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METAI-VOL. VI No. 19S 

Tautų Sąjungos Taryba Su
sirinks Rugp. 29 

Pirmiausia Bus Svarstomas A. 
Silezijos Klausimas 

TURKAI UŽPULTI VISAI 
NETIKĖTAI. 

Armėnai puola turku tvirtovę. 

Konstantinopolis, rugp. 17 
(suvėlinta). -— Graiku ofen-
syva; kuri prasidėjo rugpiu-

'čio 14 ryte nuo Biledjik, tur-
kus ir vėl užklupo .neprisiren
gusius gintis. . 

OFICIALIAI PASKELBTAS kalbą, pasakyti) Anglijos par- Keturios turkų divizijos iš 
T. S. TARYBOS SUSI- lamente Silezijos klausimu. '.Kaukazo negalės ateiti nacio-

J is sakė, jog Anglijos pre- jnalistams pagelbon ankščiau 
miero kalba nieku nesiskiria šio mėnesio pabaigos. Gi sun-
nuo jo pasakytos kall>os vy-'kiosios artilerijos turkai ne-
riausios tarybos susirinkime, 'gaus ligi spalių pradžios. 
Nežiūrint tų- jo kalbų, Pram Į Graikai turkus išnaujo puo 
cija neatsižadės užimtos pozi•• jlė su vienuolika divizijų ir 
eijos ir toji pozieija nebus veikiai padarė žymių pažan^ 

gą. Per GO valandų pasiva
rė pirmyn f>0 mylių ir paė
mė Livri-Hissar, raktų į tur-

aptarti A. Si lezijos klausimą. A n o t Briando, Pranei ja no- U^ pozicijas, kuriose tarkai 
Susirinkimas bus Šveicarijos r r i j k a ( l Augštoji Silezija bu- pirmkart mano stoti musin su 
mieste Geneva. Prasidės rug j t u padalinta pasiremiant svar įKraikais 
piučio 29 dienų. įbiausia Versailleso taikos su- ^ 

Visiems tarybos nariams tartimi. Nes tai teisingiau-
išsiųsti oficialiai pakvietimai. s i a s t o s p r obleiuos rišimas. 

Kad tuotarpu Anglija labiau kėlė ])Uolimų, turkai naciona 
nori remties buvusiuoju ple- Batai buvo priversti atsimes-

RINKIMAS. 

Vokiečiai nukovė 24 lenkų 
kareivius. 

PARYŽIUS, rugp. 19. — • 
Tautų Sųjungos tarybos pir-! 
mininkas Isbii paskell>ė, kad 
šaukiamas speialis Tautų Sų- i 
jungos tarybos susirinkimas | 

susilpninta. 

Norį teisybės. 

\l 

ANGLIJA IR PRANOIJA 
TURĖS PO 200 DELEGATŲ. 

Kinija turėsianti 100. 

WASHINGTON, rugp. 19.-v 
Čia gauta žinių, jog Kinijos 
vyriausybė mielai priėmė A-
merikos vyriausybės pakvieti
mų nusiginklavimo konferen-
cijon ir nusprendė delegaci-
jon parinkti apie 100 vyrų. 

Pirmiau buvo pranešta, jog 
Kinija prisiusianti apie 30 de
legatų. 

Kadangi Kinija siųs tokią 
skaitlingų delegacija, reikia 
tikėties, tokia Anglija ir 
Prancija turės pasiųsti po 
200 vyrų. 

Senatorius Lodge vakar lan 
kėši pas prezidentų Hardin-
gų. Senatorius pirmutinis y-
ra paskirtas delegatu nusi 
ginklavimo kdnferencijon. 

AIRIŲ PARLAMENTAS TU 
RI SLAPTĄ SESIJĄ. 

Gaminamas Anglijai atsaky
mas ir sąlygos. 

Laukiama gerų pasekmių. 

Pranei jos 'premier. Briand, 
kalbėdamas į spaudos atsto
vus apie A. 'Silezijų, pareiš
kė, jog Tautų Sąjungos ta
ryba, .jo nuomone, tikrai ge
riausia išrys tų klausimų. Ir 
jig tikisi, kad taryba tai pa
darys teisingai, sutinkančiai 

BOLŠEVIKAT ŽUDO UŽSIE 
Turkai atsimeta. NIŲ DELEGATUS 

Kadangi graikai staiga pa-
RYGA, rugp. 19. — Is Mas

kvos Rygon vienu traukiniu 
važiavo užsienių delegatai. 
Ties Kuraku patys bolševikai 

biscitu. t i už Persak upės. Graigai 
Todėl ir apsireiškia pažiu- deda pastangas turkus pasuk- . s u g a d i n o k e % y traukinis 

nusirito nuo l»ėglų. 6 delega-ru skirtumai. Teeiau Pran- ti į pietus, ant surųjų tyrų-
cjios pažiūros yra teisinges- IIYU, šiaurrytuose nuo Kenya. 
nės. Prancija nori teisybės. 

su Versailleso taikos rotai**!—<* *»fi 
nu 

" K a s link m a i ^ s " , sakė 

NUKAUTA 24 LENKŲ 
KAREIVIAI. 

• 

BERLYNAS, rugp. 19. — 
Ties miesteliais Sternnlitz ir 

premieras, " a š turiu pilnų Kostellitz, AugStojoj Silezi-
pasitikėjimų visuomet įrody- j j 0 j , lenkia reguliarė karuome-jkad turkų armija ištraukiama 
ti, jog Prancijos vyriausybė, n ė užpuolė vokiečius savano- iš Kaukazo, užpuolė Kars-Ar 

Tuo keliu jie turi vilties su
naikinti turkus. Nes turkams 
gali pritrukti vandens. Gra^ 
kams vanduo gabenamas ku
pranugariais. 

Armėnai prieš turkus: ; 

Armėnai, naudodamies tuo, 

nežiūrint visokių kalbų, į tų rius. 
klausimų visuomet atsineša . Vokiečiai gerai atsimokėjo 
teisingai." s užpuolikams. 24 lenkus ka-

daliam linijų. 
Rugp. 12 d. trys armėnų 

pulkai užpuolė turkų tvirto 

ta žuvo ir keliolika sužeista. 
(Nežinia, kas per vieni tie 

užsienių delegatai). 

DUBLINAS, rugp. 19. — 
"Dvi dieni Airijos sinn-feine-
rių -parlamentas čia turėjo 
atviras sesijas. Jau yra ži
noma,, kaip jis atsinešė į An
gliju, kuomet de Valerą de-, 
nunciavo Angliju ir pareiš
kė, kad Airija yra būtinai' 
reikalinga pilnos nepriklau-
somybės,bet ne dominijos Vai 
džios formos. 

Vakar parlamentas. pradė
jo slaptas sesijas. 

Šitose sesijose airiai atsto
vai galutinai nutarė apie to
lesnius savo* žygius. 

Kiek žinoma, parlamentas 
ne tik atmes Anglijos vyriau
sybės sąlygas, bet gal dar pa
duos Anglijai nuosavas sąly
gas. 

Niekas negali pasakyti, kas 
Airijoje gali įvykti artimiau
siomis dienomis. 

Žinovai tečiau stovi už tai, 
kad jei airiai nesutiks su do
minija ir pakils kovon už ne
priklausomybę, padarys ap* 
gailėtinų klaidų.* Nes Airija 
karų vesti neturi reikiamu 
priemonių. Anglija jų gali 

KAUNAS. Rusų atstovas 
Lietuvai prašo paskelbti, kad 
gavęs telegramų nuo užsienio 
reikalų komisaro, Čičerino, 
kurioje jis griežtai užginčija 
tų žinių, tilpusių "Morning 
P.ost" iš Varšavos, buk ru
sai mobilizuojasi ir rengiasi 
užpulti Lenki jų, kad užgrob
ti derlių ir tt. 

Kaunan, atvažiavo profeso
rius Maksas Niedarmanas 
Bazelio ir Neuenburgo univer 
si tetų profesorius. Jau senai 
jis rašo į laikraščius Jabai 
daug draugingų straipsnių a-
pie Lietuvų. J is yra kalbų 
tyrinėtojas, daug padėjęs lie
tuvių kalbos išplatinimui. 

Šveicarijos universitete, 
Bazely, jo vedamas lietuvių 
kalbos /semikaras. Tuo-būdu 
jis sudaro lietuvių tautai 
daug draugų. J is apsilankė 
su tuo tikslu, kad surinkti 
vietoj medžiagos mokslo dar
bams. Lietuva skaito sau 
garbe jo atsilankymų ir svei
kina taip brangų svetį. 

Klaipėda. Klaipėdos kraš
to ūkininkai kreipėsi telegra
fu į Meno Kūrėjų draugijų ir 
į Didžiosios Lietuvos ukinim 
kus, kviesdami atsilankyti 
Klaipėdos krašte. Del darby
mečio ūkininkai pakvietimu 
negalėjo pasinaudoti. Atsa
kyta, kad galės atsilankyti 
Klaipėdos krašte tik darby
mečiui praėjus. _ 

Varšava. Lenkų užsienių 
reikalų ministerijos įgaliotas 
Kosakowski išvažiavo į Vil
nių. J is veža su savimi Že
ligovskiui laiškų, kuriame y-
ra įsakoma demobilizuoti jo 
kareivius kilusius ne Vilniaus 
krašto. Tai buk daroma są
ryšy j su lenkų valdžios pasi
žadėjimais priimtais sulyg 
Tautų Sų jungos tarybos nu
tarimais. 

Briand paminėjo ir Angli-jreivius nukovė, gi kitus nugi- |Vc Karšų ir Angoros nacio-
jos premiero Lloyd George ;no per sienų atgal Lenkijon, milistai ligšiol neturi susisie-

— • kimo su ta tvirtove. 
Turkai nacionalistai kreipė 

si į rusų bolševikus prašyda
mi apsaugoti Kaukaze nacio
nalistų reikalus, kuomet ka-
ruomenė reikalinga perkelti 

Ispanija Siunčia Kariuomenę Morckkon 
ISPANIJA REKRUTUOJA 

ANGLŲ VETERANUS. 

Silnčia jros karo laukan 
Morokkoj. 

Iš Ispanijos bus perkelti Mo-
rokkon. 

%. 

Kalbama, kad karo ve tėra-
nams Ispanijos valdžia žada > r a i 1 ^ i r o n t a n 

gausų atlyginimų. Kadangi 
Anglijoje siaučia nedarbas, 

U2 MUŠIMA 2MONŲ VY- r ^ L ™ * 1 " S°"aiS * ^ •&.&1. • du marinti. 
Airiai daug vilties turi A-

merikoje. Bet, kiek žinoma, 
vargiai Amerika maišytusi į 
tų reikalų. Nes kitaip galėtų 
pakilti karas Amerikos su An 
glija. I r tuomet airiai var
giai kų laimėtų. 

Londono spauda optimisti-
nai atsineša į Airijos klausi
mų. 

RAI PLAKAMI. 

ROCKVTLLE,. ME., rugp. 
19. — Čia sugražintas viešas 
plakimas vyrams, kurie muša 
savo žmonas (pačias). Anų 
dienų teismo nusprendimu du 
vyru gavo gerai plikon nuga
rom ., » 

3ARSINKITŽS "DRAUGE/ 

SLAVIKAI. Vietos pava
sarininkai surengė vakarėlį. 
Lošė "Daina be galo," pas
kui buvo deklamacijų, mono
logų ir parapijos ' choras pa
dainavo M e t ų dainelių. 

Tiktai tas negerai, kad cho
ro vedėjas — vargonininkas, 
nors buvo pasižadėjęs chorų 
vesti, bet kaip reikėjo dai
nuoti, tai buvo atsisakęs. Pa-. 
sakė: jei duosite lyterį spiri
to,, tai eisiu su choru dainuo
ti. Tuomi giedoriai ir pava
sarininkai labai pasipiktino. 

AKMENĖ. Čia L. K. Mo
terių Skyrius gyvuoja nuo ko
vo 20 d. 1920 m. Prisirašė 
180 narių. Iki sausio mėne
sio š. m. padaryta 10 susirin
kimų su referatais, deklema-
cijomis, dainomis ir skaity
mais. Buvo surengtos gegu
žinės draugijos naudai. 

KLAIPĖDA. Šiame kraš
te vis auga vokiečių, prancų- į*roVė ^ W * kaip 20 med-

KAUNAS. Iš Rygos į Kau-
n^ atskrido orlaiviu Lietuvos 
atstovas Rygoje I>r. Zaunius. 

Iš Talino (Estų sostinės) 
sugrįžo finansų prekybos ir 
promonės ministeris p. Gal
vanauskas, ir Lietuvos atsto
vas Taline p. Gylys. 

UKMERGĖ. Liepos 24 d. 
Ukmergėj buvo didžiausia au 
dra. Miesto viduryje vėtra 

JUODIEJI PRIEŠ KU KLUX pietinėse valstijose tuojaus 
KLANĄ. 

zų bendrovės su dideliais ka-

Tečiaus bolševikai neran
giai į tai atsineša. Taigi na-

LONDONAS, rugp. 19. —Idaugybė buvusių kareivių ne- jcionalistai mano, kad arme-
Čia paskelbta, jog vietos is- j t u r i lvžsįėmimo, taigi juos pa- .nus prieš turkus ar 4ik ne pa-
panų konsuliatas pradėjo re | traukia ijei magnitas bi koks.tys bolševikai kursto. 

Graikai ties Sakaria. 
i 

Anot naujausių graikų ofi
cialių pranešimu, priešakinės 
graikų armijos koliumnos jau 

krutuoti anglų veteranus ir 
juos siųsti karo laukan į Mor 
rokko, Aprikoj. 

Kuomet paskeltas rekruta-
vimas, didžiausi būriai vete-* 

pasiūlymas. Nežiūrima nei 
pavojų nei kitko. 

Raisuli veikia. 

Ispanai Morokkoj didžia* 
ranų suėjo ties konsuliatu. nukentėjo nuo vietos pakilu- atsidūrusios ties Sakaria upe. 
Prisiėjo pasiųsti žymus skait- U ų prieš juos gyventojų. Kitame upės šone visu pau-
lius policijos susirinkusius t o j * ^ * » " i s i t a i s S s t l P n a S 

tvarkyti. To negana. Prieš juos pa- P ^ i j a s , kur mano stipriai 
Pirmutinis aplikantas vete- galiau pakilo ir žinomas Mo- laikyta pnes 

ranas katėjo konsuliatan 7:00 
rytų. Už poros valandų už
plūdo visa gatvė. Nebuvo ga
lima nei praeiti, nei prava 
žiuoti. 

rokkos plėšikas Raisuli su sa
vo skaitlingomis gaujomis. 

Taigi ispanams šiandie pri 
sieina siųsti ten skaitlinga 
karuomenę. Kadangi regu-

Priėmus keletu aplikantų i į a r ė karuomenė yra reika
linga namie, tad tai ekspedi
cijai šiandie rekrutuojami 

'svetimų šalių veteranai, išsi-

konsuliato durys uždarytos ir 
policija išskirtė susirinkusius 

Sakoma, jog veteranai bu
siu rekrutuojami kur "kitoj lnįklinę kare vyrai, 
vietoj, kur nėra perdidelio 
žmonių judėjimo. 

500 siunčiama. 

Pranešta, jog turkai eva
kuoja Ismidų. > 

RENGIA IŠKILMINGAS 
LAIDOTUVES. 

Kreipiasi į miesto majorų ir į 
gubernatorių. 

BELGRADAS, rugp. 19. — 
Zia mirusiam serbų karaliui 
rengiamos iškilmingos laidotu-

PAMESTA BOMBA. 

Nežinomi piktadariai parne-
Pirm to ispanai jau b u v o j t ė bombų ties saliunu, 3157 

surekrutavę kelis šimtus ve- j Fox gat. Plyšdama bomba ap-
teranų. IŠ jų 500 jau siun- griovė saliuno priešakį ir ge-
čiami transportu Ispanijon, rai supurtė pašalinius namus. 

vės. 

VERŽIASI UGNEKALNIS. 

NEAPOLIS, rugp. 19. — Iš 
ugnekalnio Vesuvius pastaro
mis dienomis pradėjo smar
kiai veržties tiršti durnai. Kai 
bama, jog ugnekalnio verži
masis nebus didelis. 

Juodųjų žmonių organiza
cijos "American Unity Wel-
fare league" vardu apie po
ra šimtų juodų žmonių Chi-
cagos 2-oje wardoje turėjo 
susirinkimų ir pakėlė protes
tų prieš organizavimų Chica-
goje slaptos organizacijos ži
nomos vardu Ku Klux Klan. 

