

VaJsados: — 8 iki 11 ii ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. If«4ėIio-

nuo S Iki 8 vaL 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Iiiesavis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1818 W. 47 Str. Tel. BouI. 180 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 9814 W. 48rd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
TeL McKinley 208 

Į P m m m • m • n » • • • • • • • ! • • • • • i • • ! • i 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Cmmm ir O/vealmo rivt% 
8258 So. Halsted St*. 

Ant Viršaus Unlversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 8 vak. 

Kedėiiomis nuo 18 iki 2. 
Telsfsaas Yarda 8844 . 

Tai, Drovar 784? 

[ Dr. C Z Vezeliš 
U E T l VD> DKHiTSTAS 

Valandos: suo 9 ryto Iki 9 vak 
Seredomis nuo 4 lyg 8 vakaro 

4718 SO. ASSDuAJFB AVLAI B 
arti 47-tos Galvės 

M ^ » ^ . » • • . • i m i 

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 West 71 str., New York, 

— — — 8 1 

Paklydėlis Kelias 
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis. 

Parašė 
Vystanti šakelė 

Kaina 15c. 
Veikalėlis neperdidelis, 

lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio. 

Norėdami gauti Adre
suokite: 

1860 W. 46th;Str. 
DRAUGAS" PUBL. CO. 

H * * * - " * * * 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chlcago j : 4515 60. Wooi Str. 

> Y. W. RUTKAUSKAS 
• ADVOKATAS 
8 
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Vakarais, 812 W. 33 St. 
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Chicago, 111. 
• • • • m m m m m m m S 

S8)8JSS8)8>S»#»8)8H 
Resid. 1189 Indcpcndenee Blvd. 

Telefonas Van Buren 884 

DB. A. JL ROTH, 
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I L I E T U V U I AMERIKOJE. 
8. A. L. R. K. MOKSLEIVIŲ 
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S. A. L. R. K. moksleiviu 
Semias tapo perkeltas So. 
Boston, Mass. 

f Seimo dienos liko tos pačios, 
ka ip buvo paskelbus centro 
valdyba. Šeinio perkėlimas 
turi daug priežasčių, kurios 
p a a i š k ė s l a i k e s e i m o . 

Seimas prasidės Sv. Mišio-
mis, Šv. Pe t ro bažnyčioje, ku
r ias laikys kun. J . Čaplikas, 
Pamokslų, pasakyti yra užpra
šytas geri), kun. prof. Pr. Bū
rys , iš Chicago, III. 

Visi delegatai būtinai turi 
būti amt Sv. Mišių ir eiti prie 
Sv. Komunijos. Todėl turi at
vykti iš vakaro, nes vakare 
prieš seimo dieną bus delega
tu, pasit ikimo vakaras . 

Sesijos prasidės 10 vai. ry
te, Sv. Petro parapijos svetai
nėj, So. Boston, Mass. 

Programa. Rugpjūčio 26 d. 
bus pasi t ikimas delegatų. Bus 
vaidinta du veikalu: vieną 
vaidins So. Bostono mokslei
viai. Antrą \Vorcesterio, 
Mass., moksleiviai. 

Rugpjūčio 27 d. vakaras 
bus N. Pr . S. M. P. Cambrid-
ge, Mass. Vaidintojai bus Wor-
cesterio moksleiviai. 

\Rugp. 28 d. vakaras bus 
Brigbton, Mass., korporaci
jos svetainėje. Bus t rumpas 
pers ta tymas su šokiai<. 

Rugpjūčio 29 d. So. Bosto
no moksleiviai vaidins "Gims 
Tautos Geni jus ." 

Moksleivių vakarai bus in 
domus. Yra užkviestos gabiau
sios solistės, solistai, muzikai 
i r kalbėtojai. 

Taip-gi pasižadėjo dalyvau
ti nemažas skaitliu^ profesi-
įonalų aluninų. Tikimės, jog 
I X Moksleivių seimas bus vie
nas iš gražiausių. 

Todėl, brangus alumnai, a-
lumnė<, moksleiviai ir moks
leivės, skaitlingai suvažiuoki
me į savąjį seimą. 

Kurie negalėsite seime da
lyvauti , siųskite savo Įneši
mus, pasvei kmimus iškalno. 
Visi tie sumany;nai bus nuo
dugniai apsvarstyt i . 

Visokiais reikalais kreipki
tės sekančiu adresu: 

V J . Damašas, 
244 Broadvay, 

So. Boston, Mas^j. 

kui kalbėjo vienuolis Gedvilas 
apie vyčių gyvavimą i r dar
buotę. P o jo kalbėjo O. Kar 
pavičiūtė, Sv. Kazimiero se
serų auklėtinė. Ant galo kal
bėjo viešnia iš Grand Ra-
pids, Mich., p-lė M. Slapi-
kauskaitė, dainininkė, kuri 
malonu balseliu mus kuopą 
žavėjo. Buvo ir daugiau pra-
kalbėlių. 

Po užkandžių da r pažaista 
ir linksimais veidais išsiskir
styta. 

VYestvillės vyčių kuopa del 
to gerai gyvuoja, kad jos 
priekyj stovi kun. Br igmanas 
ir visuose darbuose vyčiams 

f padeda. Nemažai darbo paš
venčia ir mu.sų varg. A. Stan-
šauskas. 

Svečias. 

OLEOMARGARINA 
v h k v r n n i i v i 11 VIII m 

ROCHESTER. N. Y. 

Pastaruoju laiku čia pradė
jo lankytis su prakalbomis į 
vairių Lietuviškų bendrovių 
agentai, k.a. J .Šl iupas nuo Lie 
tuviškos Garlaivių B-vės, M 
Masionis nuo Audimo ir Ver
pimo B-vės i r kiti. 

