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OF MARCH 3, 1879. 
METAI-VOL V. No. 212 

Lordas Cecil Bara Suv. 
gali gaut i dominijos valdžios AMERIKONIŠKOS MAISTO 

Valstijas 
Jis Pataria Veikiau Taikintis 

Lenkams su Lietuviais 

formą. 
Pareikalauti sinn-feinerių 

galutinai, aiškiai i r viešai pa
sakyti, a r nori dominijos, a r 
neatšaukiamai savo proklia-
muotos nepriklausomos res
publikos. 

F la te r i s provinciją visai 
palikti ant šalies ir daugiau 
jos reikalų nemaišyti su visos 
Airijos reikalais. 

Pasirodo, kad Anglija ne-

VIRTUVĖ& PETROGRADE. 
NAUJAS NAUJOSIOS ANG 

LIJOS VYSKUPAS. 

Patiekiamas maistas 120,000 
vaikų. 

S P R I N G F I E L D , . MASS., 
rūgs. 9. — 'Šitos vyskupijos 
vyskupu Šv. Mykolo katedroj 
vakar konsekruotas kun. Tho-

KALTINA AMERIKOS NE 
GATIVĘ POZICIJĄ. 

P E T R O G R A D A S , rūgs. 9. 
P i r m u k a r t Rusijoje pasitaiko mas O'Leary. s, 
amerikonams čia šelpti išal-l Į v y k o skaitl ingas kunigų 
kusius ir badaujančius rusų j suvažiavimas. Iškilmėse buvo 
vaikus. Rusuose padary ta <ii i r Bostono kardinolas O'Co-
delis įspūdis, kuomet čia t o J n n e p ^ 
mis dienomis ėmė pilnai veik- j 

nori ir visokiaisĄ budais ven- l t i Amerikos šelpimo adminis- BOLŠEVIKAI NEPRIIMA 

Anglijos Bedarbiai Saukia 
Darbo ir Maisto 

MIESTUOSE KELIAMOS 
DEMONSTRACIJOS. 

Kai-kur pasitaiko irt riaušių. 

LONDONAS, rūgs. 9. -
Anglijoje nedarbas pakilo li-

gia karo su Airi ja. Bet je i j t raci jos įsteigtos virtuvės. 
Brant ing smarkiai krit ika- Į airiai stovės už nepriklauso- Rusai su amerikonais dar-

vo Sąjungą už pripažinimą mybę, tuomet, suprantama, 

Del Amerikos' Tautų Sąjun
gos rankos surištos. 

GENEVA, rūgs. 9. — Tau-

Aland salų Suomijai. Paga
liau Švedijos atstovas pasjųlė 
sumanymą, kad nepatenkinti 
Sąjungos organų veikimu tos 

karas bus neišvengtinas. 
Iš Dublino pranešta , kad 

airiai siim-feineriai sutinka 

buotojais mandagiai apsieiųa. 

ALIANTŲ KOMISIJOS. 

MASKVA, rūgs. 9. — Vy

tų Sąjungos suvažiavime r i a : Sąjungos nar ia i turėtų teise 
vaka r kalbėjo lordas Robert i a ts isakyti nuo Sąjungos rė-
Cecil, pietinės Aprikos Uni- įm i , n o finansiškai, ypač jei 

Gyventojai pavargę daug. VlaiMttAji sąjungininkų taryba 
Tečiau nesimato jokios bet- n u t a r e R u s i j o n pasiusti ko-
varkės ir jokių nesuvaldomų' ^ s i j a i g t i r t i b a d o p a d ė j imą . 

su konferencijos sušaukimu I minių. Taigi, amerikonams Bolševiku valdžia nutarė nei-
v • - i i . . v _ X • _ 1 * ~ * _ I * 

gi augščiausiojo* laipsnio. Be
darbiai žmonės skaitlingais 
būriais miestuose demonst- j l o r d u m a j o r ū > " k u r i s "žadėjo 

Reikalauja pinigų. 
Mieste Coventry 5,000 be

darbių nuo globėjų reikalavo ! 

pinigų nusisamdyti nakvynei 
vietas ir nusipirkti* maisto. 

Liverpooly rugsėjo 7 d. į-
vyko bedarbių demonstracija, J 
Apie 5,000 jų numaršavo 
prješ rotušę (miesto namus) 
ir reikalavo pasimatyti su 

moja , eina jie iš vienų Tais- bedarbiams parūpint i darbo, 
čių į kitus. Visur girdimi b e t j j ^ j ^ ^ 0 neišpil-

m žiūrint to, kokios iš to pa 
sėkmės išeitų. 

A bernai imant, a i r ia i turi 

nėra jokio pavojaus. [leii komh [ ; j o s 

Mieste pasitaiko vagysčių. 

jos atstovas. J i s kalt ino Ame-; Sąjunga elgiasi priešingai pa- v į i t i e s daugiau ką-nors išsi- t inkamai veikia ir prasižen 
Tečiau^ bolševistinė policija GARLAIVIS ANT SEKLU 

rikos užimtą poziciją link Į gr indiniams principams. derėti nuo Anglijos. 
Tautų Sąjungos,, jei š iandie! Lordas Robert Cecil pagy- T 
ši Sąjunga su savo darbais f™ Grantingo atvirumą, bet g o : 

Dublino airių laikraštis ra-
, gūsius gaudo. L 

Šelpimo administracijos 

nepasis tumia pirmyn,- jei ji smarkiai gynė Sąjungos sekre 
turi suriš tas rankas . [tariate, ir pačią Sąjungą nu< 
' Lord. Robert kalbėję man- visokių jai daromų priekaiš-
datų klausime. Barė Suv. Vai- *u-
stijas i r kr i t ikavo jų nusista- j Lenkų-lietuvių ginčai, 
tymą, ypač mandatų padalini
mo klausime. 

4 4 / ! Gana tų laiškų rasi nė j i-
11110 ,mo. Nes su tais laiškais ne-

MOS. 

vienodi reikalavimai: darbo, 
duonos ir pinigų. Darbinin
kai visur šaukiasi pageibos. 
Neturi kūo maitinti savo šei
mynų. 

Daugiau 4,000 bedarbių a-
ną dieną perėjo Valijos kal
nus į Tredegar . Tenai glo
bėjų tarybos reikalavo, kad 

vai-
LISBONA, Portug. , rūgs. 

viršininkai apsigyveno Inter- '9. __ Anglijos paštinis garlai- | ji S e ^ 3U žmonas ir 
national viešbuty. Ten jie j V is Almanzora su 1,200 ke- kus. Šitiems bedarbiamls pa 
turės vyriausią savo ofisą, ^iauninkų užplaukė ant seklu - j keli ' ' **** :~ 

bus atsiektas tikslas. Kelių Į Tas viešbutis seniau vadino- nios už 20 mailių nuo čia. J i s tas . 
valandų atviros i r p ro t ingos ' s i Astor ia ir buvo vienas iŠ plaukė iš Brazilijos Anglijon. 
diskusijos, mūsų nuomone, j parinktiniausių viešbučių Pe- Keliauninkai išsodinti. 
geriausiai 

dė. 
Bristoly riaušės. 

Bristoly bedarbiai pakėlėe 
riaušes, kuomet užpuolė su ak 
menimis ir lazdomis miesto 
valdininkus. 

Policija įsimaišė. Daug 
darbininkų apmušta ir sužei
sta. Pasekmėje daug jų are
štuota. 

galėtų išaiškinti 1 t rograde. 
Cecil nurodė į nuveiktus v i g a p a ( 1ėjinią i r gvvuojan 

Sąjungos darbus ir į didelius ( , h l s l H ^ u s i p r a t i m u s . " 

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 16 
S. Valstijų nota. jaj daromus t rukdymus. 

Kalbėdamas jis prisiminė " R i š a n t ginčus juk jokiu 
. pastarąją Suv. Valstijų notą bu**« negalima patenkinti a-

viešpatijoms mandatų klausi- j ^ e j ų pus ių , " sakė jis apie 
r n e > JAland salų klausimą. 

Tie mandata i , apie kuriuos " Š t a i mes turime kitus pa-
prisimena Suv. Valstijos, tu- n a š u s ginčus. Tai lenku su RYGA, rūgs. 9. — Iš Pet 

, r i but padalinti viešpatijoms, lietuviais kontraversijos. Kiek rogrado pa tv i r t in ta žinia, 
pasiremiant Tautu Sąjungos t a i ] ) l l v o daroma abi pusi su- kad tenai bolševikai nužudė 
taisyklėmis, kur ias pagamino taikinti , pabaigti tuos ginčus. ,61 žmogų neva už suokalbį 
taikos konferencija, įsteigda- Tečiau neatsiektas tikslas. Tai .prieš sovietiį valdžią. Pet ro-
ma tą pačią Tautų Sąjungą. t ikras tarptaut inis pažemini- jgrade oficialiai paskelbta nu-

Lordas išreiškė nusistebėji- m a s • , , | žudytų pavardės." T a r p jų 
mą, delko ta ip vėlai Amerika Paskui lordas Cecil teisi ogi- \ y r a 16 moterų, kurios suokal-
atsiliepė apie tuos mandatus . n i a i atsiliepė į tas abi šalis ,biiimkams davusios prieglau 
Je i Amerika 
riusi ank 
rai butų buvę patenkinti . 
Šiandie ' ka ipgi čia taikintis 
prie jos reikalavimų. 

PASKIRTAS BAGDADUI 
ARKIVYSKUPAS. 

Visoj Anglijoj bedarbių 
buvo dalinamas mais- skaitlius auga. I r jie vis dau 

giau ima nerimauti. 

Nebuvo demonstracijų. 

Kuomet Pet rogradan atvy
ko Amerikos šelpimo adminis 
traciįoe skirti ši tam miestui a

 P A . B T Ž ,
I ? . S ' ™ g s ; 9 ; ~ 

viršifnnfei, juqa geleiinkelio f ^ ^ a . s . s Tėvas Bagdado ar-
stoty be jokiu iškilmių auti- k l v y s k u P u * * * * * » « * Be 
ko bolševikų valdininkai ir 
palydėjo į viešbutį. 

Tą pačią dieną Pe t rogrado 
uostau atplaukė pirmasis lai 
vas su amerikonišku maistu. 
Daugybė žmonių susirinko ap 

ree, prancūzą. 

y 
PAVOGĖ LĖKTUVĄ. 

S K A T T L E , Wash,, rūgs. 9. 
- Aną dieną viename juros 

linkui uostą pamatyt i nors iš :-' pakrašty pavogtas lėktuvas. 
tolo atplaukusį laivą. j Vagiliai paskraidę ir nesuga-

Nebuvo jokių demonstraci- d i n t a Palikę už keliolikos my-
jų, jokių sumišimų. Ant ry r ^^* 

ika butu tai padą- (Lietuvą ir Lenkiją) , kad jos dos arba kaip ki ta ip geibėjų j tojaus ta ipat kuoramiausia 
sčiau, r a k , jos no- savitarpiai pabaigtų ginčus. šios. \ iškrautas iš laivo maistas i r 

Tarpe nužudytų pažymėti- pr is ta ty tas į paruoštus sande 
ni š ie: kunigaikštis Konstan 

Sąjungos taryba. 

Savo kejiu Tautų Sąjungos \ t \n Tumanov, 29 m. ; kunig. 
^ J i s T o l i a u sakė,""jog Tautu ^ ^ t o n Pagaminusi v isą .Sergie i tTchtomskii, plačiai 
Sąjunga y r a didžiai naudin- ^ P r a n e s i m ^ buriuos i n - g n o m a s skulptorius; prof. 

duos patvir t in t i pačiam T a u VJadimir Tagancev ir kt. 
. tų Sąjungos suvažiavimui. 

Tarpe j ^ y r a ir "lenkų lietu-

Sąjunga yr 
ga organizacija i r Amerikos 
pr ivalumas tą organizaciją 
remti. 

Pr iekaiš ta i Sąjungai. 

Didelius priekaištus Tautų 
Są junga i pakė l ė Švedi jos at-

viu ginčai. 
Lenkai a ts tovar i r jų agen

tai čia smarkiai darbuojasi. 
J ie lietuvius kalbina sutikti 

stovas Brant ing. J i s sakė. jog ' suska ldy t i Lietuvą pagal Hy-
Sąjunga neteisinga. Nes ji nie- j manso pieną. Ki ta ip jie, girdi, 
ko nedaro iš tų viešpatijų, padarysią, kad Lietuva nebu-
kur ios karo metu buvo neut- js iant i pr i imta Tautų Sąjun-
ralės. ' gon. 

BERLYNE UŽDARYTA J«** nemanęs. 
BIRŽA. 

Anglija Kviečia Airius Konferencijon 
AIRIAI DŽIAUGIASI ANG 

LIJOS PASIELGIMU. 

1 N V E R N E S S , Skot. rūgs. 
^ . — Čia patv i r t in ta žinia, 

kad Anglijos ministerių kabi
netas į de Valeros laišką, pa
kviečia a ir ius taikos konferen 
eijon Londone. T a konferen 
ei j a tur i prasidėt i rugsėjo 20 
dieną. 

Praneš ta , kad airiai džiau
giasi tokia Anglijos pozicija. 
J i e buvo mane sulauksią ui-j K u o v e i k i a u sušaukti anglu. 

pilnos nepriklausomybės. Nes 
Anglija nekuomet neleis Ai
rijai atsimesti nuo Britanijos 
imperijos. 

Pas iuntus de Valerai atsa
kymą, ^Anglijos prem. Lloyd 
George pareiškė, jog minis
terių kabineto atsakymas y r a 
didelės reikšmės. Nes j is 
Britanijai reiškia taiką arba 
karą. 

Svarbiausi atsakymo pos-
mai yra ši t ie: 

B E R L Y N A S , rūgs. 9. — 
Del pakeltų čia nepapras tų 
spekuliacijų vietos birža už
daryta keletai dienu. Duota 
progos bankams atsigauti ir 
pasi tvarkyti . -

ISPANAI NEGALI ĮVEIKTI 
MAURŲ. 

M E L I L L A , Morokko, rūgs. 
9. — Ispanai su maurais ve
da intemptas kovas. I r ne
gali įveikti priešo ispanai, 
nors jį truškina iš didžiųjų 
arm-otų ir iš^-lėktuVų. . 

GUBERNATORIUS ĮSAKĖ 
TYRINĖJIMUS. 

t imatumo. Tečiau gavo pa
kvietimą konferencijom Nes 
susirašinėjimai negali duoti 
geistinų pasekmių. 

Tečiau Anglijos kabineto 
atsakyme aiškiai pažymėta, 

airių konferenciją, kurioj tu
ri but visapusiai ap ta r t a s An 
gi i jos su Air i ja susitaikymo 
klausimas. 

Anglijos vyriausybės pasių 
lymas pasilieka tas pa t visoj 

S P R I N G F I E L D , 111. . rūgs. 
9. —- I š Hard in apskrit ies kai 
kurių anglių kasyklų mieste
lių (skleidžiamos trukšmingos 
žinios apie darbininkų sukili
mus ir apsišaudymus su ka
syklų sargyba. 

Kiek tame tiesos, nežinia, 
Lygiai nežinoma, kas tas ži
nias skleidžia. 

Gubernatoriaus įsaky*nu 

liūs, šalimais kurių įsteigtos 
vir tuvės. 

Atvežta daug baltų miltų, 
cukraus, kokoa, kondensuoto 
pieno, ryžių ir kitokių pro
duktų, kurtų Pe t rogradas se 

MAŽINA UŽMOKESNIS. 

'RYTOJAUS" RED. p. B AL 
TRIS NUBAUSTAS 500 

MARKIŲ. 

Prūsų Lietuvių Balsas No. 
185 praneša, kad_ savaitinio 
laikraščio " R y t o j a u s " išei
nančio Tilžėje, redaktorius p . 
A. Bal t r is tapo vokiečių teis
mo nubaustas 500 markių u 
vieną straipsnį, tilpusį " R y 
t o j a u s " klausimų i r atsaky
mų skyriuje, kovo 4 d. s. m. 
Tilpes straipsnis buvo užvar-

tautos kūną sustiprinti bei 
padidinti. Tas straipsnis bu
vo užbaigtas sekančiais išve
d imais : : x . ' \ į [ 

"Vokiečiai"* giriasi, kad jie 
mus neskriaudę; ragavę ir te-
beragaųją visiškai tas pačias 
teises, kaip ir jie. Tiesa, po 
baudžiavos panaikinimo taip 
buvo ir dabar y r a — bet tik 
materialiniame \ žv i lgsny je ! 
Gi kalbos dalykuose mes bu
vome ir iš dalies dar ir da 
bar esame be teisių. Ne- jau 
gi dėlto, kad mes išmoktume 

VYASHINGTON, rūgs. 9.— 
Karo laivyno sekretorius Den 
by paskelbė užmokesnių su
mažinimą nuo 10 ligi 20 nuoš 
savo departamento civiliams 
darbininkams. Tas užmokes
nių sumažinimas paliečia a-
pie 68,000 žmonių. ,. 

dy t a s : Kodėl lietuviai neap 
kenčia vokiečių ir vokiškumo. , sk ieč ių kabos , jie jau pr i 

vertė mus, kad mes savo p n -
Redaktorius atsakydamas g i m t ą j ą tėvų kalba, turėjome 

tą klausimą stengėsi priro- visiškai iš mokyklų prašalin-

K A L T I N E N A I , (gvenčio 
nių apskr . ) . Čia apylinkėse 

Bolševikai nuolankus. 