Susirinkime padaryta rezo
liucija, kviečianti tos organi
zacijos narius susirinkti ren-
giaman sekantin 2-oje wardo-
je juodųjų susirinkiman. Te
nai, sakė, tie ku-kluxeriai 
bus "ka r š t a i ' ' pasveikinti. 

Pagaliau nutarta reikalau
ti miesto majoro Thompsono 
ir gubernatoriaus Small nu
traukti kaukęs kiekvienam 
tos slaptos organizacijos na
riui ir praginti iš Chicagos 
kaipo nenaudėlius. 

"T ie ku-kluxeriai , išvijo 
juoduosius žmones iš pietinių 
valstijų į šiaurines ir šiandie 
jie mėgina mus vyti atgal iš 
čia j pietus. Taip negali 
b u t ! " sako juodųjų laikraš
čio redaktorius Parker. 

Gal kas paklaus, kame čia 
reikalas f 

Chicagoje užmezgama šaka 
slaptos organizacijos, kurr 
nešioja vardų Ku-Klux Klan. 
Ta organizacija gavo pradžių 

po civilio karo. Pradžioje Įpitalais. Gyventojai prade-
jos tikslas buvo bauginti ir ! d a nerimųstauti spėdami, kad 
persekioti juoduosius žmones. 
Paskui ta organizacija palin
ko prie nedorųjų darbų. Jos 

prancūzai neužilgo savo ben
drovių akcijas (šėrus) per
leis lenkams, kuriems tuo bu-

buriai naktimis prauėjo už- d u P a 7 k s Klaipėdos krašte 
puldinėti net nepatinkamus 
jįems baltuosius žmones. 

Taigi, kiek palankus, prieš 
jų pakelta kova ir išdalies jos 
nedoras veikimas nuslopin
tas. Pastaraisiais metais ji 
jau visai buvo apsilpusi. Ne
buvo jai šalininkų. I r iš pie
tinių valstijų neturėjo jėgų-
persikelti į šiaurines valsti
jas. . ; 

Bet šio karo metu Ameri
koje atsirado daugiau šovi
nizmo ir patentuoto patriotiz
mo. Atgaivinta ta organiza
cija ir jos skyriai pradėta 
.steigti jau vidurinėse ir ryti
nėse valstijose. 

Anų naktį Chicagoje, kaip 
sakoma, buvo padaryta užma-
zga vietos Ku Klux Klan 
skyriui. Buvo priimti nauji 
nariai. Keli tūkstančiai jų iš : 
važiavo į laukus vidunakčiu 
ir ten buvo daromos priėmi
mo " ceremonijos." Ęet užė
jęs lietus visus išvaikė. Bu
vo čia iš Atlanta, Ga.? atvy
kęs ir vyriausias Klano "ge
nerolas." 

Ku-Klux Klan yra slapta 
protestantų masonų šovinisti
nė organizacija. Kultūrin
gai šaliai ji daro tik gėdų. 

įsigalėti. Tuo reikalu rengia
ma daug susirinkimu. 

VILNIUS. Lietuvių mo
kyklų Vilniuje y ra : 2 gimna
zijos ir viena mokytojų semi
narija. Švenčionių aps. 3t 
mok. Be to,^ yra daug tekniš-
kų kursų del demobilizuotų 
kareivių. 

žių, nuplėšė namų stogus, iš
daužė langus, sugriovė kelius 
trobesius, sunkiai sužeidė tris 
žmones. 

KAI-KAS NEUŽMIRŠTA 
KAIZERIO. 

LONDONAS, rugp. 19. -
Anglijos parlamente vienas 
atstovas išnaujo pakėlė klau
simų, idant Olandija butų'pri
versta išduoti buvusį vokiečių 
kaizerį ir kaizeris turi but 
pastatytas teisman iiž karų. 

KAUNAS. Liepos 26 d. 
atvyko iš Penzos ir Poltavos 
(Rusijos) 2 ešelonai tremti
nių: lietuvių 282, žydų 1359, 
rusų 45, lenkų 30 ir vokiečių 
18. 

DIDELIS GAISRAS SCU-
TARI. 

ALYTUS. Keistas tai mie-
stas. Maisto čia gauti šanku, 
bet degtinės — kiek nori. 
Smuklhį čia yra apie 30. 

Nesenai čia lankėsi mūsų 
ministeriai, kurie savo ilgo
mis kalbomis vargino žmo
nes. 

VILNIUS. Pabėgusieji iš 
lenkų pusės piliečiai praneša, 
kad lenkai paskelbė mobiliza
cijų nuo 18 ligi 37 m. Vil
niaus, Trakų ir Ašmenos ap
skrityse. Daugelis pabėgo 
nuo mobilizacijos mūsų pu
sėn. 

PARYŽIUS, rugp. 19. — 
Iš Konstantinopolio praneša, 
jog vienoj to miesto daly var 
du Scutari, ties Bosforu, pa
kilęs gaisras sunaikino dau
giau 1,000 namų. 

ORAS. — Šiandie gražus o-
ras; šilčiau. 

PINIGĮĮ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 doL, 
rug. 18 buvo tokia pagal Mer 
chants Loan & T-rust Co.: 
Anglijos sterl. svarui 3.58 
Prancijos šimtui frankų 7.71 
Italijos šimtui lirų 4.25 
Lietuvos šimtui auks. 1.18 
Vokiečių šimtui mark. 1.18 
Lenkijos šimtui mark. .05 
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NEŽINO KAS PADARYTI. D E L I A N I O " R I T U S A S " 
kasdieną Išskyras nedėldlcolai. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams . . . , . • • . . A $8.0Q 
Pusei Metą . .Aa»»acsi-*B."» *»°* 

8UT. VALST. 
Metams • tb.00 
Pusei Mi'tij . . . . . . . . . . . . . . . •»•"' . . . . . . . . . 

Prenumerata mokaal lškalno. L*l-
skaitosi nuo užsiraSymo dt«nos 

ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 'ir 
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NEPASISEKIMAI, 
Lenkų imperialistų smarkus 

įsibėgimas staiga- sulaikytas 
visais šonais. Jų nepapras
tiems pageidavimams daromas 
galas. Jie norėjo praryti Ru
sijos dalį — Ukrainą, Latvijos 
nugnybti, Vokietijos apžioti, 
visą Gudiją ir Lietuvą suvirš
kinti. 

Pirmiausia paspringo su 
Ukraina, paskui su Gudijos ir 
Lietuvos dalimis. Ant galo tas 
pat .įvyko su Vokietijos pro
vincija Silezija. 

Šiandie Varšavos imperialis
tai nežino kur pultis ir kas pra 
dėti. 

Suvažiavusi Vyriausioji Ta
ryba atsisakė lenkams paves
ti Sileziją taip, kaip jie nore- ] mediniai. Norima dabar juos 
jo. Tuo tikslu nieko negelbėjo 
nei Praneijos premiero Brian-
do grūmojimai. Silezijos pa
dalinimo klausimas* prieš Pran 
cijos aiškų nenorą pavestas 
risti Tautų Sąjungai. 

Tokia padėtimi ypaė nepa
tenkinti lenkai. Juk tie patyS 
lenkai visą laiką pamazgas' lie
jo ant Tautų Sąjungos tarybos 
už nepripažinimą jiems Vil
niaus. 

Už visus tuos nepasisekimus 
lenkai kaltina Anglijos pre-
mierą. Vadina jį ignorantu ir 
kitais vardais. I r už tai, kad 
premieras Silezijos padalini
mą norėjo atlikti teisingai, 
kad tuos ir kitus patenkinus. 
Tuo tarpu lenkai norėjo apžio
ti visą provinciją. 

Iš pareinančių žinių iš Pa
ryžiaus aiškiai matosi, kad 
prancūzai gundo ir stumia len
kus sukiriman Silezijoje. Bet 
tegu Dievas juos saugoja nuo 
to žygio. Nes tuomet turėtų 
pakilti naujas karas vidurinėj 
ir vakarinėj Europoj. 

Reikia spėti, kad lenkai.jau 
mažai rūpinasi savo laimin
gesne ateitimi. Šalis pasinėru
si skolose, pinigas neturi ver
tės, kreditai užsieniuose nega
limas, nėra duonos, baigiasi 
viskas. Pačiai Prancijai įkyrė
jo nuolatinis Lenkijos šelpi
mas. Taigi žut-but jie pakils 
prieš Vokietiją.. Kas kam gal
von apie pasekmes. Despera-
tams tas nerupi. 

Sąjungininkai leido Pranci
jai tuojaus pasiųsti Silezij<;u 

Demokratų partijos valdžia 
karo pradžioje sumanė užimpo
nuoti pasauliui, kad Amerika 
visagalinti. Ir savo tikslą at
siekė pasinaudodama visuome
nės lėšomis. 

Karui kongresas nesigailėjo 
skirti miliardų. Kiek tik val
džia reikalavo, tiek buvo ski
riama. Tai buvo tokios krūvos 
pinigų, kad nežinota nė kas su 
jais veikti. 

Prie to valstybės aruodo pa
statyti gudruoliai žmonės, dau
giausia tos pačios partijos po
litikai. Tie vietoje tūkstančių 
leido niilionus. 

Į porą metų, kaip bematai 
išleista apie 25 miliadai. Tai 
vidujinės skolos. Del to šiandie 
visuomenė turį kentėti. Turi 
vilkti sunkią pokarinę mokes
čių naštą. Ta našta Dievas 
žino kada bus palengvinta. 

Tuo pačiu laiku ta pati de
mokratų valdžia buvo prikal
binta padirbdinti daugybę pre
kybos laivų. Sumanymas buvo 
įkūnytas. Su tais laivais norėta 
paveržti Vokietijos ir Anglijos 
rinkas. 

Medinius laivus buvo galima 
greitai pagaminti. Taigi ir im
ta tokius dirbti. Šimtai tūks
tančių darbininkų pastatyta 
darban. Padirbta daugybė. Iš
leista 250 milionų. . 

Pasibaigus karui pasirodė, 
kad tie laivai neką verti, nes 

Man teko susidurti su pam- Katalikų Bažnyčiai ir Jos ap-

u 

f lėtu, rašytu Pittsburgo Lie- eigom jausmus, ''Delijonišku, 
tuviams, kokio tai "Lietuviško Ritusu". Tas "Šentas Apošta-
Reiormatoriaus" kuriame jisllas užpečėtijo pono Delianio 
siūlosi sulietuvinti, kaip jisjgalvoje daug nesąnfonių. Tie į 
rašo, " R i t u s a " (suprask Baž
nytinės Apeigas). Tas nesvar
bu susipratusiem katalikam. 
Bet lengvatikiai gali nukentė
ti morališkai ir medžiaginiai. 
Užtad apie "Reformatoriaus" 
' g e r u s ' ' norus i r jų vertę pa

kalbėsiu plačiau. 

Lotynų kalba Katalikų Baž
nyčias Apeigose. 

Rymo Katalikų Bažnyčia, į-
steigta paties Viešpaties • Jė
zaus Kristaus, senuose dar 
amžiuose, savo mokslo pra
kilnumu ir doros šventumu, 
^prasiplatino po visą tų laikų 
civilizuotą pasaulį. 

Idant Kristaus Bažnyčia pa
liktų per amžius vienoda ir 
neatmainoma, tarpe visų tau
tų, Bažnyčios Tėvai pasirinko 
lotynų kalbą bažnytinėms ap
eigoms. Lotynų kalbą to dėlei 
pavartojo ir pasaulio moksli
ninkai įvairiose mokslo šako
se: botanikoje medicinoje ir 
kitose. Lotynų kalba paran
ki tuo, kad ji nesimaino, nes 
yra mirus. 

< 

Lietuviai priėmę Viešpaties 

apie tą "Ritusa5 

Pono Delianio Kunigystė. 
Norėdamas pasiteisinti po 

nas Delianis malonės a tsaky
ti lietuvių katalikų visuo
menei į šiuos klausioms: 

1) Vardą ir pilną antrašą 
Vyskupo Suvienytose Valsti
jose, esančio vienybėje su 
Sostu Apaštališku, kuris galė
tų paliudyti pono Delianio 
kunigšką pasiuntinystę. 

2) Kokioje Dvasiškoje "Di-
reetory" Amerikoje v galima 
rasti pono Delianio vardą tar-' 
pe katalikų kunigų esančių 
vienybėje su Apaštališku Sos
tu? ' 
t u i 

3) a) Kiek parapijų tole
ruojančių pono Delianio "Ri 
t u s a " yra Amerikoje? 

•į) Kur jos? (miestai, vals
tijos) 

4) Paminėkite nors vieną 
vardą Rymo Katalikų Vysku
po Lietuvoje kuris pripažįsta 
tamistos teisėtą pasiuntinystę. 

5) Tamista pasirašydamas 
" Daktaru1 ' nepažymi kokioje 
šakoje tą laipsnį gavai? Teo
logijoj, Filozofijoj, Kanoniš-

sių žmonelių, išnaudojimu. 
Laukiame atsakymo. Po dviejų mo. I r tautybės žvilgsniu UIs-
mėnesių viešai skelbiame jį e-
sant apgaviku, be sąžinės ir 
garbės žmogumi. 

IHSTERIS IR VILNIUS. 
Mūsų* kova Už Vilnių labai 

panaši airių kovai už Ulsterį. 
(šiaurinė Airijos dalis, apgy
venta daugiausiai Anglų pro-
testonų). Airiai reikalauja vi
sos Airijos, t.y. ir su Ulsteriu, 
taip kaip mes reikalaujame vi
sos Lietuvos, su Vilniumi. An
glai bevaldydami per šimtme
čius Airiją, pasirūpino suda
ryti pačioje Airijoje svetimą 
jai gaivalą, linkusį ir arti su
rištą su visais Britais. Taip-
pat ir lenkai laikais savo inta-
kos į Lietuvą pasirūpino ry
tinę dalį mūsų tėvynės su 

Penktadienis, ftugp. 19, 192£ 

Kauno nėra tikėjimo skirtur 

teris daug labjau svetimas Ai
rijai, kaip Vilnius Lietuvai. 
Gana artimos Vilniaus apie-
linkės tebekalba lietuviškai. 
Ulsterį atplėšė Airijai svetima 
tauta savo brutale jėga. Vilnių 
padarėme svetimu Lietuvai 
mes patys, t. y. tolaikiniai 
tautos vadai, saldžiai užmigę, 
besiklausydami, Varšavos sire
nos balso, ir palikę atdarus var 
tus visoms/lenkų pretensijoms. 
Lenkai ne jėga privertė Vil
niečius priimti savo kalbą, bet 
vyliumi. Ilgo laiko reikėjo, 
kol mūsų tauta savo klaidą 
suprato, ir dar nebus vėlu ją 
pataisyti. Ką mūsų didžiūnai 
pagadino tą nauji vadai, liau
dies vaikai, pataisys. Sunku 
grumties Airijai su Anglija, 
kuri iš didžiojo pasaulinio 
karo išėjo daug stipresnė, ne
gu buvo prieš jį. Lenkija-gi — 

Čia pirmas mūsų išbandyr 
mas, pirmas pritaikymas mūsų 

pajėgų. VISI PIRKIME BO
NŲ. v L. P. 

miestu Vilniumi — padaryti 
mums svetima, labjau dvasio-, ****** atgantų kūdikis, su 
je linkusią į tolimą Varsavą, :^ 1™ s l o ^ v . apsigimęs, nepa-
negu į artimą Lietuvą. Beko- ?*$** ™™* ™ r f m a n m S ' 
vojant Airijai ir Lietuvai n * ™ * * ? l s s a v o g ^ ų a m ' 
iaisvę, anglai ir lenkai nau -^ . f 1 " 8 0 ' k u r s B'nuvarta į su-
dojasi - ir ligšiol pasekmių- !* l^nkrutijusių tautų ligonbu-
gai, — savo padarais protesto- *" 
nišku Ulsteriu ir sulenkėjusiu! Taigi « » » * Wfeą lengvesnė, 

džiausią pagarba. Auklėjami 
jose per ištisus šimtmečius dovanojo tamista. tuo laipsniu? 
lietuviai katalikai jaučiasi 
moraliai tvirtesni už Egipto 

parduoti, bet niekas neperka. 
Nebent dovanai juos kokiai 
kompanijai atiduotum. 