Rugpj . 7 d. 1). L. K. Gedi
mino dr-jos svetainėje kalbėjo 
I)r. J . Šliupas apie Lietuvos 
valdžių ir jos nuopelnus, pa 
darytus Lietuvos žmonėms. J o 
kaH>a ypat inga buvo tuomi, 
kad gyrė kaikuriuos Lietuvo* 
kunigus už naudinga pasidar
bavimą. Sakė, kad reikia pa
gerbti ir kunigus, kaipo žmo
nių išrinktus atstovus. 

Kalbėdamas apie bolševikae 
š l i u p a s pasakė, kad jie būda
mi mažumoje negali norėti 
valdyti didžiuma. Vietos Lie
tuviški bolševikai, išgirdę to
kį pasakyme, kad pradėjo rėk
ti, s taugti , ta i visi manė, jog 
toje valandoje j ie pamišo. 

Už kiek Šliupaz pardavė 
šėrų, neteko girdėt i , gi M. Ma
sionis pardavė u£ $803. A-
gerctu minėtos bendrovės tar
pe vietos Lietuvrų tapo įgalio
tas [). A. Žiemys. 

Vienas šėrininku. 

i 

i 

MILTŲ P I E N A S 

Apgarsinimuose tankiai ma
tyti g i r iama oleomar gar ina, 
bet ne visi žino, kas tai y r a 
Čia mes t rumpai paduosįme 
keletą žinučių apie tą valgom* 
daigtą. 

1870 metais vokiečiams su
spaudus Prancūzių. Paryž iu je ' 
ir kituose jos miestuose pri
truko valgomų daigtų, ypae 
sviesto. Tada valdžia pagars i 
no dovaną tam kas išras kokį 
nors nekenksmingą valgome 
daigtų atstojantį sviestą. Che
mikas Mėge-Mouries (skaitosi 
Mėž-Mury) iš tankų i r aliejų 
padarė valgomos tešlos ta ip 
panašios į sviestą, kad sunka 
atskirt i . Tą išradimą pavadino 
margar iną dėlto, kad jame yra 
daigtų šiaip padaromų sumai
šant gliceriną su margaro rūg
štim. Amerikoje tas pa t s d i rb 
tinis sviestas vadinasi oleo
margar ina . 

J į darant, ima 1000 dalių 
šviežiai pap jau to jaučio a rba 
kiaulės taukų, geVai juos iš-
pJauja paskui užpila 300 da
lių vandens i r tą visa verda 
drugnai palaikant 113 laipsnią 
Fahrenheito, pridėję vieną da
lį potašo karbonato ir du avies 
a r meitėlio pilvu. 

Tuodu pilvu y ra reikalingu, 
kad į taukus paleistų esan
čius pilvo kraštuose syvus. Tie 
syvai i r vanduo atskiedžia ir 
paleidžia esančias taukuose 
plėveles. Po dviejų virimo va
landų sutirpę taukai iškyla 
viršun. Tada juos. nugriebia, 
sūdo ir a u š i n a i š taukų atsr-
dalina s tear inas i r pahnati-
nas, kuriuodu valgiui netinka. 

Tada taukus ima smarkiai 
spausti . Išspaudžia 50 iki 60 
nuošimčių aliejaus. Aliejų lei
džia bėgti į šalto vandens ku
bilą, kuriame j is t i rš tėja ir 
pasidaro dviejų rųšių t a ip v a 
dinamas oleo, a rba netiltai. 

Taukai ataušinami šaltame 
kambarije ir su pagelba šalto, 
beveik kaip ledas, vandens. 
Paskui jie viriViami 130 arba 
175 laipsniuose Fahrenheito. 
Tada ima maišyti oleo ir neu-
tralį į krūvą. J e igu oleomar-
gar ina skiriama šiltiems kraš
tams, tai į j ^ deda daugiau 

N I K PRAKALBOS 
"•' " y — i — — — * — — — — — — 

K A L B Ė S 

J. Vileišis ir kiti Lietuvos 
Misijos Nariai. J & 

Taipgi bos gražus programas / * v 
su dainomis, ir deldamacijo- / y > 

mis bei monologais. 
o 

VILNIUS JAU 
MUŠU 

- • * • 
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W E S T V I L L E , ILL. 

Rugpjūčio 10 aipnę Lieni 
vos Vyčių kuopa buvo įren
gus smagų vakarėlį pagerbi 
nuii varduvių savo dvasios va 
do, klebono kun. L. S. Br ig 
mano. I Sutaisius vakarienę, 
kurią pagamino mnsų darbš
čias mergaitės vyles, susirin
kus i r susėdus visiems apie 
stalą, U.\\o pakviestas ir kun. 
klebonas, kuriam i nėjus sve
tainėn skaitlingas vyčių cho
ras , vedamas vargonininko A. 
Stanšausko, garsiai užtraukė 
" I lg i aus ių nie tų ." Po to buvo 
įteikta dovana ir paprašyta , 

- kad mųs kleboną.: ir toliau vy
čiams vadovautų dvasios sri
tyje. Paskui vėl choras 
užtraukė " L a : gyvuoja 
sveiks mųs klebonas ." 

Pakalbėjus kun. klebonui ir 
padėkojus vyčiams už įreng
tą vakarienę, prasidėjo užkan-
džiavimas, laike kurio pasa
kyta eilė prakalbėlių bei lin
kėjimų,. P i rmiausia kp. pir
mininkas p. Karalai t is pers
tatė varg . A. Stanšauską, ku
r is t rumpai pakalbėjęs ragino 
visus vienybėje dirbti. Pa&-

Je igu Suvienytų Valstij-ų 
Viešos Sveikatos biuro mėgini
mai, kurie dabar bandomi, bus 
pasekmingi, tuo j bus galima 
parūpinti kūdikiams tyriau
sio amerikoniško meno. 

Didžiuma tropiškų šalių ne
turi karvės pieno, kuris y ra 
kūdikiams geriausiu valgiu. 
Net ir katrose Suvienytų Val
stijų dalyse nėra karvės pie
no, o jeigu yra, tai kokybė 
tokia pras ta , jog pienas pavo
jingas vieton naudingas. 

