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Indijoje Pakilo Revoliucija 
Susekta Suokalbis Nužudyti 

Obregona 
« 

S. Valst. Kongresas Pertraukė Sesiją 
AREŠTUOTA TRYS ŠUO 

KALBININKAI. 

^•Suokalbį susekė sotinės 
policija. 

KONGRESAS PASILIUOSA 
VO 30 DIENOMS. 

MEXICO CITY, rugp. 26. 
— Čia vietos policija susekė 
suokalbį, kurio tiklas buvo nu
žudyti Meksikos prezidentą 
Obregona. pravestas priešalinis bilius. 

Tuojaus areštuota gen. Sa- Prohibicionistanis nepavyko 
las Lopez, neskaitlingo karuo-j tas padaryti. Pasirodė, kad 
menės būrio vadas Morelos 

Priešalinis bilius atidėtas. 

AVASHINOTON, rugp. 26. 
— Kongresas pasiliuosavo 30-
čįai dienu atostogoms, nežiū
rint prolubicionistų smarkaus 
veikimo, kad pirmiau butų 

1 ŠVEICARIJA PRIPA
ŽINO LIETUVį, 

(Iš Liet. Inf. Biuro). 

WA£HINGTON, rugp . " 
23 (suvėlinta). — Šveica
rija pripažino Lietuvos Į 
respubliką de jure. 

Nelaimės priežastis. 

• Tos baisios katastrofos prie 
anties kol-kas niekas negali [ 

išaiškinti. Sakoma, jog nuo 
staigaus pasukimo į šalį turė
jo sutrukti viduje orlaivio a-
liumininės kryžiavonės. Del 

MOTERYS SU VAIKAIS 
REVOLIUCIONIERIŲ 

MALONĖJE. 

valstijoje. 
' Be to, areštuota aar Anas-
ta'eio Saavedra ir Fernando 
Gonzoles Gomez. 

JAPONAI NORI PRELIMI 
NARĖS KONFERENCI 

JOS. 

j to orlaivis pusiaiktruko ir dri
bo žemyn. 

Lygiai kalbama, jog oriai-
jų spėkos kongrese eina s u > į ™ buvo paleistas pilnu grei-
nvn. Daugelis kongreso a t s ^ u n i u . Mašinerijose pakilo ek-
tovų įsitikino, kad prohibieio- j M « J * - N l l ° tos eksplozijos 
nist'ai nežiūri žmonių gerovės, P '} ' s 0 orlaivis, 
bet dirba tik, kad patenkinti, T«&au yra faktas, kad jo 
savo fanatizmą. nepalietė jokia augštai paki-

Vi mėnesio susirinkęs kon thlsl axuha' 

GELEŽINKELIS SUARDY 
TAS; KARUOMENĖ 

ATKIRSTA. 

DEGA MASKVA. IŠŠAULIŲ GYVENIMO. 

_ x MERKINĖ. Čia buvo iš-
LONDONAS, rugp. 26. - ' k į i m i n g a i apvaikščiojama sau 

Iš Gelsingforso pranešta, kad l i ų m e t i n ė g v e ^ ; k u r i o j e d a . 
dega Maskva. Gaisras p a k i - j l y v a v o Merkinės ir Ryliškių 

ŠIAULIAI, č ia liepos 31 
dieną prasidėjo mokslo prie
monių, pirmoji paroda Lietu
voje. Eksponatų gauta ir iš 

lęs pirm kelių dienų. Sunai
kinta šimtai namų. 

ANGLIJA PRIEŠ S. V. SPĖ
KAS JUROSE. 

Anglijos sumanymai aiškus. 

WASHINGTON, rugp. 26. 
— Rusijos miestas Astraclia-
nius labai apleistas ir neš va 
rus. Ten pakilo visokios epi
demijos. Vietoje apvalyti mie-
stą bolševikų valdžia sumanė 
jį sudeginti. 

gresas turi aptarti svarbesniu 
klausinių už prohibieiją. 

Xes nepabaigtas klausimas 
su mokesčių įstatymu, su mui-

Įtų tarifos pakeitimu. Lygiai 
svarbus geležinkelių įstatymo 
klausimas. 

_ 

Tūkstančiai matė. 

Buvo giedri pavakarė, kuo
met orlaivis pasirodė Hull pa
dangėse. Kuone vi»i Hull gy
ventojai, apie 100,000, išėjo 

f gatvėsna, kad stebėtis naujos 
jgacrynės milžinu. 

SUSIRGO KARALIUS KON 
STANTINAS. 

PARYŽIUS, rugp. 26. — 
(Jauta žinių, jog karo fronte, 
Anatolijoj, susirgęs graikų 
karalius Konstantinas. Iš A-
tėnų pasiųsti graikai gydyto
jai. 

GAISRAS HOBOKEN PRIE 
PLAUKOJE. 

HOBOKEN, N. J. Čia Suv. 
Valstijų prieplaukoje pakilo 
gaisras. Sunaikinti 5 ir 6 
prieplaukos priėjimai, vienas 
armijos sandelis ir barakai. 

Tuo metu prieplaukoje1 bu
vo 500 kareivių lavonų, parve
žtų iš Prancijos. Bet laiku 
visi lavonai pernešti atvan-
gioii vieton. 

Liepsnos truputi palietė mil 
žinišką garlaivį Leviathan. 

Gaisro priežastis kol-kas* 
nežinoma. 

PRIEŠ IŠALKUSIUS DAR
BININKUS KARIUOMENĖ. 

RACINE, W. Va., rugp. 26. 
—; Apie 6,000 išalkusių, netu
rinčių darbo ir pastogės dar
bininkų (anglekasių) iš Mar-
nvėt stovyklos atmaršavo čia. 

ŽMONĖS- -18 AMERI
KONU, 

5 IŠGELBĖTI, BET KELI 
VARGIAI PASVEIKS. 

m n m it/ii 41 lt /n 111 ^ u o l l l e t u o r ^ a i y i s skrido a 
SU ORLAIVIU Z U l U 4 j :pie 1,000 pėdų augštumoje. 

Staiga ištiko eksplozija or
laivio motoruose. Tai gana 
gerai girdėjo žmonės gatvėse. 
Po to orlaivis palinko pirm-
galia žemyn ir ėmė nerti tie
siog Hull prieplaukom 

Tuo momentu Hull gyven
tojai matė, kaip orlaivio įgu
la iš gondolų išbėgo į išori
nius penėjimus. Keletas iš-
orlaivininkų ėmėsi paracbutų, 
Tečiau gelbėtis nebuvo laiko. 
Orlaivis truko perpus ir iš jo 
išeinantis gazais užsiliepsnojo. 

Taip ir krito upėn. Pirm-
galis veikiai panėrė vandenin. 

Pusiau lūžęs milžinas 
guli upėje. 

HULL, Anglija, rugp. 26.— 
Pusiau lūžęs ir krites upėn 
milžiniškas stvrinis orlaivis 
ZR-2 su savimi palaidojo 43 
parinktiniausius orlaivystės 
karžygius. Keletas kitų, ma- !«. . , 

99 'Styrime galas pakliuvo ant tyt, nepasveiks. Liks tik koki 
trys žmonės, kurie kaipo liu
dininkai galės pasakoti apie* į-
vykusia pasauly baisiai dra 
matinę katastrofų. 

Tarpe žuvusių yra 16 ame
rikonų. Visi kiti "anglai. Vie : 

Buvo kuo didžiuotis. 

Kritus liepsnuojaučiam or
laiviui upėn pasigirdo dar ke
letas smarkių eksplozijų. Mies 

\ te pakilo pasiauba. Tečiau 
Įguloj* buvo 49i jliepsnas veikiai užliejo upės 

nas amerikonas išgelbėtas. 

Orlaivis paimtas išmėgini-
man iš Ilouden rugp. 23 d. J 
orlaivio gondolas sulipo 49 iš
lavinti orlaivystėje vyrai. 'An
gį a i valdė orlaivį. Ameriko
nai orlaivi ninkai buvo kaipo 
tėmytojai. Tai turėjo but pa
skutinis išmėginimas. Po pa-
vykimo jis turėjo but paves
tas amerikonams. Gi šitie 
rengėsi tuo orlaiviu skristi 
skersai Atlantiko. 

7:15 rytą orlaivis apleido 
savo stotį ir nučiuoži oru tie-Jie sako, kad eina į Mingo 

apskritį, kur gubernatorius fgįog ant Šiaurinių jurų. Po 
paskelbė karo padėtį, kuomet j visos dienos skrajojimo užva-
darbininkai reikalavo darbo. 

Darbininkų tarpe yra daug 
buvusių kareivių. Pakeliuje j pakilo tirštos miglos ir nusi-

kar turėjo gryžti į Howden i r 
nusileisti. I r gryžo. Bet 

-* 

prieš išalkusius apginkluoja
mi piliečiai. 

geidimas nebuvo galimas. 
Tuomet orlaivio komendan-

naktį ir ant rytojaus per die-
Valstijos gubernatorius Mor-ltas nusprendė skrajoti per 

gan kreipėsi karo departamen-
tan prašydamas federalės ka-
ruomenė8. Prašymas priimtas. 

seklumos ir paliko viršuj van
dens. 

LONDONAS, rugp. 26. — 
Kxchange_ Telegraph paskelbė 
depešą iš Bombajaus,. Angli
jos Indijos, jog Malbar aps- PARYŽIUS, rugp. 25. ~ 
krity pakilo revoliucija ir dau N u o augštesniųjų autoritetų | 
giau tūkstančio žmonių turėjo s užį„ota, jog ateinantį r^ne-
toft- ' 'sį Tautų Sąjungos susirinki

me Anglijos atstovai paduo
siu sumanymą, ' idant karo 
laivynus leisti turėti tiktai 
Anglijai, Suv. Valstijoms ir 
Japonijai. 

Tuo pačiu laiku bus pasijų-
lyta Tautų Sąjungai, r $ ^ v -
mui tvarkos pasauly pavarto
ti Anglijos ir Japonijos karo 
laivynus. 

Čia yra žinoma, jog su tais 
sumanymais pilnai sutiks Ja
ponija. Bet palaikymui pa
sauly tvarkos neminimas vi
sai Suv. Valstijų karo laivy
nas. Mat, Suv. Valstijos ne* 
priguli prie Tautų Sąjungos. 

Nurodoma, kad jei toksai 
nusisfatymas butų priimtas 
ir pripažintas, tuomet Angli 
jos ir Japonijos karo laivų 
kombinacija užtemdyti) Suv. 
Valstijų karo laivyną. 

Yra žinoma, kad Tautų Są
jungą šiandie kontroliuoja 
Anglija. Tad- ateity Anglija 

Baimė čia j)akllo del anglų 
moterų ir vaikų "pašalinėse ap 
skrityse. Juos gali išnaikinti 
sukilę vietos gyventojai. 

Pranešta, keletą geležinke
lio stočių revoliucionieriai su
griovė ir geležinkelį išardė. 
Tirunangadi anglų kareivių į-
gula, anot žinių, atkirsta. 

Sukilę revoliucionierių bu 
r i ai eina ant Calicut, į ju
ros pakraščius. 

Sukilimų" centras yra šiau
rinėj Ponaui apskrity, už 38 
mailių pietrytuose nuo Cali-
cut. 

įvyksta visa eilė susirėmi
mų su militarėmis spėkomis. 

DARBO PAŽIŪROS MOKS 
LO RANKVEDŽIUOSE. 

ATLANTIC CITY, N. J., 
rugp. 26. — Am. Darbo Fe
deracijos vykdomosios tarybos 
suvažiavime čia nutarta dar- | s u Japonija galėtų kontro 
buoties į viešųjų mokyklų liuoti ir visas juras, 
rankvedžius įvesti darbo pa- j Kalbama, jog šiandie Ang-
žiuras. Nes šiandie tuose ran- l i j a ima priešginiaufi .S. Val-
kvedžiuose netikrai perstato- ( stijoms, kuomet šių vyriausy

biniai. Šauliai susirinkę an
ksti rytą Joninių dieno-j, į 
miestelį įėjo demonstratingai 
dainuodami, šautuvus turėjo 
papuoštus vėliavėlėmis. Prie 
bažnyčios sustatė šautuvus, 
įėjo bažnyčion, kur išklausė 
šv. | J^iiŠių, o kunigas Bakšys, 
Merkinės vikaras, pasakė pri
taikintą šaulių šventei pamo
kslą. Paskui dainuodami at
ėjo ant rinkos. Čia Merkinės 
rajono šaulių švietimo instru
ktorius pasakė kalbą, paaiš
kindamas svarbią šaulių šven 
tę. Kalbai pasibaigus šauliai 
galingai sušuko " v a l i o " ir ke 
liūs kartus iššovė ir pagiedo
jo himną. Paskui susiėjo .į 
mokyklą, kur buvo bendras 
šajdių pasitarimas ir vietos 
mokytojaus pasakyta kal
ba apie Lietuvos Šaulių Są
jungos kūrimosi pradžią, jos 
darbuotę ir jos svarbumą val
stybės gyvenime. Ant galo 
buvo žaidimai ir šokiai. 

Šaulių ūpas buvo geras. 
Tokią pat šventę šauliai tu
rėjo ir kituose • miestuose ir 
miesteliuose. 

užsienio. 

TELŠIAI. Šio apskričio 
tarybos posėdy nuspręsta a-
signuoti geležinkelio Šiauliai-
Telši ai-Kretinga statymui 3,-
000,000 auksinų ir mokytojų 
seminarijai Telšiuose 60,000 
auksinų. Taipat nustatyta 
valdybos pirmininkui 1,800 
auksinų algos mėnesiui ir jo 

PERDIDELES IŠLAIDAS 
TURI VYRIAUSYBĖ. 

[Norima sumažinti algų išmo
kėjimą. 

PO GENE VOS REZOLIU 
CIJOS. 

mas supratimas apie pramo
ninę, politinę ir visuomenės e-
konomijos teoriją. 

Paroje, rugpiučio 24—25, 
Chicagoje pavogta 19 automo
bilių. 

bė paskelbė griežtą nesutiki
mą su preliminare nusigink
lavimo konferencija. * Tokios 
konferencijos pageidauja An 
glija. (g 

PLATINKITE "DRAUGĄ.' 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
B> GCNE BYRNES 

vanduo. - _ ^ ^ ^ _ » « 
Pakilo gelbėjimo darbas. 

Prieplaukoje tuo metu visi 
buvę'laivai ir laiveliai aki-* 
mirkoj puolėsi pagelbon. Tik j 
keletas gyvųjų atrasta i r .pa
imta į ligonines. Atrasta 
daug ir^ žuvusių lavonų. Kiti 
nesurasti. 

Suv. Valstijos tuo orlaiviu 
didžiavosi. J is priklausė An
glijai. „Suv,~Valstijos pirko. 
Su viskuom atsiėjo apie 2 mi-
lionu dolerių. Norėta jis par-
skridinti į Suv. Valstijas. Čia 
prisiuntė savo vyrus. 

Bet štai kas įvyko. 

PASIRAŠYTA SUTARTIS 
9U AUSTRIJA. 

WASHINGTON, rugp. 26 
- Suv. Valstijos padarė tai-j 

ną. Vakare Skrindant ant kos sutartf ir su Austrija^Su-
ĮHull staiga ištiko nelaimė, tartis jau pasirašyta. 

P . Milošas ir ATorus po to, 
kaip maišų atstovai pareiškė 
Genevoje p. Hymansuį, kad 
mūsų valdžia atsisako toliaus 
derėties su lenkais, nuvyko į 
Brukselį ir žodžiais painfor
muoti p. ITymansą apie mūsų 
valdžios nusistatymą. Kiek 
mums žinoma, lenkų delega
tai turėjo į Brukselį nuvykti 
liepos 25 d. 

P. Milošas ir p. Norus kal
bėjosi su p. Hymansu, kuri. 
buvo labai nepatenkintas mū
sų valdžios atsakymu, kaipo 
visiškai rezoliuciją atmetan
čiu. Įdomų ir keistą dalyką 
pareiškė p. Hymansas del Su 
valkų sutarties, m kurią mes 
reikalaujame pildyti: "Girdi, 
Suvalkų sutartis nepriimtina, 
nes neturi tarptautinės reikš^ 
mės. , , 

Truko tik dar pasakyti, kad 
ji popiergalis, su kuriuo ga
lima elgties kaip tinkama 
Mūsų byla su lenkais bus 
svarstoma Tautų Sąjungos 
plenume, kuris susirinks rug
sėjo 5 dieną. 