Taigi pakeltas sumanymas 
tuos visus medinius laivus nus-
kandyti kur vandenyno gelmė
se. 
. Skandyti laivais — samany- , , , 

B U prastas. Kaipo toksai jis • T n K n t V 1 M * S * į * " & 
niekuomet nebus realiznotas. on le ,1-v a r n e * * S & s k a l t y " 

i»„* '*„: ~ . i „ v • tojau, matant žmogeli, nemo 
Bet štai, po karo Europoje , J ' , . : .Y, . s *'. 

Įsikūrė naujos nedidelės vals- k a n h » < * ™ š k l " rasJ£> ° n ° " 
tvbės. Kai-kurios iš jų vra la- r m t l - ^ t u v . u t i Katalikų 
bai reikalingos laivų vesti pre- • " • * « « »&&*• P»y*»»«« . 
kybą. Joms pradžioje tinkami ^ e d u i š t r a u k « P a i m t * i š t i s a l i 5 

bv koki laivai «J° "a ts išaukimo" " T a s Sen 
Toms taigi valstybėms mūsų t a s A P 0 Š t a l a s ^ z a u * Kristau* 

vvriausybė galėtų parduoti užpeeet™ ravo krauju Lietu-
laivus už prieinamą kainą. v i š k a Katalikišką Bažnyčią 
Joms butų naudinga ir Dėdė lietuviškoj Kalboj... ' 
Šamas butų patenkintas. I r tai šis žmogelis svajoja 

§tai kas reiktų padaryti su j apie pakeitimą lietuvio kara
tais meiliniais laivais. liko širdyje, ištikimus Rymo 

Kristaus tikėjimą suprato svar. koše Teisėse, ar gal chirapo-
bą Rymo Katalikų Bažnyčios' djsto, masažisto* chiromanto ir 
Apeigų. Jas prieme su di- 1.1. 

•6) Kokia mokslo įstaiga ap-

Pakol ponas Delianis ne at
sakys į viršiuinėtus klausymus 

piramidas. j ir Rymo Katalikų Autorizuota 
l i e t u v i n i m a s "Ri tuso" v a l d ž i a n e į t v i r t i n s 3° k u n i -

^ į^; giškas pasiuntinystės, lietu
viai Rymo Katalikai Pittsbur
go ir apielinkės protingai pa
sielgs prisilaikydami jiems 
žinomų Rymo Katalikiškų Ba 
žnyčių ir jų autorizuotų dva
siškų vadovų. 

Bronislovas Jankauskas. 
Red. pastaba. Nebent tik 

lietuviai gali būti mulkinami 
panašiais atsišaukimais. Už
leisime vietos Draugo skiltyse 
p-nui Delianiui. Teatsako į 
klausymus. Neatsakius skaito
me jo kunigystę melaginga, o 

Vilnium — kad sutrukdžius 
tautoms atsiekti jų tikslą. An
glai sako airiams: Kaip-gi 
mes galime pripažinti jums 
suvienytą laisvą Airiją, kad 
jūsų pačių krašto dalis, Uls-
teris. tos laisvos Airijos neno
ri, o reikalauja vienybės su 
Angliją. Taipat ir lenkai skel
bia visam pasauliui: Kaip-gi 
jus galite pripažinti Lietuvą 
de jure, ir dargi su sostine 
Vilniuje, kad veik visa buvu
si Vilniaus gub, ir patsai Vil
niaus miestas reikalauja pri
sidėjimo pfife; Varšavos? 

Tie klynai, įvaryti į svetimų
jų tautų kūnus, kaipo nedo
rybės padaras, negali būti am
žini ir pastovus. Tautos, jei
gu dar gyvos ir sveikos, pasi
rūpina arba išmesti, arba assi-
miliuoti tuos svetimus kūnus. 

Lai airiai daro ką jie nori 
ir gali su savo Ulsteriu. Mes 
svarstykime, kaip mums savo 
Vilnių atgavus. 

Yra žymių skirtumų tarp 
Ulsterio ir Vilniaus, ir tai Vil-

nors vis dėlto nelengva; jbe di
džiausias sunkumas bus ne iš 
pusės lenkų, bet iš pusės pačių 
vilniečių, kol sugriausime-vi
sus lenkų pasėtus tautinius 
prietarus. Tai darbas ištisų 
kartu. 

Lengviau pražudėme Vilnių, 
negalvodami, ateities neprama-
tydami. Jojo atgavimas / bus 
daug sunkesnis, nes beatgau^ 
darni turėsime panaikinti sa
vyje mūsų žalingąsias ypaty
bes: lengvatikystę, per * didelį 
nuolaidumą, nepasitikėjimą sa 

KLAUSIMAI IR ATSA-
. KYMA1. 

Įsirašymas į Šv. Kazimiero 
narius. 

Klausimas. — Kaip įsirašy
ti į Šv. Kazimiero Draugijos' 
narius, • kur i yra Lietuvoje, , 
Kaune, tiems Amerikos Lie
tuviams, kurie gyvena toli 
nuo lietuvių katalikų parapi
jų ir Centrų, kuriuose lankysis 
Šv. Kaz. Dr-jos Įgaliotinis? 

Atsakymas. — Lietuviai gy- ' 
veną neskaitlingomis šeimyno
mis kitataučių tarpe ir norį 
turėti gerų katalikiškų, ir tau
tiškų knygų, jų gali įsigyti se-. 
kančių būdu: 

Šv. Kaz. Dr-jos narių <yra: 
1) metiniai, 2) amžinieji, 3) 
tikrieji bei šerininkai ir 4) 
garfoės. 

1) metinis narys į metus 
moka 2 dolerių ir gauna kny
gų vertės 3—4 dol. 2) Ani-' 
žinasis narys vieną, sykį gy
venime įmoka 35 dol. ir per vi
są amžių gauna kasmet kny
gas, 3) Tikrasis — įmoka dr-
jai 50 dol., bet juos kuomet 
nori gali atsiimti ir 4) CJarbės 
narys įmoka neatimtinai 100 
dol. Tie visi nariai gauna 
kasmet knygų apie 4 dol. ir 
naudojasi Š. Š. Mišiomis, ku
rias laiko 6v. Kaz. Dr-jos na
riai kunigai po vienas į metus 
už gyvus ir mirusius dr-jos 
narius. 

• 

Todėl žmogus norėdamas 
tapti Šv. Kaz. Dr-jos nariu 

vimi, o vietoj to išauklėti" ša-.metiniu, amžinu, tikruoju ar 
vyje naujas mums reikaliiv garbės, teprisiunčia atsakantį 
gas ypatybes: drąsos, savimi a i a r i n i mokestį ir pastovų savo 
pasitikėjimo, permatymo atei- a r b a t o k u r į n o r i įrašyti ant-
ties ir t. t. raša> tuomi taps nariu ir gaus 

knygas iš Kauno. Tuo tarpu pi
nigus ir antrašus meldžiu siųs
ti antrašu: 

Rev. P. Raščiukas, 
4557 So. Wood St., T : 

Chicago, 111. 

jo atsišaukimą gerų, bet tam- niaus naudai. Tarp Vilniaus ir 
• • - - ' j - - • i ^ ^ ^ ^ , i , 

€ i kol tai bus, padėkime Lie
tuvos valdžiai išlaikyti ka
riuomenę, sulaukti gal ir trum
pu laiku lenkų suklupimo ir 
pilno Lietuvos atstatymo ga
dynės. 

Lietuvos paskolos vajus tu
ri nusisekti, kitaip galėtume 
abejoti, ar mums pasiseks at
gauti Vilnius. 

• • 

Po poros metų tie, kurie 
a 

dabar neperka bonų, neturės 

kur akių iš sarmatos dėti. 
»•. 

_ RALYS *« 
/S FRANCU KALBOS. SULIETUVINO 

NGMUNAS 

Draugo 
(Tęsinys). 

KEISTA MĮSLĖ. 

* 
.,.... 

: 
Romanas. 

daugiau savo kariuomenė. 
Lenkai tenai tad bus drąsesni. 

Reikia laukti, kad jei lenkai 
antru kart pakils Silezijoje, jie 
pradės ką-nors veikti ir Vil
niaus srity. Nes taip, kaip 
šiandie yra, visuomet negali 
būti. Zeligotvskio gaujos no-
gali alkti, kuomet nuo gyven
tojų jau nėra ką rekvizuoti. 

Varšavos imperialistai pašo
ko kaip Hutai. Šiandie krinta 
nei maršalai, o jeigu ir da
bar piestu stoja, tai nebent 
tam kad pasismaugus. 

KIEKVIENAS BONAS IŠ 
GELBSTI GYVYBJg KELIAI 

v LIETUVOS JAUNIKAI-

— Leisk man užbaigti. Tamista pasižadėsi rimtai pažinti 
religiją. 

—. Tikėjimas yra dovana. 
— Dievas ją visiems suteikia kurie atvira širdimi jos 

ieško. 
— Tikėjimo pagarbos tamistai neužtenka? 
— Ne. 
— O vienok daug šeimynų su skirtinais tikybiniais įsi-

tikinimais gyvena. 
— Tame yra didelė nelaimė. Reikia apmirusio tikėjimo 

žmonos kad ji savo likimą atiduotų netikinčiam vyrui. Jei
gu teiriausies pas mane, galiu pasakyti kad nepažįsti to ti
kėjimo kurs gaiviną krikščionę, Tamista žiuri į jį kaipo 
antraeilį sugyvenimo klausimą. Tamista nenusimanai kad 
juo remiasi ištikimos žmonos, jautrios ir pasišventusios mo
tinos pareigos, galop doros moteries. Tamista nežinai kad 
dabartis kuri, regis, visa sudaro,, mums tėra keleivio va
landos amžinybėn. I r tamista nori kad mes mylėtume žmo
gų kurs, į tikrąjį gyvenimą, tą kurs prasideda anapus grabo, 
nėra vienodų nuomonių!.... Svajonės, nesąmonės!.. Tamista 
be tikėjimo paliksi man visiškai svetimas. Aš galiu turėti 
patraukimo prie tamistos dėlei tamistos inteligencijos, dėlei 
įgimtų privalumų, dorybių kurios Dievo sukrautos tamistai 
nepažįstahion sielon, bet pilnas mano ir tamistos *susilieji-
mas^ yra negalimas, pakol mudu sau tolimu esava svar
biausiuose gyvenimo klausimuose, kurie grasina mūsų ani-

J žinai laimei 

Jurgis Ralys ir vėl nuleido galvą. Ką jai atsakys? Nieko. 
Tiesą kalbėjo. Tos moteries nuoseklus protavimas, jos jaus
mų pakilumas, plačiai suprastoji vyro ir moters meilė ne
reikalavo ginčų. 

J is ir šiuo kart tarė: •*•?••• 
— Gai tamista ir tiesą kalbi. * \ 
Baigdamas liūdnai pridūrė: 
— Bet aš jaučiuos tamistos nevertas esąs. 
— Ne manęs, bet mano tikybos kurią aš išpažįstu, o 

tamista nepažįsti. \ 
— Supažindink mane su- ja!' šūkterėjo Jurgis. Jeigu, 

kaip pasakei aš išliksiu pateisintas nuo primetamos man 
žmogžudystės, tamista pasižadi būti mano žmona, negalimas 
daiktas kad būdamas nuolatiniuose santykiuose su tamistos 
dorybėmis aš nepalikčiau geresnis. Tamista mane atversi, aš 
jaučiu, aš tikiu. 

— Tamista skaudžiai apsirinki, atsakė Rožė. Kiek to
kių apsiriko! Kiek vyrų tikėjosi pasikeisti begyvendami su 
savo mylima moterimi, bet karti svajonė! Labai dažnai ti
kybiniai įsitikinimai jų tarpe pavirto bedugne užuot ją iš 
lyginus. Labai retas atsitikimas kad tokia ryšių artimybė 
butų atvedusi vyrą tikėjimam Dažniausiai ir pati moteris 
nustoja tikėjimo. : 

,— Tamista žemini tikėjimų taip kalbėdama, atsiliepė 
bedievis. 

— Ne, a s vien pabriežiu kad tikėjimas yra brangi dova
na ir mes neprivalome jos statyti pavojun. Argi patsai nesi 
jo praradęs gyvendamas pas daktarą, bedraugaudamas su 
bedieviais draugais ir skaitydamas' blogas knygas? 

Ar-gi dabar ne kenti dėlto? 
Prisipažino: 
,r~ Labiaus negu kuomet nors. 
J i laimėjusi atsakė: 
— Taigi #erai, nebandyk manęs į tą patį pavojų sta

tyti. Priešingai, pasirūpink atrasti pražudytų tikėjimo laimę, 
pažink jo tiesas,'išradk melstis. Ar pasižadi? 

— Ąš tamistai pasižadu, atsiliepė rimtai ir sujaudintas 

Jurgis. 
Jaunoji moteris ištiesė jam ranką.. 
J is ją paėmė, suspaudė ir giliai nusilenkė. I r ji išėjo. 

KLEBONIJOJE. 

• 
Rožė taipat labai susigraudino. 
Nemažai kovojo su savimi pakol pasirįžo prie tokio 

žingsnio. J i visa / rinitai apsvarstė, pramatė pasekmes. J i 
gerai nusimanė, kad šiuo kart ji riša save su Jurgiu. Jo 
svajonės noksta. Tas buvo priešinga jos nusistatymui; ji iza-
dėjo palikti našlė, pasišvęsti sūnaus auklėjimu; ji pamylėjo 
atsiskyrėlės gyvenimą ir nieko daugiaus negeidė. 

Laikraščiai tuotarpu sfeefoė Vingio žmogžudybę įtarinė-
dami Jurgį. J i suprato kad jis neįstengs pasipriešinti savižu
dybės pagundai. Ir kas jam? J i s į nieką netikėjo..., Ar-gi ji 
galėjo ramiai namie sėdėti, išstatyti pasmerkimo nelaimėn, 
kuomet tikėjosi jį išgelbėsiant ? Nors ji neturėjo pretensijų, 
vis gi ji žinojo kokią vietą ji užima Jurgio širdyje. 

.Ji nugalėjo savo svyravimus, J>rieširigumus. 5i atmetė 
savo baimę. 

J i to nesigailėjo. Išgelbėti gyvybę, ypatingai išgelbėti 
sielą, ar gali būti didesnis atsilyginimas ^dievotai -moteriškei 
už jos pastangas? Tą atlyginimą jį laimėjo. Jurgis Ralys 
išsižadėdamas savo sumanymo, jos dėka išvengė mirties, jis 
taipat išsigelbėjo amžinos prapulties. 

Beto ji pasižadėjo apginti jo nekaltybę. Kaip jį ištesės 
savo pažadėjimą, ji plačiai visuomenei nežinoma, neturinti 
įtakos, kuomet patsai atstovas —. advokatas skaitė savo 
bylą pralošta. Ar gi tai nebuvo uždavinys viršijąs jos silp
nas jėgas? Ar ji tik nebus perdaug įsitikėjusi į savo galę, 
o gai ir neišmintingai pasielgusi? 

J i laimėjusi pirmą kovą, rengėsi apginti Jurgį. Bet keb
lumai -tiesiog nenugalimi stojo prieš jos akis. 

Kaip įrodžius kad Jurgis nekaltas? Kur jai reikia 
kreiptis tuo dalyku? Kokių išrodymų pasigauti? 

(Daugiaus bus) 
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dabar ką 
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" naujas namj 
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KAIRYS IR RAULAS DIS-
KTJSUOJA SOCIALIZ

M E 

Kas dar Nėra Socializmas. 

• 
• 

o 
i 
o 

o 

-

-

- -

Statymo Bendrove — Val
džios Nuosavybe— Sociale Re~ 

, forma— Vilkas Avies kailyje. 
Socialistas.-. Kairy, tu esi 

durnius, didžiausias pasaulyje 
kvailys. Kuomet balsuoji už ka 
pitalisrus, respublikonus ir de 
mokratus, tu balsuoji už dar
bininkų priešus ir tuomi kenki 
darbo žmonėms ir jų idėjoms; 
tu balsuoji už tuos, kurie ga
mina vargą ir nelaimes žmoni
jai . 

Katalikas.— Gana, jau ga
na, Raulai. Tokhj pasakų aš 
aju prisiklausęs užtektinai-
Leisk man pasisakyti savo 
nuomonę apie tai. Mat, aš 
turiu namus, tenais ant 6-tos 
gatvės, ir nesu patenkintas. 
Žiemą peršalta, o vasarą per
karstą; virtuvė permaža, rū
šis per žema, joje maudyklės 

••nėra, ir tt. Dabar, duokim 
sau, vieną gražią dieną atei
na, žmogus ir sako man: 
ik Kairy, aš žinau kad tamis-
ta nesitenkini savo nameliu. 
Ai turiu puikų sumanymą. 
AŠ esmi iš Statymo Bendro
vės, ir ji nori sugriauti tami-
stos pašiurę, tokia ištikimųjų 
yra tavo grintelė, ir. jos vie
ton pastatyti namus, kurie 
butų gražesni ir patogesni 
už kitų namus. Mes daugiau 
nieko nereikalausime by. tik 
šiek tiek judėsi sugriauti, su
ardyti savąjį namelį." Rau
lai, ką tu man patartum da
ryti tokiame atsitikime? 