Bendrai veikiant Bostono 
Kūdikių Hygienos draugijai 
ir prof. K. J . Rosenau iš Har-
ward universiteto, Viešos Svei 
katos biuras gan aiškiai paro
dė tinkamą ir gerumą (fziovia-
to pieno, pr ie kur io pr idėta 
sviesto riebumai. P e r kelis mė
nesius tas pienas buvo duotas 
bonka mait inantiems kūdi
kiams neturint šešių mėnesių 
ir tėmijimai atsargiai padary
ti. Be išskyrimo pienas buvo 
naudingas. 

Pieno džiovinimas ir perdir
bimas turėjo daug permainų, 
bet "dabar galų-gale padary tas 
iš sausų miltų, kuris lygus 
su geriausiu pienu iš geriau
sios pieninyčios. 

Piene mažai randasi bakte
rijų, tas priguli nuo džiovini
mo proceso. Sviesto įdėjimas 
priguli nuo reikalavimo ypa
tingo kūdikio a r suaugusios 
vpatos. 

dirbtuvė neišleistų pirkliams 
kitaip kaip suvyniotą į pope-
rinius pakelius. Sulig 1902 me
tų įstato y ra mokestis 10 cen
tų už svarą oleamargarinos 
visai nuduodančios sviestą i r 
% cento už svarą nedažytos 
oieomargarinos. Daugelis val
stijų turi savo ypatingų mo
kesčių. 

1902 m. Amerikoje tapo pa
da ry ta 126 milijonai 316 tūks
tančių 427 svarų oieomargari
nos. Tik maža dalelė tapo iš
vežta kitur. Viską suvalgė šios 
šalies gyventojai. Bet iš Ame
rikos į Holandiją išvežama 
daug taukinių aliejų vadinamų 
44 oleo o i l / ' 1901 metais jų iš
vežė L61,651,413 svarų. 

Gerai padary ta oleomarga
rina. nekenkia sveikatai kaip ir 
taukai, bet blogai padary ta y-
ra pavojinga. Nors daug su
maningų pastangų dedama, 
kad oloomargarina kvepėtų 
kaip sviestas, tečiaus tas kve
pi1 j imas vis-gi mažas. T i k r a i 
sviestą nuo oieomargarinos 
kas papra tęs atskir ia paraga
vęs, bet lengviau atskir t i pa-
vuosčius. 

Taip vadinama "creainery 
b u t t e r i n e " turėtų reikšti grie
tinės sviesto panašumą; iš 
tiesų-gi reiškia oleomargarina. 

PARSIDUODA. 
Namas — du lotai ir duonos kepykla. 
Viskas ureroj tvarkoj, Biznis iddirotas. 
Vieta Lietuvių apgyventa. 

Kreipkitės: 
£#20 So. Rac iuc \\v. Chicago, Ui. 

R E I K A L I N G I 

Leiberiai, Rinkėjai pr ie dri-
liuojamų mašinų darbi įlinkai. 
Pastovios vielos su kilimu už
mokesčio gabiems žmonėms. 

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Boul. 

REIKALINGA 
Inteligentiška, sviesi forelady 

tarp 30 iki 40 metų senumo pri
žiūrėti 30 moterų dirbtuvėje. Tu
ri mokėti kalbėti Lenkiškai, Lie-
t u v i š k a i , B o f e y m i š k a i i r A n g l i š k a i . 

Valandos nuo 7:30 A. M. iki 
5:00 P. M. 

Užmokestis — $25.00 j savaitę. 
Pranešti tiktai laišku. 

A — 102 "Draugas" 
1800 W. 46th St. Chicago. 

——— / 

F Saugok akiąregijimą 
—- > 

K a d * kankinime del galvos 
skaudėj imo, kad* regėj imas aii-
nsta skaitant, s iuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į mane klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausį patarnavimą, del 
Aklų. Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specijallsto, 

W . F . M O N C R I T P , M. D . 

JOHN J. SMETANA, 
A K I U STPECIJALISTAS 

1801 B. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-Cios lubos 

Kambaris H-15 -16 -17 
Viršui PLAT-TS apt iekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
Mftk. Nedė l iomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

_ . 

TĖMYKITE! 

Keturių puslapių la iškams popie-
ra siusti Lietuvon, pirmas puslapi* 
gražiai kvietkuotas ifimargfntas ir su 
gražiomis l i teromis kaip tai: Oi tu 
sakai sakalėli , P a s tėvus, Sveikinu Ta 
ve mano myl imas broleli, Sveiki gy
vi gentys k a s pas J u s girdėti, Mie
la mano prisiegiėle, Išsi i lgimas my
l imos prlsiegos, Sveikinu tave miela, 
sesute, Kur ten saulutė šviečia, P a s 
myl imą mano širdelę, Apgailestavi
mas Lietuvos, P a s pačią :r vaiku
čius. 

Už 2? laiškus tiktai vienas dolie-
ris prtsiųskite money orderi šiandie j 

ROYAL s M » GO. 
lM-pt 1S. Iknt &» Sla. O, 

Yor» CUj. 

J ieškote pastovaus darbo? 
Mes turime daug darbų jums 
muaiį famlrėse kaipo leibe-
riam* ir pagelbininkams. Ge
ra mokestis. Ateik j mūsų Em-
ploynient I)ept. bile diena. Mes 
norėtume pakalbėti su jumis 
apie tai . 

L INK B E L T CO. 
329 West 31th Str. 

R E I K A L I N G I L E I B E R I A I 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOTUS. 

L I N K B E L T GO. 
39th & S T E W A R T • 

Telepbone: Yards C49S 

mm 
A. smsfto 

patyrimą 
moterių l igose; rū
pestingai prižiu
rtu l igone Ir kudl-
kj taiks Hmm, 

8255 So. Halsted S*., Chicago, UL 

Telefonas Boulevard t l 9 t 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSSl S. Halsted Str. 
VALANDOS: • — 1 2 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. 