Amerikonai viršininkai tvi 
r t ina, kad bolševikai valdiniu 
kai ne tik mandagus, bet i r , 

, , , r . v , • pasirodė vilkai. Seneliai pa-
nuolankųs. Visame šelpimo ** . , , , ~ 5 
, , , ., : sakoia, k a d ' dar senai pirm 

darbe jie mėgina duoti reika- v. , *: 
lingos pageibos s i m t o m e t ^ > p r o ^nu&ų *W~ 

šiandie amerikoniškos vir- ! i n k c ėjęs vilkų takas P r o 4. . 1 i- n v . . r 1 0 A cia nuolat t raukdavę vilkai di tuves valgydina cia ap i e 120,-; ; v " , T_.v, .. " 
000 vaikų. Paskiau bus š e l - i

1
d e h a i s b u r m if ' Kiek J i e za-piamos i r motinos su kudi- los pr idarydavę žmonėms, 

kad Air i ja negali reikalauti savo st iprybėj . Taigi Airi ja pradėt i tyrinėjimai. 

, tai sunku i r apsakyti . Dabar 
K i a i s * U • v i j v . , 

Visus valgydinamus v a i k u s ! z m o n e s hlJ°> k a d c i a v e l n e " 
egzaminuoja 'gydytojai . Tam Pasikartotų kas buvo c i rm 
darbui paskir ta m gydytojų š i m t o m e t ų * 
ir 120 nursių. Egzaminavi- TT=— • - ~ 
mas prasidėjo šiandie. Sako! cukraus 30,000; . sviesto 30,-
ma, busi4 pabaigtas į penkias 000; kokoa 40,000; ryžių 20,-
dienas. OOOj kondensuoto pieno 20,-

Visi vaikai bus paskirs tyt i 000 rublių, 
į keletą * grupių. Silpnės- 40,000 rublių šiandie y ra 
iriems, ir labiau alkio palies- vert i vos vieną amerikonišką 
tiems bus duodamas parink- dolerį. 
tinesnis maistas. Stipresni j Bolševistinė darbininkams 
vaikai ki taip bus maitinami. jUŽmokesnis per mėnesį y ra 

Maisto kaina. ! , l u 0 1Q^° I '?1 . 1 5 ' ° ° 0 r u b l i ų -
Be to, darbininkams skina-

Maisto kaina Pe t rograde rmos maisto porcijos, 
šiandie" tokia skaitant svarais j ,Tuo gaunamu iš valdžios 
ir bolševistiniais rubliais. .maistu žmonės, suprantama, 

Taigi, svarui žuvies 10,000 negali pramist i . Gi uždirbtų 

dyti, kad patįs vokiečiai tam t i [js i š k i t ų v a id i šky įstaigų. 

rublių;, mėsos 13,000; rugi- pinigų permažai maistą pirk-
nės duonos .4^000; ruginių mi l . t i . Taigi žmonės iT{ pr ivers
tų 3,000; kvi«čifų miltų 9,000; t t i badauti . 

yra kalti. P rusa i kaipo lietu 
vių tautos saka, valdė žemes 
iki 1231 metų už Visloš upės 
ir nei vieno vokiečio Prūsų 
krašte nebuvo. Tik mozūrai, 
lenkų tautos šaka, puolėsi į 
Prusus , juos norėdami pri
verst i pri imti krikščionių ti
kėjimą. J i e į pagelbą pasik
vietė vokiečių kryžeivių orde-
ną ir nuoto laiko i r prasidė
jo vokiečių puolimai į Prūs i 
ją iki jos neužvaldė visiškai. 
Po priedanga kryžeivių orde-
no ir su gražiu tikslu krikš
čionybę įvesti, vokiečiai įvai
riais budais stengėsi Prūsų 
žemes išplėšti ir jiems tas 
per 6Q0 metų pavyko atsiek
ti, nes daug Prūsų išžudė, ki 
tus vergais pavėrrtė, o liku
sius stengėsi padary t i vokie
čiais, jų kalbą visaip išnie
kindami i r mpkyklose uždrau 
sdami tėvų kalbos mokyties, 
ką dar ir iki šiolei daro. , 

Be to, dar tame straipsny
je buvo paminėta ir kelios iš 
kryžeivių laikų užsilikusios 
patarlės, pavyzdžiui: " 'Bai
siau už kryžioką nei velnias 
nemauro ja . " 

• 

Taigi kaip matyt i iš visko, 
kad redaktorius parašė, jog 
lietuviai y ra priešingi ne vo
kiečiams kaipo vokiečiams, 
bet t i k j ų pasistengimui 
lietuvius p a d a r y t i v o 
kiečiais i r 

Ką gelbsti visa materialinė 
lygybė, kurią vokiečiai mums 
giria, jeigu už tai mums Ma
žosios Lietuvos lietuviams, 
panaikinama, kas kiekvienai 
tautai y ra švenčiausi i r bran
giausi tur ta i i r kas kiekvie-
vienos tautos gyvastį suda
r o ! " 

Teimas buyo priteisęs užsi-
mokėt 3000 markių, bet re
daktorius paaiškino teismuj, 
kad jis tai daręs už lietuvių 
tautos reikalus prieš Hei-
mantbundą, kurie savo lape
lyje lietuvius išvadinę vel
niais ir šėtonais. Taigi iš to 
išeina, kad a r aš tur iu būti 
velniu ar ir teismo ponai vel
niais būti. 

(Bus daugiau) 

O R A S : — Šiandie prama 
tomas lietus. Vidutinė tem
peratūra. 

"PINIG? KURSAŠT 
c — — — ^ — — ^ * m ~ 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 do
lerių rugs . J š buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trus t 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 3.70 
Prancijos šimtui frankų 7.81 
Italijos šimtui lirų * 4.35 
Vokietijos šimtui mark. 1.03 
Lietuvos šimtui auks. 1.03 

tuomi s a volLenki jos šimtui mark. .03 
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LIETUVIŲ KATALIKU DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
iRut* kasdieną Išskyrus nedėldienius 

PRENIMKKATOS KAINAt 
CHICAGOJE IR I t M O U L : 

Metams f»-©° 
Pusei Mei«i 4.00 

SUV. VAIiST. 
Metams t « 0 0 

Pusei Metų 3.00 
Prenumerata mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užairašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai rertausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Ordsr" arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
8334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
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KUR LEISI VAIKUS? 

• • 

Prancūzai su lenkais turi 
priežasties nerimauti. Nes kaip 
tiems, taip kitiems Anglijos 
politikai taiso spąstus. 

Anglija ištikrųjų darbuojasi 
padaryti trilypę sąjungą, ku
rion turi ineiti Anglija, Vo
kietija ir Rusija. 

Prancūzų ir lenkų spauda 
paskelbė net tos steigiamos są
jungos projektą. Projekte pa
žymėta, kokias priedermes ant 
savęs ima kiekviena iš tų di
džiulių valstybių. 

Visas projektas atkreiptas 
daugiausia prieš Pranciją ir 
Lenkiją. Nors Anglijos prie
dermėse pasakyta, kad Pran
ei jos ir Lenkijos nepaliečia-
mybė turi but gerbiama, te-
čiau aiškus tų valstybių sienų 
siaurinimas. 

Anglija pasižada but neutra-
lė pasitaikius karui Vokietijos 
su Lenkija. Tečiau ta pati An
glija sutinka Vokietiją remti 
moraliai. Kas svarbiausia, pa
sidarbuoti, idant prancūzai ne
galėtų duoti pagelbos len
kams. Anglija neturi sutikti, 
kad prancūzų karo laivynas 
blokuotų Vokietijos uostus. 

Pagaliau Anglija stovi už 
tai, kad Lenkijos karidorius 
Danzigan butų panaikintas. 
Lenkams užtenka paprasto per 
Vokietiją tranzito susisiekti su 
Baltijos jura. 

Lietuvai irgi yra svarbi ta 
trilypė sąjunga. Nes vokiečiai 
apsima darbuotis, idant ryti
nė Lenkijos siena butų padą 
ryta tiesesnė. Taigi, kad len
kai eitų šalin iš Vilniaus ir jo 
apylinkių. 

Sąjungos svarbus posmas ir 
tas, kad Anglija turėtų pa
gelbėti Vokietijai atsikratyti 
Versailleso taikos sutarties są
lygų, kuriomis šiandie dau
giausia naudojasi Pranciją. 

Reikia spėti, kad tas sąjun
gos projektas gerokai papildy
tas prancūzų ir lenkų sugal
votais posmais. Bet gana jau 
ir to, kad Anglija tikrai su
galvojusi spustelti lenkus, ku
rie šiandie ant Anglijos ver
gia kalnus už nenorėjimą jiems 
pripažinti kadir pusės Vokieti
jos, visos Galicijos ir kitų sve
timų žemių plotų. 

Taigi prancūzų su lenkais 
nerimavimas ir trukšmas visgi 
pamatuotas. Nes kuomet įvy
ks ta sąjunga, bus nelaimė len
kams. 

Tai kokia Anglijos politika. 

Greitai prabėgo pavasaris, 
štai jau ir vasara baigiasi, o 
neužilgo ir ruduo ateis. Išrodo 
kad dar taip neseniai buvo 
rengiami vakarėliai, dainuoja
mos dainos, sakomos eilės ir 
prakalbos užbaigimui mokyk
los, o štai ir vėl atsidaro mo
kyklų durys ir vėl kasdien jose 
rinksis mokiniai su įvairiais 
mokslo įrankiais klausyti pa
mokų. Kiekviena šeimyna au
ginanti vaikučius turės juos 
leisti į mokyklą. Bausmė tiems, 
kurie laužo įstatymus. Tad-gi 
šioje šalyje įstatymai verčia ir 
tuos, kurie norėtų atsisakyti 
nuo mokyklų, siųsti vaikus į 
mokyklą. Mokyklų šioje šalyje 
yra daugybė. Valdžia turi sa
vo mokyklų, parapijos turi sa
vo, vienuolynai taipgi jų turi 
nemažai. Tadgi, kur tik pa
žvelgsi ar į miestą, ar į "far-
mas , , visur- pastebėsi atsa
kantį skaitlių mokyklų. 

Mokyklų rųšis. 

Kad yra daugelis mokyklų 
tai tas aišku, bet^ tos moky-

kad ji neišnyktų su mūsų jau
nąja karta, bet kad užsiliktų. 
Prigimtos kalbos ir jos taisyk 
lių galima išmokti tik parapi
jinėje mokykloje, nes kitokių 
lietuviškų mokyklų vaikams 
šioje šalyje nėra. Tadgi kas 
peikia parapijinę mokyklą. 
tas niekina savo tautą ir savo 
kalbą, nes parapijinėje moky
kloje mokslo programas nei 
kiek nemažesnis už viešųjų 
mokyklų, jei jis butų mažesnis 
ir jei parapijinėse mokyklose 
užtektinai nemokytų, valdžia 
jau seniai jfte butų uždariusi, 
bet iki šiol to dar neatsitiko, 
ir kuo tolyn tuo parap. nuo 
kyklų skaitlius auga, o kartu 
ir mokiniai su jomis. 

Ar bus dėkingas? 

Visas džiaugsmas ir laimė 
tėvams tai jų vaikai. Bet kad 
tėvai galėtų užaugusiais savo 
vaikais pasidžiaugti turi ru-
pinties nuo mažens juos išmin
tingai išauklėti ir atsakančiai 
mokyti. Negana vaiką aprėdy
ti, pavalgidinti, bet reikia jį 

kų, bet po to ilgo ir sunkaus 
darbo, vaikai išauklėti krikš
čioniškoje dvasioje neužmirš 
senatvėje savo tėvų. Jie žinos, 
kad del jų vargo, kentėjo ir 
rūpinosi. Išleisti centai užlai
kymui parapijinės mokyklos, 
tai centai, kurie atneš šimte
riopą vaisių, tai centai sklei- vairo A. Smetona ir A. Volde 
dimui tikros šviesos. 

Viešoji mokykla. 

Viešoji mokykla yra įstaiga, 
kurioje išguldoma tik pasau
linis mokslas. Apie tikybą, a 
pie lietuvių kalbą niekas ten 
neužsimena ir negalima butų 
reikalauti, nes ten susirenka \-
vairių tautų ir tikėjimų vai
kai. Kam tikyba ir prigimta 
kalba nereikalinga, tai tam be-
abejonės viešoji mokykla tinka 
ir pilnai užganėdina, bet kas 

mat, stdtyti nemoka, o tik Ži
no gerai griovimo darbą, taigi 
jį ir varo. 

Dabartiniame laike Lietuvai 
priduoda gyvumo kitoki daly-
ktai. 

Išėjo ant kovos lauko buvu
sieji prie Lietuvos Valstybės 

klos skiriasi viena nuo kitos siųsti į parapijinę mokyklą, 
tuomi, kad jose nors mokslo kad te mokslą ir išauklėjimą 

Kova už Lietuvos nepriklau
somybę dar nepabaigta. Ko
vą laimi tas, kas laimi pasku
tinį mūšį. Kas pirks tam mu- j žmones, slepiančius savo tik-
šiui sunkųjį šovinį — $500.00 r u s tikslus, kurie faktinai ei-

programas tas pats, bet kalba 
ir tikyba ne ta pati. Šioje ša
lyje gyvena mišinys įvairių 
tautų, kaip tai: vokiečiai, ang
lai, lietuviai ir kiti, tos gi į-
vairios tautos turi teisę, ko-
laik kas, jei įsigali, steigti ir 
palaikyti savo mokyklas. Ir 
taip lietuviai turi savo para
pijines mokyklas, vokiečiai 
turi savo vokiškas mokyklas 
ir t. t. Valdžia gi turi pristei
gusi daugelį taip vadinamųjų 
viešųjų mokyklų. 

Į kokią mokyklą. 

Lietuviai katalikai savo vai
kučius kasmet siunčia į para
pijinę mokyklą, taip daryda
mi neapsirinka, bet protingai 
elgiasi, nes parapijinė mokyk
la netik mokina, bet ir auk-
li kūdikius. Ką padės žmo
gui mokslas, kad jo širdyje 
meilės Dievo, artimo ir prisi
rišimo prie tikėjimo nebus? 

įgytų. Yra daugelis tėvų, ku
rie rūpinasi ateitimi savo vai
kų, bet yra užtektinai ir tokių, 
kurie neatboja. Mažas vaikas 
su neišlavintu protu nesupran 
ta nei naudos nei blėdies iš 
mokslo. Taigi tėvų priderystė 
parinkti vaikams mokyklą ir 
ten juos siųsti. Geresnės pra
dinės mokyklos lietuvių kata 
likų vaikams nėra kaip para
pijinė. Nes čia mokina gerbia 

maras su kompanija. 
Su tuo momentu prasidėjo ir 

nauji dalykai, sujudinusieji 
Lietuvą. Prasideda įsisukti- ir 
luominė kova, kuri pirmiau 
buvo daugiau privatinė, o da
bar tampa vieša ir politinė. 

A. Smetona ir kompanija re
miasi dvarininkų, dvarininkė
lių ir stambesnių ūkininkų 
luomu. Jų norima patraukti 
luomu. Jų norima pat raukt sa 
vo pusėn ir smulkesnius uki-
jų žemvaldžių, o priešininkai 

GERA VALIA, NE PRIE
VARTA. 

brangina tikybą ir prigimtąją smulkių žemės savininkų. Jie 
savo kalbą, to viešoji mokyk-Į užkirstų kelią bežemiams ir 
la negali patenkinti. Taip va- mažažemiams įsigyti žemės. 
dinamiems tautiečiams nei ti
kyba nei kalba nerupi, tadgi 
jie pilnai užganėdinti viešąja 
mokykla. Tikyba jiems tai 

Rinkimuose į savivaldybes 
mažiau buvo partijinės kovos, 
o daugiau luominės. Visokių 
partijų ūkininkai (Ūkininkų, 

burtai, o prigimtoji kalba tni I žemdirbių ir Valstiečių Są 
menkas dalykas. 

Lietuviai katalikai pirmyn! 