Socialistas. — Kairy, sup
rantu ką tamista nori pasa
kyti. Toji Statymo Bendrovė 
yra tai Socialistų partija. Aš 
jos atstovas. Toji pašiūrė 
kurioje gyveni, tai kapitaliz
mas, o kada aš prašau tamis-
tos balsuoti už Socialistus, 
tai prašau tamistos padėti 
sugriauti tamistos grintelę ir 
jos vieton mes žadame pasta-

. tyti. tinkamesnius ir patoges
nius namus, tai yra, toji Ko
pė ratyvė Nuosavybė. Ar ne 
t a i p ! 

"Katalikas. — Tai taip. Bet 
dabar ką pa ta rs i ! 

Socialistas. — Labai gerai. 
Gvildenk tą sumanjTną. Rau
lai. Gvildenk! 

Katalikas. — Tamista ne
laikysi mane kvailiu, jeigu aš 
busiu atsargus, jeigu aš min
tysiu apie aukso plytas, jei
gu ką dar daugiau norėsiu, 
ar taip? 

Socialistas. —Visai ne. Mes 
Socialistai norime, kad ta
mista pamąstytam gerai apie 
mūsų sumanymus; mes nori
me, kad tamista ištirtum vi
sapusiai mūsų principus, ir 
tik po to, kada pamatysi jog 
Socializmas yra vertas prita
rimo ir paramos, norime pri
imti tamista į savųjų tarpą, 
o ne ankščiau. Aš tamistai 
pagelbėsiu ir paaiškinsiu mū
sų principus, o tamista leng-
viaus suprasi mūsų sumany
mus. 

Katalikas. — Labai gerai, 
Raulai. Patyrinėsime. Da
bar, pasakyk man, dalykus i-
mant aplamai, kaip tas mano 
naujas namas išrodys? Kas 
tai yra socializmas! 

Socialistai —Sveikas Kai
ry. Begalo man linksma, ta
mista esi vyras. Dabar steng
siuosi atsakyti į tamistos 
klausimą. Socializmas yra 
tai visuomeniška nuosavybė 
vandeninių- dirbtuvių, švie
sos gamybos, gaso ir elekt
ros, gatvekarių, taipat tele
grafų ir telefonų ir visų sku
bių patarnavimų. 

Katalikas. — Na, Raulai, 
nebandyk manę tuomi apmo-
nyti. Tamista norėtum pri
sidengti nesava sermėga. Vai 
džios nuosavybė buvo įkurta 
ir vykinama kur tai kas pir
miau negu jūsų partija atsi
rado ir socialistai negali ją 
sau pasisavinti tik del to, kad 
jie turi panašų vardą. Anaip
tol, valdžios nuosavybė buvo 
ir bus, kad ir visa »Socialistų 
partija išnyktų. Senai dar 
prieš Socialistų partijos gi
mimo dieną, valdžios nuosa
vybė dirbo ir gerino žmonių 
būvį. 

Socialistas. — Tai ar ta
mista nori tuomi pasakyti, 
kad socialistai^nestoja už mi
nėtus dalykus? 

Katalikas. — Visai ne. Ką 
aš noriu pasakyti ir išreikšti 
apie tai šiuo atveju yra, kad 
tie dalykai nėra socialistų iš
rasti, todėl nėra socializmas. 
J ie tarnauja jūsų partijai, vi
liodami darbininkus prisidėti 
prie jūsų būrelio. J u s socia
listai mokate prisidengti to
kiais švelniais žadėjimais. 
Duosiu kelis pavyzdžius: So
cialistai prisidengia neva tau-
pinimo teisybe; jie žada ne
va trumpesnes darbo valan
das ir didesnį užmokesnį, do
resnę politiką, švaresnes dirb 
tuves, siuntimą vaikų moks
lam; jie žada gražius ir pa
togius namus. 

Socialistas. — Taip, t a ip! 
Mes žadame. Kas gali būti 
bloga aiškinant apie tai dar
bininkams ? 

Katalikas. — Raulai, mel
džiu paklausyk šios mano pa
sakos. Protestonas pasto
rius buvo išsiųstas į kaimą 
Phillipinos salose apsakinėti 
Evangeliją to krašto varguo
liams katalikams. Jų buvu-
sis dvasiškas vadovas buvo 
revoliucijoje užmuštas, ir tad 
gi jie nebeturėjo ganytojo. 

Kuomet naujasis pastorius 
atvažiavo jie klausė jo kokio 
jis tikėjimo. " A š tikiu ir 
mokinu/ ' jis atsakė, " t i k tik
rojo tikėjimo — Jėzaus Kris
taus tikėjimo. Aš mokinu, 
kad yra vienas Dievas, pa
saulio Sutvėrtojas. Aš moki
nu visa kas yra Šventame 
Rašte užrašyta, dešimts Die
vo įsakymų, tik tokius daly
kus, kaip matote, į kuriuos 
jus tikite.'• 

jo visiškai savo tikėjimo! 
Raulai, pasakyk man atvijai, 
ką tamista; manai apie tokius 
monus ? 

Socialistas. — Tas pasto
rius buvo avies kailiu prisi
dengęs. Aš'absoliutiškai smer 
kiu tokius monus. 

Katalikas. — Tai-gi mano 
brangus žmogeli, aš bijau kad 
tamista turėsi pasmerkti sa
vo draugų didesnę dalį; ta

mista tari pasmerkti patsai norite užnuodyti visa tai, kas 
save. Jųs socialistai dažnai 
vartpjate tokius pat monus, o 
kartais ir už juos nuožmes
nius. Jųs socialistai mony-
jate dorus žmones visokiais 
budais, bet tikros tiesos ne
sakote. Dorą ir tikybą jųs 
niekinate ir kaip įmanydami 
į jų vietą norite įvesti žmo
nėms vargus ir nelaimes. Jųs 

iki. šiol buvo sveika, % gražu, 
gera, ir tt. If kada bus už
nuodyti, žmonės lengvai pa
trauksite prie socializmo ir 
tuomet daugiau galėsite pa
sakyti apie socialistų rojų. 
Raulai, aš tai šimtą kartų 
patyriau. 

(Seka ^ K a s tai yra socia
lizmas"). 

KRIKŠČIONI;} DARBININKŲ INTERNACIONALAS. 
(Pabaiga). 

C. Specialė pramonija. 

o) Darbininkai, kurie dirba 
pavojingą ir nesveiką darbą 
pramonės įstaigose, privalo 
būti globojami tam tikrais įs
tatymais. % 

p) Taipgi ir namuose dir
bančius darbininkus globoti 
tam tikru įstatymu, be to ju 
naudon vykinti visur darbo į-
statymus. 

q) Lygiai visi laukų darbi 
ninkai, žvejai ir jūreiviai turi 
naudoties darbą globojamais 
įstatymais. 

I I I . PĘOFESIONALIS OR
GANIZAVIMAS.. 

r) Darbuojantieji turi ištik-
rųjų dalyvauti tos įstaigos 
pelnuose ir jos vadovavime; 

s) Turi būti organizuoja
mos teisėtos darbo, tarybos 
vietose: apskričjuose arba vi
sos valstijos tarybose, kurios 
dabotų, kad visi socialiai įsta
tymai (darbo įstatymai) butų 
vykinami; turi būti leista (įs
tatymų) daryti kolektlves 
darbo sutartis; profesionalius 
klausimus bei ginčus, privalo 
rišti sutaikinimo ir trečiųjų 
teismai; 

t) Išleisti teisių statutą 
darbo sutartims normuoti ir 
jųjų apjamai bei galei nusta-

laimingi atsitikimai, žodžiu, 
visi darbo žmogaus gyvenimo 
pavojai privalo būti socialiai 
apdraudžiami; įkurti savitar
pės pašalpos kasų šeimynoms 
ępač gimimo ar mirimo atsi
tikimuose šelpti; i pritaikinti 
vi 

tėra galimas: tai krikšeioniš-
kai-denlbkratiškas . internaci
onalas. Ne neapykanta ir sa-
vymeilė suvienys viso pasau-

taip ir visados bus, kad žmo
gaus pikti norai ir nedorybės 
jojo laimę ir ramybę ardė ir 
a rdys ; ir tik Kristus suteikia 
tos jėgos savo piktiems no
rams nugalėti; tai-gi tik Kri
stuje gyvendami ir veikdami 
žmonės susilauks laiminges
nio gyvenimo jau čia ant že
mės. Kristaus bei Jojo Baž
nyčios mokslas netik^kad ne
trukdo darbininkams siekti 
geresnio, lengvesnio gyveni
mo, bet dar padeda. Kafalį- Į 
kai netik nėra preišingi toms 
darbo žmonių pastangoms, 
bet* kaip matėm pirmi pradė
jo rūpintis darbo žmonėmis 
ir DUJU reikalus ginti: (pasi
skaityk dar "" Krikščionybė 
ir darbo žmonių gerovė , ,) . 
Taigi begėdiškai meluoja ir 
šmeižia socialistai, kada ki
taip šneka. Dabar šitą per
skaitę i r pamatę kiek darbo 

sados mirs ; jiems tikėjimą 
imti jų nelaimėse, ypač be ti
kėjimo vilties palikti mirimo 
valandoje, tai tik dar padidin 
t i žmogaus skausmus, jo var
gą. Taigi suprask tai dabar, 
brangus skaitytojau. Tik Kri
stus suteikęs mums amžinos 
Šviesos, nušvies ir šitąjį gy
venimą. Užtat, viso pasaulio 
darbo žmonės savo buvui pa
gerinti : vienikitės Kristuje! 

(L. K. V. Centro leidinys) 

VAIKŲ DARBO IŠNAU 
DOJIMAS. 

Vaikų Darbo komitetas lai
kė konferenciją Milwaukee, 
Wis., paskutinėj savaitėj bir
želio mėnesio. To komiteto 
sekretorius, p. Owen R. Lo
vely pasakė prakalbą, kurioj 

lio darbininkus, kaip to nori • tulikai ir jų Bažnyčia darbo 
socialisti, tik sąmoningas sa
vo reikalų supratimas ir są-

padavė indomių skaitlinių a-
yra padėję viso" pasaulio ka- P i e panaudojimą (kartu ir iš

naudojimą) jaunų vaikų įvai-

moninga draugiškai-krikščio-
niška meilė. Kristuje susi
vieniję, Kristuje semsime ir 

įsų rųšių sociali -apdraudimą s t i p r y l ) ė s m u s ų pastangoms, 
kiekvienam darbo žmogui su- 2 l u g s k a r a i , ž i u g s neapykan-
Ug jo priedermių didumo, j t a t a u t ų tarpe, kada tautos 
sunkumo; 

aa) Padaryti geresniais ir 
išmoks teisingumo ir Jikros 
meilės. Teisingumo bei mei-

sveikesniais darbininkų gyve-jlės gi tiktai Kristus vienas 
namuosius namus*; įsteigti ko-" temokina: be Jo nėra ramy-
mitetų, kurie padėtų darbo bės, nei laisvės žmogaus gy-

žmonių reikalus gindami, ne- riose dirbtuvėse. 
betikėkime tiems šmeižimams, J is sakė, kad 15,000 vaikų 
kuriems dažnai ne^ tiek darbi- tarp ' šešių ir penkiolikos me-

žmpnėms įgyti tokius namus 
nuosavybėn; 

bb) Įstatymams ir priva
čiai įniciativai viena kitai pa
dedant raginti ir organizuoti 
privačią nuosavybę ir darbus 
visuose pavydaluose, būtent 
kurti mažas familijos ar indi-
vidualės eksplantacijos; ma
žas dirbtuvėles, ūkius bendrai 
valdomus; kooperatyvus; tei 
kti kiekvienam norinčiam ele 
ktros jėgossį namus; 

VII. TARPTAUTINIS (IN-
TERNACIONALIS) OR

GANIZAVIMASIS. 

cc) Turi būti įsteigtas tarp 
tautinis darbo komitetas, ku
ris turės rengti ir praplatin
ti darbo įstatymus; į tuos įs-( 

tatimus turės taikintis kiek-

ninkų gerovė, kiek pačios 
partijos garbė rupi. . Dabar, 
skaitytojau, suprasi, kad ir 
tikint galima darbuotis varg
dienių naudai; kad norint 
jam gera padaryti anaiptol 
nereikia išplėšti iš jo širdies 
tikėjimo, kuris kaip žinai tik 
venas daugely nelaimių tera
mina žmogų. Nelaimių buvo 

venime; nes taip ligi šiol,,ir bus; žmonės mirdavo ir vi 

tų dirba cukrinių burokų lau
kuose, Colorados valstijoj; 
vaikai penkiįų metų dirbą me
dvilnių laukuose, Oklahoma 
valstijoj, ir esąs vaikų išnau
dojimas cukrinių burokų lau
kuose Michigane, tabokos lau 
kuose Kentucky ir Coloradoj, 
svogūnų laukuose Ohio ir 
kviečių laukuose Dakotų val
stijose. x 

PASAU11S DAR MARGESNI S 
MUSŲ SEIMININKĖMS 

JONIENE IR MORTYTE. 

tyt i ; 1 -vienos šalies darbo įstatymai; 
u) Sutvarkyti darbo inspek

ciją, darbininkų draugijoms 
dalyvaujant, ir skirti inspek
toriais žmones tik tų draugi 
jų nurodytus. 

IV. EMIGRACIJA. 

v) Pilna laisvė emigruoti 
(į kitus kraštus važiuoti), su
tinkant liečiamų kraštų vald
žioms ir darbininkų organiza
cijoms tiesiog (kalbama apie 
emigraciją dideliais būriais) ; 

w) I r savieji ir iš svetur 
atvykę darbininkai vienodai 
privalo būti globojami; 

x) Turi būti duota teisė sių
sti savo atstovus prižiūrėti ar 
tai pildoma, toms valdžioms, 
kurios siunčia emigrantus į 
kitas šalis. 

V. AUKLĖJIMAS IR 
MOKINIMAS. 

y) Paliekant laisvės užinte-
Geros valios žmonės, trokš-1 resuotoms profesinėms drau-

tą kuoveikiausiai surasti sau 
dvasišką vadovą, jis privedė 
prie, to, kad jie juo įsitikėjo 
ir priėmė jį už kleboną. Žmo
nėm iš visų kraštų suvažiuo
davo išgirsti jo skelbiant Die
vo žodį. Pradžioj pastorius 
mokino žmones tik tokių da
lykų, kurie i r katalikams ir 
protestonams buvo tinkami, 
bet pamažu jis užnuodijo sa
vo klausytojų širdis ir mintis 
protestomj niekšystėmis, ir 
jam taip gerai pasisekė, kad 
trumpu laiku didžiuma nusto-

gijoms tarp savęs varžytis, 
steigti priverstiną, neapmoka
mą profesionalį auklėjimą bei 
apšvietimą; būtent, prirengia* 
mąjį, rengiamąjį, papildomą 
jį mokslą, kurio teikti priva
loma darbo valandoms darbi
ninkams mažiau 18 metų am
žiaus turintiems, steigti aukš
tesnis teknikos mokslas; 

VI. SOCIALES ĮSTAIGOS. 

z) 'Turi būti įvestas socialis 
apdraudimas nuo ligos, gim

tas komitetas dabos per savo 
tarptautinius inspektorius, 
kad jojo įstatymai butų vyk
domi ; i 

dd) Kiekvienos šalies vald
žia siunčia į tąjį darbo komi
tetą savo du atstovu; ir to 
krašto darbininkų draugijos 
turės jame <}u atstovu, beto 
du atstovu nuo labdaringųjų 
draugijų, taip jog teisingai 
butų atstovaujamos įvairios 
draugijos, nežiūrint to, kokio 
krypsnio tos draugijos yra. 

Štai ko reikalauja krikščio
niškai demok. darbininkų kon 
gresas Paryžiuje ir Liucerno
je. Aišku, kad šitie reikala
vimai nepatiko ir negali pa
tikti įvairiems kapitalistams 
ir dar nemaža teks kovoti su 
jais, kol darbo žmonės įkū
nys savo tuos teisingus pa
geidavimus. Tuo reikalu dar
bo žmonės turės būtinai susl-

šeimyninkių pasišnekėjimas. 