[ 
IŠMĖGINIMAS YRA GE-
RIAUSU PRIPAR0DYMU. 

•Skirtumas t a rp jųdviejų y ra 
tas, kad creamery butterine y-
ra daugiau tikrojo sviesto, o 
dairy butteruie visai mažai. 

A r m o u r ' o dirbtuvė tur i Gaudamas 

„loo. J e i ji t i r i a m a šaltiems " " " ? ***** ' a r b ? v a l " 
kraštiems, tai į ją dedama dau- f m M " s v , e s t o , P " ' ^ " ^ 8 

[giau neutrai : ^ ^ y r a u l e , " a , 8 a n M ' 
Idan t oleomargarina isro-

dytų i r kvepėtų kaip sviestas 
į .2,000 svarų josios deda 4 
galionus pieno kar ta i s sįek-
tiek griet inės. Tam tikri gari
niai indai su maišymo prie
taisais ta ip sumaišo t$ visa 
ir sutarpina, kad visa daugy
bė taukų ima išrodyti i r kve
pėti lyg sviestas. Hutarpintų ii 
sumaišytų skystimą ataušina, 
iSmaišo, perplanja vandenim T E U M p o g p A T A E M i s „ . 
po k e h , kar tus , jsndo , r snde L I A U J A N T I E M S Į L D S . 
da į pakeKus. 

Ne visose dirbtuvėse vie
naip di rba oleomargarina. Ar
mour 'o ir Swift 'o kompanijų 
dirbtuvės Chicagoje skaitosi 

tuvėje darbininkai nekiša ran
kų prie taukų: viską atlieka 
mašinos. Taukų muštuvai te
nai y ra stori stikliniai, kad 
netruktų ir kad lengvai butų 
nuvalomi. Juos valo po kiek
vienos darbo eilės. Tenai taip
gi y r a pr ie ta isų mainyti orą 
kas aštuonias minutas ir jį va
ro per pr ietaisus naikinančius 
ligų perus. 

Suvienytų Valstijų įs ta tai 
reikalauja, kad oleomargarina 

M M 

... 

Beveik kožna pieninyčia ne
naudoja visą pieną. Tas pieno 
eikvojimas dabar išnaikintas. 
Miltų pienas ilgą laiką ne
sunaudotas gali but parduo
tas bile pasaulio krašte. 

Kofonu Ftrrated Bitter YVimv 
gali .atstoti išmėginimą. Jo rųšis 
ir vertė yra žinoma kaipo geriau
sia kiekvienoj šeimynoj.* 

Rekomenduojąs del neturėjimo 
apetito, Dyspepsia. Negi umuliavi-
mo, Priduoda gyviunu grumulia-
jantiems organams. 

Kuomet Korona Fei r . t td Bitter 
Vinas turi būti vartojamas:— 
Kuomet tiktai pasirodo pirmuti
niai ženklai neturėjimo apetito, 
rereguliaris viduriu dirbimas. 

Nuolatinis galvos skaudėjimas 
paeina nuo kataro viduriuose, ar
ba nuo nereguHaro viduriu dirbi
nio ir silpno kraujo, nes tokis žmo
gus visuomet išbalęs. Šis tonikas 
labai geras vartoti, jie priduoda 
energijos atgaivina liauja ir visa 
kun* sustiprina. « 

R E I K A L I N G I 
« 

Darbininkai į šapą ir į mol-
ding (liejimų) skyrius 

Darbas pastovus. 
C*A!TE COMPANY 

Employment Departments 
40th St. & South K e d a e Ave. 

Or 
15th and CanaI Street 

• 

VM*ose vtiistj'iiyčiose. 
Visuomet reikalaukite KORONA tam tikrų krutamu paveikslų, 

kuriais parodo, kaip . iš taukų \VINE. Jums apsuuoke.s. 
t>asidaro oleomargarina. Tų 
paveikslų tikslas y ra apsigar-
sinimas, )jet sykį juos pama
tyti nekenkia i r akyvumui. 

TUVĄ. 
— — — A 

1. Saugokis nesąžiningi] Lie
tuvių agentų, tarnaujaneių 

^ v y T d i n g o s r " A m o V ' o " d i r b ; | s v e t i m o m s . . k d e
t

i v i , J . k°mPawi-
joms ir išperkančių tautie
čiams klaidingus t ikietus į 
svetimas šalis. 

2. Nepalik savo bagažo be 
aiškaus gražiai parašyto ir 
tvir tai prisegto adreso. 

3. Neprisidėk prie svetim
taučių " kuopos, . keliaujančios 
į pietinę a rba vidurinę Eu
ropą ; draugauk tik su tais , ku
riuos tikrai žinai, kad \ažiuo-
j a į Lietuvą. 

4. Paryžiuje, Berlyne i r ki
tur, kur y r a Lietuvos Atstovy
bė, daigtus pasilik geležinke
lio stotyje, bet neužmiršk pa
siimti resytę. Nesinešk pundų 
į Atstovybę. 

5. Atstovybėje nakvoti ne
galėsi, deltr) nusisamdyk kam- lefonu Paryžiuje Pag&y 37-44. 

Arba rašvkite 
B. U. KOZLOWSKl Laboratories 

4755 So. UOGUV Str. 
Chicago, III. (Apgr.. 

barį viešbutyje. Paryžiuje pa
tar iami viešbučiai: Hotel d 
Oxford, Hotel de Louvain, 
Hotel d Orchamps. J i e visi 
yra ^netoli geležinkelio stoties 
prie gatvės Budapest nume
riais 8. 10, 12. J i e y r a pigus. 

6. Girtas būdamas neik iš 
kambario, nes pateksi į kalė
jimą. 

7. Paryžiuje nevalia būriais 
stoviniuoti ant gatvių nei grū
stis kur-nors. Už nepildymą 
to jstato galima patekt i į kie-
msarginių globą. 