WASHINGTON, rugp. 25. 
— Kongresas šiek-tiek siau
rina mokesčius. Tečiaus mo-
kestys visvien augštos taip, 
kad toliau nebus galima pa
kęsti tokio padėjimo. 

Labai didelę dalį sumoka
mų gyventojų mokesčių suė
da algos, išmokamos daugy
bei vyriausybės darbininkų. 
Prieš tas išlaidas taigi pir
miausia šiandie ir atkreipia
ma doma. 

Reikia susipažinti su šitais 
faktais. 1916 metais vyriau
sybės samdomiems darbinin
kams, taigi visokiems kler
kams ir patarnautojams, ku 
rių pilna visuose departamen 
tuose, išmokėjo algomis 450,-
132,157 dolerių. 1920 m. jau 
išmokėta 1,095,628,187 dole
rių. Nežiūrint pakeltų prote
stų ir reikalavimų susiaurint 
vyriausybės išmokamas algas, 
šįmet tos išlaidos dar dau
giau padidėjo. 

Kodėl taip yra, daugelis 
klausia. I r atsako, kad vy
riausybė turi perdaug nu-
samdžiusi darbininkų, ku
riems tenka žymiausioji dalis 
gyventojų sumokėtų mokės-
v • 

cių. 
Šiandie prieš tas išlaidas 

pakeliama kova. Nežinia, 
ar ji duos kokių pasekmių. 

KAIP BUS SU PIENU. 

Vaikiukas eidamas gultų: "Vieta turi but kiekvienam 
daiktui ir kiekvienas daiktas turi turėti vietą. Tai mano 
svarbiausia maksima. 

TAUJĖNAI, Čia taipat 
šauliai turėjo savo iškilmes. 
Iš Ukmergės skyriaus buvo j 
atvykęs instruktorius 4 i r pa
sakė prakalbą, norėdamas la
biau supažindinti visuomenę 
su šauliij uždaviniais, tikslu 
ir tt.^ Pirmiau kalbėjo apie 
tą patį dalyką iš Kauno atvy
kęs kalbėtojas. Todėl Tau 
jenų visuomenė gana užtek
tinai fcpsipažino su šiuo daly
ku ir daugiaus pradėjo rašy-
ties į šaulių organizaciją. Per 
tas iškilmes šauliai buvo pa
sipuošę savo ženklais. Vaka
r e netolimame miške įvyko 
viešas pasilinksminimas su 
šokiais, žaismėmis ir tt. 

Chicagoje pieno kompanijos, 
tos, kurios po namus išvežio

ja pieną, šiandie farmerianu?' 
už pieną moka jau prieškari
nes kainas. Tuotarpu kompa
nijos nuo žmonių posenovei 
plėšia 14c. kvortai. 

Pirm karo buvo 8c. kvor-
Jai. 

Nežinia, kas bus toliau. 

ORAS. — Šiandie nepasto
vus oras} gali but lietaus. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

nainant nemažiau 25,000 dol., 
rugp. 25 buvo tokia pagal Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterl. svarui 3.58 
Prancijos šimtui frankų 7.71 
Ztalijos šimtui lirų 4.25 
Vokiečių šimtui markių 1.20 
Lietuvos šimtui auksinų 1.20 
Lenkijos šimtui mark. .05 

r «•• 
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Prenumerata mokasl iškalno. Lai
k u skaitosi nuo nžsirasymo dienos 
s« nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
•enas adresam Pinigai geriausia sių
sti isperkant trasoje ar exprese "Mo-
n«y Order" arba Įdedant pinigus 1 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 
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LENKU MARKĖS. 
Iki šiolei mes neturėjome 

tikrų žinių apie tikra; lenkę 
finansų padėtį. Lenkų laikraš
čiai daug rašo ir daug aima
nuoja apie savo markių bever
tę. Bet ta pati spauda saugo-
jasi paduoti skaitlinių apie 
lenkų valstybės iždą. 

Šiandie mes sužinome" visą 
padėtį ir be lenkų malonės. 
Finansinė Lenkijos padėtis 
mums didžiai svarbi. Lenkai 
yra aitriausi Lietuvos nepri
klausomybės priešai/Tas mums 
reikia žinoti, kaip tie priešai 
stiprus. 

Sužinome is Cbicagos laik
raščio "Herald-Examiner". A-
pie tai paduoda žinių finansų 
ir ekonomijos žinovas p. llin-
man. 

Šiandie Lenkija turi 14 (ke
turiolika) miliardų ameriko
niškų dol. skolų. Kadangi vie
nas šimtas lenkiškų markių y-
ra vertas nedaugiau 5 centų, 
tai, sveiki, patys galite aps
kaityti, kiek lenkai turi ^p^u 
skaitant jų markėmis. 

Tai ne viskas. Šiandie jie 
apyvartoje turi savo popieri
nių markių 16 miliardų. Ka
dangi tų miliardų trūksta, tad 
nutarta dar daugiau 18 mi
liardų atspauzdinti. 

Ir kas mielas mėnuo Varša-
vos ižde darosi po du miliar
dų markių deficito. To defici
to jie negali nieku kitu pa
dengti, kaip tik naujai spauz-
dintomis markėmis. Taigi jas 
ir spauzdina. Ir kuo daugiau 
spauzdina. tuo labiau lenkiška 
markė netenka vertės. 

Ir kas bus toliau su lenkų 
finansais ? 

Kai-kurie lenkai džiugina 
save Varsa vos seimo nutarimu, 
kad trumpoj ateity lenkai sa-
vo markes užvardinsią auksi 
nais (zloty), lygiai kaip lie
tuviai. Bet tik tuomet tai pa
darysią, kuomet iš kur-nors 
gausią pradžiai nors vieną -
kitą plytą aukso. Tas auksas 
tai busianti jų auksinams at
sarga. Po to, sako jie, vei
kiai jų finansai pasitaisysią. 

Bet kur žmonės dės tuos mi-
liardus poperinių markių! Ar 
valstybės iždas jas išpirks ?Tas 
jiems nerupi. Kad tų miliar
dų poperinių markių nepakeis 
gvarantuotais atsargos auksu 
pinigais, tai faktas. Taigi vai 
stybė ir turės bankrutytl. Vi
si nacionaliai turtai už sko-

*las galės tekti svetimų šalių 
kapitalistams. Iš to ir vergija 
visai lenkų tautai ilgus šimt
mečius. 

Tai lenkų ponų darbų pa 
sėkmės. 

šęset afl*-s£=fite * • » • * — 4 M - I I U I m III I 
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MŪSŲ DIENŲ JAUNIMO PASIUNTINYBE. "NAUJINU" REDAKTORIAUS RLUFPAS. 
(Tąsa).. 

Etiudų ratelių naudos nieks 
negali užginčyti. Pirmoji nau
da kurią pažymi visi, ratelių 
dalyviai, tai protui suteikta 
šviesa, įsitikinimų sustiprini 
nias, H gyvenime pai^audoji 
mas. Yra ir daugiaus. 

1. Apsaugoti jaunimą nuo 
susidėvėjimo, dėlei ko mes 
šiandien vai to jame. Etiudų 
rateliai pratina juos pamylėti 
idėjas, mokslą, kilnius veikalus 

"Jaunuolis kurs svajoja apie 
geresnią ateitį, teisingesnę vi
suomenę, broliškesnę, krikščio
niškesnę tautą, ii* kurs pasirįž-
ta imtis darbo, bendromis pa
jėgomis siekti idealo, tas jau
nuolis netik apsaugotas, bet ir 
ugterėjęs. 

kitų. Juk" tiek yra atvirų klau
simų! Nuorponių skirtumas ne
privalo ardyti draugiškų san
tykių. 

5. Galop, nevienu atveju, E-
tiudų rateliai suartins klasių 
skirtumus. Draugiškas lipomo-
nėmis pasidalinimas, išmintifi- Amerikoje galime kitaip nu 

nariai netutės noro jų lauky-|ka tą ar kit% ratelį. Pavyzdin: 
apologetikos, socialių ar gam
tos mokslų, filozofijos ar lite-
ratnr6s, dramos ar sporto ir 
tt. 

ti. .v*> a 

Galop mūsų etiudai privalo 
trati teoretiniai — praktiški. 
Jeigu Europos veikėjai gali 
šaukti: mes žųvanie, nes pas 
mųs teoretikų perdaug, čia 

gam vedėjui tarpininkaujant, 
neleis moksleiviui pajuokti me! Tečiaus vieną su kitu iš-
darbininką, o darbininkas ne
raus dėlei savo mokslo stokos. 

ETIUDŲ KARAKTERIS. 

Pirmiausiai, jie sulyg savo 
tikslo privalo vesti prie tiesos 
ieškojimo. "Jos jųs ieškoto 
tarp istorijos šešėlių, kad ją 
iškėlus ant revoliucinės mo
kyklos surazgytų meltj. Jai 

2. Etiudų rateliai mokina jųs nusilenkiate, kuomet, tarp 
dirbti, net atsikratyti senobl-, praeities šuntakių, jųs atran-

siskųsti: mes doleriu virsta

mo nusidėvėjimo kurs be, žo
džių turinio nežinojo. Tai vie
nintelė praktinė priemonė, kur 
mes išmokstame naudotis lai-

date garbingus tautos kelius. 
Jai jųs norite tarnauti, norė
dami teisingą nuomonę įgyti 
apie' tam tikros epokos žmo-

kraščiais, knygomis, mokslo į- nes ar raštus... Jai ypatingai 
taisais, mokslo metodais pasi
naudojant išmintingo ir paty
rusio draugo vadovavimu, 

norite palikti ištikimi, kuo
met, nagrinėdami rimtus tikė
jimo klausimus, jųs drąsiai 

mintingai jungdami, mes pa
gaminsime rinitų inteligentin
gų visuomenės veikėjų. Teori
ja turi eiti 4 praktikos pa
grindus, ją legaivina. 

Reikia taipat stengtis kad 
įgytos idėjos gyvai užgautų 
narius. Tik tokia kaina, mūsų 
etiudai paliks soeialio atgimi
mo elementai, o ne barškan
čių žodžių akademija. 

Etiudų ratelis neprivalo 
perdaug rūpintis programos 
nustatymu. Tuomet turėsime 
daugiausiai, pasisekimo,, kada 
gvildenami klausimai bus die
nos atnešti. (Kalbant ypatin
gai apie apologetikos, socialių 
mokslų ratelius). 

sekdami įdėjų sąryšį, protavi-j pasisakote einą .prieš klaidą, 
nio būdą, duodami sau atskaitą J nukreipdami akis nuo pagum 
iš klausinio painumo. 

o. Jis mokina jaunimą, taip 
nepratusius taisyklingai savo 
sakinius išreikšti, jausmų ir 

dos ir darydami visiško nuO-

tarimams. 
Istorinė tiesa, Jiteratinė tie-

minčių sumegzti, vengiant sa, filosofinė tiesa, visa re-
tuščių žodžių grojimo. Taigi 
Etiudų rateliai mums prirengs 
populerius kalbėtojus. Čia ra
sime praktiškus kursus kaip 
reikia gerai mąstyti ir gerai 
kalbėti. 

miasi katalikiška tiesa, kuri 
apima kitas, kuri joms yra 
regula ir pagrindas, ir kurios 
nepalyginama šviesa skleisda
mos. į kitus mokslus, meną, li
teratūrą suspindėjusi nublu
kina visas naujos gadynės pa

sako de 

Darbo metodai. 

RATELIO SUMTIS. 
— — 

ĖB.—; Jo pasirinkimas 
pareina nuo tos mokslo šakos 

Jie gali būti begalo įvai
rus; žymia dalimi jų pasirin
kimas pareina nuo narių sąs
tato ir nuo svarstomojo daly
ko. 

Kartais galima tiesiogini 
mokymą vartoti, kaip kad pro
fesorius pamokos metu, lei
džiant klausytojams daryti 
paklausimus, priekaištus. 

Tai vėl aiškinamas ir ko 
mentuojamas skaitymas, ai
tai vedėjo, ar iš kalno nuskirto 
nario. 

Parinkti aktualį klausimą 
religinės ar socialės srities 
apie kurį spauda nevienodai 
atsiliepia. 

Beto tokis nagrinėjimas 
pratina prie inteligentiško 
skaitymo ir svarstymo, saugo
ja nuo formulų vergijos, labai 
moksliškų kartais, bet kurios 
nieko rimta savyje nętalpina. 

. Labiaus prasilavinusių tar
pe rengti paskaitas, mokyti 

lankumo aktą Bažnyčios ap- kurią pasirenka nariai. Vedė 
jo rolė reikalauja beribio pa 
si šventimo. Juo viskas remiasi. 

Arg i Etiudų rateliai nega
li mums daugiaus suteikti ne-'ganizmo žymes", 
gu Vokietijos ."'Windthors |Mum 
bunde" jaunų vyrukų grupė Mūsų etiudai privalo buti 
kiekvieną savaitę iškalbos la- progresyvus, tai yra pritaikin 
vindama t Jų nauda tokia, kad 
vokiečių katalikų kongresas 
Kelne priėmė šią rezoliuciją: 
" 50-as vokiečių katalikų kon
gresas mato "Windthorsbun-
de" geriausią priemonę kovo
je su religiniu ir politiniu ka
talikiškos jaunuomenės indi
ferentizmu". 

4. Lygiai naudinga kad jau 

t i narių išsilavinimui. Taigi 
neišmintinga butų, rately ku
rio nariai išimtinai darbinin 
kai, taikinti'moksleivių pro
gramą. Besirenkant klausiniu* 
reikia prisilaikyti laipsniavi 

Jis yra ratelio siela. 
Jo pareiga, beabejo, lanky

tis į susirinkimus, vadovauti 
diskusijoms," jas užbaigti ar
ba pratęsti, nušviesti silpnai 
ginamą dalyką, labai taktin
gai visus derinti. 

Jis visnofriet -turi atsiminti 
kad ratefts yra asmeninio fot-
mav. darbas. Vadovaudamas 
jų darbams, privalo palikti na
riams daug inieiativos. Lais
vai ginčijamuose klausiniuose, 
kiekvienas tepasirenka sau pa
tinkamą nuomonę. 

Nariai. — Nariai mokslei
vių tarpe esti tie patys moki-

Tąsą. 
Pagalios, ne P, Grigaičio 

reikalas, kaip ir su kokiais ad 
vokatais aš vedu bylą. Geriaus 
jis padarys, jei pasirūpins, 
kaip išbristi iš tos balos, ku
rioje jis ir jo sėbrai įpuolė. Ir 
tegul jis "Naujienų" ,skaity
tojams nemeluoja, kad aš at-
stačiau advokatą Northup'ą. 
Jisai mano advokatu buvo 
pirma ir šiandie dar yra. Dėlei 
pačids bylos turiu pasakyti 
tiek: niekada aš nesigyriau, 
kad sufaituosiu "Naujienas". 
Juk tai butų nesąmonė: milži
nišką didžiuma "Naujienų" 
bendrovės šerini nkų yra griež
tai nusistatę prieš P. Grigaitį 
ir jo sėbrus. Tegul jis atsime
na du neoficioliniu šerini nku 
susirinkimu ir patį "Naujie
nų" pikniką. 

Piknike P. Grigaitis gavo 
nušvilpti nuo pagrindų! Įsi
vaizdinkite, į tą pikniką juk 
susirinko visi "Naujienų" rė
mėjai ir šėrininkai, ir jie P. 
Grigaitį nušvilpė. Tai kas da
bar yra ta "Naujienų" (ben
drovė: P. Grigaitis su menku
čiu savo sėbrų būreliu ar tie 
šimtai žmonių, kurie eina prieš 

pačius narius kompozicijos, te- juos! Tiktai dėlto, kad jis ir 

naudoti pašnekesį vedėjui o 
rie^tuojant.i-JCfansiiaai i seka 
nuo vieno .prie kito, gyvi ir 
aiškus. Ką jie skaitė, girdėjo, 
konstatavo šią savaitę! Ar 
lieturėjo ghicų, priekaištų ? 
Kaip atsakė! Ir vedėjas pa
sistengs kitų atsakymus pa
pildyti, preizuoti. 