MORTYTĖ. — Sveika gy
va Jonienė,, atėjau pas tave 
pasiplepėti; taip jaučiuos nu
vargus, susirūpinus, tas na
mų darbas, taip. nubodus, 
toks monotoniškas, t o čia dar 
vyras vakarienę išpeikė, duk
tė iš mokyklos parbėgo verk
dama, nes suliejo baltą prie-
kaištelį rašalu .— niekas man 
šiandie nesiseka, — tad pa
mečiau viską ir atėjau pas 
tave nusiraminti. 

JONIENĖ. — Gerai kad 
atėjai Mortyte, — pasišneka 
sime valandėlę, o paskui vėl 
eisime prie savo " monotoniš
ki j " darbų. Bet išmokus ge
rai namų ruošos, tas namų 
darbas nėra taip jau monoto
niškas kaip tau atrodo — pa
sidaro net interesingu. Sa
kai vyras vakarienę išpeikė, 
o ką turėjote vakarienei? 

MORTYTĖ. — Et, mano 
vyrui sunku intikti. Išpeikė 
mėsą, kad esanti kieta kaip 
padas ir be sulties, nors ir 
sakiau jam, kad tai mėsininko 
kaltė, bet jis manę kaltina, 

tai tokia neatsargi, nėra veik 
dienos, kad ji rašalo neužlie
tų tai ant drabužėlių, tai ant 
nosinių, tai šlebiukių. O tas 
rašalas tiesog neišplaunamas. 

JONIENĖ. — Galima len
gvai išplaut, jeigu tik žinai 
kaip, o ypač iš balto drabu
žio. Pamirkyk dėmę ištirpi-
tame lajuje, paskui plauk mui 
luotame šiltame vandenv. Iš-

m, 

siplaus kuopuikiausiai. ; Jei 
neturi lajaus, trink dėmę 
perpiauta citrina, kol j i iš
nyks. Jeigu rašalo dėmę no
rima išimti jš spalvuotų dra
bužių, tuomet reikia sulietą 
vietą išmirkyt saldžiame pie
ne, o potam išplauti .Dėmė 
pranyks ir spalva drabužio 
neatsimainis. '. 

MORTYTĖ.—Tai ačių tau 
Jonienė, bengsiu dabar namon 
plauti tą žiurstelį — ir indus 

plovus aptepsi sviestu jos su
keps minkštai ir žievė nebus 
kieta ? 

verdama 
reikia ištepti 

Indas, kuriame 
macaroni' 

sviestu — " m a k a r o n i " išvirs 
skanesni ir neprilips prie in
do. 

Verdant mėsą nereikia ją 
badyti; nes ji išleidžia syvus 
ir mėsa pasidaro kieta ir sau
sa. 

Jei nori riekutes duonos 
atriekti plonas, įkaitink peilį 
iki bus karštas ri tuomet 
riek. 

Rūtelė. 

ŠIS •- TAS. 
1497 m. tapo sugauta lyde

ka viename ežere netoli mie-
tai jau rasiu priskretusius sto Heilbrom, Vokietijoje. J i 

turėjo į uodegą įnertą auksi
nį žiedą ant kurio buvo iš-
piautos skaitlinės 1230 m. 

ir taukuotus. 
JONIENĖ. Tik 

jungti į vieną sąjungą; toji 
sąjunga tai krikščioniškai-de- n o r s i r

v
 l š r m k a u g e r * ^autie-

mokratiškas internacionalaą. 
Šiandien dar tat nepavyko į-
kurti, nes karas dar ne visai 
liovėsi, bet jau žygiai pada-

įpilk 
šaukštą amoni jos į šiltą 
vandenį, kuriame plausi in
dus, lengvai taukus nuplausi. 
Nepamiršk' išmirkyti mazgo
tę šiltame vandeny, į kurį į-
pilsi amonijos, nes jose (maz-j ^ Valstijose tapo išras 

ną ir is pat ryto jau apsud-
žiau ir * suvyniojus į popierą 
padėjau ant ledo. 

JONIENE. — Ot, tame J 
klaidą ir padarei, apsudžius 
jautieną kelioms valandoms 
prieš virsiant, sukietinai ją, 
gi popięra išsunkė visus mė-
sos syvus, užtai i r rugojo 
vyras, kad mėsa neskani. 

MORTYTĖ. —Ar tai t a ip ! 
Tai ačių, Joniene, atsiminsiu, 
tą kitam sykiui. 

darbo apleidimas, senatvė, ne- r a i pastovus internacionalas — Bet jau ta mano Onyte, 

ryti. I r toks visų tautų krik
ščioniškų darbininkų draugi
jų susivažiavimas turėjo įvy
kti Belgijoj, Brusely (1919 
m.). Tada padavę sau ran
kas, Kristaus mokslu ir arti
mo tikra meile apsiginklavę 
mes ištikrųjų tapsim tokiais 
galiūnais, kurių nieks neį-

dančias moteris, nenorėtas i veiks. Nes tiktai vienas tik 

gotėse) daugiausia nešvaru
mo ir riebalų užsilaiko, o jas 
visuomet reikia išplauti ir iš
džiovinti. 

MORTYTĖ. — Gerai—pa
lengvinai man darbą. Tai la
banaktis Joniene, ačiū, už pa
tarimus. 

JONIENĖ. — Labanaktis, 
Mortute — ateik ir vėl, jeigu 
norėsi pasikalbėti. 

Alyvos šakelė. 

Pirmoji anglių kasykla ta
po atidaryta 1234 met., Ang
lijoje, netoli Newcastle. 

tas plūgas (arklas), kuris y-
ra traukiamas motorcikliu. 

Sidabriniai pinigai 
vartojami 869 metais 
Kristaus gimimą. 

buvo 
prieš 

Anglijos kolonijos Pietų 
Afrikoj užima 473,100 ketvir
tainių mylių, su 40,000,000 
gyventojų. 

KĄ VIRĖJOS PRIVALO 
ŽINOTI. 

Ar žinai, kad kepant bulves 
su žievėmis, jei jas gerai nu 

1795 m. Lietuva tapo pri
jungta prie Rusijos. 

Kiniečiai išrado popierą 
170 metų prieš Kristaus gi
mimą. 

P . Young. 
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DAtElTK kft AiRIRTK |P rae i ti ras i ine ten pavydžiu 
n p K C f H O H l p H B A i l I Wi.j'yi^o^įcj^s atsitikimams, nes 

kiekvienas amžius turi kilnių 
Pažanga 

šio gyyenjmo dėsnis. Žengia-
yra tai pastovus! p a v y z d ž i u paskesniems am-

dėjo mokslus eiti. 

Smvimo niašįųa. 
• 

Bent Šimtą metų atgal vi 

įvairiose dirbtuvėse dirba^ 
Gyvendami arčiaus, išlavi 

nimo ir mokslo, jie tuos dia 
lykus gerbdami kituose, pa 

me 
žiama. Visuomet buvo, yra, ,saa siuvimas buvo rankomis m y l ^ i r s tengesi patys ši^k 

pirmyn visame - t a j P • i r bus kilnios širdies asmenų'atliekamas. Siuvimo mąsi- tiek jų įgyti, Bet ypatingai 
dvasinėje, taip materialėje 
Srityje. Žmogui progresuo
jant ir. tautos progresuoja, 
nes tauta yra tik didelė gru
pė induviduahų žmonių. Jų 
pažangos įtaka atsiliepia į 
tauta kurioje gyvename. 

Praeitis. 

Žmogus, ypatingai jaunas, 
žiuri į ateitį, bet į ateitį ge
riausiai praeities šviesoj žiū
rėti. Šios dienos pasekmės 
priežastį randame praeityje. 
Šiandiena gimusi iš vakar 
dienos. Dėlto, rodos, kad 
žmogui įgimta atsižiūrėti at
gal. 

Jis dažnai atsižvelgia į tai 
ką žmonės pirm jo nuveikė 
ir kaip jie pasielgė. Mat, 
žmogus atgyvenęs savo die
nas pasilieka .pavyzdys ar 

Į • * 

kurie nepaisant savo sunkių J1QS į^adimo garbę pripažįs 
žemyn traukiančių aplinkybių ^ ^ ^ ^ 3 1 ^ g i į ^ Howe, į mokslus išleidup ir, garbiu 
^ . . . 1 1 • _ XI i ~ S I • » • • • turėjo drąsos kariauti prieš 
tas aplinkybes. Taip jie pa
kilo aukščiau savo aplinkybių 
ir tuomi paliko kitiems sek
tiną pavyzdį. 

Praeitis palyginus su 
dabartimi. 

Praeitis gali girtis daugo-
liu nuveiktų darbų, bet negali 
susilyginti su dabartine tech
nikinės pažangos kultūra. Ši
to amžiaus žmonės didžiau
siai pasižymi tyriamųjų mok
slų pažanga ir pramone. 

Atsimename kaip keliolika 
metų atgal žmonės Lietuvoje 
su mediniais įrankiais labai 
vargingai dirbo laukus. Da
bar su pagelba mašinų tą dar 

stengėsi, kad jaunesnę kartą 

UĖTUVOJE. 
Foreign Laiiguage Infor^n. Service 

nors jo idėja nebuvo origina
le. Pirm jo išradimo mote
riškė buvo adatos vergė. Ši
tas išradimas netik ką dra
bužių gaminimą atmainė, bet 
jisai ir moteriškei paliko lai
ko pasiskaityti, keliauti ir su-

gesnę jiems vietą: socialiame 
gyvenime užtikrinus. Dėlto 
įr mokslas šiandien taip pra
siplatinęs. Nemokytų skai
čius kasdien mažinasi. Ilgai
niui jų visai nebus. Matome 
ir kaimiečių mergaites kurios 
pirmiaus žagre laukus ariu-

reikaluis. 
sidomėti viešais visuomenės s i o s > ^h^r stropiai griebiasi 

mokslo. Mokslu visi intere 
suojasi, steigia įvairias mok' 
si o įstaigas. 

Kelionės. 

Keli Šmitai metų atgal, 
kaip kitame, taipat ir kelio- « 
nėję daug vargelio vargta. Su 

' • . . . * 

Sulyginus praeities darbus 

pažymys sekančių kartų žmo- bą lengviau ir greičiau įdir-
nėms. Tie patys jausmai, ba. Ką pirmiaus dešimts 
troškimai, gabumai su dides
niu ar mažesniu išsitobulini-
mo laipsniu žmonijoje atsi
kartoja. Taipat ir tame pa
čiame pasaulyj gyvena. 

Todęl ir istorija kaip žmo
gaus taip ir tautos atsikarto
jai Istorija yra tik žmogaus 
įžvelgimo ir apsižvelgimo pa
saka. Tad, atsižvelgdami į 

žmonių nuveikdavo per die
ną, dabar su mašina vienas tą 
padaro. Arba ką žmonės 
per kelis mėnesius iškuldavo 
spragilais, dabar į porą die
nų su mašina nuveikia. Ma-
šinos daug darbo sumažino, 
palikdamos žmogui laiko ap
sišviesti. Gi žmonės turėda
mi daugiau laiko tuojau pra

šąs 

arkliu menkuose rateliuose s U dabartiniai*, ^veik visa-
keliaudami žmonės, prekes į * m a t o n * k a i P civilizacijos 

v. .. &. r i„- v ir kultūros srityje daroma 
vazinėj o. Šiandien kaip zy- . *• 

1 r • „A^VV„I;̂ +O pažanga. Matome taip-gi, 
nnai kelione patobulintą. , " . < r © ? 
Traukinyje ar automobiliuje 
keliaują, randa beveik visus 
pažangumus, kuriuos namie 
turi. 

American,, rįed Cross; Bulętii*, 
kurį leidžia Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus komisija Va 
karų ir. Baltijos yalstįjose, se
kančiai aprašė geroves darbą 
tarp Liątuvos vaikų. 

Bustinas pįrmįaua mįnėjo 
jog nėra American Belief Ad 
ministration virtuvių sietu
voje, ir dėlto nebuvo pasiekti 
Lietuvos vaikų taipa^ Ipatvi-
jo* ir Estonijos, neįsteigus 
arti Amerikos Bąud. Kry
žiaus klinikų ir American Be
lief Administratin virtuvių. 

> 

r£aip bandymas Kaune pa
rodė, trys centralės klinikos 
tapo atidarytos. Ten by Vai

voje, l$t yisi, valdžios našlai
čių namuose ir Amerikos R 
Kryžius duoda pagelbos val
džiai. Kaune yra keturiolika 
tų namų su 809 našlaičiu. 
J?er 29 miestus yra 32 namai, 

kia saugot nuo šviesos. Laiįarit 
kūdikį ant vienos rankos reįria 
paguldyti ant savo kairiosios 
rankos laikant sprandą ir fllve 
lę su delną ir pirštais, prigiau-
džiąnt kuįikįo kūną prie savo 

kurie užlaiko 2,525 našlaičius. s u k a i r e g ^ ^ Nįekupjnetrnį-
Lietrtvos vaikai gaus savo laikyk kūdikio ant savo pecaii. 

pilną dalį sandeliu, kurie ką N e i ) ratmkite kūdikį keltį gal-
tik parvežU Bygon iš Pary- v e lę pakol nesulauks keturių 
žįąus. Kaune klinikai dabar
tiniu laiku turi užtektinai dra. 

mėnesių i r nępratįalątę sėdėti 
pakoi nesulanfcą šešių męąąąių. 

bulių prižiūrėti 6,000 vaikų. ^ Nugarkauliu' sprandas ir 
velč visuomet reikia nąpemtt 

£ A I P BANKOSE LAIKY
TI KŪDIKĮ. 

Niefcupmet neDąfrelk kudįkio 
paėmus už ranfcupių. Tvirtai pa 
imk kūną arba pečiukas, Vtak-l£udikį reikia atsargiai ne

šioti. Kįąulukai vis dar pusiau lėtinėdami su vaikais, cmtąl ne 
kremzlės ir lengvai lenkiasi ir v ^ # i o k ir neimlu rankutes 
gali lūžti Kito blogos dažno n e s l a b i » ™ J x # taįp vąikžeĮo-
ix neatsargaus kilnojimo pase 

kas gali gauti medikai i š k a b ė s , yra jautrios raumenys, 

Sočiai io gyvenimo 
pažanga. 

Netik materialiame bet ir 
socialiame gyvenime dabarti
nis padėjimas daug skiriasi 
nuo praeities. Ukėse maši-

JT 

nos darbininkų skaičių suma
žino. Jie tuome 
miestus i r tenai 

vergauja materializmo p r a b a i 
gos ir pageidimų dievaičiui, 
o sau pataikaudami nusi-
kaista savo dvasios aukštes
niems siekiniams. 

Tad, skaitydami praeities 
gyvenimo knygą, galime iš 
mokti netik kad visuomet 
žengti pirmyn, bet ir iš gerų 
pavyzdžių pasimokyti įr įš 
jų persergėjimų apsisaugoti « • • ; $ £ ' ^ ^ ° ^ ™ 1 J $ ^ 

* t r a u k į ,, į nuo. .blogo. ?, - į į : v •: : l.ietnvoj« 
LlabrilcuosfM **• Ašarėte. Yra. 3,334 iM 

priežiūrą veltui. Baudonasis 
Kryžius pasamdė kelis vieti
nius gydytojus ir slaugyto
jas. Baportąi parodo, kad kli
nikai praktiški. Kasdien dau
gelis vaikų lanko klinikas. 

Čia, kaip ir kitose Baltijos 
valstijoser randasi odos ligų. 
Irgi atsirado džiova ir pana
šios ligos. 
- Pulk. Byan, komisioųierius, 

atvažiavo Kaunan ir ypatiš-
kai peržiurėjo darbą. Buda-
damas ten, sutvarkė atidąry 

tiietuvojcfe 
laičių Lietu-

kurios pykina kūdikį. Kūdikiui 
pavalgius nereikia .kilnoti- Kra 
tymas kūdikį erzina ir nervuo-
ja. 

Mažas kūdikis negali pats sa 
ve apsiversti. Raumenys pail
sta jeigu ilgą laiką pasilieka 
vienoje vietoje. Penimo ar va
lomo kūdikio pozicija reikia 
permainyti, nuo vienos puses į 
kita, arba jeigu gulėjo ant per 

čių tai reikia paguldyti ant pi
lvelio. Bet vkuomet galvele su 
pečiukais tur but tesiog laiko
mi, ir rankutes ir. kojukes liupr 
sos: Auseles laikyk tiesiai ir 
lygiai prie galveles. Akeles rei-

u 
Japonijoj yra 330 aukštes

niųjų mokyfclų, kūriau lanko 
83,500 mergaičių. 