8. Nesusidėk su gražiai iš
rodančiomis moteriškėmis va
dinančiomis į karčiamą. Jos 
y ra paleistuvės i r vagys. 

9. Neprisiimk pasiųlymą 
moteriškų, žadančių parodyti 
miestą. Jos y r a vagys i r pa
leistuvės 

10. Prieš eisiant į Lietuvos 
Atstovybę susižinok su ja te-

R E I K A L I N G A S P A R D A V Ė J A S 

N u o $59 iki 60 dol. J savaitę, turi 
būti perai vikrus, puaktualjs j miliu
tą, dalyai, kurie da niekur iki šiolei 
nepardavinėjo. Kreipkitės nuo 8:00 
A. M. iki 5:00 P. ,M. Prityrimas ne
reikalingas. 

MERRICK BLDG. 
R o o n 4 1 * 

357 W. tti atr. 

ANT PARDAVIMO. 

Gerbiamieji Lietuviai Praate.su, kad 
aš , parduodu biznj ^1)771^7^1* 
KRAUTUVlsi ir t-.*į»** t U . i u .:<^ii:<wo 
del čeveryku taisymo. Parduosiu viską 
kartu Iš priežasties, kad noriu važiuo
ti Lietuvon. Man gaila parduoti ge
rą bizn4, geroje vietoje, l ietuvių apgy-
venteje . Aš darau gerą biznj, aš darau 
ki tame mieste taippat ir č ia darau 
gerą gyvenimą. K a s norėtų lengvai 
pasidaryti sau gyvenimą tai meldžiu 
kreiptis po tuo adresu 

S. D. LACHAW1CZ 
LJETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju, latdotuvėas ko pl«l»aala. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užgronedinti. 
2314 W. 23 PI. Ohicago, IU. 

? c 

» « « ^ & © ® © « « ^ « ^ i ^ ^ « « ^ 5 « ^ » # * l 

Dr. P. P. ZALL YS 
Uehivii DentisUu 

10801 So. Micbipan, Avenne 

TALAMDOflt • Od • 

I 
\ 

Dr. A. L Yuška 
1900 S. Halsted Str . 

Te! Ganai 2119 
Valandos: 16 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. M r d Str. 

Tel Prospect 3466. 

' 

K 

DR. 6. M, GLASER 

1439 S. 49 t t. Cicero, t l l . 

ANT PARDAVIMO. 
Noria parduoti namus, fornyčius. 
Fornyčiai yra nauji tiktai pusė m e 
tų kaip vartoti. K a s nori pigiai ir 
patogių fornyčių, t^gui atsišaukia. 

Pamaty t ga l ima kasdieną nuo » 
vai. po pietų iki 9 vai. vakare. 

STANISLOVAS K V E D A R A S , 
829 W. 33rd Str. Chicago, UL 
1-moti labos fronte. 

Prakt ikuoja 29 
Ofisas 3149 So. Morgan St. 

Worffi Z2-T*% «•. 
&X'JL.^U AJLLš'A'AS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi enro-

OFISO VALANDOS: N a o 19 rwf 
iki S po pietų, nuo f iki t valan
da vakare. 

Nedėl iomis a u e 8 Iki 2 po plot. 
Telefonas Tards 687 

^—9 

• T L O * & 
VAR SAV1NG S STAMPS 

ISSUED BY T H E 
UHITEB SIUTĘS 

COVEUKMENT 

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, lac. 
Važinėjimas iš NEW YORK tiesiog į 

BREMEN ir DANZIG 
KambarėJitiose ir Trečia Klesa 

Kreipkitės 

45 Broadvvay, New York City N. Y. 

arba į Vietinius Agentus. 

%•*#. M 
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DRRUBAS Trečiadienis Rugp. 18- 1920 

18 ••» mSTHir.-m mU* 

CHICAGOJE. 
a—. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Trečiadienis, Rugp. 18 d., 
fiv. Elena. 

Ketvirtadienis, Rugp. 19 d., 
Šv. Liudvikas Tuliuzietis. 

GELEŽINKELIAI NEPA 
DIDINS PRAGYVENIMO 

PABRANGIMO. 

šingai, tuomet bus aišku, kad 
jei norės išnaudoti žmones. 
Ir išnaudos, jei niekas jų ne
patvarkys. 

Šituos faktus visi turi žino
ti ir atsiminti. 

DIDELIS GAISRAS. 

Pabrangimą gali padidinti tik 
nesąžiningi žmonės. 

Kuomet geležinkelių kom
panijoms leista' imti didesnius 
mokesčius (atlyginimus) už 
prekių vežiojimą, tuojaus pa
kilo balsų, kad pragyvenimas 
dar labjaus pabrangs!as. Nes 
pabrangsiančios del to visos 
prekės ir volgomieji produk
tai. 

Tad geležinkeliu kompani
jos priverstos buvo paskelbti, 
jog taip negali but kaip žmo
nių kalbama. Nes pragyveni
mo pabrangimą geležinkeliai 
visai mažai palies. Tas palieti
mas ndrs bus, be jis visai ne-
žvmus 

Geležinkelių kompanijos sa
vo išvadas prirodo faktais. 

štai keli faktai. 

Pasiremiant faktais štai kaip 
tas išteisybės yra: 

Pasiuntimas geležinkeliu 
viršutinės eilės drabužių iš 
Chicagos į Seattle, Wasb., 
šiandie atsieina 40 centų (a-
Ivliiai imant). Sulig naujos ra-
tos persiuntimas 33 nuoš. bus 
brangesnis. Toluma yra 2,1*K) 
mylių. Tad vietoje 40e. išeis 
Kpie 53 e. Reiškia KV. bus 
daugiau. 

Siunčiant 100 svarų apsi-
taisymų (visokių parėdų), už 
tokia pat tolumą šiandie ima 
rn.a $1.69. Gi paskui •— $2.2"). 
Tad suvartotojui tie daiktai 
neturėtų but brangesni, kai}) 
tik 56c. 