Lygiai labai gera bus jauni
mai kurie norėdami papildy- mą pratinti prie refleksijos ir 

mo. Prieš svarstant didžiąsias ti savo žinias susiburia į ra- fobservacijos. Sunku įsivaizdin-

sistengia patys protinį darbą 
dirbti. 

Nemaž naudos bus anali 
zuojant laikraščių straipsnius, 
brošiūras, knygas. Tas lavi-
nys reikalauja mažiaus inte-
lektualio prisirengimo, bet 
naudingas duodant sau ,als-
kaitą^iš skaitomo daryto

jo sėbrai žino, jogei šėrininkų 
susirinkime jie turės pralai
mėti, jie suskubo prašyti "ko-
mišinų" ir pirkinėti senuosius 
šėrus. Reiškia, jie bijo žmonių. 
O jų bijoti gali tik tas, kurio 
sąžinė yra negryna. Ir tiktai 

kad tie raštai butų išspauzdin**w 

ti "Naujienose". Bet P. Gri
gaitis dėti juos į dienraštį 
atsisakė. Maža ir to. 

Kada septynių direktorių 
pareiškimas buvo išspauzdiri-
tas kituose laikraščiuose, tai 
Grigaitis ėmė kelti triukšmą." 
Girdi, jam buvo įteiktas visai 
kitoks raštas: daug trumpes—• 
nis ir nešvaresnis. Jisai tuo- *' 
met melavo. Jokio kito rašto 
jam nebuvome įteikę, kaip tik 
tą, kuris buvo išspauzdintas" 
"Laisvėjer( ir "Vilny". ::."-

Meluoja P. Grigaitis ir šian
die. Ir tais melais jis nori su
klaidinti ir šėrininkus ir pa
čius ' Naujienų" skaitytojus. 
Bet tai begėdingiausias bluf-
f 'as. Toks, kokį tik kada nors 
yra sugalvojęs Amerikos lie
tuvių laikraščio redaktorius. _* 
Laikraštininkų profesijai toks-
žmogus garbės nedaro. Jisai 
netik savo redaguojamąjį lai
kraštį pavertė į mazgotę, bet 
kartu su savo sėbrais buvo * 
nulindęs į teismą, kur padavė .. , 
melagingą skundą, tokį, bū
tent, kad aš rengiuosi važiuoti 
į bolševikų Rusiją ir stoti į 
Raudonąją Armiją. Mane šios; : 
šalies pilietį ir tos pačios parr...,-
tijos, kuriai jis (Grigaitis) pri
klauso, jis skundė valdžiai, 
kad tuo savo tikslą atsiekti— 
pasigrobti "Naujienų" Ben
drovę. 

Tais savo purvinaįs darbais <• 
Grigaitis tečiaus nieko neatsie-,^ 

toks žmogus, kurio sąžinė yra.fcė. Neatsieks ir dabar. Jo varC 
•negryna, gafi šmeižti1 kitus.! nėjamos intrygos kartą turės -

Vėl] neprošalį kartais pa- J u k P- Grigaitis puikiai žino,! pasibaigti. Bendrovė nuo tų in-
~_-JLIT w w . i u:^- ,. kad mums vietoS "Nauiieiio-'*ri*<r»T,+,i oto,*™™ u« î:« kad mums vietok "Naujieno- įtrigantų atsigins 

se" nėra. i i ,*, ...teisme. 
,t. Pirma, negu aš kreipiausi į 
kitus laikraščius, aš norėjau, 

-
kadir 

"N-nų" B-vės bord-direkt. 
Kaz. Jamontas. 
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NEDARBO KLAirSIMU. 

socialės problemas, reikia įgy
ti elementarių politinės eko 
nomijos žinįų. Jeigu čia bu* rėti kelis etiudų ratelius. Kiek-

telius. Viena ir ta pati kuopa, i\ kiek išradimų galima pas-
sakysime Giedriuinkų, gali tu- tebėti net paprasčiausiuose, 

Tokia pat rezoliucija ia*. 
duota ir senatui senatoriaus 

Kongreso atstovas King iš Ladd. 
Illinois valstijos indavė kon- Į Apskaitoma, jog nedarbas . 
gresui rezoliuciją. Reikalau ,Suv. Valstijoms kasdien duo-
ja kuoveikiau iš abiejų kon- da apie 66 milionus dol nuos-,... 
greso rūmų sudaryti komisi
ją ir jai pavesti ištirti nedar 
bo priežastis Suv. Valstijose 

kasdien matomose dalykuos/?, i ir rasti priemonių, kaip tą 
nimas įpranta gerbti nuomonę klaidų, net ir geriausios valios vienas sulyg skonies pasiren- ' 
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(Bus daugiau) nedarbą panaikinti. 

tolių. 

Kas motinos nemyli-tas y r a -
išgama. Lietuva yra mūsų mo-* 
tina. Išpirkime jai laisvę. 

LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESAS. 
orgam-Siamlien subruzdo 

zuotis viso pasaulio katalikai. 
Organizuojasi ir Lietuvos ka
talikai, kad savo tautai už
tikrinus skaistesnę ateitį. A-
nierikos lietuviai katalikai tik 
keli metai atgal tepradėjo 
kreipti daugiau domesio į. su-
siorganizavimo svarbą. Gal 
but dėlto ir turėjo progos į 
lietuvių tarpą įsigyventi žmo 
nės, kurie veda karštą agita
ciją prieš tikėjimą ir tėvynę 
Lietuvą. Už tai ne juokais tu
rime susirūpinti su tuo, kaip 
sėkmingiau atrėmus tėvynės 
ir tikėjimo priešų užsipul
dinėjimus. Tam tikslui reikia 
susiorganizuoti, kad sudarius 

Nėra geresnio -Ženklo tautos 
doros puolimo kaip stokavi-
mas geisti gero savo kraštui. 

ponai įstatymais ver
čia savo chlopus pirkti lenkiš
kus bonus. Niekas mus never
čia to daryti. Pirkime Lietu
vos bonus#is savo vapos. 

tokią jėgą, kurios jokia *aly-.[kongresas tuo jis vaisingesnis 
bė negalėtų pergalėti. 

T. . v. _ L, .. . . . t . kad prie kongreso pasisekimo 
Ik, sirf tik betariu kata- ^ H Ueioygs ^ fc m 

likai tedavė rimtą paramą 
Lietuvos Respublikai. Jie dau
giausia Paskolos išpirko/ dau- t r __ 

. , A.. . ' , gimnazijos mokytojas M. Ban
giausia aukų sudėjo ir dau- * J 

kalnai darbų^ kurių nenuveik
sime būdami pakrikę. Dabar 
mūsų obalsis turi buti: susior
ganizuoti ir dirbti. Turi ne
likti nė vienos lietuvių para
pijos bei kolionijos, kurioj ne
si rastų Federacijos skyriaus. 

Šių metų Federacijos kon
greso begalo didelis progra-
mas. Yra tokių khnisimų, ku
riuos sėkmingai išrištis ir gy
veni man įkūnijus, ir Lietuvai 
ir katalikų visuomenei butų 
daug padaryta. Svarbu, kad 
visi Federacijos skyriai, visos 
organizacijų ktiopos it drau
gijos, priderančios prie Fede
racijos, prisiųstų savo atsto
vus. Kuo skaitlingesnis bus 

4) Komisijos: 
a) Rezoliucijai 
b) Presos: if pasveikinimų, 
c) Mandatų, prašymų, etc. 
5) Sveikinimai: 
a) Šv. Tėvo,' 
b) Lietuvos ftettno ęte. 
C) Presadento Hardiugo, 
6) Referatas: Lietuvos poli

tinė padėtis. 
7) Pasveikinimų skaitymas. 
8) Vardošaukis; Vakiylios 

raportai. 
9) BeferataS: "Naturalizlci-

ja ii 
, ' } . 

bus nutarimais. Nėra abejonės, 

čiai: kun.. Bronislovas *ftumša 
ir Steigiamojo Seimo nary?, 

giausia viešuose tautos reika
luose pasidarbavo. Tai pada
rėme negeriausia susiorgani
zavę. Dar daugiau nuveiksi
me, jei stipriai susiorganizuo
sime j A. L. B. K. Fedėraeiją. 
Lietuva dar daug ko iš mūsų 
laukia. Jos širdis — Vilnius 
dar neprietelių rankose te
bėra, Klaipėdos kraštą irgi 
svetimi tebevaldo. Todėl, mu-
<ų priešakyje stovi didžiausi Į d) Tvarkdario 

donas. * 
Kongreso Dienotvarkė 

A. L. R. K. Federacijos Cen
tro Valdyba yra padavusi m 
karną Kongresui dienotvarkę 

1) Kongreso atidarymas* 
2) Atstovų priėmimas. 

~ 3) Prezidiumo rinkimas: 
a) Pirmininko, 
b) Pavaduotojo 
c) 2 sekretorius, 

10) Referatas: "Skautai''. 
11) Beferatas: "Katalikų su 

suorganizavimas ". 
13) liauji rnešimai. 
13) Išklausymas kitų orga: 

nizacijų seimų raportų. 
14) Katalikų universiteto ir 

Am. LiettJVių Kolegijos reika
lai. 

15) Katalikų Spaudos Sa
vaite. 

16) Skyrių raportai. 
17) Federacijos Bitfdžetas. 

.18) Valdybos rinkimas, 
19) Nuskyrimas vietos ki

tam Kongresui ir kiti dalykai. 
Be Federacijos, dar šios or

ganizacijos falkys, savo sei
mus: L. D. S.̂  Tautos Fondas, 
L# K. &. Rėmėjų ^Draugija, 
Kunigų Vienybė, Katalikų 
laikraštininkai, Blaivininkų 
Sąjunga, Vargonininkų Są
junga, "Motinėlė", berods it 
Spaudos Draugija sykiu sei
muos* 

Kongreso pradžia. 

Kongresas prasidės rugpjū
čio 30 d. Karalienės Aniuolų 
par. Bažnyčioje, prie South 
4-th ir Roebling gatvių, su 
iškilmingomis šv. Mišiomis. 
Kun. S. Remeika, tos para
pijos klebonas, kurioj įvyksta 
kongresas, deda visas pastan
gas, kad bažnytinės apeigos 
butų kuoiškilmingiausios. Mi
šios prasidės 10 vai. ryte. 

Kongreso Pramogos. 
Iš priežasties Katalikų Kon

greso, Brooklyno lietuvių vi
suomenė turės keletą tokių 
pramogų, kokių šioj apylinkėj 
nėra buvę. 

Jau visiems yra žinoma, kad 
rugpjūčio 30 d., Nevv Plaza 
Hali, L. D. S. 12 kp.. rengia 
prakalbas. Kalbės žymus vy
rai, dar šioj apylinkėj nekal
bėję. Svarbu, kad visi iš tos 
nepaprastos ir retos progos 
pasinaudotų. 

Rugpjūčio -31 d. irgi toj pa
čioj salėj Moterų Sąjungos 24 
ir 29 kuopos rengia nepaprastą 
vakarienę. Mūsų moterys vi
suomet moka gražiai pramo
gas surengti, bet šį sykį, su-
jungtom jėgom, pralenks visas 
kitas pramogas, kokias jos yra 
surengę. * 

ftngsejo 1 d. MeCaddin ša 
lėį įvyksta koncertas, kuriame 
dalyvaus netik šios apylinkės 
žymiausios pajėgos, bet ir iš 

pp. M. ir J. Čižauskai, iš 
Cpringfieki, III. komp. A. Alek 
sis ir kiti. Taipgi dalyvaus 
žymiausi Amerikos lietuvių 
vargonininkai, kurie laikys 
savo seimą sykiu su Fed. 
Kongresu. Dainuos du .su
jungti geriausi šios apylinkės 
ehorai, p. J. Jankui vadovau
jant. Žodžiu, koncerte bus dai-
tių — solo, duetų, kvartetų, 
choras, smuiką ir piano solo 
ir t. L. Kas į šį koncertą neat
silankys, tikrai, gailėsis. 

Kur sustoti. 

L M 

Kadangi arti tos vietos, kur 
Federacijos Kongresas įvyks, 
nėra viešbučių, todėl delega
tai turės sustoti Nevv Yorko 
viešbučiuose. Patogiausia bus 
sustoti Navarre Hotel, prie 38 
gatvės ir 7-th Ave., Nevv Yor-
ke. Šis viešbutis yra pigesnis. 
Kas norės brangesnio, galės 
sustoti McAlpin Hotel, prie 7„7 T ~Z ^1 
<M ;„ X A - ~ ^ ^ „ vr 4r ,, [ tuo vardu, kuris veža 

Williamburg Bridge. 
34 ir Broadvvay, New Yorke, 
arba kur kitur. Yra stengia-
mosi, ant kiek bus galima, pa
rūpinti vietų pas lietuvių šei
mynas. Tam reikalui yra iš
rinkta komisija, kuri ir rūpi
nasi surasti kuodaugiausia 
šeimynų, ienrios galėtų priimti zos. 
atstovus nakvynėn. 

Bridge (antra stotis nuo G. 
C ) ; ten reikia išlipti ir pa
klausti, kur gauti "Broadvvay 
Brooklyn train", kuriuo va~~ 
žinoti iki Marey Ave., pirmo-^-
ji stotis; pervažiavus tiltą — 
Bažnyčia prie tilto. 

2) Nuo Pennsylvania stoties 
reikia paeiti vieną bloką į ry
tus iki Broadway ir 32-nd Št 
ten paimti Subvvay ir važiuoti 
iki Canal ir Broadway; ten 
išlipus persėsti į Brooklyn 
Broadwa> tfatikinį, kuriuo 
važiuoti iki Marcy Ave. stoties. 

3) Nuo Jersey Central B. 
and O., Erie A. R., persikė
lus per upę, reikia paeiti į ry
tus iki Broadvvay ir Post Of
fice, ten vpaimti Post Office 
karą į Brooklyną, via \Vil-
liamsburg Bridge, kuris atves 
prie Bažnyčios. 

4.) Nuo Lehigh Valley, imti 
Desbrosses St. Ferry ir karą 

per 

Kaip važiuoti. 

1) Delegatai atvykę į Grand 
Centrai stotį, imkite Subvvay 
(požeminis traukinys) ^down-

5) Nuo D. L. and W. imti 
Barclay St. Ferry toliau, kaip 
No. 3. 

6) Visi klauskite Williams-
burg Bridge, nes Bažnyčia ir 
salė randas prie pat tilto pla-

Kur rašyti. 

kitur, k. t. iš Baltimore, Md.|towu espresą" iki Brooklyn Y. 

Kongresui laiškus ir pasvei
kinimus siųskite šiuo adresu: 
A. L. R. € . Federation, 222 
So. 9-th Street, Brooklyn, N. 
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S0CIALIS 

Socialistai 
dorą, negu vi 
visai pasauli 
nedora ir bia 
tams yra na 
daiktu. 

To įrodym 
žvelgti į R 
bolševikus. R 
jams jie su 
čiamą viduri 
ją. Panaikino 
vietoje to į v 
mą laisvąją 
gyventojams 
nors viešąsias 

Žodžiu tar 
•bolševikai iš 
daryti viešą 
įstaigą. 

Ar jiems 
pilnai tikslas 
klausimas. Be 
jasi už prositi 
ku. 

Nesenai ta 
vfkų valdžia 
vįeną ntują į. 
pėjimu vai 
čiomš moteri 
motinystės vi 
visoms motin 
spręsti, ar j 
matyti dienos 
čiuose turi b 
išmesti kaipo 
kan. 

Tuo tikslu 
manė visur į 
ligonines. Į t 
čios moterys 
imamos. Tena 

J' dytojai galės 
' kalingas ope 

Socialistų b 
sakos susiveli 
kreto" paske1 

todel,kad laba 
ir reikalingų 
kių. 

Tą jspėjim 
tivuoja tuo, j 
mažai yra pi 
Nemaža taip 
kūdikius bea 
paaugusius v 
vienas skurdą 

"Rusijos 
vajstiečių va 
bolševikai, "n 
zujimais prie 
džia užima to 

KAIRYS 

Socializmas 
Sistema — N 
— Kapitalizm 
reikalingas Ai 
chitektų Nesu. 