. » • 

Sųv. Valstijose 1916 m. *įa-
vo 15,520 katalikiškų pą/ąpi-

Bid'žiausias sodžius Gren
landijoj turi 800 gyventoja. 

— 

Didžiausias triobesys (na
mai) pasaulyje yra Wool-
worth Building, (5-10a krau
tuvių savininko), New Yoįke. 
Aukžčio turi 7S5 pėdas, 56 
aukštus. 

llIlJIIIItlIlIlIllIllItlIIIIIIIllIIlIlllIIIllIllIlIflIlIlIlIllIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIllIlIlSIIIIIMIIIIIIlllllllllil 
Daugelis žmonių nuolat kreipdavosi į ^Draugą", pi'ašydami per

kelti jųjų pinigus Lietuvon doleriuose. Iki šiol vis dar negalėjome to 
padaryti. 1 

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

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

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

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

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

Situs čekius galima vežtis su savim, arba siųsti kam nors kitani' 
į Lietuvą, j ^ | ^ 

Juos išmaino Lietuvos Ūkio Bankas Kaune ir per savo skyrius 

•Ą 

• 
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ir agentus miesteliuose po visą Lietuvą. 
Bankas maino šitus čekius aulyg to kurso, koks yra mainymo 

dienoje, už patį mainymą nieko neima. 
Čekiai yra geri per dvejus metus nuo dienos išrašymo. Tat jeigu 

kursas kada pasirodytų labai augštas, tai galima palaukti patoges
nio laiko, kada bus kursas žemesnis; bet į du metu reikia išmainyti, 
nes paskui čekis jau bus negeras. 

Kol čekis neišmainytas, jisai visados skaitosi doleriais. 

Nusipirkus čekį reikia tuoj pasirašyti savo vardą-pavardę viršuj 
čekio ant linijos kur yra atspauzdinti įžodžiai ' 'pirmas parašas išpir-
kusio Čekį". Kuomet nuvažiuosite į Lietuvą ir norėsite čekį išmai
nyti, tuomet Banko valdininkui matant reiks v$k pasirašyti čekio apa
čioj kur yra žodžiai "antras parašas išpirkusio čekį". Tokiu būdu 
Bankas mato, kad tas čekis ne vogtas, jeigu abudu pasirašymai vie
nodi. 

llllllll!lllllllllllllllll!l!llllltlllllltlll!Sllllli:illl!llllllllllllllllllllllllllllllMISIIIII!llli 
Siunčiant čekį iš Amerikos į Lietuvą kam nors kitam, reikia tuo-

jaus kaip tik nuperkate čekį, pasirašyti savo vardą — pavardę abe
jose vietose kur yrą pirmas ir antras parašas ir da parašyti čekio 
viduryj kam siunčiate tą čekį: po žodžių "išmokękite šįųo deJaųt'' 
reikia parašyti vardą pavardę ir gyvenamąją vieto to asmens, kuriam 

v . . 

siunčiate. 
Tuos čekius privalo siųsti į Lietuvą pats pin%ų siuntėjas, o n$ 

"Draugas"; laišką žinoma reikia registruoti. 
. Jeigu kelionėje čekis pražūtų, tai "Draugo" Administracija u^ 

tai neatsako. Tokiam atsitikime reikėtų pranešti apie tai Bankui 
Jis padarys tirinėjimus apie pražuvusį čekį ir jeigu po d mėnesių 
čekis neatsiras, tai Bankas grąžina pinigus. 

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

Nevienam gali ateiti įgalvą klausimas, delko Bankas neišmoka 
šitų Čekių doleriais, bet tiktai auksinais? ^ . 

Atsakymas: dėlto, kad Lietuvoje doleriai nevaikščioja po žmones, 
nieko nei piiksi nei parduosi už dolerius, o tiktai už ąukskms; 
visa piiklyba eina auksinais, o doleriai gali tiktaį Banke gulėti. 

Galima šitus Čekius ir-gi padėti Ūkio Banlfe ąat procentų kaipo 
dolerius ir procentai už juos skaitysis doleriais. 

Važiuojant į, Lietuvą dauguma nprį veižtis gyvus dolerius. Bet 
pažiūrėkite, su kokia baimė ir drebėjimu jie keliauja: naktimis ne
miega, nuolat dairosi, ar kas į juos nežiūri, ar nenumano, kad jie turi 
daug pinigų.... 

NEREIK DAUGIAU BIJOTIS. NEREIKIA DREBĖT; 
Vežant dolerius čekiais nėra baimės. Doleriniai čekiai vagiui ne

naudingi, — jis negaus pinigų, nes Banke turės pasirašyti ir visi ma
tys, kad 30 parašas xre toks, kaip pirkusiojo čekį. • 
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• norite dolerinių čekių, kreipkitės į 
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PINIGU 
2334 S. Oaktey 
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M , A. K. RUTKAUSKAS; 
v 

Gydytoja* Ir Chirurgas 

4441 80. We«|rrn Ave. 

Telefonas Lafayette 4146 j . Valandos: t - l l rytala 1-1 p< ^ 
*P»etų tr 7-8 vakaraia. Nedėldto-!§ 
J a l n i « t ik ta i p o p i e t ų 1 Iki S \ 

* e Q $ C < ^ $ » C 9 0 9 9 Q C 9 9 e 
V A L E N T I N E DRESMAKING 

COLLEGES 
8205 8. Halsted, 3407 W . 

1850 N . Well3 SU 
187 Mokyklos Jangt . Valstijose. 

Moko 81uvtmo, Pat ternų Klrpl-J 
*DO. Desi^ning bizniui Ir narnama< 
Vietos duodamos dykai. Diplomai. ] 
Mokslas l engvais a tmok ėjimais. ' 
Klesos d ienomis ir vakarais . Pa-< 

eikalaukit knygeles . 
Tel. Seeley 1«4I 

SARA PATEK, p irmin inkėj 
0 0 6 6 0 0 * 6 6 0 6 6 6 0 4 

* # n a n si • S B I S » S « » M M S S S S • • • • • • • m M — • 

TeL Yards 6666 Blvd. 844> 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Ottirurgaa Iv 

t N I 8, Halsted S c Okdcajro, 
V a l a n d o s : 1 0 — 1 2 iŠ r y t o 1—S Ir 
• — 8 r a k a t e N « d . 1 8 — 1 1 I i r y t o . 
. . • • . . - . , . • . . • • . . . . » 

»ii 

DR, S . MIKELIS 
IJUH7TUTI8 

GYTJYTOJAS I R G H I R U B a a i 
Ofisas Ir Gyveninio vista 

8158 Soath Halsted Stree* 
Ant rirftaus VBJTCTHU 8ia*# B M % 

V a l a n d o a n u o 18 iki 18 r y t e ; n n o 
t Iki 4 p o p i e t ų ; nnc 7 iki 8 r a k . 

N e d a l i o m i s n n o 19 iki i 

DR. G. M. 6LASEH 
Prakt ikuoja 30 n* Lai 

Ofteas 8148 Ho. Morgan 84. 
Kerte 83-ro St., ChJcago, I U. 

SPECJJAtlHTAB 
MotariSkų. Vyriškų, taipgi «w<< 

nisku lign. •«{.; 
OFISO VALANDOS: Nno IĄ ryto 
iki t po Pietų, nno f lk< f va l so 
dą vakarą. 

Nedėliorais nno 8 lkl I po piet. 
Telefonas Varta 88T 

-8 

r-i'-jjL: 

n it jį 

• 0 1 . CHARLES S E G U ] 
g Perkė lė s eavo ofisą p o n o m 

J4729 So. Ashland Avenur| 
S p e c i a l i s t a s 

gD2IOVŲ, M O T E R Ų ir V Y R Ų LIG I * 

fjValandosnuo 10 Iki 13 taryto; n o o a 
• 2 iki 5 po pietų; nno 7 iki 8:»»J 
Svak&ie Nedė l iomls l t kil 1 

Telefonas Drevei 9S89 

(•••••••BiBifiBaiia«r J 

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

GYDAU B E GYDUOLIŲ I R D E 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emera ld Avcnue 

0 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
N u o 2 lkl S vaxare. 

J. P. WAITCHES ' 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
D i e n . : R. 5 1 1 - 1 2 7 N . D c a r b o r u St . 

Te l . D e a r b o r n 6 0 9 6 
Vakarais: 4509 So. Ashland Ave. 

S 5 — _ 

; 

wiiimiuiuuimuiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiifir 
Rea. 1189 Independence Blvd. 

Te le fonas T o n Bnren 894 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas rl Chirunca* 
eibecijaUstas MoUri^kų, Vyriška 

Vaikų ir visų chroniškų U»ro 
*AIJMfDO*: 141—H ryto t — 8 p-

furtų, 7-k* f ak. Aedr4»omis 10—13«> 
>M*a* S3&4 80. Halsted St., Ohtaer 

Tel*-fn<t*» r*~rvr>9 9 * 9 * 
•IMUIIHIIIIIIIIIIIUlIlUlIlUIIUIIIIIIIIIIIIt 

r — 
(Ž. R. M JOS SPAUD. SKYR.) 

DAUG DŽIAUGSMO. 

Furopean American R u reau 
Fabionas ir MieJrievicz ved. 
buvę A. Petrait is ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigu, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
N O T A R U U&AS 

Rcal Estate , Paskolos , Insurtoal 
Ir 11. 

809 W. »5tli St., Kantp. HalsU-O Ht. 
Tel. Boulevard 611 

Vai.: 0 lkl « kasdieną 
Vak.: Utar. Kox. Ir Sub. iki 9 vak 

Ned.: iki S po pietų. 

Tel. Yards 1053 

Telefonas Armitage 9770 

MARYAN S. R0ZYCK1 
M U Z I K O S D I R E K T O R I U S 

Mokytojas P iano , Teorijos tr 
Kompozicijos 

9991 N . Western A v C 
Chicago, BL 

= 

R O 6 0 ^ 6 © 0 0 O $ 6 0 « ^ ^ » W * 5 » & « 0 ' S « * 
T«ftat«OM P i U m a IM, 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistaa 

10801 s o . MlehJgan Aveuna 
i i i . 

VAJLANDOSt 9 ryt* iki • 
teL 9 ^ 1 1 — • 848 ar 8199. 

IIIII!IIiIiniltltaillSHIHIIHflllHIIMIIttlllll= 
S f h o n e Seeley 7439 

i DR. I. M. FpINBERG | 
S Gydo speciJaliaJ visokias vyrų I r s 

moterų lyt i škas l igas 
S 8 4 0 1 Madison Str., k s m pas W e e - = 

tern Ave. , Chicago 
B Valandos: 2—4 po pis t 7—9 vak E 
•itHIllinilinillllItlIlHHIIIUIIIHUIHIIIIIl) 

• . . . . » » « . » « « « ' > » • • • • » 
Tel. Randolph 2898 

A. A. SLAKLS 
ADVOKATAS 

Ofisas vtdumiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La SaUe 88. 
Valandos: 8 ryto Iki 5 p o platų 

r a n e d ė l l a l s iki 8 vakavę 
N s d ė l i o m i s ofisas uždarytas 

PLATINKITE ''DRAUGĄ/' 

i i i i i i i imii i i i iHi i i i i i i i i i i i i iHi!; i i i i i in:: imv 
i .Tel. Canal 257 Į 

I DR. C. K. KLIAUGA I 
LIETUVIS DENTISTAS = 

S 1 8 2 1 So. Halsted St., Chicago, D).S 
K a m p a s 18th St. 

S v a i a n d . : 9—12 rytą, ir 2—9 vak g 
Tiitifi i i i i i i iniii i i i i i iEtfiii i i i i iJiii i i i i i i i i i i if 

S. D. LACHAW1Q 
LIET U VYS GRABORIUS 

Patartmuju UldotuvSM koptrlauala. * • ' 
<*;• m«]diiu atslteaktU o miaao darb 
n»lt« aicaa«aiatU 

1814 W. 9Snl l*L rk laago , OI 
Tel. Ganai 9199 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

ORICAGO. ILLLNOI8 
1 i-Kf oums Yards 5998 

1 
Valandos: — 8 iki 11 
a po pietų lkl 8 vak. 
mis nuo 6 Iki 8 

iŠ ryto. 
Nedėllo. 

vaL vakar* 

DR.A.LYUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

TeL Caual 9118 

Valandos: 19 ryto iki 8 vakar* 
Gyvenimas: 

2811 W. 8Srd 8tr. 
Tel. Prospect S I i t. 

Dr. M. T. STRIKOL'IS { 
81 
I 
1 
H Lietuvis Gydytojas ir Ohirur^as i 

Peoplea Teatro N a m e 
į 1418 \V. 47th Str. Tel. Booi . 1 « 0 | 
flValandos: t iki 8 vak. Nedėl l i s 
pjlki 12 ryte. | 

Rea. 2914 W. 43rd Street 
N u o ryto iki p i e t 

j r e l . McKinley 288 » 

•" 
į V. VY. RUTKAUSKAS į 

ADVOKATAS 
Ofleas Didmiesty J t i 29 South La Salle Stroet ; 

Kmmbsort. 9 9 4 
Telefonas Centrai 8390 

1 
• 
1 

Vakarais 
Telefonas 

812 W. 33rd S t 
: Yards 4081 

į 
1 j 

. Parduosiu arba mainysiu 2 lotus 
ant bučernes, grocernes arba bile 
biznio. Lotai randasi Briffhton Parke m e p a S K l r t Ų ClOVaiių: 
ant bizniavos gatvės. Labai gera pro
ga. Atsišaukite 

P . B# 
4411 S. Wood Str. Chieago. 

Brooklya, N. Y. — Rugpjū
čio 10 d., Karalienės Aniuo
lu, pžir. mokyklos kambaryje 
BUVO Kongreso Rengimo Ko
miteto susirinkimas. Susirin-
kusiems daug džiaugsmo su
teikė žinia apie tai, kad kon
greso rengėjams vyksta rengt 
Kongreso Vakarų programas. 
Iš komisijų raportų buvo aiš
ku, kad Brooklyno lietuviai 
katalikai nors ir vėlokai pri
sirengimo darbą; pradėjo, vis 
dėlto tikisi atstovus ir svete
lius priimti kuonuoširdžiausiai 
ir jiems malonių pramogų pa
rengti. Brooklyno visuomenė 
tos katalikii šventės" laukia. 
Ir aišku, kad sulaukus nebus 
užvilta ne vien dėlto, kad tu
rės progos žymiausius Ameri
kos lietuvių kat. darbuotojus 
pažinti, bet ir dėlto, kad turės 
tokią, pramogą, kokios šioj a-
pylinkėj dar nėra buvę. P-nas 
Čižauskas ir p-ni Čižauskrenė, 
žinomi artistai-dainininkai ne 
tik Amerike, bet ir Lietuvoj, 
šioj apylinkėj dar nėra buvę 
ir nedainavę. J ie dainuos kon
certo, kurs bus rūgs. 1 d. Me-
Caddin salėje. Kas juos gir
dėjo dainuojant, ne viens ne
abejoja, kad jiedu yra žymiau-

• * 8 • * r 

si niu*sų Viainininkaį. Vėl-gi, 
tame.tpaeuįuiei Itonc^i^; daly
vauja muzikas kompozitorius 
p. A. Aleksis. Apie jo talentų 
nė kalbėti nėra reikalo — jį 
Brooklyno visuomenė gerokai 
}>a*įsta»Wi«gttlo sv*rbu • i r^i ts , 
kad p-nas J . Jankus, Apreiš
kimo P-lės 6v. par. vargoni
ninkas visas pastangas deda, 
kad eliora išmokinus kuograr 
žiausių dainų tam koncertui. 
Mat, choras bus didelis, nes 
tai dienai, rugsėjo 1, susijun
gė du choru į vienų, būtent 
Apreiškimo P-lės Šv. ir Kara
lienės Aniuolų parapijų chorai. 
P-ni J . Jankienė, pasižymėjusi 
solistė, irgi dainuos porų gra
žių dainų. Česl. Bruso*kas yra 
vienatinis profesionalis liet. 
smuikorius šioj apylinkėj. J i 
sai groja dideliam New Yorko 
teatre. Jisai irgi pasižadėjo pa
groti porų gražių veikalų ant 
smuiko — solo. P-rii A. Simu
tienė (Evaldaitė), gabiausia 
pianistė, skambins piano solo. 
Beto programe dalyvaus solis
tė p-ni J . Palkauskienė, sesu
tės Okaitės ir daugelis kitų, 
kurių išskaitliuoti nėra galima 

• 
dėl vietos stokos. 