Siunčiant tokion pat tolu
mon vienų porą čeverykų šian
die atsieina 18c. Paskui bus 
24c. arba 6c. daugiau. 

Maisto klausime. 

Imant valgomų produktų 
siuntimą štai kas pasirodo: 

Svaro cukraus pasiuntimas 
iš New Yorko į St. Paul, Minn. 
(1,318 mailių) šiandie atsiei
na 6 dešimtosios dalys cento. 
Paskui-gi atsieis 8 dešimtosios 
dalys cento. 

Maistas blešinėse šiandie iš 
Chicagos į St. Paul (400 mai
lių) vežamas po viena penk
tąja dalimi cento svarui. Pas
kui bus po 3 dašimtąsias da
lis cento. 

Iš Chicagos į Seat tie šian
die nuvežimas cukrauo atsiei
na vienai ir 13 šimtosios da-
dalys cento svarui. Paskui 
bus vienas ventas ir 439 — 
100c. svarui. 

Siunčiant kavą iš New Yor
ko į Seattle (3,100 mailių) at
sieina 2c. svarui. Paskui bus 
svarui 2%e. Sūrio svarui to
kią tolumą 21/2c; paskui 2 1 
—3c. 

Kitokie daiktai siunčiant 
geležinkeliais taippat bus ne
žymus, vos po kelis centus. 

Pragyvenimas neturi pab
rangti. 

Iš tų keletos paminėtų fakl 
tų kuoaiškiausiai suprantama, 
kad geležinkeliai labai menka 
ir maža dalimi prisidės prie 
pragyvenimo pabrangimo, im
dami didesnes mokestis už ve
žiojimų prekių. 

Gi jei pirkliai tvirtins prie-

Gaisras sunaikino tris me
dinius namus po mim 511-515 
No. La Sali e gat. Nora gaisri
ninkai veikiai b i ro pašauki i 
ir tuojaus atv.ko, bet namų 
nebuvo galima išgelbėti. 

Liūdniausia tas. kad lieps
nose žuvo ir 40 metų moteriš
kė, Mrs. Catherine Danie. Jos 
vyras ir vienas gaisrininkas 
leitenantas pavojingai apdegė. 

APIPLĖŠĖ VAISTINC. 

Keturi plėšikai apiplėšė 
vaistinę po num. 3201 \Vallace 
gat. Paimta apie pusantro 
šimto dolierių p'rigais. Kovo 
atvažiavę ir nuvažiavo pilku 
automobiliu. 

PAŠTĄ ORU CHICAGO ST. 
LOUIS. 

Imta pasta oru vežioti tarpe 
Chicago ir St. Louis, Mo. 

PASKIRTI VAKARINIŲ 
PARKŲ KOMISIJONIE-

NIERIAI. 

Gubernatorius Lo\vden va
karinių parkų koinisijonieriais 
paskyrė \Villiam 41. Schmidt 
ir F. E. Gardner rezignavusių 
(Jenscliovv ir Powers vietoje. 

Pirm poros savaičių guber
natorius buvo prašalinęs visą 
komisijonierių .tarybą, kuri, 
sakoma, perdaug dirbusi ma
joro Thompsono pusėje. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
PRAKALBOS IR KRUTA 

MIEJI PAVEIKSLAI. 

Dabar įvyksta permaina. 
Seniau apgarsintasis kun. Se
rafino ir Bučio prakalbų 
maršrutas šitaip pataisomas: 

Prakalbos ir krutamieji pa
veikslai bus: 

VALSTIJAI REIKALINGA 
MILICIJA. 

Tuojaus prasidės rekruta-
vimas. 

Trečiadienyj, 18 Rugpjūčio 
Visų šventų parapijos svetai
nėje, Roselande 1080C S. Wa-
bash ave., 7:30 vakare. 

Ketvirtadieny}, 19 Rugpj-
čio, Šv. Mykolo parapijos sve
tainėje, 1644 W. AVabansia 
ave., 7:30 vakare. 

Penktadienyj, 20 Rugpj-
čio, Šv. Petro ir Povylo pa-
rap. svetainėje, West Pullma-
ne, 12259 So. Emerald ave., 
7:30 vakare. 

Pirmadieny j , 23 Rugpjūčio, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
svetainėje, Brigbton Parke, 
4400 So. Fairfield, Ave., ,7:30 
vakare. 
Trečiadienyje, 25 Rugpjūčio, 

Šv. Juozapo parapijoj, So. 
Cbicago. 

Penktadienyj, 27 Rugpjūčio, 
Melrose Parke, 111. Italų para
pijos svetainėje, 7:30 vakare. 

Tame marinito kalbėtojai 
bus kun. Jc . \ Va'čiunas, kun. 
V7. Kulikauskai, kun. 1 •'. 1>. Se-
įafinas ir t u n. P. Bučys. Ne 
,Tisi kalbėtoja: bus kiekviena
me vakare, bet po du. Vietiniai 
klebonai žadėjo pagražinti tas 
prakalbas ir savo žodžiais. 
Bus krutamu jų paveikslų. Į-
žanga dovanai. Aukų rinki
mo nebus. 

Šv. Antano, Cicero, 111., ir 
Aušros Vartų parapijoje to
kios prakalbos jau buvo. 

J jas kviečia, 
Rengėjai. 

M. ZUJAUS IŠLEISTUVĖS. 

Dabartinė Illinois valstijos 
ctsarginė m»H n ja bus paiiuo-
suota iš tarnybos Spalių 1 d. 
Todėl palmosuojamos vieton 
turi but organizuojama nauja. 

Alilicijon rekrutavimas, ma
tyt, prasidės artimiausiomis 
dienomis. Reikalinga mažiau-
sia 5,800 vyrų. Kiekvienam 
senatorijaliam apskrityj turės 
but parinkta mažiausia po 
2(X) vyrų. 

Milieijon norima patraukti 
jaunų karo veteranų ir augš-
tesniųjų mokyklų kadetų. Tuo
met su jų lavinimu nebūtų 
vargo. 