Socialistas. 
perdaug mus 
absoliutiškai 
ties del ko m 
rėtum priside 
liu. Sociali 
ma tokia puik 
m, kad mes 
didžiuotis iš 
principo, ir iš 
alų. 

Katalikas. 
lai, bet kodėl, 
jųs socialistai 
virai į mūsų 
del jųs sakot 
mas yra tai 
vybė, jog tai 
formos kaip k 
landų darbo 
jimas vaikų 
sakote, jog s 
apsaugojimas 
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Socialistai kitaip supranta 
dorą, negu visas pasaulis. Kas 
visai pasaulio žmonijai yra 
nedora ir biauru, tas socialis
tams yra naudingu ir gražiu 
daiktu. 

To įrodymui reikia tik pa
žvelgti į Rusijos socialistus 
bolševikus. Rusijos gyvento
jams jie sugrąžino nepaken
čiamą vidurinių amžių vergi
ją. Panaikino jie moterystę ii 
vietoje to įvedė savo gerbia
mą laisvąją meilę. Uždraudė 
gyventojams turėti kokias — 
nors viešąsias pamaldas. 

Žodžiu tariant, socialistai 
bolševikai iš Rusijos nori pa
daryti viešąją prostitucijos 
įstaigą. 

Ar jiems pavyks atsiekti 
pilnai tikslas, tai jau kitas 
klausimas. Bet kad jie darbuo
jasi už prositituciją, gana aiš
ku. 

Nesenai ta socialistų bolše-
vrkų valdžia paskelbė dar 
vieną n&ują įspėjimą. Tuo įs
pėjimu valdžia leidžia nėš
čioms moterims naikinti savo 
motinystės vaisius. Pripažįsta 
visoms motinoms pilną teisę 
spręsti, ar jų kūdikiai turi 
matyti dienos šviesą, ar yš-
čiuose turi but nunuodinti ir 
išmesti kaipo koks mėšlas lau
kan. 

Tuo tikslu ta valdžia su
manė visur įsteigti speciales 
ligonines. Į tas ligonines nėš
čios moterys veltui bus pri
imamos. Tenai specialistai gy-

J^dy to ja i galės daryti joms rei
kalingas operacijas. 

Socialistų bolševikų valdžia 
sakos susivėlinusi su to " de
kreto ' ' paskelbimu. Tai buvę 
todel,kad labai trukę gydytojų 
ir reikalingų operacijoms įran
kių. 

Tą įspėjimą bolševikai mo-
tivuoja tuo, jog Rusijoje per-
mažai yra pieno kūdikiams. 
Nemaža taipat sunkenybių 
kūdikius beauginant. Paskui 
paaugusius vaikus laukia tik 
vienas skurdas. 

"Rusijos darbininkų ir 
vajstiečių valdžia", šaukia 
bolševikai, "negali remtis bur-
žujiniais prietarais. Ta val
džia užima tokią socialę pozi-

SOCIAUSTAI IR DORA. Iciją, kuri būtinai reikalauja, 
Idant visos motinos pačios 
spręstų apie savo vaisius". 

Tokių dalykų pasaulis dar 
negirdėjo kad pati valdžia 
sankcijuotų tas baisias žmog
žudystes ir biaurią prostituci
ją. 

Bet štai taip elgiasi socia
listai bolševikai. Tokia jų do
ra. 

DARBININKAMS ATLYGIN
TI ĮSTATYMAS NEW YOR-

KO VALSTIJOJ. 

Darbninkams atlyginimo į-
statymas New Yorko valsti
joje išleistas 1913 m. Nuo to 
laiko iki šiolei įstatymas kelis 
kartus jau pataisytas ir pa
pildytas. Tas įstatymas yra 
priverstinas kiekvienam sam
dytojui (darbdaviui), kuris 
užlaiko nors keturis darbinin
kus. Įstatymas nepaliečia ra
kių darbininkų ir namų tar
nų. 

Atlyginimas išmokamas už 
sužeidimus darbe arba gautas 
ligas darbavietėse, kuomet 
darbininkas netinkamas dar
bui ilgiau dviejų savaičių. At
lyginimas taipat mokamas ir 
už mirtį darbo laiku. Tečiau 
už sužeidimus arba mirtį ne
mokama atlyginimas, jei toms 
nelaimėms kartais yra kaltas 
pats darbininkas. 

Įstatyme pažymėta, kad po 
sužeidimo per dvi savaiti se
ka sužeistojo išmėginimas. 
Po dviejų, savaičių jau moka
mas atlyginimas. Bet jei 
darbininkas nebūtų tinkamas 
dirbti per 49 dienas nuo su
žeidimo, tuomet atlyginimas 
išmokamas ir už dvi pirmą
sias savaites. 

Sužeistas darbininkas 30 
dienų laiku apie sužeidime su 
visais reikalingais faktais tu
ri pranešti rastu komisijai Ir 
pačiam samdytojui. Sužeis
tam darbininkui skiriamas 
veltui gydytojas. Gydytoją 
parenka pats samdytojas. Je i 
sužeistas nori turėti nuosavą 
gydytoją, tai jį pats ir apmo
ka. 

Mirties atstikime išmoka
ma 100 dolerių laidotuvėms. 
Našlei be vaikų, kuri negali 

pasidaryti gyvenimo, moka-1 
raa 30 nuošimčių velionės už
darbio. Tas atlyginimas mo
kamas ligi gyvos galvos ar
ba ligi išnaujo susituoksiant. 

Likusiems vaikams ligi 18 
metų amžiaus mokama 10 
nuošimčių kiekvienam iš ve
lionės uždarbio, gi našlai
čiams — 15 nuošimčių. Ly
giai atlyginimas mokamas ve-
lionies tėvams, jauniems bro
liams i r seserims, jei tie ne-, 
gali patys pasidaryti gyveni
mo. Vaikams, broliams ir 
seserims atlyginimo mokė j i-
jimas sulaikomas tiems suka
kus 18 metų amžiaus. 

Atlyginimo įstatymas yra 
lygus kaip piliečiams, taip 
nepiliečiams darbininkams. 
J i s paliečia lygiai vyrus dar
bininkus ir moteris darbinin-
kes. 

t : rita • t ' i ' i iin . i, 

6 MILIONAI DARBININKŲ 
NETURI DARBO. 

. 

IŠIMTINAI VALSTIJŲ 
REIKALAI. 

• 

Nesenai S. Valstijų kong
resas išleido įstatymą, kuriuo 
mi patvarkomas visoj šaly 
vaikų darbas. 

Vivian . Spinning audeklų 
dirbtuvių kompanija, Cherry-
vale, N. C , peržengė tą įsta-
tvmą. 

•m 

Kad taip, tad federalių 
mokesčių kolektorius nuspren 
dė iš kompanijos sukolektuo-
ti 10 nuoš. mokesčių iš pelno, 
kokį kompanija gauna iš vai
kų darbo. 

Kompanija atsisakė mokė
ti ir visas reikalas pakliuvo 
federalin teisman mieste 
Greensboro, N. C. 

Teisėjas Boyd pripažino, 
jog tas federalis vaikų darbo 
įstatymas yra priešingas ša-
lies konstitucijai Nes tuo 
įstatymu norima uzurpuoti 
atskiriu valstijų teises. 

Vaikų darbo klausimą riša 
kiekviena valstija skirtingai 
ir taip, kaip kuriai yra pa
rankiau ir kaip patinka. To
dėl federalis įstatymas tam 
tikslui visai nereikalingas. 

Pirm keleto metų beveik 
tokį pat vaikų darbo įstaty
mą kongresas buvo išleidęs. 
Tas pat teisėjas Boyd tą įs
tatymą pripažino nekonstitu-
cijiniu. Paskui vyriausias ša
lies teismas teisėjo Boyd pri
pažinimą parėmė. 

Taigi, kiekviena valstija 
kaip nofi, taip tvarko vaikų 
darbą. Gi tvarkymas baisiai 
nesveikas. 

Suv. Valstijų senatas pirm 
kelių savaičių priėmė rezo
liuciją. Reikalavo, kad Dar
bo departamentas senatui pri 
statytų žinių apie nedarbą. 

Šiomis dienomis tai pada
rė Darbo sekretorius Davis. 
J is pranešė, kad šiandie Suv. 
Valstijose yra be darbo 5,-
700,000 darbininkų. Tai-gi 
art i 6 milionai. 

Iš to skaičiaus 203,000 dar-
.bininkų išpuola Illinois vals-
' tijai. 

Visos industrijos paliestos 
didelio nedarbo. Didžiai pa
liestos ir anglių kasyklos. 

Senatas išklausė to prane
šimo apie didelį nedarbą ir 
tuomi viskas pasibaigė. Gi 
rezoliucijos autorius, senato
rius McCormick, pareiškė, 
jog nedarbas progresuoja ir 
nėra priemonių jį sulaikyti. 
J is sako, ateinančią žiemą 
nedarbas turės pakilti iki 
aukščiausio laipsnio, kaip tai 
butą 1914 metais. Tais me
tais nedarbą čia panaikino 
pakilęs karas Europoje. Šian
die nėra kam panaikinti ne
darbo. 

Senatorius McCormick sa
ve ir kitus ramina tuo, kad, 
girdi, kitose šalyse su nedarbu 
esą kur-kas blogiau. Sako, 
visą pasaulį pagavusi ekono
minė depresija. 

Toks suraminimas gal ge
ras tiems, kurie karo metu į-
gijo didelius turtus. Bet įm 
nieko neduoda ir nežada mi-
lionams vargdieniu, kurie ne
turi kuo maitinti savo šeimy
nų. 

Amerikos kapitalistai bai
gia vežti iš Europos Ameri
kon paskutinį aukso išteklių. 
Europos pinigai, neparemti 
aukso ištekliumi ' (atsarga), 
puola žemyn, netenka norma
lės "vertės. Su tais pigiais 
pinigais Europa negali nieko 
sau reikalingo įsigyti Ameri
koje. Tuo tarpu jai daug ko 
reikalinga. Del to nedarbas 

Amerikoje. 
Tai viena svarbesniųjų 

priežasčių, kodėl čia siaučia 
nedafbas. 

NETURI DARBO. 

"VVest Virginia valstijoje 
daugiau 3,000 anglių kasyklų 
darbininkų vis dar neturi dar
bo. 

Iš pavasario tie darbinin
kai pakėlė streiką del nepa
kenčiamų darbo sąlygų. Ka
syklų kompanijos tad "paskel
bė lokautą ir uždarė kasyklas. 

Darbininkai su šeimynomis 
išmesti iš kompanijos namų 
apsigyeno laukuose. I r šian
die taip vargsta. To negana. 
Kompanija retkarčiais prieš 
juos užsiundo mušeikas ii* 
galvažudžius. 

Tečiau jis pelnė kur-kas 
puikiau, kuomet teismas jį nu
baudė 6 mėnesiais sunkiųjų 
darbų ir 50 dol. bausme. 

GELEŽIES DIRBTUVES 
DIRBA PILNOJ ĮTALPOJ. 

Birmingham, Ala. — The 
National Cast Iron Pipe Co. 
dabar dirba pilnoj įtalooj ir 
vis gauna naujų užsakymų. 

DARBININKŲ STOKA. 

RENGIASI P R I E BAL
SAVIMŲ. 

Cmtral Falls, R. I. — Pen-
nsylvania Textile Co., šilko iš
dirby s tėję, tedirba tik 950 
staklės. 450 staklės stovi. Ne
gauna patyrusių darbininkų. 

1,000 DARBININKŲ BU-
GRĮŽO DARBAN. 

Whęętwg, W. Va. — Whee-
ling Steel and Iron kompanija 
pradėjo darbą- Benwood dirb
tuvėje rugp. 1 d. Davė darbo 
1,000 darbininkų. 

Svarbus suvažiavimas. 

Omaha, Nebr., turi suva
žiavimą organizacijos Amal-
gamated Meat Cutters and 
Butcher Workers of North 
America. Galvijų skerdyklų 
kompanijos žada neužilgo ma
žinti darbininkams užmokė s-
nį, kuomet pasibaigs privers
tinos arbitracijos laikas. Tai
gi darbininkų atstovai taria
si, kas reikės veikti. 

3,000 SUGRĮŽO DIRBTI. 

Penkios didelės Suv. Vals
tijų geležinkeliečių organiza
cijos (brolijos( rengiasi bal
suoti streiko klausime. Tam 
tikslui organizacijų Valdybos 
gamina balsavimų lakštus. 

Pereitą mėnesį geležinkelių 
darbo 4aryba susiaurino už-
mokesnį visiems geležinkelie
čiams. Kadangi pasitarimai 
nedavė geistinų pasekmių, no 
rimą pakelti generalį streiką. 

STREIKUOJA TELEG
RAFŲ OPERATORIAI. 

— 

Sustreikavo telegrafų ope
ratoriai firmos James E. Be-
nnett & Co., kuri savo ofisus 
turi Chicago, St. Louis-, Kan-
sas City, Oklahoma City ir 
kitur. Firma nesutiko pasira
šyti naują sutarimą, kurs pa
liečia užmokesnį ir darbo są
lygas. 

McKeesport, Pa. — Tris
dešimts šešios McKeesport 
Tinplate Co. dirbtuvės pradė
jo dirbti priimdamos darban 
3,000 darbininkų. 

SIŪLŲ DIBTUVĖS 
DIDINAMOS. 

Pawtuckett i į Į. — Viena 
iš didžiausių siūlų dirbtuvių 
žymiai padidins skaičių darbi
ninkų kaip tik užbaigs dalei to 
įrengimus. Dabartinė dirbtu
vė pilnai dirba. 

VILNŲ IŠDIRRYSTES 
ATSIDAIRO. 

Southbridge, Mass. — Ha-
milton Wolen Co. išnaujo ati
darė savo dirbtuves priimda
ma pilną skaičių, 1,300 darbi
ninkų. Dirbtuvės nedirbo per 
kelias savaites. 

Kova prieš uniją, 
The Raihvay Service Co., 

Marion Ohio, kuri čia tomis 
dienomis ėmė operuoti Erie 
geležnikelio darbo įstaigas, 
grąžino darban pirmiau pa-
liuosuotus darbininku^ ir pa
skelbė dirbtuvėse "open 
shop," taigi, unijos nepripa
žinimą. 

Kareiviai prie dirbtuvių. 

Pirm keletos mėnesių Con
corde, North Carolina valsti
joje, audeklų gaminimo dirb
tuvėse sustreikavo darbinin
kai, kuomet sumažinta jiems 
užmokesnis. Dabar dirbtu
vės atidaromos su streiklau
žiais. Pramatomos riaušės. 
Dirbtuves apsaugoti pašauk
ta kariuomenė. 

Darbo suvažiavimas. 

Illinois valstijos Darbo Fe
deracijos suvažiavimas su
šaukiamas į Aurora, 111. Pra
sidės spalių 17 d. Svarbiau
sias klausimas — teisme *in-
junction , , prieš streikuojan
čius darbininkus. 

N. Y. C. GELEŽINKELIS 
ATIDARO DIRBTUVEI. 

GERAI .TOKIEMS. 

Chicagoj areštuotas "VValter 
D. Smith. J i s prigaudinėjo 
nedirbančius žmones. Už pini
gus jis kiekvienam žadėjo ras 
ti darbą. Tuo būdu jis apga
vo daugelį žmonių ir gerai 
pelnė. 

Albany, N. Y. — 600 darbi
ninkų sugrįžo prie darbo New 
York Central geležinkelio 
garvežių dirbtuvėse West Al
bany. Tai pusė normalaus 
skaičiaus darbininkų. Šios 
dirbtuyės buvo uždarytos per 
šešis pastaruosius mėnesius. 

Kas nenori ^pirkti bono — 
tai nori būti lenkų bernu. 

Sulyg sąrašo 1916 m. Suv. 
Valstijose buvo 335,753 indi-
jonai. 

Kalnas Everest, Azijoje, y-
ra augščiausias pasaulyj, tu
ri 29,002 pėdas aukščio. 

Rusijos caras turėdavo pel
no apie 12,000,000 dolerių į 
metus. 

Jeigu bijome skolinti savo 
valstijai, nesisakykime, kad 
laisvę mylime, ar laisvi esami. 