Beje, p. J . Jankus apsiėmė 

parengt vakarienei, kuri -bus 
New Plaza sa&j, programų. 
Vakarienė bus rUgp. 31 d. 

L. D. S. 12 kuopa pranešė, 
kad jos rengiamos šeiminės 
prakalbos rugp. 30 d., Ne\v 
Plnša Hali, gerai vyksta. Pr. 

vGudas jau sugrįžęs ir kalbėsiąs 
apie Lietuvos darbininkų pa
dėtį. Tik-ka sužinota, kad kal
bės tik-kų atvykęs iš Lietu
vos Steigiamojo Seimo narys, 
mokytojas Bagdonas, kun. F. 
Kemėšis ir Ant. Kneižys. 

Išrinkta komisija, kuri pa
rūpins delegatams gyvenimui 
vietų pas šeimynas ir viešbu
čiuose. * 

Kitas komiteto susirinkimas 
bus rugpjūčio 19 d., pėtnyčioje, 
tam pačiam laike ir toj pačioj 
vietoj. 

Dėdė. 

šventimu del parapijos ir žmo
nių labo. Dabar turėdami lai 
kraštį "Tėvynės Balsų' ' dar 
pasedkmingiau darbas seksis. 

Juozo sunūs. 

žrNIOS Iš LIETUVOS. 
TelSių Aps. Tarybos Posėdis. 

;(Nuo musų korep. Lietuvoje) 

KREIPIASI Į TAUTIEČIUS. 
—.• 

Spring" Valley, EUL — Musų 
tėvynė Lietuva dar vis prašo 
musų pagelbos, kad jai pasko
lintume savo turto. Musų 
Liet. Laisvės Paskolos stotis 
dar neišpardavė savo kvotos. 

Visi Spring Valley ir apie-
linkės geri tėvynainiai esate 
prašomi, vardan Lietuyos, 
pirkti Bonus. Kurie nesate pir
miau (pii#c, dabar ^Ir^itė.' Pas
kola Jrra gvarantuota ir"uji-'j^ 
nuošimčiai y r̂i fšmokami.* Vi
si Lietuvos sunųs ir dukterys 
imkimės <sarbo. 

ATSIIMKITE DOVANAS. . 
Šių numerių Draugo pikniko 

ti kietų įaikytojai dar neatsiė-' 

G E R A PBOGA. 
štai gera proga kel iems su $50.00 

ant 3 mėnesių tiktai Special Invest-
ment; proga pelnite $75.00 ir daugiau 
k a s . m ė n u o arba savo pinigą gal ima 
išsitraukti kas panorės paskirtame 
laike su didžiu nuošimčių. Jūsų pi
nigai nėra reikalingi iki ištirsite ir 
matysite patys kad tas taip yra. 

Reikalaujame keletą ramių vyrų 
reprezentuoti mumis , visą arba savo 
liuosu laiku. Geras atl iginimas. 

Gary Brokcrage Co. 
R o o m 1588 127 N . D e a r b o m St. 

Chicago, BI. 

Parsiduoda 5 kambarių rakandai ir 
baby-carriage mažai vartou, p a s i 
duos iš svarbios priežasties. 
1422 So 49 Court Cicero, IU. 

% lubos Iš priešakio 

100,145,146, 148,167,198, 245, 
256, 282,' 303, 333, 389, 401, 
410, 417, 432, 444, 446, 490, 
703, 754, 772, 882, 1034, 1047, 
1049, 1051, 1054, 1056, 1057, 
1063, 1085, 1094, 1095, 1201, 
1202, 1301, 1310, 1320, 1321, 
1357, 1375; 1391. 

Kurie turite an'rą galų ti-
kieto viršminėtų numerių, at
eikite atsiimti dovanas po šiuo 
•adresų. 
Draugas Publ. Co., 

. 2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, 111. 

Telšiai. Liepos 27 ir 28 d. 
Telšiuose- padarytas pirmas 
Telšių apskrities Tarybos po
sėdis. Buvo susirinkę atstovai 
iš visų Telšių apskrities Vals
čių valdybų, išskiriant Telšių 
ir Alsėdžių valsčių, kuriuose 
rinkimai iki šiol dar nėra įvy-
kė ir kurių dalyvavo be spren 
džiautojo balso senieji atsto
vai. Šis posėdis po rinkimų 
buvo pirmas, taigi ir visas dar
bas turėjo feuti pradėtas iš 
pradžių, valdybos bei Tarybos 
pirmininkų rinkimas. 

Į Tarybos pirmininkus nau
jai apskrities Tarybai išrinko 
kun. Juozų Dagilį, o vice pir
mininku p. Navardauskį (Aps
krities Tarybos pirmininkas 
visada veda Tarybos posė
džius). Valdybos rinkimų šį 
kartų nebuvo, nes priežastimi 
buvo ar laiko stoka, ar netu-
rejimas tam tinkamo ^jĮcandi-
dato. Valdybos" rinkimai bus 
ŝ kafccVme ,ĮpįįįjMj '.rAigpįttfio 
24 Ir. 25 d. Tik nustatyta val
dybai algos: pirmininkui 1,800 
auks. mėnesiui ir jo dviem pa
dėjėjam po 1,400 auks. mėne-

kiui. 

227 W. 4-th St., 
itofįng Valley, 111. 

PRAKALBOS. STEIGIA 
NAUJĄ l^IKRAŠTĮ. 

. . . 
Pittston, Pa. — Rugpj. 14 

d., Šv. Kazimiero bažnytinėj 
svetainėj įvyko prakalbos " T ė 
vynės Balso" reikale. 

Vakarų vedė gerb. kun. J . 
Kasakaitis, vietos klebonas. 
J is trumpai paaiškino vakaro 
tikslų ir ragino visus užsira
šyti "Tėvynės Balsų". Taipgi 
pranešė, kad ateinantį sekma
dienį toje svetainėje ir tuomi 
jaačiu laiku bus prakalbos L. 
L. P. Bonų reikale. 

Pirmiausia kalbėjo A. Ra
kauskas "Tėvynės Balso" re
daktorius. Aiškino, kaip pir-
miaus sunku buvo įsteigti lai
kraštį ir jį platinti liaudyje. Jo 

L. L. Paskolos Stoties rast., 
AJbinaiil^ilipaitis, ^ w ^ T l u t l i T r i T l u ^ e s n i 

del geležinkelio statymo ir mo
kytojų Seminarijos Telšiuose, 

Vįetinė valdžia (apskrities 
valdyba, Taryba ir .valsčiai) 
labai nori, kad geležinkelis 
Šauliai-Telšiai-Kretinga taptų 
pravestas. Dėlto šiame posėdy 
liko šis klausimas • iškeltas, 
kuomi prie to prisidės vietiniai 
gyventojai. Po nekuriu svars
tymų priimta, kad Telšių aps
kritys pridės geležinkelio sta
tymui tris anlijonus auksinų: 
miestai Telšiai, Piungės Rie
tavas, Varniai vienų milijonų; 
ir valsčiai du milijonu.. Valš^ 
Čiai mano uždėti' mokestį nuo 
žemės per trejus metus po 120 
— 140 auksinų per visų laikų 
nuo valako, arba 12-13 auks. 
nito dešimtinės. Tečiau tas 
dar nebuvo tvirtinama, o nu
tarta parvažiavus atstovams j 
valsčius valsčių valdybose ge
rai apsvarstyti ir savo nuomo-kalba buvo gana rimta ir in-

domi. Publika atydžiai klausė. n ę sekančiame posėdy išreikš-
Antras kalbėjo P. Petraus

kas, Lietuvių Išdirbystės B-vės 
pirmininkas. Jo kalba buvo 
vien apie Bendrovės reikalus. 
Daugiausia Pittstoniečiai yra 
pirkę tos B-vės šėrų. 

49, 63, 64, 78, 80, 84, 85, 90,\?*??a £ į * ^ 2 S S J 
n 145 14« 148 i«7 IQR 94S 1P- Arlauslaute, U. Badu&ate, 

L. Vasaitis, D. Antanaitis ir 
J. Janulevičius. Pianu akom
panavo F. Šeivitienė. Šeivitie-
nė yra gabi pianistė, skambina 
sunkiausius operos dalis. Bene 
tik viena šioj apielirikėj ir y ra 4 k ad darbas steigimo bus greit 
tiek pažangėjus piano srity, pradėtas. Seminarija bus laiu-

Nors programa buvo ilga Į ^i^^ mokytojejii. 
bet publika ramiai klausė iki 

ti, kur ir bus galutinis priėmi
mas. • , 

Steigiama mokytojų 
seminarija. 

Telšiuose steigiama Mokyto
jų seminarija. Valdžia, kiek 
girdėjau, teikia namų taisy
mui (o jų Telšiuose stoka) 20,-
000 auks. Šis Tarybos posėdis 
nutarė steigimui mokytojų se
minarijos skirti iš gavo kasos 
— 60,000 — auks. Tikimasi, 

Nauji ekscesai prieš žydus 
Lenkijoj. 

Varšavos žydų laikraščio 
"Neier Ha in t " pranešimu 
Lenkų Seimo žydų kliubas bu
vo vėl sukeltas del ekscesų be 
paliovos vykstančių provinci
joj. Kai iš Kliubo kreipėsi tele
fonu į Karo Ministerijų pulki
ninkas Špakovskis įtikino, jog 
jis tuojaus telegrafu padarys 
visus reikalingus parėdymus, 
kad apsaugoti žydų gyvybę ir 
turtų. Kliubas neatidėliojamai 
persiuntė pulkininkui Špakovs-
kiui visų naujų medžiagų, su
sirinkusių per praeitų savaitę. 
Tarp ko kito buvo persiųstas 
Petrokovo žydų atstovų me
morialas del ekscesų padary
tų Aukštosios Silezijos sve
čių, gyventojų ten Pranciš
konų kareivinėse. 

>rgamza-

toasted 
LUCKY 
STRIKE 
CJGARETTE 

Xu Jf»**~«et*t^^ /į?*5»<SA<59 

buvo pasiūlyta duoti paaiški
nimus raštu ir jis parašė juos 
žydų kalba. 

D-rui Teodorui Herceliui pa 
minėti. 

Kauno Sioninkų O 
cija įrengia visų eilę gedulos 
vakarų mirusiojo sionizmo į-
kurėjo ir vado D-ro Teodoro 
Hercelio atminčiai. 'Šeštadienį, 
š. m. 23 d., buvo tam tikros 
pamaldos ir prakalbos visuo
se didesniuose maldos namuo
se. 

Sekmadienį vakare įvyko di
delis liaudies gedulos mitingas 
koralinėj sinagogoj. Visa salė 
buvo jši^na žmonių., Publika 
dideliu susidomėjimu išklausė 
p. Pjachovhiko, JJešalrfco^Ru-
b ikb ' i r B-ro* Ourvi^iatfs Wra-
katbas.ltalbė'tojai smulkiai ap
sistojo del Hercelio asmenybės 
apibudinimo ir nurodė didžių 
reikšmę, kurios jo gyvenimas 
ir įtaka turėjo žydų taut^nioL 
išsikuosavimo. 

Pirmadienį prieš piet dar 
rengiamos tam tikros pamal
dos žydų mokyklų mokiniams, 
o vakare Miesto Teatre — di
delis gedulos mitingas, kur 
tarp ko kito kalbės S. Rozen-
baumas. 

Lenkų valdžia ir susipratimas 
su žydais. 

Tautinių mažumų skun
dai. 

"Naijer H a i n t " pranešimu, 
pastarajame Tautų Sąjungos 
Tarybos posėdy buvo priimta 
nauja rezoliucija del dokumen
tų paskelbimo, kuriuose randa
si tautinių mažumų skundai 
del mažumu teisių traktatų lau 
žymo jų valdžių. 

Einant tų rezoliucijų visi 
4okie skundai bus pranešti at
atinkamai valstybei, kurį turės 
duoti paaiškinimų vyriausiam 
tautų sųjungos sekretoriui per 
tris savaitės. Priešingam atvė-
jy skundas bus praneštas vi
soms valstybėms, kurios yra 
Tautų Sųjungos nariai. 

Tų trijų savaičių laike, su
teiktųjų atsakymui duoti, už-
interęsuotoii valstybė turi tei
sės, jei ji laikė tatai reikalin
ga pareikalauti dar du mėne
siu savo paaiškinimui duoti 
Rezoliucija taipat sako, jog 
Lenkų • ir Čekų-Slovakų at
žvilgiu, naujas tautinės ma
žumų skundų paskelbimo bū
das bus tuojau pavartotas. 

K MLKO \ l» T l d t E l B B O K f i R , 
Exkursijiniai tlkietai perkami ir 

mainomi. Numuštos kainos. 
l .yon- lilconsett Ticlcet Otf i te 

11 So. Clark St. į o i . Harrieon 9878 

NAMAS 2 flatu po 4 kambarius, ga-
zas .elektra, 1 karvė, didelė barnė, 
pigiai parsiduoda. 

Savininkas važiuoja i Lietuvą 
454 S So. Californla Ave. 

galo. "Tėvynės Balsas" laimė-' 
jo nemažai skaitytojų. 

Kaip visuose Tėvynės ir kul
tūros reikaluose šioj apielinkėj 
Pittstonas stoja pirnton vie
ton, taip ir tame darbe. Dau
giausia išpirko Lietuvių, Išdir
bystės B-vės šėrų ir labiausia 
remia "Tėvynės Balsų". Už 
tai didelė gajbe priklauso "vie-
tos klebonui gerb. kun. J . Ka-
6akai<$iui, kūrę, dirba su pa*i-

i. ui 

Jei norime paliokams įva
ryti galvos skaudėjimų ir vi
durių suirimų — išpirkime 
bonus. 

UŽ LAISVĘ, UŽ VILNIŲ, UŽ 
* LIETUVĄ! PIRKIME 

BONUS. 

Kiekvienas nupirktas bo-
nas — tai proto žiupsnelis j 
lenko dvarininko makaulę.. 

laikraščio "Uuser Tog" re 
daktoris patrauktas teisman. 

Vilniaus žydų laikraščių 
"Unser T o g " redaktoris p. 
Zalmanas Neižinas tapo pa
šauktas Vidaus Reikalų De-
partamentan sąryšy su apys
kaita, jo paskelbta laikrašty 
"Unzer T o g " apie Sužanų 
žudynės procesų. P . Neizinas 
atsisakė duoti paaiškinimų 
lenkų ir rusų kalbomis ir pa
reikalavo vertėjo, kad duoti 
juos žydų kalba. Tuomet jam 

Lenkų žydų laikraščių pra
nešimu, Lenkų Ministeris Pir
mininkas turi omeny atnau
jinti lenkų-žydų susipratimo 
pasitarimus. Apie tai žydų 
liaudininkų vadas Lenkijoj N. 
Priluckis patalpino laikrašty 
"Moment" straipsnį: "Sar
gyboje". 
, Visų pirma jis nurodo į tai, 
jog • sihvptomatinga yra, kad 
Lenkų valdžia atsimena apie 
susitarimų su gyventojais žy
dais kaip^tikHuottletį kaip val
stybe *pfergy^^&į?|mzį.- Tatai 
išsaukė žydų visuomenėj nepa
sitikėjimo jausmų, kur visuo
met yra priversta įtarti vy
riausybę veidmaniavime. 