Visiems kalbėtojams, dai
nuotojams, susirinkusiems ir 
negalėjusiems atvykti drau
gams ir draugėms Vyčiams už 
dovanas ir užuojautą padėko
jo p. Zujus. J i s pažymėjo, kad 
atvykęs j Chicago rado sllpnę. 
Lietuvių jaunuomenės organi
zaciją, o. dabar ji daug tvir
tesnė ir geresnė. J i s žadėjo su
artinti Vjčius su Pavasarnin-
kais, kuomet parvažiavęs į tė
vynę ims veikti ^arp tenykš
čius jaunuomenės. 

I r " Draugo " redakcija pri 
deda p. Zujui savo pagarbos 
žodį. P-nas M. Zujus redaga
vo laikraštį "Vyt į " . Pirm ke 
lėto mėtų tas buvo menkas ir 
silpnas laikraštukas. Šiandien 
jis yra keleriopai didesnis ir 
įtekmingas organas. P. Zujus 
mokėja pagerinti jo išvaizdų 
ir turinį. Be abejonės, p. Zu
jus turi redaktoriaus gabuiaų 
mokančių ir galinčių patobu
linti laikraštį. 

Tikimės tat, Mcad "Vyč io" 
redakf orius bus naudingas 
tėvynėje. 

DRAMOS KURSAI. 

SUAREŠTUOTA TRYS 
PLĖŠIKAI. 

Anų dienų pietinėj miesto 
daly j suimta trys automobi
liniai plėšikai po ilgo vijimo 
si policijos. 

AREŠTUOJAMI VENINE 
LOSO PRIEŠININKAI 

Atėnai, Graikija, Rugp. 17. 
— Kuomet Prancūzijoje buvo 
pasikėsinta prieš ministerio 
pirmininko Venizelos gyvastį, 
čia tuojaus imta areštuoti žy
mesnieji jo politikiniai prieši
ninkai/ 

Pašautas buvęs Graikų 
pasiuntinys Petrograde, Irago-
umis, kuomet jis mėgino pa
bėgti iš po militarinės sargy
bos. 

-
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BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 

Šeštadienio vakare, 14 Ru#7 
pjučio, šv. Jurgio parapijos 
svetainėje, apie 8 valanda va
kare, ėmė rinktis Chicagos 
Lietuvifį jaunuomenė, išpra-
džių jie žaidė, linksminosi, 
šo!co, kaip vienos/ šeimynos 
asmenys. Jų buvo apie 150. 

Apie 10:30 prasidėjo tikra
sis programas, vakarienė.Pro-
gramų vedė 16-tos Vyčių kuo
pos pirmininkas p. Baubkus. 
Įžangos kalboje jis pranešė va
karo tikslų ir pagerbi p. Zu-
:,H> "Vyčio ' ' redakl^nų. 

Nuodugnių, rimtų prakalbą, 
pasakė architektas M. Žaldo-
kas, o p. P. A. Ramanauskas 
padainavo " K o vėjai pučia" ' 
ir dar dvi dainas. ' 

Paskui kalbėjo p. Stulpinas 
ir dainavo p. Janušauskienė 
"Leiskit i ' t f r y m ' ' , ' ' K a d 
Dievuliai duotų' ' ir " K u r ba
kūžė samanota". 

Vyčių Centro raštininkas p. 
V. Rukštelis, Valparaiso u i i 
versiteto studentas išdėjo p. 
Zujaus nuopelnus kaipo cen
tro valdybos nario. P-nia O. 
Pocienė padainavo "Va i mo
čiutė", ištrauką iš Kantai^. 
"Bro l i a i " ir "Gale sodo rv-
mavo." 

P-nas Stankūnas nuėmė vis^ 
fotografijų. Maža mergaičia 
kė .Šešioliktos Vyčių kuopos 
vardu pasakiusi trumpų pra-
kalbėlę įteikė .p. Zujui kuopos 
dovaną aukbinę amžinų plunk
snų. Paskui p. Zofija Mas-
tauskaitė Vyčių Apskričio var
du įteikė auksinį laikrodėlį. 
Ant galo Apskričio pirminin
kas p. Jonas Vilimas pasakė 
piakalbėlę ir įteikė p. Zujui 
garbės diplomų. 
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Seinai laukiami Dramos kur
sai jau prasid. Nors išpradžių 
neskaitlingas asmenų būrelis 
susirašė, liet visi gabus, talen
tuoti, visa širdimi atsidavę 
dailei. Be abejonės, ateityje 
sulauksime iš jų gabių artistų. 

Į pirmų lekcijų susirinko 
nemažas būrelis mokinių abie
jų lyčių. Neilgai laukus atvy
ko ' ir kursų vedėja, artistė 
Unė Babickaitė. J i pakvietė 
visus prie stalo. Pati atsisėdo 
viduryje, o kursistai aplink 
ja. 

Pirmiausia vedėja skaitė re
feratų ir aiškino- apie dailę, 
scenų, teatrų, roles, dramatiš
kųjų dailę ir tt. Jo* kalba bū
vi taip gyva, kad kiekvienas 
žodis giliai smigo į klausyto
jų širdis, kurių niekados jau 
neužmirš. 

Pabaigus art. Unė Babic
kai tei referatų kalbėjo antras 
kursų' mokytojau p. J . Balsia 
apie dailę, principus ir tt. Jo 
kalba ir-gi buvo indomi. 

Nauda pirmosios lekcijos y-
ra žymi. J i ' klausytojams pri
davė drąsos ir daugiau ener
gijos dirbti dailei ir jai pa
sišvęsti. 

Artistė Unė Babickaitė, bai
gusi mokslus Paryžiuje, vei
kusi dailės srityje Lietuvoje, 
ir atvykusi Amerikon nenulei
džia rankų. J i įsteigė Dra
mos kursus ne kad sau nau
dų daryti ar pinigo susidėti. 
Ne.*Ir jei kas taip mano, tai 
labai klysta. J i įsteigė tuos 
kursus tam, kad jų lankyto
jus plačiai supažindinti su 
tos rųšies daile. 