Per ilgus vergijos amžius 
lietuviai nešė sunkią naštą 
ant savo sužeistų pačių, var
ginami ir kankinami neišsiža
dėjo nei kalbos, nei tikybos. 
Nei Muravjovas korikas, nei 
Kražių skerdynės nieko negel
bėjo. Lietuviai skaudžiai nu
kentėjo už kalbą, už tikybą, bet 
neišsižadėjo jos ir nemetė, bet 

jungų) ėjo išvien, kad savo 
luomo atstovams užtikrinus 
daugiau vietų. 

Darbininkai katalikai, soci-
jalistai ir "profesiniai" vieto
mis ėjo išvien, kad pravedus 
daugiau savųjų. 

Tai vis gyvas judėjimas Lie
tuvoje. 

Kaip kurie džiaugiasi, kad 
užsitrina partijiniai skirtumai, 
o įvyksta luomų susiorgani-
zavimai. 

tik tvirtėjo dvasioje, ir ko-Į, ^ ^ „ ^ ^ o r g a n i z a v i m u i 
vojo toliaus už žmogiškumu,' ( k u g e l i u ž v i l g s n i l J v r a įeri , ;y-
už prigimtąją kuli)!} ir tikyba.' 

sesers mokytojos, kurioms ! S u n k i > wX™{ i r ' '«» k o v a * mos 
rupi netik mokslas, bet i r 'du
sios išganymas. Sesers moky 
tojos užima svarbią vietą vai
kučių mokinime ir auklėjime, 
tadgi neveltui ir vaikai prie 
jų taip prisirišę ir greit jas pa
myli. 

U ai ima sakyti, kad mokyto
jos svarbiausią vietą visuome 
nės gyvenime užima. Laimin
ga ta šalis, laimingos tos mo
kyklos, kurios turi laimę tu-

sėsi per ilgus merus, bet galu
tinai laimėta, ir šiandien Lie
tuva kitokia ne kaip pirmiau. 
Šiandien Lietuva nors dar su
spausta žiaurių ir neprisotina
mų priešų, bet nepriguĮminga. 

(Pabaiga bus) , 

IŠ LIETUVOS. 
— - —• i 

\ 

Lietuvoje gyva. Visi smar
kiai juda. Pirmiau tvėrėsi par
tijos. I r dabar jos yra ir au
ga. Ėjo tarp jų smarki kova, 

rėti seseris mokytojomis. Bet 
Nei drausmė, nei bausmė, nei i nelaiminga ta šalis ir ta mo-
rašyti knygose įstatymai nuo'kykla, kuri turi mokytojų be j ypač prieš rinkimus į St. Sei-

doros, be tikėjimo. Tokiam! mą. Dabar partijų kova lyg 
mokytojui pritiktų pavesti aprimo, bet nevisiškai. 

pikto jo nesulaikys. 

Prigimta kalba. 

Kiekviena tauta brangina 
savo prigimtą kalbą, vartoja 
ją kalboje, rašo knygas, lei
džia laikraščius. Branginkim 
ją ir mes, jos mokykimės ir 

bandą meškų bet ne lietuvių 
katalikų vaikus. 

Ilgas darbas, nuovargis ir 
pasišventimas dažnai atneša 
skanių vaisių. 

Taip jau ir tėvų našta yra 

Nekurie klausiniai, kaip mo 
kyklų, Bažnyčios ir tikybos, 
iššaukia partijų kovą Seime 

ją palaikykime; prižiūrėkime, dideliai sunki auklėjime vai- mokratai ir bolševikai '\ Jie, 

ir liaudvje. 
Nuolatiniais #* nenuilstan

čiais partizanais yra socijalde-

pač ekonomijos reikaluose ir 
grynai savo luomo reikaluose, 
bet politikoje nevisuomet nau
dingi; kartais labai daug blė
dies gali šaliai padaryti, nus
telbiant ir prislegiant kokį 
nors silpnesnį luomą. Tikybos 
reikaluose gali taipat įvyktf 
skriaudų katalikams. 

Je i vėl ūkininkų susiorgani
zavęs luomas stos į aštrią ko
vą su darbininkų luomų, ko
kios gali būti geros pasekmės 
abiem. 

Organizuojantis luomams ne 
reikia laikyti sau po akių vien 
kovą ir laimėjimą savo luo
mui, bet reikia turėti po akių 
Dievo mokslo dėsnius, ypač 
meilės artimo ir teisingumo. 
Ne visos partijos šiuos dėsnius 
pripažįsta ir suėjusios į vieną 
luomą jų nepripažįsta, o tada 
luomui su luomu sunku susi-

1917 metais, Amerikai inė-
jus pasaulinin karan, viename 
Pennsylvania miestely buvo 
šitoks atsitikimas. Lietuvis 
karčiamninkas, gana pasitu
rįs, nebuvo pirkęs Amerikos 
Laisvės Paskolos Bonų. Kai
mynai apie tai žinojo. Apmau
das juos ėmė. Kaip tai, — jie 
perka, kasyklose jiems iš algų 
išskaitliuoja mokesnį už bo
nus, o čia ;pasiturįs žmogus ne
tik negelbsti naujajai savo tė
vynei karą laimėti, bet dar 
prie progos pasityčioja iš sa
vo pažįstamų — angliakasių, 
kam jie perką. 

Vieną tad tamsią naktį, ru
dens šalnai jau atėjus, kar-
čiamninko grįčion įsilaužė ke
letas kaukėmis apsimovusių 
vyrų. 

— Eik su mumis, — sako. 
— Kur? — klausia nusi

gandęs karčiamninkas. 
— Eik, pamatysi, — atsako 

vienas iš kaukininkų, prikiš
damas revolverį (neužtslisytą, 
bet jis to nežinojo) prie kruti
nės. 

Karčiamninko kinkos sudre
bėjo ir, atsiprašant, blusos po 
siūles sulindo, taip jis persi
gando. Bet eina. Išvedė jį už 
miestelio, pas giraitę ir sako: 

— Kiek pirksi bonų? 
— Neturiu pinigų, broleliai, 

paleiskite... — maldauja kar
čiamninkas. 

Kaukininkai pasišnabždėjo 
tarp savęs ir sako: 

— Pakarkime jį... J is mūsų 
pinigėlių prisigriebė tiek ir 
tiek... O kada reikia Ameri
kai laimėti karą, kada iš to 
karo ir Lietuvai gali būti lai
mėjimas, tai jis "neturiu pini
gų"". . . O iš kur gavai auto- nų, bet gali imti, tas turi 

galum,.. 
Dar blygterėjo vargšo minty 

viltis išsigelbėti. Ir sako: 
— Pirksiu, broliukai, pirk

siu, tik paleiskite... 
— Ar pirksi už dešimts tūk

stančiui... 
— Pirksiu... 
Čia pat davė jam blankelę 

pasirašyti. Po to nurengė pli
ką, apšlakstė derva, apybėrė 
plunksnomis ir nuvijo mies-
M. V 

telin... 
Broli, tai yra teisingas at

sitikimas. Taip padarė lietu
viai angliakasiai savo vien-
genčiui, kurs nenorėjo pirkti 
Amerikos Laisvės Paskolos 
bonų. Pasakykit, ar daug Jūsų 
mieste yra tokių, kurie nepir
ko Lietuvos Paskolos Bonus? 
Ar buvo'kur nors kad ir ban 
dymas griežtai reikalauti, kad 
mūsų Tėvynei, jos kritikingo 
je valandoje, butų pagelbėta! 
Mes to negirdėjome. Atpenč, 
teko ne kartą skaityti laikraš
čiuose, kaip vienur-kitur Lie-
tuvos priešai, iš tų pačių lie
tuvių, agituodavo prieš Lais
vės Paskolą. Ypatingai mūsų 
biznieriai turi remti Lietuvos 
Laisvės Paskolą. J ie turi dau 
giau už šiaip darbininkus, tad 
jų privalumas yra daugiau ir 
duoti. Jie investina pinigus į 
abejotinas spekuliacijas "s ta-
kais", perka aukso kasyklų 
šėrus, kurie nieko nėra ver
ti, bet Lietuvai neduoda kiek 
galėtų duoti. Aš nepritariu te
rorui; atsisakantį imti bonų 
nepatarčiau vesti užugirin ir 
gąsdinti pakorimu, nepatar
čiau dervuoti ir pūkuoti, — 
bet mūsų parejga yra panau
doti tokias priemones, kokios 
yra padorios ir mūsų piliety
bės paminimą patvirtina. Kas ' 
neėmė Lietuvos Paskolos Bo-
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taikinti. A 

V. K. 

mobilių? Ir kur turi namus, 
kaip paločių? Kas aprengia ta
vo " le idę" ?... Kark j j , kark. 
nėr žiūrėta... 

Ar jie tai darė juokomis, ar 
ištikrųjų, — karčiamninkas 
nežinojo. Greičiausia —. juo 
komis. Gana to, — jie užnėrė 
jam virvę ant kaklo ir prive
dė prie medžio. J is jau buvo 
bepavedąs savo dusią amžinat
vei. Nebemanė išsigelbėsiąs. I r 
žado neteko. Norėtų dar saky
ti ką, bet liežuvis .surambėjo, 
neapsiverčia. Pakinkės tik link 
sta, plaukai šiaušiasi, stiebu 
stojasi. Vienas kaukininkų, lyg 
virvę ant kaklo taisydamas, 
pašnabždėjo jam ausin: 

— Pirk, rup..., bonų, tai pa
leisime, o jei nepirksi-bus pa

būti ne mūsų draugas. J is ne
privalo rastis mūsų draugijo
se; nmsų koja neprivalo per
žengti jo slenksčio; neturime 
moralės teisės paspausti to
kiam žmogui rankos. LIETU
VA, kovodama už išlaikymą 
savo nepriklausomybės, kurią 
atpirko brangiu savo žmonių 
krauju, šaukiasi pagelbos, tad 
KIEKVIENAS LIETUVIS 
TURI PAGAL SAVO IŠGA
LĘ TĄ PAGELBĄ SUTEIK
TI. Kas daugiau turi, iš to dau 
giau ir reikalaujama. 

LIETUVA nepamirš tų, ku
rie jai ištiesė savo ranką, im
dami Laisvės Paskolos Bonus. 
Bet ji nepamirš ir tų, kurie, 
galėdami, to nepadarė. 

Patriotas. 
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SOCIALISTAI IR BAŽNYČIA.|,iai visien 18savo;nusisttttymus 
skelbėm, kuriuos dabar Seime 

Atstovo Krupavičiaus kalba, 
pasakyta 109-tąjam Steigia 
mojo Seimo posėdyje svarstant 
žemės reformos įstatymą. 

(Prie punkto del bažnytinių 
žemių). 

(Pabaiga.) 
Jeigu 

mums Bažnyčia nereikalinga, 
tuomet mes suprasime, kaip su 
jumis kalbėti. Bet jeigu jus sa
kote, kad Bažnyčia reikalinga, 
tikslą pripažįstate, bet nenori
te pripažinti priemonių tam 
tikslui siekti, tai mes jokiu bū
du negalime su jumis sutikti 
ir galime žiūrėti į jus, kaip į 

apgailestauja, kad mes norime 
katoržninkais laikyti tuos žmo- domosios žemės normos mak 

vykdome. Mes skelbėm vi- kodėl nekalbate apie tai, kad 
šiems, kokios laikysimės val-

boną. 

I* 
I* 

Ne ponai Lietuvą atgimdė, 
bet liaudis — darbininkai. Ne 
ponai jai ir laisvę duos. Pir
kime bonus. 

.Bonas — tai savo tautos pa-
omis pasitikėjimas. ; 

nat prie Bažnyčios naikinimo. 
Žemaičių vyskupijoj tas kuni
gų klausimas vienu atžvilgiu 
stovi geriau, nes jie materija-
liai geriau aprūpinti. Jie turi 
dažniausiai ligi 30 deš. žemės, 
iš kurios turi pastovų pragy
venimo šaltinį. 

nes, kurie dirba prie bažnyčios. 
Atst. Matulevičius nenori lai
kyti katoržninkais tų žmonių, 
kurie tarnauja prie klebonijos, 
nori juos aprūpinti, nori su
mažinti katoržninkų kategori
ją. Tai labai gerai. Cet tas no
ras lieka tik noru. Užuot jų 
būvį pagerinti ir sumažinti ka
toržninkų skaičių, jis, siūlyda
mas atimti iš visų kunigų že
mes, anų neišvedęs iš kator
gos, dar kitus į ją stumia, nes 
tuo pačiu padaro katoržnin
kais ir kunigus. Žinomas da
lykas, visai pritariu atst. Ma
tulevičiui ir kitiems, kad tos 
žemės; galėtų gauti visi tarnai, 
kurie dirba prie bažnyčios. Bet 
mes turime l a ika i s taip pat 
tvarkos ir įstatymų. Bažnyčia 
nepriklauso valstybei. J i yra 
savistovi organizacija. I r ji pa
ti privalo susitvarkyti savo u-
kį be valstybės presijos. Mes a-
gitacijos nebijome — mes dar 

simumo ir ją visiems dabar 
taikome, nepaisydami kas jis 
butų. 

Atst. Plečkaitis ir jo draugai 
visą laiką šiandien kalba apie 
žemių atėmimą iš bažnyčių, 
kritikuoja kitų nusistatymą, 
vadina kunigus buržujais ir t. 
t. Bet kodėl socialdemokratai 
nepasako savo aiškaus nusista
tymo tuo reikalu. Gal tiktai 
vienas atst. Plečkaitis išsiski
ria iš savo draugų ir atviriau 

baudžiavą, kuri buvo atst. Po-
vyliaus tėviškėj ir kitur, bet 

Bažnyčia prisidėjo prie bendro 
panaikinimo baudžiavos, ko
dėl nekalbate apie tai, kad y-
patingai aukštesnieji Bažny
čios autoritetai kiek sykių 
kreipdavosi į Rusų valdžią, 
kad panaikintų baudžiavą f Ko
dėl atst. Povylius nemini ir tų 
kunigų, kurie stovėjo už bau
džiavos panaikinimą ir kurie 
jokiu būdu nenorėjo sutikti su 
baudžiava. Man rodos, atst.Po-
vylius, kurįs eina jau antros 
rūšies parlamentą, turėtų ži
noti, kad net patys dvarinin-

tinti vieną ar kitą įvykį, vi
suomet turime įvertinti 
visų sąlygų šviesoje ir 
tiktai tuomet galėsime pada
ryti teisingą išvadą. Kitoniškai 
mūsų išvada bus tendencinga 
ir krypusi į vieną ar kitą pu-

kartą savo priekkuniginį nusi
statymą čią patvirtino, reika
laudamas su kunigais kovoti, 
jų vengti ir jeigu kas jų pri
silies, tai jau tas skaitosi už
sikrėtusiu ir taip pat turi būti 
neapkenčiamas ir smerkiamas, 

. . . \ 
— - - 1 

sę. Istorininkai, jeigu jie nori kaip ir patys kunigai kad yra 

klausimą riša. Juk kaip tik ju kai buvo supratę jos panaiki 
sų nusistatymas ir yra ištik
rųjų, kad kunigams palikti di
delius plotus žemės, kad tuo 
būdu bent dalinai atsiekti to 
tikslo, kurio siekiate, tai yra 
nedalįnimo dvarų ir turėt pro
gos daugiau prieš kunigus a- butų tylėjęs, jeigu jis butų dva 
gituot. 

Kalbate čia apie baudžiavą, 
bet liečiate tik atskirus žmo
nes, o nenorit to klausimo pa
liest pilnoj visumoj. Juk kal

ninio reikalą ir kreipėsi į carą, 
kad panaikintų baudžiavą, 
tečiau jiems neleido to pada
ryti. T^ai kodėl jus to nesako
te, jeigu norite būti objektin-
gi ir teisingi? Ir atst. Povylius 

rininkas ir norėtų panaikinti 
baudžiavą, nes ir jam caro val
džia* neleistų ir, gal būti, jo 
tėvą išsiųstų į atatinkamą vie
tą už tokį žingsnį. Taigi, ger-

Čia atstovas Matulevičius prieš einant į Seimą oficija' bėjote šiandien apie sunkią biamieji, jeigu norime įver-

kalbėti moksliškai, turi visas 
aplinkybes įvertinti. Bet atst. 
Povylius tų aplinkybių nesu
prato arba nenorėjo suprasti ir 
už tat čia kalbėjo ne kaip par
lamento, bet kaip mitingo kal
bėtojas. J i s išdėstęs sav© mo
tyvus ir visus argumentus, no
ri išgirsti Darbo Federacijos 
nuomonės, ką ji pasakys, ar 
kartais jam nepritars. Girdi, 
tu Federacija skelbiesi kad 
tavo. tarpe nėra kunigų, bet 
tu eini su kunigais, sėdi su 
jais vienoj pusėj ir už tat ką 
tu pasakysi savo rinkikams. 
Taip, p. Čepinskuf ir Povyliui 
gal ir gaila, kad ne Čepinskas 
tuos darbininkus veda, o kas 
kitas, bet prof. Čepinskis turi 
savo profesinę sąjungą, kuri, 
tiesa, trukdo> jam kalbėti, bet 
kai kada jis vis tik jaučiasi 
savo tarpe. Atst. Povylius dar 

jo smerkiami.Ne, Povyliau, gal 
mūsų visuomenėje ir yra kai 
kurių žmonių, kurie taip mąs
to, bet pati visuomenė kuni
gų nebijo ir nebijos, nes j i ži
no, kas tas kunigas, ką jis y-
ra davęs ir ką duoda mūsų 
visuomenei. Jūsų - agitacija, 
jūsų proklamacijos, jūsų sklei
džiamoji literatūra gal vieną 
kitą žmogų išvesti iš'mūsų tar
po, bet tiktai tam laikui, kol 
neprotauja; o kada prieis prie 
proto, jis vėl grįš į tą jūsų 
spiaudmną bažnyčią ir vėl neš 
naudą valstybei. 