• 
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KAIRYS IR R AULAS DISKUSUOJA SOCIALIZMĄ. 
I I . 

KAS TAI YRA SOCIALIZMAS. 
Socializmas kaipo Taupimo 

Sistema — Naujas Pagrindas 
— Kapitalizmo Vagys — Be
reikalingas Aikvojimas — Ar
chitektų Nesusipratimai. 

Socialistas. — Kairys, tu 
perdaug mus smerki. Nėra 
absoliutiškai jokios priežas
ties del ko mes socialistai tu
rėtum prisidengti aviu kai
liu. Socializmas yra siste
ma tokia puiki ir tokia prakil
ni, kad mes draugai galime 
didžiuotis iš kiekvieno jos 
principo, ir iš jos aukštų ide
alų. 

Katalikas. — Gerai, Rau-
lai, bet kodėl, vardan tiesos, 
jųs socialistai neatsakote at
virai į mūsų klausimus! Ko
dėl jųs sakote, jqg socializ
mas yra tai valdžios nuosa
vybė, jog tai vis socialės re
formos kaip kad aštuonių, va
landų darbo diena, siuntinė
jimas vaikų į mokyklą; jųs 
lafcote, jog socializmas yra 
apsaugojimas draugijos nuo 

nelaimių, pagelba seneliams 
ir daug kitų dalykų, kurie vi
sai nėra socialistiŠki. 

Socialistas. — Nesikarš-
čiuok, Kairys, kam čia tu 
prunkšti. Matau dabar ko 
tamista nori. Tamista nori 
pamatinių principų, kuomi 
socialistai skiriasi nuo kitų. 
Labai gerai. Štai ve : mes 
norime bendros nuosavybės 
produkcijos gaminimo ir dis
tribucijos (padalinimo). 

Katalikas. — Šitas Tamis-
tos pasakymas piešia socia
lizmą vientik kaipo taupini-
mo sistema. Malonėkit paai
škinti savo aptarimą. 

Socialistas. — Kodėl ne. 
Socializmas nori, kad žmonės 
patys rūpintųsi ir pasisavin
tų daigtų išdirbimą ir išdali
nimą. Tai-gi produkcija rei-
škia> kad mes norime visas 
šitas išdirbimo vietas, kurio
se reikalingi daigtai yra pa
daromi, kaip antai : fabrikai, 
malūnai, kasyklos, akmenyk-

los, ūkės, ir t t . ; gi distribu
cija reiškia, kad mes norime 
tokių vietų, kuriose yra išda
linami reikalingi daigtai, kaip 
antai geležinkeliai, kanalai, 
laivai, krautuvės, ir tt. 

Katalikas. — O ką Tamis
ta tikiesi iš tokios tvarkos? 

Socialistas. — Na, išrišant 
visas mūsų socialės proble
mas darbininkas gaus pilnai 
savo dalį; jis gaus savo už
sidirbto turto pilną socialę 
vertę. Sujungtinė Bendrasa-
vybė išnaikys darbo žmonių 
neapsakomas nelaimes ir ken
tėjimus; tai-gi tuomet nebus 
skurdo, jaunieji nebus varo
mi darban, nebus badaujan
čių dėlei mažos užmokesties, 
žodžiu sakant, žlugs visos ne
laimės ir vargai, kurie ' turi 
įpainioję didesnę pusę darbo 
žmonių. 

Katalikas. — O kodėl vis
kas jau taip gerai sektųsi, 
kaip Tamista* manai T 

Socialistas. —, Dėlto, kad 
visos mūsų pramonės turėtų 
visai kitokius pagrindus. Da
bar pramonės neša privatinį 
pelną, o pas mus jos neštų 

pelną bendrai visiems. Ta
mista gali šiek tiek supras
ti, jei palyginsi paprastą dir
btuvę su paštu, koks ten di
delis skirtumas. Paprasta 
dirbtuvė nešte neša pelną ka
pitalistams. O žinoma, kad 
kapitalistai nesnaudžia, jie 
kaip įmanydama rūpinasi su
krauti ko daugiausiai pelno į 
savo kišenių. I r tad jie ma
gina algas darbininkams ir 
didina kainas parduodami sa
vo išdirbinius. J ie lupte lu
pa iš jųs kuomet dirbate i r 
vėl piešte plėšia kuomet per
kate tuos pačius daigtus. Da
bar pažvelkime į paštą kuris 
neša pelno bendrai visiems, 
ir įsitėmykime kaip jis rūpi
nasi žmonių gerbūviu. Vald
žia nesirūpina, kad sukrovus 
ko daugiausiai turto, bet rū
pinasi vien tik kaip pagelbė
jus žmonėms. Pastorių vir
šininkas nesirūpina kaip įma
nydamas, kad pakeltų siunti
nėjimo kainą ar sumažintų 
darbininkams algas, bet prie
šingai, jam rupi kaip tai su
mažinus siuntinėjimo kaina, 
o pakėlus algas darbinin
kams. Gi jam tai pasiseka 

įvykdinti, kadangi nebėra va
gių kapitalistų, kuriems rei
kia išmokėti milijonai dolerių 
ir nebėra bereikalingo aikvo-
jimo turto — kompeticijos, 
kuri išaikvoja privatinei pra-
tenkinami ir darbininkai ir 
visuomenė. 

Katalikas. — Matau didelį 
mones. Tai-gi tuomi yra pa-
skirtumą ta rp socialistų su
tvarkytų pramonių idėjos ir 
to, kaip jos varomos dabar. 
Malonėkit paaiškinti ką tai 
reiškia vagys kapitalistai ir 
bereikalingas aikvojimas? 

Socialistas. — Mes socialis
tai vadiname tuos žmones va
gimis, kurie neužsidirba, ar 
tai rankomis ar protu, tiek 
kiek jie gauna. Jųs turite 
švelnesnį jiems vaodą; jųs 
vadinate juos kapitalistais. 
Mat, čion mūsų Sujungtinė-
je Bendrasavybėje nėra vie
tos tokiems dykaduoniams. 
Mes nepakenčiame tokių va
gysčių, vadinkite jųs jas kaip 
sau norite, dividendais, pro-
fitu, interesu. O dabar .prie 
bereikalingo aikvojimo. Kuo
met Tamista pasiimi namie 

žurnalą ir pamatai tuos šim
tus apgarsinimų, ar kada 
nors klausei pats savęs, kas 
už juos užmoka? Ar Tamis
ta žinai, kad viena tik Pears 
kompanija praleidžia kone 
700,000 dolerių kasmet apsi 
garsinimams? O Postum Ce-
real kompanija praleidžia mi
lijoną dolerių tam pačiam 
tikslui? Šitie du nuotikiai 
duoda tik mažą supratimą 
kiek tai gali būti iš viso pra
leidžiama apgarsinimams. Jei 
Tamista išanalizuosi apgarsi
nimą, busi priverstas prisi
pažinti, kad tai yra bereika
lingas aikvojimas laiko, ener
gijos ir milijonų milijonų 
dolerių. Sujungtinėj Bendra-
savybėj nebus tokio išaikvo-
jimo, kadangi ten bus tik 
vienų viena kompanija, ir tad 
gi nebebus kompeticijos, kuri 
yra vienatinė priežastis del 
ko visi garsinasi. 

Katalikas. — Turiu prisi
pažinti, kad baisus išaikvoji-
mas jungiama su apgarsini
mais. 

Socialistas. — Mat, Kairy, 
da negana to. Yra, dar dau

giau išaikvojimo mūsų daba r v 

tinėje nesutvarkytos produk
cijos sistemoje, kuri yra dar 
baisesnė. Imkime mūsų armi
ją komercijos keleivių, viso
kių agentų agentėlių, kurie 
nieko nedirba, vientik važinė
ja iš miesto į miestą ir varo 
kompeticijas vieni prieš ki
tus ; imkime produkciją, kiek 
ten liekanų liekanėlių, šie dai
gtai lieka neparduoti ir supū
va, o gi jais galėtų sušelpti 
visus varguolius ir neturtė
lius — kam tas begėdingas, 
baisus išaikvojimas! Kuo
met pamąstau apie milijonų 
milijonus dolerių išaikvojamų 
šitaip kasmet ir kuomet atsi
menu, kad viena pusė mūsų 
darbininkų žmonių neturi tin
kamo pragyvenimo, Kairy, a§ 
visas užsidegu kerštu. Ar su
pranti dabar del ko aš esmi 
socialistas? Ar supranti da
bar, delko mes socialistai no
rime padaryti galą dabarti-
niems kapitalistams, toms va
gystėms ir išaikvojimui, ir 
delko mes norime įvestiSujun-
gtinę Bendrasavybę su jos tei 
sybe ir taupinimu? 

(Bus daugiau). 
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ASMENS HIGIENA. 

Grožės palaikymas. 
Kiekviena moteris privalo 

rūpintis kuošvariausiai, kuo-
dailiansiai save užlaikyti. 

4tSvarumas arti dievotu
mo,' ' taigi "gražioji lytis" 
privalėtų taikintis prie savo 
v.ardo. Negali būti tikros pa
viršutinės grožės, be tobulo 
švarumo, t. y. užlaikymo savo 
kūno kuošvariausiai. 

Maudytis reikia bent sykį 
į savaite, nors nekenkia kas
dien visą kūną nuplauti drun
gnu vandeniu. Dantys priva
lo būti šveičiami bent du sy
kiu į dieną — ryte ir vakare. 
Pirštų naguose neprivalo ra
stis "juodumo," nagus rei
kia gražiai iškrapštyti, ir jei 
dirbi sunkų namų darbą ar 
dirbtuvėje, kas antrą vakarą 
rankas (nuplovus gerai,) ga 
Įima suvilginti šiuo mišiniu 
ir palikti per naktį: 

Pint roseivater & ghjcerme 
dadėti truputį benzoin ir porą 
lašų karboliaus, gerai sumai
šyti ir tepti rankas. Nežiū
rint kokį darbą dirbsi šis mi
šinys užlaikys ranku odą bal

tą ir minkštą. 
Gražus švarus plaukai tin

kamai sušukuoti labai puošia 
moters veidą. Galvą reikia 
trinkti vasaros metu bent sy
kį į savaitę, gerai išplauti ty
ru vandeniu ir į paskutinį 
vandenį įspausti citrinos sun
kos, tas duoda plaukams liau-
numą ir gražu žvilgėjimą. 

Nereikia muilą trinti į plau 
kus, bet sutirpinti muilą kar
štame vandeny ir tomis muilo 
putomis plauti plaukus. 

Džiovinti kasas geriausia y-, 
ra tyrame ore, ar ant sau
lės. Nereikia sušukuot, ar su
pinti plaukų, kol jie dar šla
pi, nes tas suraugina plau
kus ir tuomet kasos "atsi
duoda" rūgščia. Daugelis lie
tuvių moterų rėdosi šilkais 
(dažnai be menkiausio sko
nio) galvą prisisagsto įvai
rių blizgučių, bet po tais bli
zgučiais galima pastebėti dul
kinus, nešvarius plaukus, daž
nai taukuotas kasas. Taip ne
privalo būti. Geriau visai ne
dėti jokjų blizgučių, o tik už
laikyti kasas švariai, susišu-

Antra vėl, dažnai matai 
deimantus ant taukuotų pirš
tų, kur *• nago juodume' Į net 
perdaug plati... 

Tokios rankutės daug gra
žiau atrodytų jei jos butų 
švarios, su švariai užlaiko
mais, dailiai apkarpytais na
gučiais. 

Švarumas yra didžiausioji 
grožė, be švarumo negali bū
ti sveikatos, o be sveikatos 
— nėr grožės. 

os Sakelė. 

valgymo laike, po kokių suju
dimų, arba kokios baimės. 

Normališko vyro pulso pla
kimas, kuomet ramus, tai sep 
tynias dešimts du plakimai į 
minutę, o normališkos moters 
tai ašiuonios dešimts į minu
tę. Po gimimo plakimas 
greičiausias, nuo šimtas dvi 
dešimts keturių iki šimto ke
turias dešimts keturių. Nuo 
šešto iki dvylikto mėnesid 
šimtas penki iki šimtas pen
kiolika plakimų į minutę, ir 
tarp dviejų ir trijų metų de
vynias dešimts arba šimtas 
penki plakimai į minutę. 

—— 

šias papuošalas lietuvaitės. 

PULSAS. 
Forelfrn Langnage Inform. Service 

PAVOJUS UOGAUTO
JAMS. 

DIDELIS SUMANYMAS. 

• 

Širdies plakimu, kraujas iš 
varomas iš širdies į krauja
gysles, ir tas ištempia gyslas 
Tas ištempimas yra pulsas ir 
jis jaučiamas vietose kur krau
jagyslės randasi kūno pavir
šiuj. Pulso plakimo būdas, 
ir kiek sykių plaka į minutę, 
svarbus ženklai. 

Pulso plakimas mainosi da 
žniaus už temperatūrą. Pla
kimas skirtingas įvairiose 

kuoti dailiai, tai ir' didžiau- ypatose, amžiais, ir .greit mai^čiomis^ organizacijomis +gpli 

Chicagoje nestatomi namai. 
Daugeliui žmonių nėra kur 
gyventi, nes neturima iš ko 
mokėti samdas. 

Dabar steigiama milžiniška 
organizacija su 5 milionų dol. 
kapitalu. Tos organizacijos 
1 * 1 1 V * 1 • • * 

tikslas — šiaurvakarinėj 
miesto daly norintiems pasta
tyti namus lengvomis sąlygo
mis. 

PasiBaigus karui, Chicagoj 
buvo pakilusios kelios tokios 
"geraširdžių" organizacijos. 
Išpradžių buvo skelbiamos 
"lengvosV sąlygos. Pastačius 
namus pasirodė, kad tos są
lygos ne visiems prieinamos. 

Taigi ir su naujai pakylan-

nosi, ypatingai miklinimo ir taip būti. 

Pennsylvanijos valstijos 
McKean apskrity šįmet miš 
kuose uogų rinkimas yra su
rištas su dideliu pavojum. 
Daug priviso braškančia an
gių, kurių įgėlimas mirtinas. 
Apskrities gyventojai šaukia
si Valstijos valdžios pagelbos. 

Vienas žmogus uogauda-
mas užėjo visą t\| baisių an 
gių lizdą. Išmušė trylika. Ki
tos pasprūdo. 

- — • • • . » ' -

Greitumas. 

Kareiviams bonusai. 

Keturiolika valstijų jau iš
mokėjo ir išmoka kaTO vete
ranams 184 milionus dolerių. 
Be to, aštuonios valstijos ža
da mokėti 191 milioną dole
rių. ' 

Žmogus į valandą viduti
niai eidamas nueina 5 angliš
kas mylias, arba į sekundą 
1.2 y ardo, vėjas į sekundą 
prabėga nuo 5 iki 6 pėdų, 
arklys žingine 1.2 yardą, ris
čia — 4% yardo, bėgamasis 
arklys — 25 yard., prekių 
traukinys — 12 yard., kelei
vių traukinys—18 yard., grei
tasis traukinys — 26 yardus, 
kulka iš armotos — 450 var
dų, balsas (garsas) — 340 
yardų, žemė aplinkui saulę 
sukasi su greitumu — 23,863 
yardų į sekundą, mėnulis ap
linkui žemę —1,012 yardų, 
šviesa apie — 186,000 mylias, 
elektra — 288,000 mylių. 

Daug mėsos vartoja. 
' Britanijos imperija stovi 
pirmoje vietoje mėsos varto
jime. Jos gyventojai dau
giau suvartoja mėsos, negu ki
tų šalių žmonės. 

Anglių užtektinai. 

Suv. Valstijose anglių yra 
užtektinai. Jų. atraudama net 
28-se atskirose valstijose. 
Kai-kur anglys nei nepalies
tos. 

Kanadoj apskaitoma, kad 
yra 2,186,000 moterų tarpe 
15 ir 80 metų amžiaus. 

Uždaromas karietas (cove-
red carriage) išrado senovėje 
rymiečiai, o 158& m. jas pra-
cĮėįo plačiai pasaulis vartoti. 

Grganizac. "The Knights 
of Columbus'' (Kolumbos 
Vyčiai) turi apie 500,000 na
rių. 

11 miliardų laikra
ščių kopijų. 