Kursų lekcijos bus du sykiu 
savaitėje: trečiadienių ir penk
tadienių vakarais. 

Pradžia- graži. Reikia tikė
tis, kad skaitlius kursų lan
kytojų nuolatos augs ir su lai
ku tie Dramos kursai paliks 
rimta dramos mokykla,, x 

Pradėjus kokį naudingų 
darbų dirbti visuomenės nau
dai, atsiranda ir priešų, to 
darbo ardytojų, kurie ar tai 
iš pavydo ar del kokių kitų 
priežasčių įnori tam 'darbui 
pakenkti. Vienok reikia tikė
tis, kad tie pavyduoliai pa-: 
matę savo negražų 7elgimųsi 
rietik ,kad liausis visaip kal
bėję, bet*ir jie prisidės prie 
platesnio pažinimo scenos me
no 

Antroji lekcija bus apie 
grimavimų. Jurginas. 

Labai Svarbus Pranešimas! 

K JEIGU siunti pinigus į Lietuvę siųsk per LIETUVOS AME
RIKOS PRAMONES BENDROVE - - persiunčia geriausia ir pi
giausiai 

2. JEIGU nori važiuoti j Lietuvą, kreipkis prie LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES, suteiks Tamistai .teisin
giausias informacijas, parūpins laivakortę, išmainys pinigus ir gra~ 
v * • * v | • • i i * 

ziai išleis j kelione. 

3. JEIGU turi susitaupęs pinigų investyk juos į LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES šėrus. Gausi gerus nuo
šimčius ir tavo pinigai dirbs del naudos lau ir Lietuvai. i 

4. Dabar LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE 
ruošia Lietuvoj fabrikus idant palengvinti tavo broliams ir sesu
tėms pasiekti gerbuvj. Todėl prisidėk prie šios Bendroves neatidė
liodamas. Šery dabar da gali gauti po $10 viena. Pirk kadaugiau-
siai gali. Pelnas tau ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli. 

Lithiianian American Trading Co. 
112 N. Greene Street - Baltimore, Md. 
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PIGIAI IR GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GUIGAS & OO. 

SI 14 S. Halsted st., Chicago, m . 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir Uetuvtfikos 

kalbų, aritmetikos, knrrvedystės, ste
nografijos, tvpewrlting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilletystės, dallJarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandoa po pietų; vakarai* nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

• • » • . » . g 
A. PICTRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—INSURANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Lalvokortes 

NOTARIJUŠAS 
809 W. S5Ui Str. Chicago, Ilf 

Telephone Boulcvard 611 

AUKA LIETUVIAMS 
' 

VAIZBOS "MADONA** ŽENKLAS 
Užregistruota S. V. Pat. Ofise. 

I Vaikai myli ji! Jie prašo daugiaus 
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtikimas, vidurius pal mosuojanti s vaistas! Veikia greitai— 
maloniai. 

Pirm negu pirksi, žiurek, kad "Bambino Lėles** 
paveikslas butų ant pokelio. 

50c vaistinyčiose arba 60c. su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbę jų: 
F. AD. R1CHTER k CO., Buk Termiaal BMg. No. 5, RROOKLYN, N. T. 
• • • • • • ! • ' — • • » « ^ » 
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1 CICERO ILL. LIETUVIAMS Į 
\ NAUJIENA! 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

AK matydama, kad lietuvių 
scena atsilikus labai toli nuo 
kitų tautų, įsteigiu Dramos 
Kursus Dykai. (Dramatie Art) 
lošėjų mokykla. Bus mokina
ma mimikos lošimo gilaus kvė
pavimo, gramerofkos ir balso 
nušaukimo. Nevien kad bus 
mokinama tikrojo scenos me
no, bet čia pat turint Teatrą, 
bus leidžiama praktikuotis 
lošti. Tuomet bus galima daug 
geriau išmokti priprasti prie 
publikos ir greitai palikti ar
tistais. Mokytojaus gerai vi
siems žinoma ponia Dundulie
nė. Komplimentuoti M. Dun
dulienę nematau reikalo, nes 
ponia M. Dundulienė jau nuo 
daug motų yra žinoma netik 
Chicagos visuomenei, bet ir 
apielinkėje kaipo sumani ir = landai kas diena, Subatomis nuo pietų, Nedėliomis vi-
gabi scenos vedėja. Kurs i už- | Visais reikalais kreipkities pa s : 
siregistravimas prasidės nuo = sa dieną, 
apie linkėję kaipo sumani ir 
čio). Norintieji užsiregistruo
ti, kreipkitės: 3546 S. Halsted 
St ant antrų lubų 

Klauskite Misevičiutės. 

! 

f Atsidaro Nauja [staiga Cicero, Iii. i 
:: Pranešu Gerina:a < ms Ciceriečiams drauginis ir |.ri- l 
| žiHtainiems, kad jtlioMau generalj REAL KSiATi*1., j r = 
1 PINIGU SIUNTIMO OFISO CICERO, ILL. Šis ofi- | 
z sas siunčia pinigus į Lietuvą ir kitos šalies svieto. S 
E PARDUODA Laivakortės į Lietuva ant geriausių ir Į 
I greičiausių linijų. «. J 
E Padaro reikalingus dokumentus ir išiima pasportus E 
| važiuojančių į Lietuvą ir iš Lietuvos Amerikon. L 
E Parduoda namus ir parūpina pinigus pirkimui ir sta- Ę 
| tymui namų. , l 
į t Apdraudžia (Inšiurino) rakandus-fruniture, namus 
E automobilius nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų. 
Ę Ofisas atdaras vakarais nuo G:00 vai. iki 10:00 va-

1 V. M. Stulpinas & Co. I 
1 4936W 14thSt. Cicero, III { 
| Telefonas Cicero 3513. E 
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