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B I U L E T I N A S . 

HAGUE, liepos 21. 

j kais, kuomet šie tą pat dieną 
— Čia'P*1111 P'°*u išdėjo s a v o P r ° -

tarpaautinė Rusijos reikalais, ,J ua" 
konferencija suiro, kuomet! jTi-e^iadienj pirm pietų įvy-

ko ])lenaris konferencijos su
sirinkimas. Bolševiku delega-

bolševikų delegetai apsieini'; 
priimti visas Europos valstv-i 
bių s a l v e s ir už tai pareika-i t a i i š n a u J ° i š d ė J ° s a v o P " * * * 
lavo bolševiku valdžiai de ju - ! l l l a ' l r Paneša , kad jie susi-

TAIKA KASYKLOSE NE-
PRAMATOMA. 

Darbininkų vadų politika kal
tinama. 

MOTERIS PftOtSSTtfdjA 
PRIEŠ KĮLANčIAS KAINAS 

"Vienuos krautuvės uždarytos. 

C H I C A G O J E 
TRAUKINIAMS TRŲKSTA 

ANGLIŲ. 

STREIKAS ANT GELEŽINKELIU EINA DIDYN 

VIENNA, liepos 21. — Už-, 
vakar čia prieš parlamento 
rūmus atliko protesto demon
stracijas moterys iš industri- ,A teinančių Chieagon trauki -

skaitlius mažinamas del 

WASHINGTON, liepos 21. 
— Visų viltis- išnyko, kad ang-
lckasių streikas turėtų veikiai 
pasibaigti. Kova kur-kasj nių distriktu. Protestavo prieš mų 

smarkesnė pakils, kuomet nepaprastą visokiems d a i k > l o k o s a ^ U ^ Atsirandančias 
kai-kurie kasyklų savininkai tams, vpač maistui, kainų k i l i - j a n g h * i S t e k 1 ^ n o r i m a k a i P ' f 

Eina Chicagai didis pavojus. 

re pripažinimo. sieksią su Maskva reika
lausią jų programą skolų ir 
savasčių klausime paavirtinti. 

Tame nematyta nieko blo
ga. Tą pačią dieną delegatai 

HAGUE, liepos 21. — Ga-
lų-gale Hagos tarptautinė kon 
ferencija suiro. Ir tas įvyko, 
kuomet buvo spėjama, kad 
konferencija bus atgaivinta, j 
Kol-kas nežinoma tikroji pria-
žastis. rQik spėjama, kad kon 
ferencija turėjo suirti nuta-
rius prancūzams ir belgams iš
eiti iš konferencijos. 

Antradienio vakare Europos] Vakar įvyko dar viena ple-
valstybių delegatai susirinki-; narė sesija. Ir pagaliau visi 
me be bolševikų nusprendė to-i konferencijos darbai likviduo-
liaus konferuoti su bolševi-jti. 

atida rys kasyklas ir megms 
darbus vesti su neunistais. 

Vyriausybės nusistatymas 
prieš organizuotą darbą tie
siog, nesuprantamas. Darbi
ninkų vadai tvirtina, kad pre
zidentas Hardingas iš blogos 

-mą. 
Bijomasi, kad daugiau tokių 

demonstracija neatsikartotų. 
Xes jos gali kartais pasibaig
ti riaušėmis 

j nors taupyti, idant nepalikus 
visai be kuro. 

Chicago & Northwestern ge-
lež. bendrovė sustabdė net 15-

WASHINGTON, liepos 2,, 
—.Viltis baigti streikuojančių 
geležinkeliečių streiką išnaujo 
išnyko. 

Iki šiolei, streiko užbaigimu 
daugiausia rūpinosi geležinke
lių darbo tarybos pirmininkas 
Hooper. 

Vakar tečiaus tas pirminin
kas paskelbė, kad jis ir visa 
darbo taryba atsisako toliau 

mis, kad darbininkų taip vadi
namoji pirmenybė (senibrity) 
butų pripažinta, kad streiklau
žiai butų pašalinti, ir ti. 

/Tečiaus su tais reikalavi
mais nesutiko nei darbo tary
ba, nesutinka nei geležinkelių 
bendrovės. 

Bet streikuojančių darbi
ninkų vadai tvirtina, jog į dvi 
savaiti streikas baigsis darbi
ninku laimėjimu. Geležinke-

ka lokalių (priemiesčių) trau-
Todel dauguma - S . 

. v. v , į k in ių , 
krautuvių cia uzdarvta. 

vesti taikos derybas. Xą M * * į bendrovės busią s u k l u p k 
nmą išimtinai palieka patiems! . 

Austrijos parlamentas priė-
be bolševikų atlaikė susirinki- P u ^ ' s painformuotas apie visą mė vyriausybės priverstinos N ? w Y o r k o 

Baltimore & Ohio sustabdė 
du traukiniu tarpe Chicago ir 

mą. Pasibaigus susirinkimui 
pranešta, kad konferencija 
pertraukiama, nes su sovietų 
Rusijos delegatais negalim* 
sutarti. 