Ar grįži į Lietuvą? Je i taip -
tai tuojaus pirk Laisvės boną, 
kad pargrįžęs galėtumei paliu
dyti, jogei buvai šalininkas 
Lietuvos laisvės, o ne lenkų 
baudžiavos. 

'« f 

Bonas — tai vergijos salas. 

SOCLL 

Priv* 
šininkai 
nuomoi 
nežiurni 
žemė, 
ktai, tuj 
savybe, 
syti paj 
Valstybj 
tų uzzn 

Tokiul 
sulygintj 
mą pale 

Tokiai 
smulkme 
teorijoje 
ir teisii 
katalikii 
se ji gi 
nuoliai 
privatinį 
ro įžadi 
geisti, 
visai VH 

Vienu< 
kitoki 
bės išsis 
tikra pi 
džiai. T| 
ta iškili 

r 

padaryti 
Vienuc 

kia ir 
bulumo 
darbuose 

Taigi 
limas 
nės na i 
d imas 

Bet vij 
o valstvl 

Valsty] 
liečiai h 
valstybė s] 
vienuoli j | 

Todėl 
bėję pril 
nenešė n| 

Pirmiai 
nės net( 
nes žinoj 
ne jo, 
kad jam 
darbio, 
tos kiti. 
nes skve 
o sykiu 

Yra ži 
dykaduoi 
tai daryj 
ar daug^ 
vistiek, 
gaus. 

Sakysii 
rimd, ka( 
cianu du 

Tegu 
darbiniu! 
dirbti, kj 
dirbančiž 
kiančiais, 
ną darbiĮ 
darbą p* 
dų; kad* 
vai., jie Ą 
daėjo, ka| 
gdavo į 

Taip 
turįs ir 
vo dari 

I r niel 
sakyti, kj 
nedirba, 
ra ne kąj 

Kuomei 
ne sau, 
uolumo. 
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SOCIALIAI KLAUSYMAI. 
SOCIJALISTAI IR NUOSA

VYBĖ. 

Privatinės nuosavybės prie 
šininkais yra socijalistai. Jiį 
nuomone visi šalies turtai, 
nežiūrint, kas juos sudaro, ar 
žemė, dirbtuvės ir jų produ
ktai, turi būti valstybės nuo
savybe, t. y. neturi priklau
syti pavieniems. bet visiems. 
Valstybes valdžia yra tų tur 
tų užžiurėtoja ir dalintoja. 

Tokiu kebu manoma visus 
sulyginti ir visiems gyveni
mą palengvinti. 

Tokia tvarka, neįeinant į 
smulkmenas, į praktika, tik | b ^ g ^ J s ^ svajonių, o" grjž 

priežiūra. / 

Del reikalingunį* priežiū
ros kįla negerumas. .Atsiran
da reikalas statyti daug pri 
žiūrėtojų ir tų/|>ačių prižiu 
rėtojų prižiūrėtojus. 

Taip pasidaro visa krūva 
naujų dykaduonių, kurie ne 
dirbs, arba mažai dirbs, o 
darbo vaisais naudosis dau 
giau už dirbančius. 

Sovietų Rusijoje panaikin
ta (nors ir nepilnai) privati
nė nuosavybė. Ta naujanybė 
privedė ją jau prie bado. 

Bolševikų vadams prisiei
na pamaži išsižadėti gražių 

teorijoje, išrodo graži, gal 
ir teisinga; ji praktikuojama 
katalikiškose vienuolijose. • Jo 
se ji gerai nusiseka, nes vie
nuoliai liuosa valia išsižada 
privatinės nuosavybės ir da 

t i prie tikrenybės. 
Pasirodo, kad geriau re

formos taikinti prie žmonių; 
o ne žmonts grūsti į siaurus 
reformos rėmelius. 

Nuoma. ro įžadą jos neturėti ir ne-
geisti, o ką uždirba pavesti Kiti reformatoriai prirodi-
visai vienuolijai. 

Vienuolijoje veikia da ir 
kitoki dėsniai šalę nuosavy
bės išsižadėjimo. Joje veikia 
tikra paklusnybė savo val
džiai. Ta paklusnybė parem
ta iškilmingu įžadu Dievui 
padarytų. 

Vienuolijoje esantieji sie 
kia ir privalo siekti prie to 
Imlumo visokiuose geruose 
darbuose. 

Taigi vienuolijoje yra ga 
limas panaikinimas privati 
nės narių nuosavybės, o į ve 
dimas bendro naudojimosi. 

Bet vienuolija ne valstybė, 
o valstybė ne vienuolija. 

Valstybės nariai arba pi 
liečiai tai ne vienuoliai ir 
valstybės valdininkai, tai ne 
vienuolijos valdininkai. 

Todėl panaikinimas valsty 
bėję privatinės nuosavybės 
nenešė naudos ir neneša. 
Pirmiausia del to, kad žmo

nės netenka akstino dirbti, 
nes žino, kad" ką uždirbs, tai 
ne jo, o tik visų. Jis žino, 
kad jam teks tik dalelė jo už 
darbio, o kitas dalis suvar
tos kiti. Tokiu būdu į žmo
nes skverbiasi apsileidimas, 
o sykiu su juo vargas. 

Yra žmonių, kurie mėgsta 
dykaduoniauti. Jie da labiau 
tai darys, kuomet žinos, kad 
ar daug, ar mažai darys, o 
vistiek, kas jam reikalinga 
gaus. - ; 

Sakysime, kad visų/prižiu 
rimti, kad £rrfetų ir bus ver
čiami dirbti. 

Tegu bus ir taip. Bet yra 
darbininkų, kurie moka taip 
dirbti, kad jie išrodo uoliai 
dirbančiais ir mažai nuvei
kiančiais. Teko sutikti ne vie
ną darbininką, kuris tą patį 
darbą padirbdavo į 14 valan
dų; kada buvo paskirta 12 
vai., jie padirbdavo į 12. Taip 
daėjo, kad tą patį darbą bai
gdavo į 8 valandas. 

Taip padaro darbininkas 
turįs ir gerą prityrimą ir sa
vo darbo supratimą. 

I r niekada negalima buvo 
sakyti, kad tie darbininkai 
nedirba. Tokiems ir priežiū
ra ne ką gelbės. 

Kuomet darbininkai 'dirba 
ne sau, nėra juose užtektino 

nėja, kad visus šalies turtus, 
nežiūrint kas juos » sudaro, 
reikia laikyti valstybės nuo
savybe. 

Jie sako, kad privatinės 
nuosavybės niekam nereikia 
teikti; daugiausia tai jiems 
išnuomuoti, kas galima ir ką 
nori. Nuomos laiką galima 
prailginti kodaugiausia. Taip, 
kad tas išrodytų, kaip ir nuo
savybė. 

Šis būdas, kad ir geresnis, 
bet neša neperdaugiaugia imu 
dos* šaliai ir žmonėms. 

Padaryti ištyrimai parodė, 
kad savininkai iš tiek pat ir 
tokios pat žemės rųšies, vi
suomet daugiau ištraukdavo 
naudos, ne kaip nuomininkai. 

Panašios pasekmės pasiro
do ir dirbtuvėse. Kurios dirb 
tuvės, ar kitokios nešančios 
pelną įstaigos yra darbinin
kų nuosavybe, jos neša dau
giau naudos, negu tos, kurios 
yra valstybės nuosavybe, o 
darbininkams duodamas iš jų 
tik užlaikymas. 

yra šalies ir valstybės gero
vės pamatas. 

J i neprivalo būti panaikin
ta, o tik teisingais ir protin
gais įstatymais gerai sutvar
kyta. Įstatymai gali aprube-
žiuoti' savininkų teises, jei 
matoma, kad jie neša skriau
dą visuomenei arba žymiai 
visuomenės daliai. 

Jei serga kokis kūno narys, 
tai jam reikia padaryti ope
raciją, o ne užmušti visą žmo
gų-
* Panašiai turi būti ir su 

nuosavybe. V. K. 

programą busimajai konfe
rencijai. Sekretorius Hoo-
ver parinkęs konferencijai 
net atstovus. 

Tie visi j>lenai su progra
ma ir kitkuom reikalingu bus 
induoti prezidentui peržiūrė
ti ir patvirtinti. Kuomet tai 
bus atlikta, tuomet bus šau
kiama konferencija. 

Vyriausybė prie tos konfe
rencijos rengiasi su visu at
sidėjimu. Nes nedarbas smau 
gia milionus darbininkų, o čia 
tuotarpu artinasi žiema. Be 
to, demokratų partijos vadai 
daro priekaištus, buk už tą 
didelį nedarbą yra kalta re-
publikonų partija, taigi pat
sai kongresas "ir vyriausybė. 

Kad taip, tai vyriausybė 
nori įrodyti, jog taip nėra, 
kaip demokratai kalba. I r 
nori pasidarbuoti, kad pirm 
žiemos nedarbas žymiai su
mažėtų. \ 

Sekretorius Hoover sako, 
kad prezidentas tą konferen
ciją galės sušaukti ne vėliau 
rugsėjo 20. Jo nuomone, 
konferencijoje atstovų skait
lius turi but kuomažiausias. 
Nes tuo būdu bus užtikrintas 
realis darbas. Gi kuomet bus 
perdaug atstovų, tuomet bus 
progos pakilti tik vieniems 
nesusipratimams ir trukš-
mams. 

Kalbama, kad konferencija 
bus vedama viešai. Tečiau 
dauguma darbo bus atlikta 
komitetų, kurie paskui rapor
tuos pačiai konferencijai. 

Kad tik ta rengiama kon
ferencija butų naudinga ir 
kuoveikiau .gumažintų nedar
bą. Nes apie nedarbo panai
kinimą šiandie kol-kas negali 
but kalbos. 

NEDARBAS KIEK 
SUMAŽĖJO. " 

Taip tvirtina Suv. Valstijų 
Darbo departamentas. Tas 

Taigi privatinė nuosavybė departamentas skelbia, jog 

KONFERENCIJA NE
DARBO KLAUSIMU. 

Iš Washingtono parėjo ži
nių, kad konferencija nedar-
bo klausimu turės įvykti šio 
mėnesio pabaigoje. Preziden-' . 7? 7~ 

TT ... °.vr „ VA . centruojamas ir tad nesutin
ka su Tamistos turto koncen 

jis atlikęs visatiną pramonė
je peržvalgą ir atradęs jau 
tokių daiktų, kurie aiškiai liu
dija, kad nedarbas ima silp
nėti. Kiek palaukus ateis 
kitoki. laikai. 

65-se miestuose, padarytos 

pramonės statistikos. Iš tų 
38.-se miestuose nedarbas pra 
dėjo mažėti rugpiučio mėne
siu. Tečiau kituose miestuose 
se nedarbas kiek padidėjo. 

Tečiau pramoninė depresi
ja vis dar stovi pakilusi ligi 
augščiausiojo laipsnio, ypač 
rytuose. Bet vakaruose pra
monė taisosi. 

Taipat yra džiuginantis fa
ktas, skelbia Darbo departa
mentas, kad visoj šaly labiau 
plinta namų statymas, gele
žies ir plieno pramonėje, eina 
geryn santikiai, didinasi dar
bas ant geležinkelių, audimi-
nėse darbai nepaliauja. 

Lygiai reikia pažymėti, jog 
tarpe verteivių. praplitęs op
timizmas. Visi sako, jog blo 
gieji laikai ir nedarbas pasie
kė augščiausią viršūnę ir 
šiandie pradeda smukti že
myn. Taigi, anot Darbo de
partamento, laikai palengva 
eina geryn. 

Darbo departamento atlikti 
tyrinėjimai paliečia 1,428 fir
mas, iš kurių kiekviena turi 
mažiausia 500 darbininkų, ar
ba išviso 1,600,00Q. Rugpiu
čio 31 d. tos firmos turėjo 
16,269 darbininkus daugiau 
negu liepos 31 d. 

Darbo departamentas skel
bia, jog ir Chicagoje nedar
bas rugpiučio mėnesiu suma
žėjo 7.5. nuos. 

NEDARBO KLAUSIMU. 

Darbo departamento ap
skaitymais, Suv. Valstijose 
beflarbių yra 5,735,000. Tos 
skaitlinės yra paviršutinės. 
Gal be darbo žmonių bus dau 
giau. Nes tikri apskaitymai 
negalimi. 

Darbo departamentas, pa
skelbęs \£ skaitlinę pažymi, 
kad jei nedarbas ir toliau eis 
didyn, kaip butą ligšiol, tuo
met bedarbių skaitlius sieks 
7 milionų žmonių. 

7 milionai darbininkų Suv. 
Valstijose neturėjo darbo 
1914 ir 1915 metais, kuomet 
Europoje pradėjo šėlti karas. 
Ir Dievas žino, kas tuomet 
butų įvykę, jei šalis nebūtų 
įsimaišiusi karan. Nedarbas 
staiga čia pranyko, kuomet 

paskelbtas karas * Vokietijai. 
Šiandie yra kitaip. Nėra 

jokio karo. Tad nedarbas 
gali prasitęsti gana ilįai. Šia 
ndie kapitalas kariauja prieš 
darbą. Darbas pagamino per-
pilnal kapitalui visokių daik
tų. Darbininkai tad atstaty
ti nuo darbų, gi kapitalistai 
pardavinėja darbo vaisių per 
viršį, plėsdami visuomenę. 
Kaip ilgai jie 'turės visokių 
pagamintų daiktų ištekliaus, 
taip ilgai visuomenė bus iš 
naudojama. ' gi darbininkai 
varginami. 

Daugelis kapitalo agentų 
senai džiugina žmones, kad 

j štai ve tuojaus gryž gerieji 
laikai, pakils gerovė. Kad 
tuo tarpu nedarbui vis dar 
nesimato galo, ir niekas ne 
gali pasakyti, kada milionai 
darbininkų be vargo galės 
pelnyti duoną sau ir savo 
namiškiams. ; 

Gryžtant prie Darbo depar 
tamento skaitlinių mes suži
nome, kokiose darbo šakose 
daugiausia darbininkų nedir 
ba. Dirbtuvių, visokiose me
chaninėse, taipat ir namų 
statymo pramonėse šiandie 
nedirba 3,900,000 darbininkjų; 
įvairios rųšies kasyklose 260, 
000 darbininkų; transporta-
cijoje (susisiekimas) 800,000; 
biurų darbininkų 450,000; na^ 
mų tarnų 355,000. 

Daugiausia bedarbių yra 
Pennsylvanijoje. Paskui se 
ka valstijos Ohio, Illinois 
(203,000), Michigan, Indiana,. 
Wisconsin ir tt. / 

Senatorius McCormick, tur 
tingas žmogus, aptardamas 
tas Darbo departam. skait 
lines sako, jog nedarbui su 
mažinti jis nesuranda jokių 
vaistų, jog ateinančią žiemę 
bedarbių skaitlius turės pa 
siekti 7 milionus. Tai jau 
toksai kapitalistų noras ir nu 
sistatymas. Tas pat senato
rius tik pareiškia, kad atei
nančiai žiemai reikia prisi 
rengti iškalno. Nes dauge
liui pagelba bus reikalinga. 

Tečiaus žymus šalies žmo 
nės visai kitaip atsineša į tę 
padėtį. Jie sako, kad nedar
bo visai panaikinti negalima. 

Tečiau visuomet galima jį žy 
miai sumažinti. Tik reikia 
kitokiomis vėžėmis pasukti 
šalies ekonominį ^patvarkymą. 
Tuomet niekam nereiks ru-
pintis vargdienių gelbėjimu 
ateinančią žiemą. 