Žydų politinės partijos tuo 
arpu *etur į -dalyvauti dery

bose, /kol ne įsitikinimo, kad 
rimtai manoma reikalų išrišti. 
Jis toliau pabrėžė, kad tuo tar
pu turį būti pakeista visų eilę 
darbo sistemų. Pilietinė teisių 
lygybė nėra prekybos daly
kas: tai priguli kiekvienam 
piliečiui ir turi būti jam duota 
be jokių sųlygų. Jei valdžia 
dar to nesupranta, tai gaila 
gaišinti laikų derybomis. Žydų 
visuomenės ir riežydų susipra
tusi visuomenė gali tik tuomet 
pasitikėti valcLžia, kai ji dar
bais parodys, jog ji žydų klau
sime yra sveikai ir valstybi
niai nusistatusi. Reikalinga, 
kad valdžia energingai įgy
vendintų tikrų žydų teisių ly
gybę. Tebūna padarytas galas 
antisemitinis įvairių žynibių 
praktikai. Tebūna pašalinti vi
si antisemitiniai aplinkraščiai, 
įsakymai, nutarimai ir t. t. Te
gul Finansų Ministerija atnau
jina žydų koncesijas, panai
kintas tik todėl, kad jos yra 
žydų. Tegul Vidaus Reikalų 
Ministerija atidaro žydų vi* 
suomenės kultūrines ir profe
sines organizacijas uždarytas 
tik todėl, kad jos yra žydų. 
Tebūna sugrųžinti žydų moky
klų, kultūrinių sųjungų, ama
tininkų organizacijų ir darbi
ninkų sųjungų butai. ^Tebūna 
ko-greičiausiai ir griežčiausiai 
nubausti administratyvinio 
antisemitizmo aktai ir t. t. De
rybos gali būti vedamos — 
rašo toliau Priluckis — tik a-
pie tautinės — personalinės 
autonomijos formosf kas yra 
vienintelis žydų klausimo išri
šimas Lenkijoj ir vienintelis 
tikrosios žmoniškos ir pilieti
nės teisių lygybės laidavimas. 

Gi tokios derybos bus gali-, 
mos tik valdžiai pripažinus 
žydų tautybę bei (žydų kalbų 
su visomis išvadomis. 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiitiiif 
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RUGPJUTES PIKNIKAS 
DVIDEŠIMTS DRAUGIJŲ RENGIA DIDŽIAUSI, PIRMA TOKIOS RUSlES PIKNIKĄ 

•DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS NAUDAI 
21 d., 1921 m. 

1 1 

National Grove, Riverside, 111. 
Nepaprastas piknikas, taipgi bus nepaprastų jame naujanybių, kurios pilnai patenkins visus sve

čius atvykusius šin piknikan. Bus ko sočiai pHvalgyti, gardžiai atsigerti, gražiai pašokti, linksmai pa-
žaisti, bus visokių laimėjimų, gudrumo ir spėkų išbandymai ir daug kas kitokių piknikavimo 
smagumų. Kas apleis šį pikniką, netik gailėsis pralošęs, <bet dargi neramus be pasitenkinimo lauks 
rudens gerybių. Pats atvažiuok, savuosius atsivežk ir kitiems pasakyk kad -važiuotų piknikan, kurj 
rengia šimtai žmonių su milijonų įvairumų. # 

Visus Kviečia - Pikniko Rengėjai. 

: • 
• 
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DUONKEPIŲ UNIJOS VIR- zavo, bet savo valdybos dar]je tarpe kitų daiktų buvo 
ŠAIČIAI ATIDUOTI 

SMAN. 

Cook apskrities grand jury 
nubalsavo atiduoti teisman 44 
duonkepių unijos narius. Jų 
tarpe yra unijos prezidentas, 
sekretorius ir iždininkas. 

Po ilgų tyrinėjimų grand 
jury susekė, kad kaltinamie
ji boykotavo kai-kurias <luo-
no.s gaminimo kompanijas, už
siiminėjo užpuldinėjimais ir 
žmonių mušimais. Žodžiu ta
riant, taip elgėsi, kas yra įs
tatymų draudžiama. 

Ir už tai 44 žmonės patrau
kiami kriminalin teisman. 

Prokuratorija yra įgijusi 
gerą liudininką, buvusį unijos 
"business" agentą. Toksai ži
no visas unijos paslaptis. 

neisrinko. Rinks busiančiame 
susirinkime. Išviso narių yra 
trylika. Manoma, kad tas gra-
žus būrelis gyvuos. Mum pri-

PARVEŽTA 10 KAREiyjE 
LAVONAI. 

Iš Prancijos Chicagon va
kar parvežta 10 kareivių la
vonų. Karstus priėmė nuliū
dę tėvai ir kareiviai. 

PRAMATOMA NAUJA AU 
KA. 

Policija tvirtina, kad 19-oje 
wardoje pramatoma nauja 
žmogžudžių auka. Apie tai 
painformuotas Maxweli gat. 
policijos nuovados kapitonas. 

TRYS SUŽEISTA. 

Vakar po pietų-šukų dirb
tuvėje, 1950 No. Robey gat.. 
pakilo gaisras ekspliodavns 
>'luloidai. 
mm , , 

- 3 žmonės pavojingai apde
gė. Nuostolių padaryta 2,(KX) 
dolerių. 

TAI BENT "KARŽYGIS." 

Miesto gaisrininkas Earl 
Rodriguez, buvusio alderma-
no Rodriguez brolis, užvakar 
" susif aitavo " saliune ir pa
vojingai pašovė du vyru, Ši-
tiedu paimti ligoninėn, gi Ro
driguez — kalėjimam > Užda
rytas Rodriguez sako jis nie
ko iš to nedarąs, kadir butų 
pakartas. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

A. L. R. K. Federacijos 15-
tas skyrius busiančiame susi
rinkime rugpj. 19, rinks vieną 
atstovą į Federacijos Seimą, 
kuris įvyks Brooklyn, N. Y. 

Prie šio skyriaus priklauso 
rišos šios kolonijos katalikiš-
kos draugijos. 

taria gerb. kleb. kun. Albavi-
eius, gi gerb. kun. N. Pakal
nis daug laiko ir energijos del 
mus pašvenčia. 
Vėliau bus suorganizuota dar 

dvi draugijos, viena tik mer
gaitėms, kita berniukams. 
. Gyvuok jaunime! 

Aš. 

Iš NORTH SIDES. 

Rugpjūčio* 15 d. parapijos 
komitetai ir vietinių draugijų 
atstovai, klebonui pirminin
kaujantį turėjo susirinkimą. 
Susirinkimo tikslas buvo, kad 
pasitarus, kaip geriaus prisi
rengti prie bazaro, kuris pra
sidės 5 d. rugsėjo ir tesįs iki 
l l d. spalio, po tris dienas į 
savaite, būtent: seredomis, su-
batomis ir nedėlioirtts. Kiek
viena draugija turės savo bū
das. 

Nutarta, kad draugijos butų 
užkviestos in corpore atsilan
kyti į bazarą. Taipgi tartasi 
viet iniams biznieriams paskir
ti dvi dieni ir juos užkviesti 
tam tikromis kvivulėmis. Žo
džiu, rengiamasi gana rūpes
tingai prie busimo parapijos 
bazaro. Beje, sekmadieny, 21 
rugsėjo, tuoj po sumos bus pa
rapijos susirinkimas, kad iš
rinkus darbininkus ir pasiba
rus apie bazarą. Tikimasi, kati 
nemažai parapijonų atsilan
kys į minėtą susirinkimą. 

matyt artistiškai išdirbtas iš 
1001 mažos skiedrelės kryžius. 
Taip išdirbtas, kad nei klijų, 
nei vienos vinelės jame nebuvo. 
Padirbėjas to kryžiaus yra 
Juozapas Butkevičius, geras ir 
pavyzdingas katalikas. Lai 
jam Dievas padeda darbuotis 
dailėje ir kelti lietuvių vardą. 

Rep. 

IŠ T0WN OP LAKE. 
m 

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 21 kuopa laikys paprastą 
susirinkimą penktadieny, rug
pjūčio 19 d., 7:30 vai vak., &v. 
Kryžiaus parapijinėje svetai
nėje. 

Vaidyba. 
—— — 

LIETUVOS-AMEIRKOS PRAMONĖS BENDROVE 
TELEGRAMŲ PRISTATO 

PINIGUS LIETUVON 

i DVI DIENAS 
Siunčiant paštu išmokama, kaip greit nuei
na laiškai. Lietuvon grįžtančius aprūpinamu i 

~ pasportais ir laivakortėms ant geriausių laivu visoms 
z linijoms. 

Mainome pinigus ir parduodame draftus žemiau
siu kursu. Darome visokius raštus del savasties ar 
ingaliavimus Lietuvoje. Informacijas suteikiame dykai. 
Rašykite ir pinigus siųskite adresuodami: į 

UTHUANIAN-AMERICAN TRADING CO. | 

I 112 N. Green St. - : : - Baltimore, Md. 1 
CICERO. ILL. 

Northsidietis turėjo iidirbinį 
Pažangos parodoj. 

Po No. 19 Pažangos parodo-

Iš Spaudos Dr-jos Sus. 
11 d. rugpj. š. m. K a t Spau

dos Dr-jos kuopa laikė skait
lingą susirinkimą. 

Besvarstant bėgančius reika
lus prieita prie to, kad išrink
ti vieną žmogų iš narių tarpo, 
kuris eitų tarp lietuvių ir už
rašinėtų katalikiškus laikraš
čius, k. t. "Laivą", "Draugą", 
"Darbininką" ir kitus. 

Nesunkų buvo rasti tokį na: 

rį kuris apsiimtų su išlygomis, 
kad pagarsintų apie tai spau
doj, idant nepasidarytų kokis 
nesmagumas. Taigi, išrinko 
Petrą Garbuzą. 

Galima tikėtis, kad p. P. G ar
būzas turės geras pasekmes, 
o labiausiai su "Laivu" po 
tolimesnes kolonijas, kur nėra 
bažnyčios. 

Todėl linkime jam kuoge-
riausios kloties. 

P. V. 
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JUOZAS BRAZAITIS 
Užbaigęs .mokytojaus skyrių prie geriausių Mokytoji.! American 

Con»ervat<*ry.*yt>UQda piano, smuiko ir harmonijos lekcijas. Taippat 
parūpina orkestrą vakarams. 

1712 N. Lincoln Str. Chicago, 111. 
• / Telefonas Arautage 984S 

IŠPARDAVIMAS 
VARTOTŲ KARŲ 

— Ateik Ant Tuščio Loto — 
2340 WABASH AVE. 

Pėtnyčioj — Subatoj — Nedėlioj. Atsivežk savo seną 
karą ir gauk Cash už jį tuojaus Nereikia laukti. 

Šeši apkainuotojai tenai randasi kasdien 100 Karų: 
Willys-Knigbt 4 cyl. Dodges. (jrant. King 8. Paige 

Speedster. Buicks. Overland Roadsters. Overland Tou-
ring Lexington Sport, Mitchell Chummy,, Elgin, Max-
well, Davis, Chandler, Chalmers, Studebaker, Reo, Chev
rolet, Oldsmobiles, Elcar, Jeffery, Dixie Flyer ir t. t. 

Turi būti parduoti ar apmainyti 
VIETA Tuščias Lotas 

2340 WABASH AVE. 
Kainos nuo $100 ir augščiau Ant lengvų išmokesčių. 
Tiems, kurie turi gerus kreditus, duodame ant 

Installment Pliano. 

— — 

KABLEGRAMA IS LIETUVOS 
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Ave., Chicago, UI. 

Lietuvos Ūkio Bankas šiądien man inteikė Klimo pinigus 
139,746 auksinus. Perduodu Klimienel Kun. Balandis. 

Pinigus gavau. Klimienė. 
Lietuvos Ūkio Bankas šiądien pristatė namuosna be jokio 

atlyginimo 30,772 auksinų. Dėkuoju ir sveikinu aukautojus. 
Kan. Gudavičius. 

Paaiškinimas, šitoj kablegramoje yra dvi žinios: 
1—a. 139,746 auks. tai yra palikimas a. a. Aleks. Klimo. 

Jis mirdamas pavedė savo turtą kun. klebonui Ig. Albavičiui, 
kad viską sutvarkytų, tiek kiek reikia atlygintų, pastatytų'pa
minklą ant jo kapo ir t. t. Visa tai padarius, kun. Albavičius 
išsiuntė likusius pinigus nabašninko žmonai; kadangi buvo ne
maži pinigai, tai del atsargumo, pasiuntė per vietinį kleboną. 

2—a. 30,772 auks. tai yra suaukoti pinigai Viekšnių baž' 
nyčią atstatyti, kur klebonauja kun. Kanaun. Gudavičius. Tas 
aukas sudėjo Viekšnių parapijiečiai daugiausia iš Town oi 
Lake kolonijos Chicagoje. * 

Ūkio Bankas neėmė sau jokio atlyginimo už pristatymą ši
tų pinigų, dėlto tai buvo auka viešam reikalui. 

Visi tie pinigai buvo išsiųsti į Lietuvą per 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ. 
Moksleiviai jau susiorgani-Ž334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

ak 'i i. 
' M - 1 
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I Reikalingi Geri Agentai iš | 
i Vyrų ir Moterų | 
= (iali padaryt gera pelną parduodami mūsų naminiu i 
s Bičių tikra medų ir užrašinėdami laikraštį "Amerikos -
- Ūkininką.'[ : 
= Duosim jums teritorija tik vienam. Atsišaukite į į 

[ M. WALANČIUS, Hart, Michigan | 
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Karo kaina 
• 

$2Q0.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 

1,000.00 

Iškalno 
mokestis 

$75.00 
100.00 
150.00 
175.00 
200.00 
250,00 
300.00 

' 350.00 
400.00 

Mėnesinės 
mokestis 
$25.00 

30.00 
35.00 
40.00 

.. 45.00 
50.00 
55.00 
55.00 
60.00 

Ateikite Anksti. Mes apmainysime Jūsų seną kam ant 
naujo (nesenesnį kaip 1912 modelio) Geriausi karai iš
renkami pirmiausia. 

Atsiminkite Vietą Tuščias Lotas 
2340 WABASH AVE. 

Pardavimas Vedamas 

MITCHELL AUTO CO. 
Pėtnyčioj — Subatoj — Nedėlioj 

Išpardavimas prasidės 9:30 išryto. 

Į LIETUVĄ 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, Ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa-
rankumai, moderniško laivo. 

\* RED STAR LINE 
Išplaukia kas savaitę 

Pler 68-62. North Biver, New York 
GothUnd) Tiestai 1 Danzigą( Rūgs. 22 
Samland) Tiesiai i Danzigą (Rūgs. 1 

Tik 3-čia klesa 
Finland) New York (Rugr- 27 
Zecland) J (Rugp. 6 
Kroonlaud) ' Atawerp'a (Rūgs. 17. 
l.apland) Rūgs. 24 

^ AMERICAN Ims 
Mongolla New York Rūgs. 8 
Manchuria Rugp. 25 
Bllnnekahda (to Plymonth, Cherbourg, 

Hamburg and Danzig) Rūgs. 22 
INTERNATIONAL MERCHANTILK 

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

Chicago: P. O. Brown, West Pasą 
Agcnt, 14 North Dcarborn St., 

Arba prie vietinio agento. 
T" 

rrelefonas Boulcvard 0199 2 

OR. G. KASPUTIS s 
S 

D E i m S T A S 
SSS1 Soath Halsted »tr. 

alandos: f—12 A. M. • 
J | ; 7 g P. If. * f 

10 METŲ ŠITAM BIZNY 

M. J. KIRAS 
& F£k 3331 SOUTH 

t W # H A L S T E D S T . 
Phone Yards 6894 

PINIGŲ SIUNTIMAS, 
PASPORTAI„ LAIVAKORTĖS 
Perkame ir parduodame namus ir 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas 
Ofiso valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 ^vakaro. Panedeliais, Seredomis 
ir'Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne-
dėliomis iki 2 valandai po pietų. 

Užsisakykite "Laivą" 
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< < 

» — .,„,,--!» 
Tel. Canal 267 Vak. CanaJ 2118 

OR. P, l ZALAT0R1S 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 flo. Balsted 

Valandos: 12 iki II ty to : , l '*' * 
po piet. I Iki 9 vakar* 

r»m»mm^ ! • » » • ! « • • • • • MII , n n . M « » » f 

5SCS ^ ^ ^ * * ^ * * « ^ ^ ^ " W 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. VezeHs 
LULTUV18 DEHTI8TA8 

4 7 l t 6P. A8HLA1ID AVKMUm 
arti 47-tos Gatves 

{Valandos: nuo i ryto lai 2 vai 
Beredomis nuo 4 lig 2 vakarą 

; a •srsrifss 

LAIVAS" eina kartą j savaitę. 
LAfVE" talpjnamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš

kinimas. 
• 

LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių. 
LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
LAIVE" tilps atsakymai j . klausimus. Gerb. kun. Bueys ža

dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti. 
LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 

lietuvi am šatenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti 
kodaugiausia. 

"LAIVO" kaina metma^ .$1.50 pusei metų 75c vienas nnm. 5e 
Adresas" 

" IJUVA/" 
2334 So. Oakley Avenue Chicago. Illinois. 

VILIJA GARAGE 
B A R B E N Ą S 

i 

Naujų ir Vartotų Automobilių 
4642-48 So. Western Ave. 
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