Cenzo biuras "VVashingtone 
paskelbė, jog per metus Suv. 
x aisti jose atspausdinama 11 

miliardų dienraščių kopijų. 
Viso Suvienytosiose Valstijo
se yra 2,438 dienraščiai. , 

Nevartojami vagonai. 

Liepos 31 d. Suv. Valstijo
se buvo 536,117 nevartojamų 
geležinkelių vagonų, kuriais 
Vežiojamos prekės. 

Iš tų gal koki 300,000 x&~ 
gonų buvo paduoti taisyti. 
Bet daugiau 200 tūkstančių 
vagonų stovėjo tušti. 

Nevartojami prekių, vago
nai reiškia nedarbą visoj Sa
ly. Ir niekas negali pasakyti, 
kuomet pasibaigs tas nedar
bas. 

Suv. Valstijose kasmet Iš
kasama apie 500,000,000 tonų 
kietųjų anglių ir 70,000,000 
tonų minkštųjų. 

Lietuvos bonai 
skiams galas. 

ŽuKkow-
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ORAI G AI IR DRAUGES! 

Skaitykit ir platinki! Z 

"MOKSLEIVĮ" l f 
LIETUVIU RYMO KATALIKU MOKSLEIVIU SUSIVIENIJIMO 

ORGANĄ. 
Užsisakydamas "Moksleivi" paremsi moksleivius. 

"Moksleivio" kaina: Amerikoj $2.00 t užsieni $2.50 

J. J. ŠUKAS, ] 
Branch Office: P. 0 . Box 462, Vai p arais o, In d. 

- _ 
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JAU DOLERIAI EINA I LIETUVA 
NE VIEN TIKTAI AUKSINAI. - * 
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Daugelis žmonių nuolat kreipdavosi į "Draugą", prašydami per
kelti jųjų pinigus Lietuvon doleriuose. Iki šiol vis dar negalėjome to 
padaryti. 

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: x& kiekvieną reikia damokėti 50cv vis tiek 

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

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

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

Situs čekius galima vežtis su savim, arba siųsti kam nors kitam 
į Lietuva. '.^VJ^il^m 

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

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

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

Kol čekis neišmainytas, jisai visados skaitosi doleriais. 
Nusipirkus čekį reikia tuoj pasirašyti savo vardą-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 vėl 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 

i 

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

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

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

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

Nevienam gali ateiti įgalvą klausimas, delko Bankas neišmoka 
šitų $ekių doleriais, bet tiktai auksinais? >' 

Atsakymas: dėlto, kad Lietuvoje doleriai nevaikščioja po žmones, 
nieko nei pirksi aei parduosi už dolerius, o tiktai už auksinu*; 
visa pirklyba eina auksinais, o doleriai gali tiktai Banke gulėti. 

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

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

, NEREIK DAUGIAU BIJOTIS, NEREIKIA DREBĖT! 
Vežant dolerius čekiais nėra baimės. Doleriniai čekiai vagiui ne- , 

naudingi, — jis negaus pinigų, nes Banke turės pasirašyti ifviBi mo-

• 

• 
. 

— 
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į? tysy kad jo parašas ne toks, kaip pirkusiojo čekį. 

lUlIlIlIlIMIIHJIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIim^ 

Kas norite dolerinių čekių, kreipkitės 
®@mBt@ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 

- 2334 S. Oakley Ave., Chicago, 111. 
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ĮOR. A. K. RUTKAUSKAS! 
Gydytojas Ir Chirurgas 
444* 80. W e M « i Ave, 

telefonai Lafayette 4146 
Valandos: 9-11 rytais 1-1 pcfc 

jpletų ir 7-8 vakarais. N e d ė l d t e ^ ' 
Jniai* tiktai po p|«tu I lk« S &, 

. . . . ( 

o i 
V A L E N T I N E DR ESM AKINO 

COLLEGES 
> M 5 8. Oalsted, 2407 W. ILulIaon, 

1850 R. Wel ls S*. 
117 Mokyklos Jungt, Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-J 

|mo, Designing bizniui Ir namams 
Įv ie tos duodamos dykai. Diplomai 
[Mokslas lengvais a tmokėj imaiaj 
[Kleso i d ienomis ir vakarais . Pa- i 
jretkalaukit knygelės . 

Tai. Sealey K 41 
SARA PATEK, pirmininke 

a— Tel. Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. SIMKU5 

Lietuvis Gydytojas, Olilrer«a* *• 

SJ08 8. Halsted St. Osloaro. 
Valandos: 10—12 t* ryto 1—i ir 
« — S v a k a r - N«MJ. IS IS M rr*o 

- M 

DR. S. MIKELIS 
i i imrms 

GYDYTOJAS UI C H 1 R I R G A S 
Oflnas tr Gyvenimo vieta 

S9S9 South Halsted fttroet 
Aat Ttrtea* t*aJ>er»»t Pfc 

Valandos nuo l t lkl 1S ryte; nm> 
S lkl 4 po pietų: nuo 7 Iki t *ak 

* •del tomis nuo l t iki l 
Tei«f«MM T a r 4 * SS44 
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OR, G. M. GLASER * 

Prakt ikuoja 30 motai. 
Ofteaa 8148 So. Morgan fei. 

89-ro Ht-, Okdcaco. UL f 
8PECIJ A U S T A S 

Moteriškų, Vyriškų, talpai «aro-* 
niskų ligų. 

OFISO VALANDOS: N u o l t ryto 
iki I po pietų, nuo t iki t valan
dą vakare. 

Medėliomis neo • lkl I po pica. 
Telefonas T a r t o 887 

•fcw8MS8»8M»l a> • s> — s> t a s> »s s j s a w s m w —i įsa n—<y 

I DR. CHARLES SE6AL j 
Perkė lė aeavo otisą po num j 

{4729 So. AsbJand AvenueJ 
Specljallstaa g 

| D U O V V » M O T E R V ir V Y R Ų LIGI.'i 
PValandoanuo l t lkl 12 išryto: D O O | 
• 2 lkl B po pietų: n u o 7 Iki 8 : l » » 
Svaka ia . Nedė l iomis l t kil 1 

I 

—— — 

Furopean American R y reau 
Fabionas ir MieMevica ved. 
bure A. Petra i t i s ir 8. L. Fabienaa 
Siuntimas pinigu, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTAItlJUftA9 

Rcal Estate, Paskolos , Insurnsai 
Ir tt. 

S0« W. S5»h St., Ksmp. Halsted 84. , 
Tei. Bouievard 811 Sv. ivazimiero Akademijoj 

Ned.: iki i po pietų. rugp. 23 d. &v. Kazimiero 
— — • 11 — — n u - . I I • • • • ' • r * " f — m — - — — ^ ™ — • — * * ^ -

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
^iB.<M»a i i n i W m i ^ i < i < w a a » » * . a < » > » t » » i « H S it t*m • • • • • • i gSĮ 

Rea. 11S9 Indepcndenoe Blvd. 
Telefoną* Von Boren 884 

DOMEI MERGAIČIŲ, BAI
GUSIŲ PARAPIJINES 

MOKYKLAS. 
v 

Vienuolyne, sutarė su gerb. 
aiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiMiiiiHHiiiiiiiiiiiilHie. f Seserims Kazimierretėmis, teik 

ti iš savo iždo subsidijas 
(free seholarships) Šv. Kaži-

DR. A. A. ROTH. 
Rusas Gydytojas ri CHUrurgm* 
S p e c i a l i s t a s Moteriško, VyrMkco 

Vaiką Ir visu chroniško figų 
VALANDOS: 1 0 — l t ryt© S—s » 

piet u, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—18 8 
•>ftsa.«. S384 So. Hal*U<4 Ht., Chtonr 

IVIrfnna* D«»*w #«•» 
i t n f i f H i n i i t i i t f n i i i i i i i i t f i i i i i i i i i i i i i i i f i i ^ 

•m i I 

i Dr. M. T. STRIKOL'IS ) 
8 Lietuvio Gydytojaa Ir Chirurgas | 

Pcoples Teatro N a m e 
1018 W. 47th Btr. T e t Bonl. t « 0 | 
Valandos: 4 lkl 8 vak. Nedėl l t 
iki 12 r y t a 

Res . 8814 W. 43rd Street 

J N u o ryto iki p l e t 
T e t McRiuley 888 

. 

Dr. Ms Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5888 

Valandos: — 8 lkl 11 U ryto: 
6 po pietų lkl 8 vak. Nedėl U 

miero Akademijoje, visoms 
lietuvaitėms katalikėms baig-
uosioms aštuntą skyrių para
pijinėse mokyklose, kurios no
rėti] aukščiau mokintis, bet 
neturi užtektinai ištekliaus. 

Kandidates gali rekomen
duoti gerb. Klebonai, Rėmėjų 
skyriai, arba pačios kandida
tėm #uli kreiptis "prie Sesefii 
Kazimieriečių, kurios išlaikys* 
kvotimus ^alės įstoti j Akade
mija mokintis. Už jas Akade
mijai atlygins Rėmėjų Dr-jn 

lių); ir 60 metinių narių. Už 
tai garbė gerb. klebonui Klo-
riui už prielankumų, nariams 
už rėmimą dr-jos ir komite
tams, ypač Žickui už pagelbė
jimą įrašynėti. Iteiškiu padė
kos žodžius, 

Su pagarba,», 
Kun. P. Kasčiukas. 

Šv. Kaz. Dr-jos General i s 
Įgaliotinio Amerikoje. Iš Sv. 
Jurgio p. Ignas Kadavičia įsi
rašė į garbės narius k įmokė
jo 100 dol. Dr-jos vardu tariu 
viešą aeių! 

Kun. P. Kasčiukas. 

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. 
FEDERACIJOS KONGRESO, 
ĮVYKSTANČIO RUGPJŪČIO 
30 — 31 IR RUGSĖJO 1 ĮR 

2 DD., TVARKA. 

* DR.A.LYUSU f 
1900 S. Halsted Str. 

TeL OanaJ 8118 

Valandos: l t ryto ikt 8 
Gyvent auti: 

Tel. 
8811 W. tSr« Str. 

Prospect 8444. 

•Ig m m m m i 

Tel. Canal 257 

Telefonas Drexel 8888 
! 

DR. M. STAPUU0NIS 
NAPRAPATH 

Į GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 E m e r a l d Avenue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
N u o Z lkl 5 vaKare. 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 N. Dcarborn St. 

Tel. J>earborn 6096 
Vakarais: 4*>09 St>. Ashland Ave. j 

Tel Yards 1053 „> m 

Telefonas Aroi l tage 9770 
MARYAN S. ROZTCKI 

MUZYK.OS D I R E K T O R I U S 
Mokytolas P iano , Teorijoa Ir 

Kompozici jos 
8881 N. Western Ara, 

Cnicaco, OJ. 

! » » » » » • • • ! • • • » • » | f 

Vak. Canal 8118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1881 So. Halsted Btree4 

Valandos: l t lai 18 ryto: 1 lkl I 
po pieL 4 lai t vakarą. 

,>,^»a '̂-g-=-i^-^, į̂?-qrrį'?r? tas 
Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. VezeMs 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 8X1. A S R T ^ N D AVKKU81 
arti 47-408 Oatvat 

Valandos: nuo 8 ryto lai 8 vak 
Seredomts nuo 4 118 9 vakare 

I 
< 

S. D. LACHAVVICZ 
LIETUVY8 GRABORIU8 

Patarnauju laldotnvA** kopt«1au*ta. K#l-
kal* ateMilv atrtiauktl. o aiaao darbą 
bu»it« •tsasedlaM. 
8814 W. I8rd PL Cklaafo, ffl. 

TeL Canal 8188 

I 

j V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Trlnfiaan PiitlraM 

Dr. P. P. ZALLTS 
Lietuvis Dentistss 

18881 80 . MJehlsma A» 
••••l>nd, 1H. 

Vai-aNDO«J S ryt* Ik! S 
L Pul lman 248 tr 81M8. 

HnillllllllllllllllllllIIIHII!IIIIIIIUIIIIIIIIl= 
tPhone Seeley 7439 s 

DR. L M. FEINBERG 
[Gydo specijallai visokias vyrq i r s 

m o t ė m lyt iškas l igas 
Madlson Str., k a m p a s W e s - = 

tere Ave., ChJcaco 
j V a l a n d o s : t—4 po plet 7—9 v a k = 
=iiiimirimmimrrtfmHiimmi»»iiniiiii 

— 2 = 

, » . , - » . » » i • . * • • * * < » —a !*»• <§] 
Tai. RandolpB 8898 

A A.SLAKIS 

Vai 
P8n^ffeSII8ls 
N'M^ifo'Eats t/tUtut ttSdafptnv 

ADVOKATAS 
Ofltas v idumiestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
t f Bo. IM Baile 84. 

ilrftfdos: t ryto lkl B po platų [ 
P8U8441I88J m v t iM#8 1 

S Ofisas Didmiest i Ji 
29 South La Salle Street 

§ Kambarls 824 
f Telefonas Central 8S8O 

J Vakarais. 812 W. 33rd 8 1 
I Telefonas: Yards 4481 

I .J 
81 88 * 

Ant pardavimo krutamu paveikslu 
(moving pietures) teatras south stdej. 
Dabar geriausias laikas pirkti, par
siduoda iš priežasties savininkas eina 
i kita biznį. 

F . Brovvn 
1857 W. 57-st St. Chicago, 111. 

Reikal ingas Kunigas klebonauti 
l ietuviškoje parapfjoje# Kreipt is se^ 
kančių antrašu: 

Nun. J. Šfnikus, 
780 R u e Parthenaiai, ^fontreat. 

Canada. 
II ' I** - m 

Parsiduoda 6 kambarių medinis na_ 
mus geram "padėjime, elektra it ga-
zas, maudines ( visi į taisymai fil už
pakalio "porch'es** apdirbti stiklai!* del 
ž iemos o drataia del vasaros, skiepas 
augStas Ir išmūrytas. Matyti gaHma 

K kas vakarą nuo 6 iki 8 

PLATINKITE "DRAUGĄ." l i s u so. 49 *?£**** Cicero, IU. - - s 

1) Pirmadieny, 29 rugpjūčio, 
Patartina mūsų gabiosioms prieš Ped. Kongrese L. R. K. 

Kunigų Vienybės seimas. 
2) Antradieny, Rugpjūčio 30 

d.: 
~ a) 10 valanda isTdlmiiigos 
mišios Karalienės Aniuolų 
bažnyčioje prie SoUt> 4-tli ir 
lloebling gatvių, prie William-
sburgh Bridge Plaza. 

b) 11:30 vai. bažnytinėje 
salėje, A. L. R. K. Federacijos 
Kongreso pirmoji sesija. 

c) 2 vai. po piet, bažnytinėj 
salėj,, L. D. S. pdrmoji. sesija. 
\ A) 3 "vaL po ^iet, 'niokyklps 

katubary ; "Motinėlės" seintaą., 
8 vai. vakare L. D. S. prakal 
bos, New Flaza salėj, Grand ir 
Havemeyer gatvių. 

*«*«į balsavo už 14 asmenų. B tų-
gi 14 Ped. jKongresas rinks 
7 į Centro Valdybos narius. 
Kadangi trys kandidatai 
gavo po lygų skaitlių balsų 
ir jie yra 13-14 ir 15, tokiu 
būdu lieka 15 kandidatų, i S 
kurių sekantis Fed. Kongre
sas, busiantis Brooklyn, N. 
Y., 30-31 rugp. ir 1-2 d. rug
sėjo, išrinks 7 narius Fed. 
Centro Valdybon. ? 

Iš 35 A. L. R. K. Fed. Ta
rybos narių balsavo 29; šeši 
balsai negrįžo. 15 kandidatų, 
gavusieji daugiausia balsų, 
lieka kandidatais į A. L. E. 
K. Federacijos busimęja. Cen
tro Valdyba. 

Balsų gavo: 
1. K. J . Kfušinskas 26 
2. KUii. "F. Kemėšis . . . . 24 
3. Kun. Dr. I. Česaitis . . 23 
4. Leonardas Šimutis 22 
5. Arch. M. žaldokas . . . . 21 
6. Kun. J . Švagždys 20 
7. Ant. J . Staknys 20 
8. Ant. Kneižis š . . 19 
9. J / B. Šalinnas 19 

lietuvaitėms pasinaudoti šia 
gražia proga. 