Karo Finansinės Korpora
cijos direktorius Meyer .skai
tosi augštas federalis valdi
ninkas. Jis-gi sako: 

"Šioj šaly yra užtektinai 
darbo visiems. Reikia tik no
rėti ir mokėti patvarkyti ša
lies ekonominius reikalus/' 

Taigi gana aišku, kad čia 
nedarbas yra fikcijinis kapi
talistų veikimas prieš orga 
aizuotus darbininkus. 

Neturime pamiršti vieno 
daikto. Kuomet siaučia ne
girdėtas nedarbas, gyveni
mas nei kiek neatpinga. 

j A. B. 
I 

KIMBALL PIANŲ DIRB
TUVĖS DARBININKŲ 

VARGAI. 

( Arizona Valstijos vyriau
sias teismas pripažino, kad 
valstijos įstatymas atpildyti 
darbininkams už sužeidimus 
ir mirtį darbo metu yra prie
šingas konstitucijai. 

Dauguma namų statymo 
darbininkų unijų mieste Bal-
timore sutiko su 10 nuošim
čių mažesne užmokesnimi. 

Kaip daugelį kitų dirbtu
vių darbininkus, taip ir pia
nų dirbėjus, jau kelintas mė
nuo kaip "darbdaviai spaud
žia įvairiais budais. 

Pradžioje ši% metų, kuomet 
dar beveik ant visų gyveni
mo reikmenų buvo aukščiau
sios kainos, taip kad darbiSin 
kas gyvendamas su šeimyna 
iš gaunamos algos vos var
gais negalais galėdavo galą 
su galu suvesti, darbininkams 
sumažino algas net dvidešim-
čiu nuošimčių. Gi dabarti
niam laike darbininkai aplai-
kė naują smūgį: tai įvedimas 
darbo nuo skaitliaus (piece 
work). Darbininkams nebū
tų baisu tai, kad ir nuo skait
liaus butų mokama, bet tik 
bėda tame, kad mokestis yra 
toks mažas, kad ir didžiausį 
skaitlių padarytume bet vis
gi iki dieninio mokesčio sun
ku dasivaryti. 

Darbininkų ašara. 

Suv. Valstijose apie 8 mi
lionai moterų turi užėmusios 
įvairias darbo vietas. Ir tik 
2 milionai iš jų yra susiorga
nizavusių. 

Nėw Yorke darbininkų or- -
ganizacijos pakėlė kovą prieš 'Jį 
"open shops^, su kratomai
siais' paveikslais. 

Chile respublikoj pakeltas t 
veikimas tarpe pačių darbi
ninkų už tai, kad visoki gin- : 

čai su samdytojais butų riša- • 
mi araitracijos keliu. 

Naujosios Pietų Valijos 
valdžia- nusprendė visoj šaly 
pravesti kuogeriausius vieš
kelius. Pradžioje tam tiks
lui bus pavartota 243 milio
nai dolerių. 

Didesnė viena pusė medvil
nės verpyklų Suv. Valstijose 
yra Naujojoj Anglijoj. 

Estijoj pirm karo įvairio
se industrijose dirbo apie 50,-
000 darbininkų. Šiandie įdir
ba apie 9,000. 

Naujo metalo vardu "ra-
dium , , viena uncija kainuoja 
2,829,478 dolieriai. (Taigi tas 
metalas 136,936 kartus bran
gesnis už auksą. 
- Į 0 » 

Eina darbas. 

Missouri Pacific darbo įs
taigose Sadaiia, Mo., išnaujo 
darbai pilnai eina. 

• • • 

SMULKMENOS IŠ DARBO 
DIBVOfS 

Japonijos dirbtuvėse iš vi
sų darbininkų yra 60 nuošim
čių moterų. 

Lietuvoje garbingieji kar
žygiai už tėvų žemės laisvę 
savo kraują lieja, o tu, ger-
biamas skaitytojau, ar bent 
pirkai Laisvės Paskolos Bo
ną! 

Clevelande, Ohio, organi
zuojasi ekspreso kompanijų 
darbininkai. 

Amerikos prekybos laivų 
viršininkai (oficieriai) sutiko 
su sumažinim(u jiems užmo-
kesnio 15 nuoš. 

Viena žvakė priešaky dau
giau šviečia, - negu kelios už* 
pakaly. Tad žinok tai, kad 
dabar nupirktas bonas už šim
tinę- - daugiau reiškia, negu 
vėliau už kelias šimtines. 

Lengviau žodžiu remti, ne
gu darbu. 

f 

KAIRYS IR RAULAS DISKUSUOJA SOCIALIZMĄ. 
I I I . 

Kas tai yra socializmas. 
/ (Tąsa). 

Katalikas.—Juodukai duos 
tau pavyzdį. "Penkiasde
šimts metų atgal,'\ jie tau 
pasakys, "mes buvome kuone 
beskatikiai. Šiandie mejs sa : 

vininkai 600,000 ūkių, kurios 
kainuoja pusę bilijono dole
rių, ir beto, mes turime ma
žesnių savininkų vertės $200,-
000,000." Taigi yra aišku, 
kad ir čionai nėra turtas kon 

to Hardingo išreikštais no
rais, valdininkai baigia dary
ti tam tikslui pienus ir pasi
rengimus. 

Komercijos sekretorius Ho-
ver, kurį prezidentas įgalia-
vo tai konferencijai sustaty
ti visus pienus, sakoma, jau 
padaręs pienus abelnuose ruo-

uolumo. Tuomet reikalinga žuose. Lygiai sustatęs visą 

travimo teorija. 
Socialistas. — Bet čionai 

tikrai yra pramonių koncent
ravimas Suv. Valstijose. 

Katalikas. — Pažiūrėkim į 
cenzą del 1910 m. Bandų, kad 
1909 m. buvo 10,000 daugiau 

ną milioną ar daugiau vertės 
daiktų, negu 1904 m., ir kad 
mažosios dirbtuvės pasidau
gino tame pačiame laike virš 
50,000. Kandu taipat, kad in
dustrijos savininkų skaičius 
per tuos keturis metus pasi
daugino 50,000. Ar galėčiau 
rasti geresnius argumentus 
priparodyti Tamistos teori
jos neteisybę, kaip šitokiais 
aiškiais faktais! Ta'i-gi Ta-
mista matai, kad tai nebus 
taip visai lengva valdžiai pa
imti produkcijos ir distribu
cijos darbą savo rankosna. 

Socialistas. — Na, ant ga
lo grįžus, butų galima nu
pirkti, ar ne 

Katalikas. — Kur gi ,gaus 
pinigų! - \ 

bonų. 
Katalikas. 

tų bonų! 
—O kas gi pirks 

Socialistas. — Darbininkai 

y 
dirbtuvių, beišdirbančių vie- Socialistas. — Nugi, išleis 

žmones. 
Katalikas.— Ką tik pir

miau sakei, kad jie nebeturi 
pinigų. 

Socialistas. — Tad tegul ir 
kiti perka, taipat. 

Katalikas. —Gi dabar, Bau 
lai, matai kaip įsipainiojai ir 
nebeturi kur dingti? Didžiu
ma bonų dalis tad turėtų bū
ti perkama tų pačių kapita-
listų, kurių nori išvengti. 
Bendrasavybė liktų jiems 
skolinga, ir turėtų mokėti 
jiems begalo didelius nuošim
čius. O nuošimčių imti, sa
kai, bus nevalia. Taigi ma
tai, Baulai, kad niekaip ne
galima susitaikinti sulig 'soci
alistų principų. Nebereikalo 
ir patys socialistai pradeda 

susiprasti ir jau nebetiki^ to 
kį rojų, kurį žada keli užsi-
likusieji. 

Leisk man paskaityti iš ma 
no užrašų, ką jūsų vadas ir 
rašytojas Jeules Gusde, pa
sakys šitame dalyke: "Vietoj 
kankinimosi už mokestį, dar
bininkas bus kankintas takso
mis ir tad nė jokio nėra skirv 
tumo. Atėmimas sayasties 
su atlyginimu yra vien tik 
sapnas." Bet pasakyk, Bau
lai, kodėl Tamista neišmanai 
lengvesnį būdą kaip paimti 
produkciją ir distribuciją, tą 
bu3ą, kurį remia kuone visi 
socialistai, — tai yra konfis
kaciją? Kodėl Tamista už ją 
nestoji? 

Socialistas. — Mat, del ko, 
Kairy. Nors esu didis socia
listų užtarėjas, bet aš matau 
kas iš to išeitų, jei mes vyk-

Dieve, nes kapitalistai ir jų 
pasekėjai turi visą amunici
ją, ir tad butų daug daugiau 
kraujo praliejimo, negu šio
je paskutinėje karėje. Tiesa 
sakant, aš negaliu tikėti, kad, 
jeigu mes laimėsime, mūsų 
Bendrasavybė turėtų stovėti 
ant kraujo pagrindų. 

Katalikas. — Tai gi mat 
kur gera'i pasakei, Baulai. 
Bet dar turiu tau ką pasakyt. 
Tik pasilik su ^Socialistų Par
tija dar metus, skaityk socia
listų literatūrą ir klausyk jų 
prakalbų apie konfiskaciją, o 
tad Tamistos skrupulėlis iš
nyks. Konfiskacija pasiro
dys vienatinis išėjimas Soci
alistų Partijai. Bet aš noriu 
paklausti kur gaus jūsų Sta
tymo Bendrovė tokias pui
kias vietas ir medžiagą del 
Ęį. gražių ideališka namų, ku-

dintume konfiskaciją: tai iš-|riuos man žadate? Jųsų kon-
kiltų revoliucija, o neduok traktoriai yra bejėgiai. 

/ 

. 
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KAIP VĖŽYS IŠAUGA. 

(Foreign Lanffua&e Information 
Service) 

Yra gerai žinoma, kad žmo
gaus kūne audiniai, raumenįs* 
dirksniai, kaulai ir tt. suside
da iš daugelio mažyčių narve
lių. Tie narveliai galima pa
lyginti prie muro plytų, ku
rios laikosi viena prie kitos, 
sujungtos cementu, kalkėmis. 
Teeiaus tie narveliai nėra tai 
negyva medžiaga kaip yra 
plytos. Tie yra gyvi, nuolat 
auga ir miršta, prisilaikaint 
kai-kurių įstatymų, kurių mes 
gerai nesuprantame. 

Kartais kurie nors iš tų nar 
vėlių pradeda augti ir vysty
tis panašiai į kitas visai ne
paprastu būdu. Maža narve
lių grupė, rodos, sudaro ko
loniją iš kurios pasidaro ne-

Jeigu guzukas yra neisima 
mas, paprastai jisai auga ir 
prasiveržia į apsukui esančius 
tono audinius. Tas (rodo skir^ 
tuma tarp paprastų guzų, pa-
našįų į karpas ir nelabųjų gu
zų, panašių į vėžį. Galop išau 
ga didelė masė ir mažos jos 
dalys atsiskiria ii* patekusios 
į kraują išsiplatina po visą 
kūną. Sveiki narveliai išeina 
kūne iš savo vietos ir miršta. 
Vėžio narveliai turi tiek ga-
jumo jėgos, kad auga kur tik 
tai papuola, ir kur tik vienas 
tokis narvelis apsistoja, nau 
jas vėžys pradeda augti. 

Vėžio išsiplatinimą kūne ga
lima palyginti prie išsiplati-
nimo limpančios ligos, kaip 
tymai mieste arba gaisras na
muose. Jis prasideda vienoje 
vietoje sveiko kūno taip, kaip 
ir tymai prasideda vienuose sveika ir augančia kūne vie

ta. Ta vieta gali būti odoje, I miesto namuose. Jei uždarysi 
krūtyje, pilve, gerklėje, ar ki
toje kūno dalyje. Dažnai nar
veliai sudaro mažą kietą gu 
muliuką, kurį lengvai galima 
užčiuopti ir kurį gali chirur 
gas lengvai pradžioje išpiauti. 

namus ir neišleisi tymų išeiti, 
epidemijos nebus. Bet, jei 
žmonės iš tų namų vaikščios 
po įvairias miesto vietas, nė
ra abejonės, kad prasidės epi
demija, kurios vėliau negalėsi 

pigiai sulaikyti. Jeigu maža 
ugnelė yra greitai užgesina
ma, pragaištis bus labai ma 
ša, bet jei leisti jai platintis, 
ji išaugs į didelį gaisrą, ku
rio nebus galima net ir ge
riausiomis priemonėmis užge
sinti. 

Priežastys kurios veda 
prie vėžio. 

Paprastai yra sakoma, kad 
mes nežinome delko vėžys at
siranda. Tai reiškia, kad 
mes nežinome, kas priverčia 
pirmąjį mažą įiarvelį arba 
grupę jų permainyti savo po
būdį ir persikeisti į tokią ku
ri turi nelabą ir nesulaikoma 
jėgą augti ir platintis. Te 
eiau kai-kada yra žinoma 
(daug dažniau, negu kai-kurie 
žmonės mano) apie sąlygas, 
kurios, rodos, yra prielankios 
tai nelaimingai permainai. Y-
patingai mes žinome, kad vė
žys dažnai atsiranda po ilgo 
nuolatinio kokios nors vietos 
trynimo ir aplink paprastas 
peraugas ar skaudulius. Lu
pos ir burnos vėžys atsiran

da nuo pypkės cibuko, kuomet 
jis nuolat trynasi į išgedusį 
dantį ir tarp Rytų Indijos gy 
ventojų, nuo nuolatinio kram
tymo riešutų, kurie turi aštrų 
erzinantį kevalą. Gerklės vė
žį randame tarp kiniečių, ku
rie valgo perkarstąs ryį&ius, o 
visai nerandame tarp jų mote 
rų, kurios valgo šaltus ryžiu*, 
ant kito stalo. Pilvo (skilvio) 
vėžys gali atsirasti iš pilvo 
skaudulio. Yščiaus vėžys pa 
tirta kįla dėlei įsidrėskirao 
(kūdikiui gemant) ir nuo 
skaudulių; odos vėžys nuo er
zinančių karpų ir apaugų, ir 
vėžys krūčių nuo neprižiūrėtų 
žaizdų, suskilimų, ypatingai iž 
guzų, kurie pradžioje yra pa
prasti ir nepavojingi. Ištik-
rujų» kaip dabar yra žinoma, 
tai nėra labai didelio skirtu
mo tarp paprastųjų ir nelabų
jų išaugimų, kurie tie dvi rųši 
aiškiai atidalintų. 

Paprastieji krūčių guzai, pu 
sliukės, skauduliai ir tt., ne 
vėžiai iš pradžios, gali persi
mainyti į nelabuosius išaugi
mus arba vęžį. Tikrai sa
kant, ankstybas pažinimas ir 
gydymas kurio nors tų vėžio 
pranokėjų gali tikrai apsau
goti nuo vėžio. Apsisaugok 
nuo įvairių nuolatinių kūno 
trynimų, erzinimų ir apsisau 
gosi tuo pačiu nuo vėžio at
siradimo. Nuolatiniai skau
duliai, odos suskilimai, žaiz
dos, karpos, apgamai, kurie 

mainosi ir auga didyn turi 
būti prašalinti. Protingai 
pasielgiant su tais ir kitais 
pavojaus ženklais, kaip ir an
kstyba nusimanančio daktaro 
ar chirurgo pagelba, sumaži
na galimybę turėti vėžio ligą. 

Svarbesnieji vėžio 
ženklai. 

Pavojingiausis dalykas su 
vėžio liga yra tas, kad ji daž
nai prasideda be skaudėjimo 
ir auga išlengvo. Jei vėžys 
savo pradžioje tiek padarytų 
skausmo, kiek padaro dantų 
skaudėjimas, ausų skaudėji
mas, žmonės iškarto pamaty
tų ir ištikro stengtųsi jį pra
šalinti be jokio užvilkimo. 

šv. Petro bažnyčia. 

Didžiausia budavonė pa
saulyje bus bene tik Šv. Pet
ro bažnyčia Eomoje. J i sto
vi ant tos- vietos kur seno
vėje) buvo Nerono cirkus, 
šiaurvakarinėj miesto daly j , 
pastatyta kryžiavai. Ugio 
turi 612y2 pėdos, kryžiavonės 
po 4461/̂  pėdos; aukštumo 
152y2 pėdos, o iki bokšto kry
žiaus viršaus 448 pėdas. Di
dysis varpas be širdies sve
ria 18,600 svarų. Bažnyčia 
pradėta statyti 1450 m. 43 
popiežiai gyveno ir mirė iki 
bažnyčią užbaigė statyti 1628 
metais; bet galutinas užbai
gimas atlikta tik 1880 m. Tai-1 

Skolininkai. 

Sųv. Valstijų sekretorius 
Mellon birželio mėnesyj š. m., 
pranešė kiek ir koki valstybė 
skolinga. 

Suv. Valstijoms yra skolin
gos 19 valstybių. Čia paduo-
dam jų sąrašą: 

D. Britanija $4,lfl6,318,358 
Prancija . . . . 3,350,762,938 
Italija . . . . . . 1,648,034,050 
Belgija . . . . 375,280,147 
Rusija 192,601,247 
Lenkija . . . . 135f66Į,660 
Ceko-Slovakija 91,179,528 
Serbija . . . . 

Tečiaua prie vėžio skaus- g i , n u o P ™ ^ ™ 0 ***** * j 
galutino užbaigimo praėjo mo (tos paslėptos nelaimės) 

pradžioje paprastai nėra. 
Taigi kiekvienas protingas 
žmogus turi žinoti dažniau
sius apsireiškiančius ženklus. 
Reikia atsiminti, tečiaus, kad 
tie ženklai nevisuomet gali 
reikšti vėžį, bet jiems pasi-
rodMus reikia nieko nelau
kiant, kreiptis į gerą gydyto
ją ar chrurgą. Atmink, kad 
nei vienas geras daktaras ne
gydys ligos, kuri gali būti 
vėžiu, tinkamai, ir atsargiai, 
jos neištyręs. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS. 
Spėjama, kad pasaulyj yra 

apie 3064 įvairių kalbų ir a-
pie 1000 skirtingų tikėjimų. 

430 metų. 
Bažnyčios pastatymas kai

navo 70,000,000 dolerių. 

Pyramida. 

Egipte randasi pyramida, 
vareju Cheops; yra didžiau
sias žmonių rankų darbas. Ji 
užima plotą 764 ketvirtainių 
pėdų; aukštumo turi 488 pė
das. Šios gadynės arkitektai 
skaito, kad tokios pyramidos 
pastatymas kainuotų apie 
200,000,000 dolerių. Pyra
midos statymas prasidėjo 
2170 metų pirm Kristaus gi
mimo. Pastatymui tos pyra
midos suvartota apie 6,000,-
000 tonų didelių akmenų. Ak-
menįs sakoma tapo suvežti iš 
apie 150 mylių apielinkės. 

Rumunija 
Austrija 
Grekija 
Estonija 
Armėnija 
Kuba 
Sudmija 
Latvija . . 
Lietuva 
Vengrija 
Liberija 

51,153,1^0 
36,128,494 
24,055,708 
15,000,000 
13,999,145 
11,959,917 
9,025,500 
8,281,926 
5,132,287 
4,981,1528 
1|685,835 

26,000 

Išviso $10,141,267,585 

Eif f elio bokštas. 

Paryžiuj yra geležinis bok
štas vardu Eiffel, vardas Eif 
fel yra inžinieriaus kuris jį 
statė. Bokštas yra 1000 pė
dų aukštumo. Geležies suvar
tota 1700 tonų, kainavo 1,-
000,000 dolerių. Dabar Eif-
telio bokšte yra įtaisytas be-
vielinis telegrafas. 

P. Yoųng 

LIETUVA 
NE VIEN TIKTAI AUKSINAI. • 

, 

* miiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimmmmiiiimiimimnimiim 
Daugelis žmonių nuolat kreipdavosi į "Draugą", prašydami per- Siunčiant čekį iš Amerikos į Lietuvą kam nors kitam, reikia tuo-

kelti jųjų pinigus Lietuvon doleriuose. Iki šiol vis dar negalėjome to jaus kaip tik nuperkate čekį, pasirašyti savo vardą — pavardę abe-
padarytL A % Ą jose^ vietose kur yra pirmas ir antras parašas ir da parašyti čekio 

BET DABAR JAU GALIME. viduryj kam siunčiate tą čekį: po žodžių "išmokėkite šiuo čekių" 
Pas mus galima nusipirkti dolerinių čekių vertės 5 dolerių, 10 

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

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

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

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

Situs čekius galima vežtis su savim, arba siųsti kam nors kitam 
į Lietuvą. 

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

Bankas maino šitus čekius sulyg to kurso, koks yna 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 reikiaJtuoj pasirašyti savo vardą-pavardę viršuj 
čekio ant linijos kur yra atspauzdinti žodžiai "pirmas parašas išpir-
kusio 6ekįM. Kuomet nuvažiuqsite 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 * .... .; •! ^ J*^ I 

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 uš 
tai neatsako. Tokiam atsitikime reikėtų pranešti apie tai Bankui. 
Jis padarys tirinėjimus apie pražuvusį čekį ir jeigu po 6 mėnesių 
čekis neatsiras, tai Bankas gražina pinigus. 

Ūkio Bankas maino šitus čekius einančiais Lietuvoje pinigais, 
vadinasi dabartiniais auksinais; o kai bus tikri Lietuvos išleisti pi-

s 

nigai, tai mainys į lietuviškus pinigus sulyg to kiek bus verta už 
dolerį. 

Nevienam gali ateiti įgalvą klausimas, delko Bankas neišmoka 
šitų čekių doleriais, bet tiktai auksinais! 

Atsakymas: dėlto, kad Lietuvoje doleriai nevaikščioja po žmones, 
nieko nei pirksi nei parduosi už dolerius, o tiktai už auksinus; 
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 nori 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 ir visi ma
tys, kad jo parašas ne toks, kaip pirkusiojo čekįf 

\ 

\ 

*< įiiiimiimiiiiiiiiimiiiijiuimiiuiiiiuiiiiimtm \ 

- Kas norite dolerinių čekių, kreipkitės į 
DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 

• 
l t. NH' $334. ! Oakley Ave., Chicago, 111. 

m^: ...L j ^ ^ S ^ g Ę g ^ g ^ ^ g ^ ^ O ^ j ^ Sg 

• 

>% 

j 



7 
- • 

Penktadienis, Rūgs. 9, 19:! 1 
MMa 

DR. A. K. RUTKAUSKAS" 
Gydytojas t* Chirurgas 

4443 8o. We*tern Ave. 

Telefonas Lafayette 4146 
V a l a n d o s : » - l l r y t a i * 1 - 1 p« 

'pietų tr 7-8 vakarais . Nedėldie 
lolais tiktai po pietų * Iki a. 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

Į>2418 W . 4 5 S t r . C h i c a g o K 
^ (l*ric tVcstern A v c n n c ) a 
<JH;><lati B e Vaistu Ir B e Operac i jose 
• V a i . 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais pA§ 
Agal sutarimą.. Išskiriant ketvergus .B 

• D, . M. T. STRIKOL'IS I 
I Lietuvio Gydytojas 9r Chirurgas I 

Peoplea Teatrp Name 
1019 W. 47th Str. TeL BoiU. 190 J 
Valandos: C lkl I vak. Nedėl 1 9 * 
ki i s ryta. 

R e a . 2 * 1 4 W . 4Srd 8t*ee* 
N u o ryto tkl p ie t 

ĘUl. McKinley 993 ] 

S 

S. D. LACHAWICZ 
LIETI VYS G R A B o R I U S 

I Patarnauju laidotuvėse koptgtauala. 1t*l 
<al« m»ldilu atsišaukti, e mano darbu 
b u * U ai«aa*dlatL 
2314 W. tSrd FL Gklsaco, HL 

TeL Canal S i s * 

Č Telefonas Boulevard tli>» 

DR. C. KASPUTIS 
k DKNTI8TA8 
į 3*31 South Hals ted Str. 
£ va landos : 9—11 A, M. 
ff 1—5; 7—8 P . M. 

3 

[uropean American Rureau 
Fabionas ir Mioidevicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigu, laivakor

tės, pašportai ir tt 
N O T A R U I SAS 

Real Estate . Paskolos , lnsurSaalj 
Ir tt. 

80S W. sr>th St., Kamp. Halsted 8k 
Tel . Boulevard 611 

Vai.: 9 iki 8 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. tr Sub. lkl 9 vafc, 

Ned. : iki 3 po pietų. 

DRAUGAS 
1 

n > » > • » a i D « B a » » « mm* i i < » w — j j • » i « H » i » 

LIETUVIAI AMERIKOJ!:. 
7 

i a n » < » i i l » » i » t i 

IŠ LIET. DARBININKŲ SĄ 
JUNGOS SEIMO RUGPJ. 30 

IR 31 DD., BROOKLYN, 
N. Y. 

DR. S. NAIKEUS 
U1CTUT1B 

GYDYTOJAS IR OHERUKGAS 
Ofise* Ir Gyvenimo Tįsta 

8159 South Halsted Street 
aaft Ttrtaas fBlvsraaJ Stata — S 

Valandos nuo l t Iki 12 ryte: nao 
1 iki 4 po pietų: n a o 7 lkl t rak 

Nedal iomis nuo l s iki *. 
Tatafanas Tards SS44 

• » — » • » •» S, 

' DR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja SO metai . 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kerta 89-ro St., Chicago, m . 

8PBCIJ A U S T A S 
Moterišku. Vyriškų, taipgi eara 

Bi&kų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 19 r/to 
ki S po pietų, a n o S lkl 8 valan

da, v a k a r ą 
IfedėllomJs nao S lkl 9 po pi«t 

> - » - » 

S OR. CHARLES SE6AL j 
Perkė lė seavo ofisą po n o m 

•4729 So. Ashland AvenueJ 
SpecUallstAs I 

•DŽIOVU, MOTERV Ir V Y R Ų LIGI | 
| V a l a n d o s n u o 10 lkl 12 išryto: n a c | 
• 1 lkl 5 T»o pietų: nuo 7 lkl 8 : 8 » | 

iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiitiiuiiiuiniiiiiiitnmitf 
Rea. 1139 Independenoe Blrd. 

Telefonas Von Bnresi 994 

DR. A. A. RŪTH, 
Rusas Gydytojas H Chirurgas 
Specijallstas Moteriškų, Vyrioku 

Valkų Ir vtag chroniškų Ilsų 
VALANDOS: 10—II ryto 9—S p 

pietų, 7—S vak. NedėUomls 1 0 — 1 1 S 
un**a 3354 Ko. Halsted SU, <lif««s; 

Telefouas D w » w t ą s a 
. • lu i i i i i i i i t i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i t i imi i i i i i i i i t i 

(Pabaiga). 
9 ) L . D . S . C e n t r a s r ū p i n s i s 

kuogreičiausia sudaryti kuo-
stipriausius ryšius su Lietuvos 
Darbo Federacija ir pasižada 
ja. remti su didesniu ir uoles-

NAUJA MOTERŲ SĄ GOS 
KUOPA. 

• = 
s?^-^—~ 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE PRANEŠIMAS, 

Springfield, UI. — Rugsėjo 
4 d. rupesniu muziko A. Alek
sio, Šv. Vincento parap. salė
je, tapo suorganizuota nauja 
Mot. Sąjungos kuopa, prie ku
rios prisirašė nemažas skai 
Čius vietinių lietuvaičių. 

Į valdybą. t išrinkta: gerb. 
kun. I. Keršis — dvasios vad., niu pasirižimu negu iki šiol. 

10) L. D. 8. Centras rupiu- 'A- Aleksienė pirm., K. Ku-
sis gelbėjimu savo narių esant 
nelaimėje. 

11) L. D. S. Centras gavę* 
pranešimų iš kuopų apie nariu 
negalėjimą užsimokėti duoklę, 

penenė - pirm. pag., V. Sval 
dinienė — rast., J . Gedmimi-
tė — ižd., K. Rudienė ir E. 
Marčiulionienė — iždo glob. 

Sekantį susirinkimą nutar-

Mėnesine aukų apyskaita. 

1921 m. Liepos mėnuo. 

III . Lietuvos Gynimo Komitetui. 

Priimta Pasiųsta 
Lietuvon 

>> skaitytojų 58.50 

67.00 

Tel. Blvd. 7042 

Dr.C.Z. VezeSfls 
LIKT i: VIS DKHTI8TAS 

4719 SO. ASHLAKT) A v a T U l 
arti 47-tos Gatvės 

?alando«- nno 9 ryto 11d 9 vak. 
rieredomi* nuo 4 lig 9 vakarą 

:yrrgri.rTrTr'j 

>oo«a no J 

dlaot»,J 

I 
I 

/ a k a i e Nedėlioruis 19 kll 1 
Telefonas D r e i e l 9889 

I 
I 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

t GYDAU BE GYDUOLIŲ IR RE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 E m e r a l d A v c n n e 

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

7 3 1 W . 1 8 - t h G a t v ė 
N u o 2 lk l 3 v a n a r e . 

m_mmm^mmw.-rmmmr —»-» 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 450S So. Ashland Ave 

Tel Yards 1053 
> ; . . - - . - • 

T«lefaaaa PollmaS SM» 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis DentistM 

1S801 So. i l l e h l g a a AvesiSM 
sf»SS9aSS\ III. 

TALANDOSt • ryta lkl • vakar* 
TeL P u U m a u 949 Ir S1S« 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i iH i i i i i in i i i i i i i i i i f -
s s e k o n e fteeley 74S9 S 

i DR. I. M. FEINBERG Į 
S G y d o specljaliai v isokias v y r i I r s 

moterų lyt iškas l igas 
S 9 4 0 1 faadisoB Str., k a m p a s W e s - = 

tern Ave, , Chleago 
S Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak S 
sMiiiiiNMiiiimiiimiiiHiiiiHMiimiimiii 

, 5 r e l . Randolph 2898 
A A SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vldumlestyj 

ASSOGIA1TON BLDG. 
l t Bo. La Sal le St. 

Valandos: 9 ryto iki B po platu 
Panedėl ials lkl 8 vakare 
Nedėl lomis ofisas oJdarytas 

• 

TeL Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. iIMKUB 

Lietuvta Gydytojas, Ohirmrtjas h 
a a w i > « . 

MOS & I fc i99 l i m. Cfctraco. 
Valandos: 19—18 Ii ryto 1—9 Ir 
€—8 vakar* Had- 19—19 19 ryto-
, r r i . Į Į f - — - * - - - - — »ff 

: o « « « « v i « « k > ^ $ ^ ! » 0 0 0 . 
V A L E N T I N E DKESMAJhlM 

COLLEGES 
4205 K Halsted. 9407 W. AUdison, 

1850 N. Wells St. 
137 Mokyklos Jutuct. Valstijose. 

Moko SiuviuDo, Patternų Klrpl 
.no, Desijsoing blsnlul tr narnama 
dietos duodamos dykai, Diplomai 
Vfokslas lengvais atmokėj lmaU 
viešos dienomis ir vakarais. P s 
eikalaukit k n y g e l ė * 

Tel. Seeley 1849 
SARA PATEK, plrmtntnk* 

Dr. Ms Stupnicki 
3107 So. Morfftn Street 

C7HIOAGO, ILIiUrOIH 
Telefonas Yards 5039 

Valandos: — 8 lkl 11 i* ryto: 
5 po pietų lkl 8 vak. Nedėllo-
• nls nuo S iki 8 vai. vakare 

S E M * ^ J W 

—S 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

TeL Ganai 9118 
Valandos: 19 ryto iki 9 vakare 
Gyvenimas: 

S811 W. SSrd Str. 
Tel. Prospect 9488. 

•; ' » i » » ^ * ' | Į t 

Tel. Canal 2S7 Vak. Canal 911d 

DR. P . Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgas 
1891 So. Halsted Street 

Valandos: 19 lkl 19 ryto: 1 tkl 4 j 
po piet. • lkl 9 vakarą. 

i t » » » ~ » » ~ » » » » • M ~ » » » » • • • M • II 
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V. W. RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS • 
Ofisas Didmiesty J t 

I 29 South La Baile Street [ 
Kambarls 894 

Telefonas Central 9890 
H • » • » n • • • • • — a a a o a ^ a a a a a a j 

I Vakarais, 812 W. SSrd St \ 
Telefonas: Yards 4681 

palauks iki išgalės užsimokėti, ta laikyti rugsėjo 11 d. tuo-
Bet kuopos ima atsakomybę u ž U a u S P° sumos. 

Į Naujai Mot. Sąjungos kuo
pai linkima, gero pasisekimo. 

savo narius. 

BAGDONAS KALBĖJO. 
DVASIOS VERGAI. 

Priimta šios rezoliucijos: 
1) L. D. S. o-sis Seimas ap

svarstys naujosios $300,000 pa
skolos reikale, nutarė jc pra
vesti per rugsėjo mėn. š. m. 
J a širdingai renis ir karštai 
ragina visus L. D. S. narius 
ir kuopas pirkti po bon$, o 
ypaė pirkti ragina tuos narius 
ir tas kuopas kurios dar nė
ra pirkusios bonų. 