Šv. Kazimiero Akademijoje 
be įvgulariskų t. y. "Higli 
Šehool Courses", yra ir Bu>i-
ness College. Mokslo šakas, ga
li pasirinkti pačios mokinės. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-ja. 

ŠV. KAZIMIERO DR J t iS 
PRAKALBOS. 

; ; « 
Waukegan, lll. - į g e s t a s 

nedidelis,1 gyventojai retai sm-
sistatę triobas. Oras, vietų į-
vairumas, bažnyčios stilius ir 

tl raugi jų. Choras didelis ir iš
lavintas. Didelė mokykla; j:ti 
veda seserys Kazimierėtės. 
Rngpj. 14 d. buvo prakalbos. 
Narių į Šv, Kazimiero Dr-ja 
įsirašė nemažai, būtent: Tik
rųjų narių-p-lė Brigida Ąusti-
naitė (Ji Lietuvon išvyko); 
amžinaisiais — Jozepa Gcne-
vičienė, Petronėlė Pažereckie-
nė ir Vincas Jakaitis (Šinga-

d.: 
a) 9 vai. ryto, L. D. S. seimo 

tųsa. 
1.) 9 vai ryto, mokyklos Mas&mmas 1 ; K ū n - y . Slavy-

Parsiduoda 5 kambarių rakandai 
skyrium ar visi allt sykio, priežasrtH 
savininkas važiuoja Lietuvon. Atsi^ 
Saukite 

D. Morknvenas 
48 Eas t 100 Placc ( h k a g o . 

Itl IK \ l IN(. \ MERGINA DIKBTI 
DKNTISTO OFISE. ATSIŠAt'KlTE 

DU. C. Z. VEZELIS 
4713 S. Ashland Ave. Chitaga. 

Ant pardavimo namas 4 kambarių 
ant 1 pagyvenimo elektra, gazas ir 
kiti įtaisymai, parsiduoda kartu su 
gyvuliais. ALsisaukite 

Viitanas P l e i r j s 
7814 S. Talntan Ave ChU^ago. 

Ant pardavimo 2 mediniai namai, 
vienas 9 kambarių antras 4 kamba
rių su visais į taisymais netoli Šv. Ka^ 
zimiero Vienuolyno. Atsišaukite 
7127 S. Artesian Ave. O n k a g o . 

Ant pardavimo 4 lotai 25X125 pė
das ant kumpo 71 ir . Artesian Ave. 
arti šv. Kazimiero Vienuolyno, puiki 
vieta bizniui ar pagyvenimui. 
2415 W. 71 St. Chicago. 

RADLROAD TICKET B R O K E R . 
Kxknrsijiniai tikietai perkartii -ir 

mainomi. Numuštos kainos. 
Lyons Liccnsed Tickct O f f k e 

11 So. Clark St. Tel. Uarrison 9878 

DIDELIS BARGENAS. Ant parda
vimo 3 pagyvenimo mūrinis n a m a s 
su maudinems ir Visais geriausiais 
įtaislmais^ Randos neša ant metų 
$720.00. Kaina $7,000.00. Priežastis 
pardavimo važiuoju Lietuvon. 

I. Rumchak-s 
2243 So. Irving Ave. Chicago, 111. 

kambary, Blaivininkų seimas. 
c) 10 vai. ryto, Fed. raštinėj, 

A. L. R. K. Fed. narių posėdis. 
d) A. L. R. K. Vargonininkų 

Sąjungos seimo gesijos įvyks 
"Gar so ' ' name. 

8 vai. vakare Moterų Są
jungos 24 ir 29 kp. rengiama 
vakarienė, New Plaza salėj, 
Grand ir Havemeyer gatvių. 

4) Ketvirtadieny, rugsėjo 1 

a) 9 vai. ryto, bažnytinėj sa
lėj, Liet. Raudonojo Kryžiaus 
ir šv. Vincento a Paulo Rėmė 
jų Draugijos seimas, 

b) 2 vai. po piet, bažnytinėj 
salėj, tfautos Fondo seimas. 

S vai. vakare, Koncertas 
McCaddin salėj. 

5) Penktadieny, rugsėjo 2 
d.: 9 vai. ryto, bažnytinėj sa
lėj, A. L. R. E. Fed. Kongreso 
antroji sesija. 
• Visos Draugijos priklausan

čios prie A* L. R. K. Federa
cijos, siunčia po vienų atsto
vų, prie Fed. priklausančios 
parapijos siunčia po 3 atsto
vus, Mandatai, kur galima, tu
ri but paliudyti Dvasiško Va
dovo.-

Taigi, gerb. Kun. Klebonai 
ir svietiškieji darbuotojai, pa-
sistengkime kuoskaitlingiausia 
šiame Kongrese dalyvauti, nes 
yra labai daug svarbių daly
kų apsvarstyti. 

Kuri. J. švagždys, 
A. L. R.*K. Fed. Pirm. 

K. J. Krušinskas. 
A. L. R. K. Fed. Sek. 

Paieškau kambario ant "VVestside 
apie 23č!a ir Leavltt del vedusios po
ros geist ina kad butu maudyne. At
sišaukite tuojaus. 

A. Stankus 
3018 S. Union Ave. TeL Yards 3686 

Ant pardavimo' sal iunas lietuvių; ir 
lenkų apgyvento* vietoj , savininkas1 

išvažiuoja Lietuvon. 
1814 W. 46 St. Chicago, III. 

10. Kun. I. AlbavičiUs . . 18 
11. J . S. Vasiliauskas 16 
12. Jurgis Tumasonis 16 
13. Kun. J . J . Jakaitis . . 13 
14. Kun. J . Karalius 13 
15. Kun. J . Petraitis 13 

Likusieji kandidatai gavo 
mažesnį skaitlių balsų: 

Kun. K. Urbanavičius 11, 
Dr. A. Rutkauskas 11, B. Vaš-
kintė 10, Kun. V. Taškunas 9, 
Adv. M. M. Šlikas 8, A. M. 
Račkus 6, V. Abraitė 6, A. Pe
trauskaitė 6, Dr. J . J . Bielskis 
5, Kun. V. Kulikauskas 5, D. 
Rupųinis $> 0į^įP^4^^jįSr 
Sakalas14, V.fciutki'enŽ % Kun. 
H. Vaičiūnas 3, Kun. Jonas 
Kasakaitfs 3, Kun. V. Kar-
kausįtas 3. \ . Rukžtelis 3, 
Knri?*Sr jf Čepanorfs 2, M. 
Šimonis 2, P. Molis 2, A. Vai-
sauckas 2, P. Zdankus 2, J . 
Glineckis 2, B. Ajauskas 2, A. 

nas 1, J . P . Mačiulis 1, B. J . 
Jakaitis —, A. Kazlas —, V. 
Stulpinas —, 

A. L. R K. Fed. Sekret. 
K. J . Krušinskas. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS, 

a a : = i 

Iš MUSĮĮ CENTRO. 
Sulig naujos A. L. K. Fed. 

konstitucijos, Fed. Valdy
bon kandidatus skyrė patys 
Fed. skyriaii -Kandidatų ta
po pastatyta 46 asmenys, iš 
kurių Fed. Tarybos nariai 

(Nuo mūsų koresp. Lietuvoje) 
Atlaidai. 

Telšiai. Liepos 2 dieną Tel
šiuose yra parcinkulio atlai
dai. Šįmet, nors tad buvo dar
bo diena, tečian šiuose atlai
duose dalyvavo tiek, kad retu 
ir šventadieniu tiek būva. Iš
ryto jau buvo pilni keliai pės
čių bei važiuotų. Diena buvo 
puiki, karšta; važiuojant dul
kių debesys nuo kelio kilo 
aukštyn. 

Steig. Seimo nario pranešimas. 
Po pamaldų apie 3 vai. 

Steigiamojo Seimo narys Va-
liekis Jonas iš gimnazijos bal
kono pranešė apie Steigiamo
jo Seimo darbuotę; žemės re
formą, rekvizicijos klausimą, o 
tai# pat apie mokyklų bei baž
nyčios iškeltus klausimus. Beto 
pranešė apie Lietuvos padėti 
tarpe kitų valstijų. Jam bai
gus kalbėti, nekurie iš žmonių 
davė paklausimų, j kuriuos 
tapo atsakyta. 

Svarbiausia, kad pranešė, 
kad ateinantį metą bus prade 
tas dalinimas žemės ir kai 
pranešė, kas gaus žemės ir kas 
negaus ir kokiomis sąlygomis. 
Žmonės su dideliu įdomumu 
klatisė šio pranešimo. 

Moksleivių gegužinė. 
Pasinaudoję proga Telšių 

beturčių moksleivių šelpimo 
draugija po pamaldų rinko 
aukų /o į>avjtkary miesto sodo 
padaryta gegužinės, šiose ge 
gužinėse kažin kuris fokusnin-

toasted 
Jl§ 

• i mmmm 

10 M E T Ų Š I T A M BIZNY 

M. J. KIRAS 
g Cik 3331 S O U T H 
« V V , H A L S T E D S T . 

Photie Yards 6894 

PINIGŲ SIUNTIMAS, 
P A S P O R T A I , L A I V A K O R T Ė S 
P e f k a m e ir narduodame narnos ir 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmas ir antrus mogečius . Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
m e visokius dokumentus. Teis in
gas , greitas ir geras patajTiavrmas 

Ofiso valandos: N u o 8 ryto iki 
9 vakaro ; Panedeliais. Seredpmis 
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne 
dėl iomis iki 2 valandai po pietų. 

• i i * • 

k a s r o d ė į v a i r i a s b a i k a s - k o 

medijas. Pelnas skirtas moks 
l e i v i ų š e l p i m u i . 

(LIET. INFORMACIJŲ BIU 
R0 PRANEŠIMAI). 

Lenkai imtys riša Vilniaus 
priklausomybę. 

Washingtonas, V i l i 23 d. 
Eltos pranešimu leilkai reika
lauja iš Vilniaus Valdininkų 
prisiekti ištikimybę Lenkijai. 

* i , — 

Lenkai persekioja Vilniuje 
Lietuvius. 

Was)iingtortasf VIII. 23 d. 
Eltos pranešimu lenkai užcj#-
rė Vilniuje piraią Jietuvių 
gimnaziją kur mokinasi 400 
Blokinių. .Taipat uždarė Vii nmw 
gimnazijį. 

*£.' :> '•. • 

Vilniuje naikinama lietuvių 
spauda. 

Washingtonas, VIII. 23 d. 
Eltos pranešimu vienos savai
tės tarpe ant Lietuvių laik
raščių uždėta 90,000 markių 
pabaudos. 

L 1 T H U A N I A 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos v ie 

ta. Geras maistas, ir užtektinai. D(i-
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa -
rankumai, moderniško laivo. 

\* RED STAR LINE 
Išplaukia kas savaitę 

Piėr 58-02. North RIver, N e w York 
Karnlnnd) N e w York į (Rūgs . 1 
Gothland) Hamburg (Rūgs . 22 

Tik 3-čia klesa 
Finland) N e w York (Rugp . 21 
Zecland) į (Rūgs . i* 
Krodnlandy Antwerp (Rugs< l t . 
Lapland) Rūgs. 2k 

\:*\i LINE 

Lenkai uždarė Vilniuje 
laikraštį. 

Wasliingtonas, VII. 23 d. 
Eltos pranešimu Vilniuje Len
kų valdžia uždarė laikraštį ei
nantį Rusų kalba "Vilenskoje 
Slovo". 

Manohnria) N e w York (Spalio 5 
Mongolia) * į (Rūgs . 8 
Minnekalida) Hamburg (Rūgs . 22 

Tiktai tiesiai į l ' i i lau 
INTERNATIONAL MERCHANTILB 

M A R I N E CO., 
116 laivų — 1,250,000 tonų, 

Chicago: F . C. Brovm, West Pasą. 
Agcnt, 14 North Dcarborn SU, 

Arba prie vietinio agento. 
II U Įll" I - I • U I 1 M , I j 1 i . 1 1 ^ 

^Telefonas Bpjjl«var& 9199 

DENTISTAS 
SS51 South Halsted Str. 

Valandos: 9—12 A, U. 
lcrfi; 7— 8 P. M. 

s IHiilIilIUIimiIIIIiilIHIflilIlIHimillllll 

I Dr. L E. MAKARAS i 
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 5 

S o f i s a s 10900 So. Miehlgan Ave. i 
= 7al. 10 lkl 12 ryte; 2 iki 4 prE 
= ylet, «:St lkl 8:8t vakars 
Eaea idenc i j s : 105S3 Perry Ave. | 
S TeL Pul lman 142 " 
i i i i i i i i i i t i i i iMii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i tr= 

a m. f. ŠIMAITIS 
5 * A P r T \ P A f H 
k'2418 W. 45 Str. Chioa«o. | 
l&Gydau Be Vaistu ir B e Operacijose 
ijVal.: 8 iki 12 nuo 2 iki 5 vak. pa-
^gal sutarimą. ISskirant ketvergup.į 

. 

v 

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas! 
Pain-Exprelleris 

yra naudojamas, su-» 
viršum per jO metų, 
beveik visose pasau>-
l io valstybėse. 

N u o reumatiškų 
skausmų, neuralgi
jos, apšlublmo, nik-
sterejimo, . raumenų 
nuvarginimo ir grei
tam p a š a l i n i m u i 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimus 
š e imynos draugas 

' suteikia neapkainuo-
jamą pagalbą. 

Kiekvienas aptie-
koritts p a r d u o d a 
Pain-E*xpellerį. Ta-
čiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbažerikliu. 

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotų. 

6 
P. AD. RICHTER k CO., 

3rd Ave. & 35tk St., 
BrooklTB, New York 

/ • ' 

Užsisakykite "Laivą 1) 

ciitiitffffirffiitiiitinsiiifitiiiiuiiiiiiiitiffifii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHffrmiiiiiiiiit 
"LAIVAS" eina tartą Ą savaitę. 
"LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš

kinimas. 
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių. 
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
"LAIVĘ" tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys ža

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

lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti 
kodaugiausia. 

"LAIVO" kaina mėtmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c 
Adresas 

dd LAIVA/ rt 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

1 
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MOKSLEIVIŲ 10 METŲ JUBILEJINIS SEIMAS 
I SEIMAS {VYKS RUGPJŪČIO 23, 24, ir 25 D. CHICAGO, ILL SEIMAS PRASIDĖS ŠV. MI-
I ŠIOMS 9 VAL. RYTO, DIEVO APVEIZDOS BAŽNYČIOJ, 18-TOS IR UNION GAT. TUO JAUS 
I PO PAMALDŲ PRASIDĖS SEIMO SESIJOS TOS PAČIOS PAR. SVETAINĖJE 

| POSEIMINIAI VAKARAI 
| Penktadieny] rugp. 26 d. programas sudėtinis iš vaidinimo, solų, paskaitos ir pasilinksminimo. 

•_'-ra moksleivių kuopa vaidins iš Lietuvos vaizdeli; dainininkė p-nia M. Janušauskienė dainuos. Gerb. Kun. Dr. Ig. č'esai^ 
tis, "Draugo" redaktorius, duos paskaita; moksleivis Petroševl ėius grieš ant smuikos. Šokiai. s 

šį vakarą rengia Valparaiso l'niversiteto studentai. v 

y Šis vakaras atsibus Dievo Apveizdos par. svetainėj 18-tos ir Union gat. 
M ••••Iti l it lI l i lI lI lIt i l lI l lSIIIi l lI i lI l lI lI lI lI lI lI lt i i l i i i lt i i l i l it i i lI lI lf lI lI lI iaiIi l i i lI i i i lIMliti l if lI i i iClll l lI i i l i iMiil iMillI i i lIf l l i l i i lI l i i i i l i it i l i i iSIii l i l i ift i lUIflUilI 

pi 
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V A L D O V O S U N Ū S 
Lirinė šešių vaizdų drama. 

Šeštadieny, rugp. 27 d. School Hali svetainėj, 48-tos ir Honore gat. 
parašyta Putino, ir niekur da nuvaidinta. Ji vaizduoja reiškial Ir Jausmingai Lietuvos kilimą 15 priespaudos 
lisvę. Vaidins žymus scenos mėgėjai-artistai k. v. J. Balsis, A. Freitikaltė, A. Benaitis, J. Urbiutė, J. Vilimas, S 

i i drama 
ir žengimą į laisv 
A. Linkus ir kiti. 