2) Lietuvių Darbininkų Są
junga, savo 6-me Seime svars
tė liūdną faktą, kad daugelis 
Lietuvos Valstybės priešų, y-
paė lietuvių komunistų su df-
delių uolumu agituojančių 
prieš Lietuvos valdžią, prieš 
j |Sį vykdomą (-ia paskola, %vi-
žta į Lietuvą be jokių kliuėiu 
iš Lietuvos valdžios, ir tenai 
varo Lietuvos griovimo darbą. o r z , n o -
Sei«ms nutai-ėafttMteipif doinV^ J ^ i r ų ^ ? a 

Naktis. 

Girardville, Pa. — 
27 d. par. svet. kalbėjo Lie
tuvos Steigiamojo Seimo na
rys, M. Bagdonas. J is nupie
šė Lietuvos padėtį ir nurodi
nėjo reikalą ją šelpti aukomis, 
o labiausia pirkimu L. L. Pas 
kolos Bonų. 

Žmonės domiai klau«ė kai 
bos, išskyrus kelis komunistė
lius, Rusijos bolševikų šalinin
kus. Ypatingai vienas žmoge
lis, kuris pirmiau buvo patri-
jotu, o dabar kaipgi k pTįešin-
gai, trukdė prakalMs Ju Klau
simais ir savo eliriasiu žmones 

Lietuvos valdžios ir jos Atsto
vo AVashingtone į tą taip ne
normalų ir blėdingą apsireiš
kimą ir surasti budus tokius 
gaivalus sukontroliuoti ir su
varžyti. | 

3) Lietuvių Darbininkų Są
junga savo bVme Seime svarstė 
žinia, jog Lietuvos Profesinė 
Mokytojų Są-ga deda pastan
gas panaikinti Lietuvos moky
klose tikybos išguldymą. Mes, 
l^ietuvos darbininkai išeiviai 
pareiškiame savo griežtą pro
testą prieš tą pasikėsinimą ant 
švenčiausių teisių katalikų tė
vų. Mes nepakesime to min
džiojimo žmoniškų teisių mūsų 
brolių Lietuvoje. Mes visomis 
savo pajėgomis padėsime Lie
tuvos katalikams savo tikėji
mo laisvę ir katalikų tėvų tei
ses apginti. 

4) L. D. S. 6-sis Seimas 
svarstė skundą Akrono L. D. 
S. kuopos narių ant Akrono 
lietuvių parapijos klebono, 
knn. Al. Januso, kad jisai skel
biąs bažnyčioje, jog laikraštis 
"Darbininkas" esąs nuodai, 
pavojingas laikraštis ir lead 
skelbimas L. D. S. kuopų su
sirinkimų butų šventos vietos 
pažeminimas. L. D. S. Seimas 
išreiškia savo gilų apgailesta
vimą del panašaus kun. Januso 
pasielgimo ir eina svarstyti 
kitų dalykų. 

, 

Sekanti valdyba išrinkta: 
Kun. F . Kemėšis—dvasios vad. 
M. Abračinskas—pirmininkas, 
M. Žukauskaitė—pirm. pa^ 

| iiiiilllllllllllllllimillllllll IHIIIHIK I A Kneižys-raštininkas, 
E Dr. L L MAKARAS a J. (jlineekas—iždininkas, 
-; Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas S T_ T _ , , v 

Kun. J . Bakšys, 

ifc>'> 

r u f i s a s 10900 So. MJchigan 
5 

Ave, S 
BVal. 10 iki 13 ryte; 2 iki 4 p c S 

piet. 8:89 Iki 8:89 r a k a i • 
ERealdenctja: 10533 Perry Ave. į 
S* Tel Pnl lman 949 
iiiiiHmiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiinminiiir.7 

Parsiduoda Bučernė ir Grocternė, 
labai Li'etuvlų apgyventoj vietoj, biz
nis nuo seniai išdirbta. Biznį galima 
pirkti su namu. 

Norinčiam įgyti pastovigr vietą, ne
praleiskite š luos progos. Atsišaukda
mi šiuo antrašu. 

Draugas Publ. 
2834 S, Oakiey Ave. Cuicago, III. 

&ir bjanų 
pardavinėjimui. Vienok par
duota už keletą StmtjĮ. 

Dar kalbėjo gerb. klebonas. 
Sargas. 

WAUKEGANIEČIŲ MOKS 
LEIVIŲ SUMANYMAS. 

Wauke^an, 111. Čia yra stam
bi lietuviais apgyventa koloni
ja. J i turi keletą pašelpimų 
ir kitokių katalikiškų draugi
jų. YTa L. Vyčių 47-ta kuopa 
ir baigusiųjų parapijos moky
kla alumnų draugiją. Žodžių 
sakant, kad šioje kolonoje yra 
užtektinai draugijų. Bet jauni
mui einant aukštą mokyklą 
(high school) waukeganie-
čiams yra reikalinga dar viena 
organizacija, tai yra L. R. K. 
M. S. A. kuopa. 

Čia yra gražus būrelis jau
nuolių kinkančių Waukegano 
High School, tik jiems trūksta 
viršminėtos organizacijos. Jau 
trys iš jų priklauso prie Cen
tro, o dabar jų skaičiui žy
miai padidėjus lengvai galima 
suorganizuoti kuopa. Jie ga
lėtų lankyti susirinki nu is ir 
lavintis lietuvių kalboj ' , taip
gi programose dalyvauti. Tai 
butų auksinė proga jaunimui 
einančiam mokslus. I r mūsų 
tautos literatūrą pakeltų. 

Aš esu tikras, kad ir mu^ų 
gerb. klebonas, kun. J . B. 

(Pabaiga) 
Chicago, 111. 

Nuo "Naujienų1 

So. Chicago, 111. 
S . L. A. 74 kp. 

Kansas City, Kansas. 
P. Navašinsko auka 10.00 

Cambridge, Mass. 
K. Kučinsko auka 5.00 

Wanamie, Pa. -
A. Frank aukavo L. L. P. Boną 50.00 
Laimėjimais surinkta 101.00 
Likusių kasoje iš birželio m 295.46 

Pasiųsta Lietuvon 

IV. Lietuvon ftatdių Sąjungai. 

Millinocket, Me. 
Julius Buda 

Chicago, 111. 
Auka "Naujienų" skaitytojų 45.00 

Bamstable, Mass. 
Juozas Breiva 10.00 

Rochester, N. Y. 
Per A. Žiemį 

Už "Tr imi tą" : 
Providence, R. I. 

irs 
TOASTED 

420.96 

LUCKY km 
CIGWH.rTTE 

. . . . . . . . . t . . . » » 2.00 

* 115.00 

' 
! • 

Pec Bankauską 
Chicago, 111. 

Per Lenkauską v.. 
Likusių kasoje iš birželio m 

Pasiųsta Lietuvon 

v 

n ! ' . . • , ; > I 

*' i' n * * 
• ' 4 . • 

tv Be 

Už'liepos mėli! t i 

įplaukų. 

• S s • • 

Liet. žem. Banko akc 
Vokišk. markiemis 5,0(X). 

—l^rnešta iž birželio m.„ 

. 1.75 

. . 1.40 
323.11 

1,396.89* 
. 150.00 

495.11 

A ' r » 

906.48 • b 

Išlaidų. 

. . . . 

. . . . . 

Lietuvon pasiųsta 
Ir L. % Banko akcijomis 

Vdkiškomis markiemis 5,000 
Čekių išrinkimas 

Lieka kasoje, rugpjūčio 1 d. 

Bendriems valstybės reikalams 406.42 
Kariuomenės sanitarijai \ . 4.23 
Įvairiems reikalams 191.25 
Lietuvos (iynimo Komitetui 116.00 
Lietuvos Šaulių Sąjungai 3.15 

1,582.07 
150.00 

0.25 

PAIEŠKOJIMAS IŠ LIETU
VOS. 

Aš, Stasys Jočys ieškau savo 
pažįstamų Jurgį Lukaševičių 
ir Praną Narvilą. Minėtieji 
asmens tegul parašo sekančiu 
adresu: 
Ukmergės paštas,, 

priimti Stasiui Jočiui. 

Laisvė įsigijama tiktai di
delėmis Tautos aukomis. 

• * * 

Kur bonas — ten i r Lietu
vos meilė. 
# • 

Bendrai $721.05 $721.05 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje. 

8-17-1921. 

SKILVINIAI KIRMINAI TAI 
ŽARNŲ PARAZITAI. 

Dauguma mo
terų vyrų ir vai
kų yra gydomi 
nuo visai kito
kiu ligų kuomet 
ištikrųjų visa 
priežastis yra jų 
skilvis. Kuomet 
neturi apetito, 

širdi griaužia, jauti skausmą 
viduruose, skausmą strenuose 
silpnumą akyse mirguliavimą 
tai ženklai kad kas nors yra 
negerai su jusu skilvių, kad 

KJMKARK 

skilviniai kirminai tenais po-
Klioris pritairs sveikam suma- navoja. Pas vaikus tuojaus ga-

B. Ajauskas, 

nymui, nes ir jis yra musii su
sivienijimo narys, alunmas. 
Tik reikėtų jaunuolių tė
vams pritarti tam sumanimui 
ir leisti savo sunams ir duk-, 
terims priklausyti prie tos 
prakilnioj organizacijos. Žino 

STATE B A N K 1>I1>1NA 
STOCK'A. 

Būrel is Miesto Baukicriu ir B i m i c -
ru paėmiė Kontrol iuojama Interesą 

Kimbark State Banke. 
Padidins Capital Stock'a ant $200,000 
Būrel is biznierių su James D. Green-

baum prieeakij nupirko kontruoloja-
m a stocka. štai nekurie iš tu biznie
rių: Mr. H. Dilling-er, presidentas 
First Nationar Bank of Oak Bark; 
A.. L. Salzman, industrial engineer: 
S. B. Wechler presidentas Commubi-
ty State Bankos, D. Van Wybgarden 
ir John H. Decker, abudu yra vi
s iems Roselandieč iams grerai žinomi 
biznieriai. Mr. James D. Greenbaum 
yra presidentu bankos, Jos. C. Aus-
trauskas, yra kasierium. Direktoriai 
yra sekanti: D. Van Wyngurden, 
John H. Decker, A. L.. Salzman,; 
Emi le Levy, H. Dillinger, S. B. Wech-
sler ir Jas. D. Greenebaum. 

Kapital Stock'a padidins nuo | 1 0 0 , -
000 iki 8200,000, tam Ukslui valdyba 
Saukai stockholderių susirinkimą 
Rugsėjo 2 6-ta, ir nėra abejonas kad 
ta savo pasiryžimą jie pasieks. 

(Apgrr.) 

gui yra daug naudos iš pri- niu vartojamas su gerais re 

Įima patemyti, jie nenori val
gyti, miegoti jiems tankiai yal-
va skauda, jie neturi noro žais
ti su kitais vaikais. Laxtan y-
ra sutaisytas kad panaikinti 
skilvines kirn^eles iš jūsų sys-
temos ir yra dsCugumos žmo-

A. Kuhanskaitė, iždo globėjais, klausymo prie jos, nes kas mė- zultatais. Pilnas būdas gydymo 
Centras išrinks administ. 

Kontrolės komisija: 
Kun. K. Urbonavičius, kun. Pr. 
JuŠkaitis, B. Ajauskas ir kun. 
J . Švag^dys. 

Literatine komisija: — Ta 
pati, tik dadedant kun. Švag
ždi ir Mačiuli. A. 7. V. 

nesį gauna organą "Mokslei- Laxtan kainuoja $10.48, pusė 
vįy ir tai visai už mažą mo- $6.75. Jeigu jautiesi nesveiku 
kesnį. 

Tad-gi visi broliai ir sesutės, 
spieskimes į vichą organizaci
ją. Kur vienybė ten galybė. 

Jonas J. Pocius, 
2-ros kuopos narys. 

tai tuojaus pradėk gydytis nes 
gali išsivystyti kunvulsijos ir 
kokios kitos ligos! Laxtan yra 
parduodamas Dro. Lameco 
Lab., Forbes at Moultrie, Pitt-
sburgh, Penna. (Al>gr.X 

, i i, „ „ , „ , — » . "I'V1- ii ' - 1 " ' 

Ant pardavimo 5 kambarių m o 
derniškai pastatytas bungalow 6409 
So. Knox Str. 1 blokas į pietus nuo 
63 gratvekariu. Barg-enas už $4,950 iš-
kalno $2,000. Likusius lengvais i š 
mokėjimais. 

R L D . HLAVKA 
5308 So. Robey Str. 

TeL Prospect 9598 
' ' • ni'i» ' i m n <..n. i i •• i i^ 

10 M E T Ų Š I T A M BIZNY 

M. J. KIRAS 
£ f f l 3331 SOUTH 
OLKAf. HALSTED ST. 

rHiorfe Yards 6894 

P I N I G Ų S I U N T I M A S , 
P A Š P O R T A I , L A I V A K O R T Ė S 
Perkame ir parduodame namus it 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius . D u o 
dame paskolas ant namų. Padaro
m e visokius dokumentus. Teis in
gas , greitas ir geras patarnavimas 

Ofiso valandos: N u o 8 ry to iki 
9 ^vakaro. Panedčliais, Seredomis 
ir*Pėtnyč iomis iki 6 vakaro. Ne -
dėliomis iki 2 valandai po pietų. 

L1THUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos v ie 

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di 
l e l ė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa-
rankumai, moderniško laivo. 

\ ^ RED STAR LINE 
Išplaukia kas savaitę 

Pier 68-62 North River, N e w York 
S e m i a m i ) N e w Y o r k į ( S p a l i o 15 
Got l i la iu l ) H a m b u r g ( R ū g s . 22 

Tik 3-čia klesa 
Pinland) N e w York (Spalio - 1 
Zeeland) t (R\igs . 19 
Kroonland) Antwerp (Rugs # 17 
Lapland) Rūgs." 24 

\fr AMERICAN LINE 
Manchuria) N e w York (Spalio S 
Mongolia) į (Spalio 2(1 
Minnckahda) Hamburg (Rūgs . 29 

Tiktai tiesiai į Pi l iau 
INTERNATIONAL MERCHANTILE 

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

Chicago: F . O. Brown, West F a s a 
Agent, 14 North Dearborn SL, 

Gera vieta daktaro ofisui ar 
kokiam kitam bizniui, 5 kam
bariai, ant 2 lubų 34 Place ir 
Halsted Gat. randa pigi, krei
pkitės pas: 

M. J. KIRAS, 
. * 3331 So. Halsted St. 

c 
Ant pardavimo 5 kambarių namas 

su garadžium eonerete apačia $4,000 
cash ir $1,200.04 mortgage. 

7148 S. Artesian Ave . 

E 
Gražus kampinis namas 35-tos Ir 

VVėSterA Boulevard 4 flatų namas su 
krautuve, Cas Statlon ir garadžius 
užpakalij. Randos neša $375.00 į mė
nesi. Atsišaukite 

Mr. ISER 
3459 S. Western B h d . (uiv>akaWJJ 

RAILROAD TICKFT B R O K E R . 
Exkursijiniai tikietai perkami ir 

mainomi. Numuštos kainos. 
Lyons Llcensed Ticket Office 

11 So. Clark SL Tel. Uarrison 9816 

ANT PARDAVIMO mūrinis namas 
ant Emerald Ave. arti 37-tos gatvės. 
Naujai maliavotas ir taisytas įr tai
sytas. Randos neša $420.00 į metus 
namas geram padėjmei, gal ima tuo
jaus užimti. Kaina $2650.00 ant i š -
mokesčių. Atsišaukite: 

J. A. BUCKUEY, 
724 W. 47 Str. Chicago, IU. 

:2C 
Taisome automobilius, greitas, ge 

ras ir teisingas patarnavimas. Taip
gi turime vietos del pastatymo a u 
tomobilių. 

BEST MOTOR S E R V I C E CO. 
J. M. R imkus 

4749 So Eermitage Ava. Chicago, 
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IŠ WEST SIDES. 

AMATNI^KAI NEPATEN 
lONTI. 

tenantą Jamos va* Natta, 
kurs su keliais kitais civiliais 
žmonėmis traukiamas teis
man už prasižengimus 18-jam 
amendmonteui. 

Tarpe tų yra "vienas ban-

PAŽADĖJO JAM DARBA. 

Policijos viršininkas Fita-
inorris Johimi Pitel davė 10 
dolerių nupirkti savo šeimy
nai maisto ir pažadėjo rasti 
jam kokį darbą. 

Namų statymo amatninkai, 
kuriems arbitras, teisėj. Lan-
dis, sumažino užmokesnius, 
didžiai nepatenkinti. Bet uni ikininkas ir keli paprasti po 
jos, matyt, turės pasiduoti jlicmonai. Paprastų policmo 
nusprendimui. Nes kitaip ei nų viršininkas nesuspendavo 
gtis yra negalimas daiktas. Palauks teismo nusprendimo. 