. * — . 

I KONCERTAS 
Sekmadieny, rugp. 28 i. Bohemian Slav. Am. svetainėj, 1436-40 W. 18-tai gat = 

Programa išpildys tymos Chieagos Lietuviai dailininkai, k. v. poni M. Janušauskienė, ponai Saboniai, Ramanauskas, A. S 
Petkiutė, S. Kirutė, Petroševičius ir kiti. Po koncertui bus pasilinksminimas su šokiais. g 

Visuose vakaruose gros Ezerskio orkestrą. . 
Visu vakaru programo pradžia 7:30 vai. vak. E 
Visus kviečiame į moksleiviu rengiamus vakarų programus! Programuose visi rasite dvasinio peno, o Jusu atsilanky- = 

mas parems moksleivius ir sustiprins Jų dvasia. E 
Vakarų tikletus galima gauti prie moksleivių ir Šiose vietose: — Baltučio ofise SS-rd Ir Auburn gat., Darbininku K ra u- S 

tuvėje 1447 So. 50_tli Oourt, Cicero, 111., Talposgi pas artistus. 5 
iTi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ieiEi i i i i i i i i i i i iB. i i i i i i t i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i ic i i i i i i i i i i i i i i i i is i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i is iuif i i i f iiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiintiii_i; 

CHICAGOJE. 
i » • • 

DEL VIENOS VOS NE 
ŽUVO PENKI. 

mo patarnavimo, 
liau, tuo aršiau. 

Kuo to-

Baltutienei i r p-lei M Miksai.!į,,,,,l,l,,,,|Wiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiliiniiiliilliiiiiiiliiiiiiiiiiniiililllillilliiiiiiiiiiil|liiillliiiiillilliiiiiHiim 

tei. Taipgi visoms kitoms dar- S N ^ ^ 

Tiktai Dvi dienas! 
Chaterine Hopkins, 18 m., 

732 West 47th St., nubarė mo
tina už valkiojimąsi vėlai va
karais. 

Mergiščia įsižeidė. Nuėjo 
gulti užsidarė "ir užsirakino 
kambarį, atsuko gazo ragelį ir 
atsigulė. 

MAXWELL GATVES ŠALĮ 
GATVIAI VALOMI 

Miesto valdybos įsakymu 
ateinančią savaitę bus nuvaly
ti Maxwell gatvės šaligatviai, 
(iana bus ten turgus turėti 

mis. 

GAISRAS IŠVAIKĖ DAUG 
ŠEIMYNŲ. 

visokiems krautuvininkams, 
. Kiek palaukus kažkas plum- iV_. „ , 

. . . Tv i _.._ (kurie Užkimšdavo visus prae 
ptelojo. išgirdo tai kitame i r 

į kambary miegantis tėvas. J i m u s staliukais ir skrynutė-
J is atbėgo prie dukters kini 

bario duriu* Užrakytog. Tuo 
tarpu suuodė smarkų gazo 
kvapsnį. 

Nieko nelaukdamas išmušė 
duris ir rado gazo pritrošku 
si§ ir nuo lovos nusiritusią 
dukterį. 

Su kėde jis išdaužė lang; 
kad įleisti šviežio oro, bet pa
miršo užsukti gazo ragelį. 
Pritroškusią dukterį paėmė 
glėbin ir nunešė į netolimą po
licijos stotį. 

Tenai ji imta gaivinti. I r 
atsiminta, kad namie paliktas 
neužsuktas gazo ragelis. J i s 

\ - tad su gydytojumi durno na
mo. 

bininkėms ir darbininkams di
džiausias ačiū! O gerb. publi
kai, kuri taip gražiai parėmė 
Rėmėjų darbą — lai Dievas 
atmoka! 

Viena iš Centro. 

s 

PAREMKITE LABD. 
SĄJUNGĄ. 

Pakilęs gaisras po numeriu 
1017 So. Fairfield ave. išvijo 
iš aplinkinių namų laukan ke
liolika šeimynų. 

Gaisras ėmė pradžią skudu-
rrų sandely. Nuostolių aps
kaitoma apie 50 tūkstančių 
doleriu. 

ŠV. KAZIMIERO AKADĖ 
MIJOS RĖMĖJŲ DR 

JOS PIKNIKAS. 

Labdaringos Sąjungos pik
nikas—bazaras bus Ne
kalto Pras. Pan. Švč. par. dar
že (44-tos ir Fairfield Ave., 
Brighton Park) , rugpj. 27 ir 
28 dd. 
. Prašome gerb. klebonų už

sakyti iš sakyklų šį pikniką— 
bazarą ir paraginti moteris ir 
merginas prisidėti prie rink
liavos kuri bus rugsėjo 12 d. 

Kreipiamės į visuomenę, 
kad ji paremtų šį sunkų pra
dėtą darbą. 

A. Nausėda, 
Labd. Saj. Centro pirm. 

PIKNIKAS IR BAZARAS 
LABDARINGOS SĄJUNGOS CENTRO 

Sub. ir Ned.. Rugp. 2 7 ir 2 8 d-, 
• . » * , 

Nekalto P. Sv# Panos Par. Darže 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PAR. 

i k ' 44tos ir Fairfield Ave., Brighton Park 
Pradžia 2rą vai. po pietų. Inžang-a 25 c Ypatai f 

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė-
Tetiai rado kuone pusiau N D r i o s Chieagos Aps. su-

pritroškusius kitus keturis sa
vo vaikus ir žmoną. Po pus
valandžio darbo gydytojas vi
sus atgaivino. 

Teciau Catherine atgaivin
ta tik po poros valandų su 
kaus darbo. 

NEGREIT MIESTAS BUS 
VALOMAS. 

Chicagoje visos gatvaitės 
ir visokie užkampiai dar ne
greit bus išvalyti. Nes mies
to gatvių valymo biuro ofici-

rengtas išvažiavimas — pikni
kas įvyko rugp. 14 d. Berg-
man'o Darže, Riverside, Ui. 
Laikas piknikui nebuvo per
daug patogus, nes oras labai 
atvėso, visvien pasirodė, kad 
Akademijos Rėmėjų Dr-ja turi 
daug prietelių, nes suvažiavo 
rinktinės publikos pusėtinai. 
Savo atsilankymu piknikan 
parodė draugijai užuojautos 
gerb. kunigai: Dr. I. Česaitis, 
H. Vaičiūnas, F. Vaitukaitis. 
N. Pakalnis, B. Urba, J . Ču-
žauskas, A. Martinkus. Pikni
kas nebuvo triukšmingas, už-alistai užvakar aiškiai parei

škė, kad tam tikslui neturima tai kaiknriems gal atrodė, 
nei užtektinai pinigų, nei rei
kalingų spėkų. 

Mieste yra 1,700 mailių gat 
vaičlų ir turi tik 148 vežimus 
vežti atmatoms ir 82 — pele-

kad jame nebuvo gyvumo. Bet 
buvo įvairių "biznių ' ' pikniką 
paįvairinti, skanių valgių, na
mie darytų girų, buvo Rasei
nių Magdė su šlebe, kuri tu-

— 1 

L. L. Paskolos bendras ko-
mitetas laikė susirinkimą 8 d. i 
rugpj. Dievo Apveizdos mo-'j 
kyklos kambary. Susirinkimas 
buvo pasekmingas, labai daug 
reikalų aptarė kasi Ink L. L. 
Paskolos Bonų pardavinėjimo 
i r kokiu būdu butų galima 
geriau prisirengti su prakal
bomis kuomet atvažiuos L. 
Misijos nariai, kad geriau sek
tųsi bonų pardavinėjimas. 

Toliau Stasys Grisius tapo 
bendrai išrinktas korespon
dentu laikraščiuose skelbti ir 
platinti visokias žinias varant 
agitaciją del pasisekimo L. L. 
Paskolos vajaus. 

Jonas Grisios. 

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS, LIETUVAITES SENUS IR JAUNUS ATSILANKYTI f 
ANT ŠIO PljIKAUS PIKNIKO IR BAZARO NES ČIONAIS NETIK PASILINKSMINSITE BET IR SUTEIK- I 
SITE PAGALBA NAŠLAIČIAMS. , § 

NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIA NAŠLAIČIAI. I 

iiiiiiHHiHiiiti»iiiiintfniiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiniiiiiiintimiiniiiuiiiiiinmiii itniiiinifiiiiiiiiiitiiitiittiiiitnmnnimimuniitiiiiiinnmmiiiiiMmifittii 
£iiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiHiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii£ Ar Jus R U E M Pltfūkano* ? 

NAUDOKITE Ottffles 
Ar. Jums Galvos Ok&*Ni«iti? Ą 
NAUDOKITE ĮgttffleS 
Ar J«H«| Plaukai SUaka.? 
NAUDOKITE J(uffitS . 

Ar Jų* Norite Ap*au#oIr Juos? J 
NAUDOKITE ĄtlffleS ' J 

Užlaikymui savo plaukų grasiais ir tanlnaU 
NAUDOKITE įįjLįffleS 

Užlaikymui _f_lv©» odos sveikai ir švariai 
S NAUDOKITE JįtįffJeS jf\ 

Buffiet gqJĮima gauti visose aptiekose po 66c. bonką, arba tiesiog 
ii išdirbėju per puStą už 75c. bouka. 

f** F. A D . R I C H T E R & C O . 
3 r d A v e . A. 3 5 t h St. Brooklyn. N. Y. 

I LIETUVOS-AME1RK0S PRAMONES BENDROVE | 
I TELEGRAMŲ PRISTATO i 

PINIGUS LIETUVON 3 
s ; ^ ^ š . ^ : K ^ K ^ $ S K j i « L i t ^ i ^ ^ g > ^ ^ -s 

WEST SIDES. 

Pasižymėjęs netik šioj kolo
nijoj, bet ir visoj Chicago j sa
vo darbuote tautiškai-krikš-
čioniškoj dirvoj, p. Pet. Ci
bulskis užsidėjo krautuvę po 
num. 2338 So. Leavitt St., 

nams. Kituomet paprastai, rejo nei mažiau nei daugiau | c h i c a g 0 . Pardavinėja maliava, 
vežti atmatoms buvo vartoja 
ma 400 vežimų, gi pelenams 
r - 200. Šiandie taip nėra. Nes 
nėra pinigų. Tokia tad jau 
tvarka. 

Aldcrmanai, \vardų komitet !»*£* visokių dovanų. Visos rė-
ninkai, laikraščių reporteriai liejos darbininkės dirbo kaip 
ir miesto sveikumo departa
mento biuras kasdien gauna 
krūvas laiškų su nusiskundi
mais, kodėl gatvaitės nevalo
mos. 

kaip 100 kišenių ir visos jos 
buvo pilnos. Kas davė Magdu 
tei 10c. galėjo pasirinkti ir 
išklausyti vieną kišenę. " I c -
kus po daržą maiše nešiojo 

iiuiiiiiMai 

6 * 1 i i i t i . : . , 

bitutės su pasišventimu, ne
paisydamos nuovargio bei ne
patogumų. Padėjo mums dirb
ti ir vyrai iš Cicero parap. 
North Sides, Bridgeporto ir 

Tas apsileidimas visaip a i - i k i t l ^ A M u J i e m s u ž J u gausią 
skinamas. Vieni sako, kad 
tam tikslui mažai skiriama 
pinigų. Kiti — kad pažan
gos parodos metu daug veži
mų pavartota prieplaukai va
lyti, tad šiandie nesuspėjama 
valyti gatvaičiu. Dar kiti ki
taip aiškina. 

Bet faktas, kad miestas ne 
valomas, gana aiškus, p te
ciau gyventojai moka augstas 
mokestis. I r už savu moka
mus pinigus negauna reikia-i 

paramą.Piknikas buvo blaivas, 
už tai ypatinga garbė Rėmėjų 
D r-jai priklauso, nes net para
pijiniuose piknikuose tenka 
pamatyti žmonelių įsikaušusių 
"Mėnesienos", čia to nebuvo, 
Bet rėmėjų darbas nebuvo be 
vaisių nes pasirodė, kad gry
no pelno iš pikniko liko 
$508.75. 

popierą sienoms lipdyti ir į-
vairias ' reikmenas namų de
koravimui. Išpalengvo vis dau
giau, įsitaisys ir " h a r d w a r e " 
pardavinėjimui. Linksma tu
rėti tokį vertelgą savo tarpe. 

KNYGYNE 
Galima gauti Šios 

f " MALDAKNYGES 
5 ! 
: Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 
= Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 
\ Ramybė Jums* (audeklo apd.) 2.00 

Šios maldaknyge formatas yra'5%x3%. Puslapių turi 858, bet ne
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairiu jvairiai* 
sių maldų. 

• • • • 

1 DVI DIENAS 

• • • • • 1.75 
1.50 
1.75 

CICERO, ILL. 

Aniolas Sargas — juodais minkšt apd. 
| Aniolas Sargas — juodais apd 
= Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd 
E Dangaus Žvaigždudė — baitas celluloid apd. su 
E paveikslėlio ant apd 1.75 
I Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd. , 1.50 
1 Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
E Aniolėlis — juodais apdarais 1:50 

Siunčiant paštu išmokama, kaip greit nuei
na laiškai. Lietuvon grįžtančius aprupinam 

pasportais ir laivakortėms ant geriausių laivų visoms 
linijoms. 

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

L1THUANIAN-AMERICAN TRADING CO. 
e = 

112 N. Green St. - : : - Baltimore, Md. 

"siiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif 

Didelė padėka priklauso 
Pikniko darbščiajai komisijai, 
būtent p. O. Reikauskienei, p . 

S Aniolėlis — juodais apdarais 0.75 = 
Brolau ir Sesutė! Ar j a U e s i j - Šios maldaknygės yra nedidelės. Turt bevelk po 300 puslapių v**!™** r'?£?***?' i D^:rWdutė ;... 6oc. i 

Rugsėjo 5 d. 1921 m., Cice- E _ - T T V f. > _„ 
roie bus nenaurasta diirna1! M W * * K n ^ l e 7 5 c- I 
^ AZ^^P ™ , I Maldų K n y s l ė 50c. I 
(Tag day). Diena yra skirta s . , „ - . , , — «-
.« %t;xiaL0 xr- r*T 5 Amolos s a rgas juodas apd. $1.25 = našlaičiams. Visame Cicero 5 _* x- » • i- *i_ • v . Lrtrt = „ . , ,. S Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 s 
^ e s t e Taamsta ^ dien» su- g ^ ^ m ^ 'J . . ' . . . . . . . 2.50 5 
tiksi neviena aukų nnkeja. Ji i Į ^ J J ^ ^ k c l i 2 0 0 ; 
išties Tamistai savo rank» | ptOkte, _„ t ^ 1 8 5 | 

§ Pulkim ant kelių 1.50 | 
E Užsisakydami adresnoktt*'; : 

f "DRAUGO" KNYGYNAS | 
s 2334 So. Oakley Ave. Chicago, UI. = 

maldaudama aukos, ne sau, 
bet našlaičių prieglaudos rei
kalams. Neatsisakyk paremti 
našlaičius, vardan Dievo ir ar
timo meilės. 

Labd. Są-gos 3 kuopos 
Valdyba. 

11111 '•linilUUitlWillllUHIltllHHIHIIIIIIIHIIIIIIIIIlllilllliHllllimmHIHl»1ilHHil»HtHll? 

SKAITYKITE IR PUTJNKITf "DRAUGį" 

JUOZAS BRAZAITIS 
Užbaig-ea mokytojaus skyrių prie g-eriausių Mokytojų American 

Conservatory. Duoda piano, smuiko ir harmonijos lekcijas. Taippat 
parūpina orkestrą vakarams. 

1712 N. Lincoln Str. Chicago, ūl. 
Telefonas Arnutage 9848 

j 

— < 

John Ruski n 
•; B E S T A N D B I G G E S T C I G A R 

Juo daugiau rukysl—Tuo dauglan pamėgsi Juos 
Pareikalauk mūsų Katallogo No. 4. 

I. I. J,ewte Cigar Mfg. Co. Newark," N. J. 
Didžiausias Neprigųlmingas Fabrikaa Pasauli]-

I 