Kelios amatninkų unijos, 
tarp tų ir karpenterių uiuja, 
nepasidavė arbitracijai. Te-
ėiau teisėjas arbitras ir tų u-
nijų amatninikams paskyrO 
mažesnes užmokesnis, jei jos 
taikintusi prie abelnojo nuo
sprendžio. 

Karpi'nteriams valandoje 
paskirta vienas doleris. 

Kad taip, tai kontraktorių 
sąjunga tuojaus karpenterių 
unijai ir pranešė, kad karpen-
teriai negausią valandoje dan 
giau, kaip vienų dolerį. 

Teisėjo-arbitro nuspren-
dis ima veikti šiandie, rugsė
jo 9 d. Šiandie visi prie na
mu statymo amatn inkai turės 
dirbti už mažesne užmokestį. 

Bet tai ne viskas. Darbo 
sąlygos taipat žymiai atmai
nytos. Jei prie namų staty
mo darbus vesti kartais 
truks unistų darbininkų, kon-
traktoriai turi teise sanulvti 

4 . * 

neunistus darbininkus. 
Unijoms uždrausta kelti T\un. prof. Pr.' Bučio var-

protestus, streikuoti arba kel|du stipendijų fondui prie Lie 
ti boykota del atvežamos iš|tuvos universiteto aukotoju 

v 

kitu miestu medžiagos statv-;s$pasas": 
ti namams,, nors ta medžiaga Kun. Daniunas 

L. G. D. D. po &v. Cecilijos 
globa mėnesinį susirinkimą 
laikė 2 d. rugpjūčio par. sve-

John Fitel, lenkas, penki tainėje. Susirinkimas buvo la-
mėnesiai kaip neturi darbo, lbai svarbus, todėl ir svarsty

kite ar tiesa. Tęsis per visą 
mėnesį kas sekmadienį ir ket
virtadienį. * 

Kun. Norbertas Pakalnis 
jau parvyko iš Federacijos 
Seimo, Brooklyn, N. Y. Turi 
pagaminęs puikų raportą apie 
buvusį seimą, kurį žada išduo
ti ateinančiame Federacijos 
vietinio skyriaus susirinkime. 

Alpha. 

IŠ NORTH SIDES. 

L. L. Paskolos reikaluose 
nepaprastas susirinkimas j -
vyks penktadieny rugsėjo 9 d. 
1921 m. Aušros Vartų parapi
jos svetainėje, 7:30 vai. vaka
re. 

Visų West Sidės draugijų 
valdybų nariai ir darbuotojai 
kviečiami apsilankyti. 

L. L. P. Stoties valdyba. 

• v 

Tuo tarpu namie turi jauną 
žmoną ir 4 mažus Vaikus. Vi
si badavo. 

Fitel išėjo iš namų, 506 W. 
39 St. su tikslu pasidaryti ga 
lą. Bet pabūgo. Pagaliau jį-
policmonas rado apsiašaro
jusį miesto namuose. Prista
tė policijos viršininko ofisan. 

Šiandie nelaimingo bedar
bio7 šeimyna jau šelpiama. 

Paroje, rūgs. 7-8 d., Chica-
goje pavogta 26 automobiliai. 

AUKOS FONDUI. 
r— 

K. Vasiliauskas 
;\. Bislis 

ir nebūtų pajsaminta unistų 
darbininkų. Darbininkų visas 
reikalas tik dirbti ir už dar -I S. 
bą gauti pripažintą užmokes-
nį. 

Yra dar ir kitokiu suvaržv 
įuų. Bet kontraktoriams pa
daryta dideli palengvinimai. 

Kai-kurie darbininkai '"sako, 
jie buvo manę, kad teisėjas 
Landi s yra darbininkų prie-
telis. Pasirodė taip nėra. 

$30.00 
7.00 
5.00 
1.00 

Išviso tfu auk ė 
Pasižadėjusių 

SV1SO 

Kas daucriau? 

$1.563.00 
80.00 

$1,643.00 

SKERDYKLŲ DARBININ 
KAI STATO REIKA 

LAVIMUS. 

Ministerių kabinetas rugp. 
."> d. svarstė užsienių reikalų 
pakeltą klausimą teikti pagel-
bą badaujančiai Rusijai; nu
tarė iš valstybės iždo paskirti 
šiam reikalui kreditą. 

Rugsėjo 15 d. baigiasi su
tartis skerdyklų komrjanijų 
su darbininkų unijomis. To
dėl darbininkų viršaičių tary
ba jau sustatė . sekantiems 
vienieriems metams naujus 
reikalavimus ir indavė kom 
panijoms. 

Tie reikalavimai mažai kuo 
skiriasi nuo šiandie veikiamų 
darbo sąlygų. 

Kalbama, kad kompanijos 
kuoveikiau duos darbinin
kams atsakymą. Xes sutar
ties laikas baigiasi. 

Darbininkų unijų principą 
liai reikalavimai tie: 

Aštuonios valandos darbo 
dienoje. 

Samdytojai nustato regu 
liarį darbo pradžiai laiką Į-

jrairių rūšių darbininkams. 
Tokios tvarkos kasdien turi 
but prisilaikoma. !" , ' 

Dviguba užmokesnis už dar 
bą sekmadieniais ir šventė
mis. 

Su skerdyklų kompanijomis 
darbininkai turės nesutikimų. 
Nes tos kompanijos jau se
niau skelbė apie-savo pasikė-
tinimus -mažinti darbininkams 
užmokesnius. 

KAUNAS. Rugp. 5 d. Kau
ne prasidėjo studentų ateiti
ninkų konferencija. Dalyvauja 
28 delegatai ir 32 svečiai. 
Delegatai atvyko iš Berlyno. 

Muensterio, Halles ir kitų Vo
kietijos miestų. 

Svarbiausi dienotvarkės pu
nktai yra: studentų ateitinin
kų klausimai ir keletas visuo
meninės svarbos referatų; di
skusijos ėjo tvarkoj ir gy
vai. 

Konferencija savo darbus 
mano užbaigti rugp 6 d. 

Tada prasidės visų ateitinin 
ku (studentų ir gimnazistų) 
bendra konferencija. 

mai ėjo labai rimtai. Apsvars
čius draugijos bėgančius rei
kalus,, iš eilės priėjo prie vie 
šojo knygyno kurį, vietinėms 
draugijoms paremiant, įsteigė 
A. L. R. K. Federacijos vie
tinis skyrius. Vįršminėta drau
gija taipgi neatsiliko. Ji pri-
sHlėjo pinigiškai $10 ir su į-
vairių įvairiausomis knygomis 
kurrc-turi virš šimto. Jas per
kėlė į» viešąjį knygyną. 

Antras svarbus dalykas bu
vo, tai laišku atsišaukimas A. 
L. R. K. M. Susivienijimo. 
Draugija paaukavo $5.00 ir pa
siuntė į Moksleivių Sus-mo 
Centrą. 

A. Gerdžiunas. rast. 

BRIGHTON PARKO LIETU
VIAMS, i 

Nebūkite Be ''Draugo" 
"Draugą" dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose: 
F. ŠIMKIENE, 

4358 So. Fairfield A ve. 
TUMSIS & 0 0 . 

3853 So. Rockweli St. 
BTJOITJNAS, v 

2900 _W. 40th Str. 
J. ŽOLYNAS, 
4063 So. Maplevvood Ave. 
J. SYMONAS, 

4140 So. Maplewood Ave. 
J. SMITH, 

3813 So. Kedzie Ave. 
4409 So. Fairfield Ave. 

JUOZAS DEITŠKO, 

s 

CICERO, ILL. 

LIETUVOS VYČIŲ CHIC. 
APSKR. CHORUI. 

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskrieid choro repeticija, po 
ilgų vakaeijų ]vyks penktadie
ny j , rugsėjo (September) 9 d. 
s. ui., 'Mark White 'Sauare 
Parko svet. (Halsted ir 29 
tos, gatvių), punktualiai 8 vai. 
vakare. 

Visi choro nariai yra prašo
mi neatbntinai atsilankyti, ne;< 
reikės nekuriuos svarbius da
lykus aptarti. 

Alb. C. Alaburdaitė. rast. 

VYČIŲ APSKRIČIO SUS. 

L. Vyčių Chicagos Apskričio 
mėnesinis susirinkimas bus 
šeštadieny, rugsėjo 10 d., Sv. 
Antano par-. svet., Cicero, III. 
(kampas 49-to Ct. ir 15-tos gat 
vės). 

Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Visais dienraščio "Draugo", 
ir " ta ivo" reikalais kreipki
tės pas vietinį agentą 

JUOZĄ MOCKŲ, 
1301 So. 50-th Ct. Cicero. 111. 

I 

Auksinai Labai Pigus 
J I 

5 

5 

IRKITE jų dabar kodaugiau-
sįa Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems 
LIETUVĄ. 

• " • 

Norėdami žinoti 
šiuo adresu: 

pinigų kursą kreipkitės 

• 

- . 

"Draugas" Publ. Go. 
-

2334 So. Oakley Ave., Chicago, III. 
* 

Ii 

/ 

i 

GERB. WESTPULLMA-
1m 

NIEČIAI 

LIETUVOS ATSTOVO V. iiiiiniiHiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiuiiiiiiiis 
ČARNECKIO MAR

ŠRUTAS. 
-. 

| PINIGAI Į LIETUVA Į 
= SIUNČIAM PINIGUS/DRAFTU TAIP IR PASTOS I 

PlnWav> ni^ėin 2n d PERLAIDAS, IR MUMS SUGRĮSTA MUŠU DRAFTAI 
; ~™M* , . ^Tm "r3ii *7 1 = I R KVITAS ANT PASTOS PERLAIDU. E 

Da randasi tarp jusu, kurie Cicero, DL — rugsėjo 27 d. S — = 
neskaitote «v6 dtanMio! Čleveland, O. - rug.ėjo 2 9 | PABAJHKUTOIAtl̂ BAHKJS UMTOVIAMS | 
" D ^ o - . K a , tik norite j} 4. .. j ™ ^ * v Z E f S ^ T O | 

^H^Sirr soThurgb> * ~ w i KIMBARK ŠTATE BANKI 

I» 

12137 Emerald Avenue 
* r M. A. 

ir kasdien aš jums jį prista
tysiu į jnsų namus. 

Detroit, Mich. — spalio 2 d. 
Rochester, N. Y. — spalio j . 

4 d. 

MICHIGAN AVENUE, ir 108-TH STREET 
OFFICERS 

JAMES I>. G R E K N E B A U M . J. C. ASTRAUSKĄ 
Prcsident Act lng CaahJer 

DIREKTORIAI 

UNITED STATES LINES 
<..ocrMll;il Aventul Centrui** Ir Kytin*-* KnroĮio-

NOKTH G E R M A N LI.OYD. KREMKN 
la N>w Yorko titului | 

B R E M E N A — DANZ1CA — 1.IEPOJT1 

l'letdojrlnia Mi*i»lekliuaj* \ UKIHMV per I>tui/i•,'»>. TU-HMM persItnulnynMM. nu<> 
l n i \ o nu t ltllvo 

P U I N C B S 8 MATOIKA . . IJIIKV 13. Spal io 23. «ruo«!*lo 10 
f O T O M . w Ruirv. 2*. T4vpkr. 5. Ontod/.Io 84 

HUDSON Spalio 15, Gruodžio 3 
*» XSK»* t o r k o 1IICS1AI I CUKUBOIUG—BKE.M1CN \ 

(.r«M.i»uisi IMIVUI p laukiant i po Anierlkoo >V-1itiva 
AMBR1CA KUKU. Z* \r l a p k r i č i o «* 

CtKOKtiB VVA8HINUTON Spal ių 4. I j ipkr. 8. Gruodžio 8. 

H. Claussenius & Co., General Western Pass. Agents 
N 100 N. I^ \ SALLE STR. CHICAGO. 

"Tclcphone Prankl in 4130 
MOORE & McCORMACK COMPANY 

ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY 
UNITED AMERICAN LINES 

Managing Opera tors for thc 
U. S. SHTPP1NG B O A R D . 

D. VAN AVYNGARDEN 
Rft ired Business Man 

JOHN H. D E K K E R 
of Dekker Bros. 

A. Ii. SAI.ZMAJT 
Industrini Enginccr 

EMII.E LEVY 
Sct'retary anct Treasurcr 
Baunicr Fi lms, Inc. 

H. PILIvINGER 
įPrcs . i s t National Bank 

Oak Park 

| 

i 
i 

. J. S. B. W E C H S L E R 
Prc*. Community State Bank = 

1 JAMES D. G R E E N E B A C M 
Pres Kimbark State Bank 

| Valdyba ir Direktoriai, šios Bankos kviečia Jus atsilan- į 
| kyti i šią banką. > | 

Atlieka visus Bankinius reįkalus | 
PADARYK ŠIA BANKĄ SAVO BANKĄ 

= lllf!l!UI!EI!lilllllllll}IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!ll!|||||||HIIIIII!H!llllllllllll!llill(l!lllfiiIfr 
3 ^ 

nfiftiiiiiiftiiiiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiunuiiiiiiitiiiniiuiiMfc. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

r 

Bazaras. 

Bazaras jau trukšmin^ai 
prasidėjo. Jį rengia visos drau
gijos ir kiekviena prisideda su 
darbu, nors turėdama po vie
ną būdą, išskiriant Vyčius (4-
tą kuopą) kurie stovi pirmoj 
eilėj, nes turi penkias būdas. 
Valio draugijos, neužmirškite 
ir ateityj parapijai darbuotis. 

^Bazare randasi visokių da
lykų, dar pirmą sykį matau 
taip paįvairinta. Yra visko, 
kaip va: piktų ožių, avelių, 
žąselių, kumpių* iš Cliocolate 
ir Candy Town visokių saldai-

Cliicagos policijos viršinin- nių, bet čia nė negalima išvar-
kas suspendavo policijos lei-Įdinti; patys ateikite ir spręs-

Nekalto Pras. Pan. Švč. baž
nyčioje prasidės 40 vai. atlai
dai rūgs. 11 d. ir tęsis 12 ir 
13 dd. 

Dieną Suma bus laikoma 10 
vai., vakarais bus pamaldos su 
pamokslais. 

Žmones, naudokitės šiais at
laidais sustiprinimui savo dva-

Isios. 
Kun. A. Briška. klebonas. 

IŠ T0WN OF LAKE. 

SUSPENDUOTAS POLICI
JOS LEITENANTAS. 

Teatrališko kliubo "Lietu
va '' mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadieny, 9 d. rūgs. 
š. m. 8 vai. vak Šv. Kryžiaus 
par. svet. 

Visi nariai malonėkite kūo-
skaitlingiausia atsilankyti, nes 
bus daug dalykų apsvarsty
mui, kaip tai viešas vakarė
lis, kuris įvyks Davis Sąuare 
Parko svet. ir taiposgi teat
ras, kuris įvyks 2 d. spalio 
School Hali svet. * 

N. K. raštininkas. 

Užsisakykite "Laivą 
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''LAIVAS" eina kartą į savaitę. 
"LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija, ir jų paaiš

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

dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpjudyti. 
"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 metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c 
Adresas 

Kiek 

D 

E Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 
£ Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 
į Ramybė Jums (audeklo apd.) . [ 2.00 
n Žios maldaknygėj formatas yra 514x3%. Puslapių turi 968, bet ne 
— stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių Jvairlan-
S šių maldų. 

ELI: 
rūgs. 
n 

mm i 

"UI IVJIS" 
2334 So. Oakley Avenne Chicago. Illinois. 

DRAUGAI I R D R A U G E S ! 
Skaitykit ir platinkit V v 

"MOKSLEIVĮ" 
LIETUVIU RYMO fcATALIKU l l d K S L E I V I U SUSIVIENIJIMO 

ORGANĄ. 
Užsisakydamas "Moksleivi" paremsi moksleivius . 

"Moksleivio" kaina: Amerikoj $2.00 T užsienį $2.50 

' J. J. ŠLIKAS, 
Brandi Office: P. 0 . Box 462 , Valparaiso, Ind. 

= Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd 1.75 \ 
| Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 | 
= Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd- L75 
| Vainikėlis — baltas ceHuloid apd. su 
i paveikslėliu ant apd 1.75 
| Dangaus Žvaigždutė — balto kaileUo apd 1.50 
i Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
§_ Aniolėlis — juodais apdarais i ^ 1:50 
| Aniolėlis — juodais apdarais 0.75 
| Dangaus žvaigždutė y 60c. 
= Anioios Sargas juodas apd. $1.25 
1 Pulkim ant kelių 2.50 
= Pulkim ant keliu , . . . . 2.00 
1 Pulkim ant kelių 1.85 
S Pulkim ant kelių 1.50 
£ Užsisakydami adresuokite; 
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