PRANCIJA SUTINKA SU MORATORIUMU, BET... 
PARYŽIUS, liepos 21. — 

Sutinkant Prancijos vyriausy
bei, atpildynio komisija nu-

duosiant biudžetą reichstagui, 
tą biudžetą pirmiau turėtų ap
robuoti kontrolės komisija. 

sprendė Vokietijai pripažinti Suprantama, su tokiu "mo-« 
moratoriumą. 3 C> monteriam*.1 ratoriunm" Vokietija nekuo-

padėtį. 
Tiuotarpu kasyklų savininkų 

vyresnieji vadai visą kalte už 
nesusipratimus meta ant dar
bininkų vadų. 

Jię sal^o, jog darbininkų va
dams rupi riebios vietos. Y-
pač tokiam anglekasių prezi
dentui reikia kovoti už aukš
tesne darbininkams užmokes-
nį. Nes jei jis to nedarys, 
kitame anglekasių suvažiavi
me jis bus pašalintas iš užima
mos vietos. 

Nežiūrint tų ar kitų prieža
sčių, šaliai būtinai reikalingas 
1— ir žut-but jis turi but 
ftrisUtniuas ar šiokiu ar kito-

. 

darbininkams ir geležinkelių 
liendrovėms. Sako, tegu jie 
sau žinosi. NeądarĮio faryba 
jau atlikusi savo pareigas. 

Streikuoją geležinkeliečiai 
jie į darbus 

valdžiai paskolos bilių. Tuo Į v a i r i o s g e l e ž i n k e l i u b e n d r o 

biliumi norima iš gyventojų ^ ^ t r a u k i n i a i v a ž i n Ą j a reikal • k a d 

surinkti apie 400 bilionų k r o - ; t , h i c a g o s a p i r u b ^ a n g l i u j į ' 
nu* jtekliaus turi daugiausia vie-

Finansų ministeris u ž d r a u - / n a m mėnesiui. 
(lažo bendrovė Chicago j * 

pranešė, kad jai vasaros lai
ku anglių užteksią 90 dienų. 

Edison bendrovė — 50 die-

Savo keliu, prie * streikuo
jančių "šopuiem}" kasdien vis 
daugiau žmonių prisideda. 
Kai-kur išeina streikan kler
kai, kitur kiti darbininkai. 

Sumišimu kasdien visur 
butų priimti senomis sąlygo-1 daug pasitaiko. 

dė visoj Austrijoj privati-
uiems žmonėms spekuliuoti 
svetimų šalių pinigais. 

NĖRA SUSIMYLĖJIMO 
TAUTOS PRIEŠAMS. 

—— 

Taip tvirtina prezid. Harding. 
- * -

nų. 
Sanitarinis distriktas 

'dienų. 
50 

-

To pripažinimo visos smul
kmenos dar neapdirbtos. Tik 

met nesutiks. Nes tai reikš- kiu budi* 
tų daugiau knipir vergiją. 

žinoma, kad moratoriumas pa- Garantijos komitetas, gry-

Iškalno reikia nusakyti, kad 
ateinančią žiemą visuomenė 

lies vien piniginę kontribuci- žęs iš Berlyno, čionai gamina pamatys daug vargo del šal-

Bet už tą vokiečiams tkdo
vaną" Pranei ja reikalauja, 
idant santarvės ypatingoji ko
misija imtų kontroliuoti Vo
kietijos finansus. 

Reiškia, be tos komisijos 
Vokietija negalėtų skirti kam 

platų savo raportą apie Vo 
kietijos finansinę padėtį. 

Prancijos premieras Poin-
care, pasikalbėjęs su to komi
teto nariais, sako, kad už mar
kės kainos puolimą yra kalti 
patys vokiečiai. Būtent, ko
dėl jie nesustabdo po peri nių 

\VASHINGTON, liepos 21. 
— Tomis dienomis Baltuose 
Rūmuose prezidentas Hardin
gas priėmė JW*gaciją, kuriamoje. Ęjekasieriaudama nusu 
-darbuojasi, idant prezidentas k0 firmos 2,300 dol. 
paskelbtų generalę amnestiją 
visiems karo laikais nunaus-

NUBAUSTA UŽ SUKTYBES 

Žinios iš Lietuvos 
GELGAUDO AINYS. DERLIUS. 

VYSTYTIS. Vyštičio apy
linkėje javai pakol neblogiau-

tiems kalėjimu. Delegacija Įėjimo. 
čio, kuomet sunku bus žmo- nubaustuosius vadina "politi 
nėms gauti anglių ir kurios 
bus neįperkamos. 

BOLŠEVIKAI SKELBIA 
APIE JAVŲ DERLIUS. 

nors kokių išlaidų. Pirm pa-« markių spauzdinimo. 

IšAnglekasiuStreiko 
Michigano gubernatorius nori, je anglių kasyklas ir atnaujin-

užimti kasyklas. j t i darbus. 
Tečiaus vyriausybės atsine-

LANSING, Aiich., liepos 21. j Šimas į tą telegramą dar neži-
— Michįgano valstijos guber-j nomas. 
natorius Groesbeck, atsakyda-j Tik vienas streikuojančių 
mas prezidentui Hardingui į j anglekasių organizacijos pre-
jo atsiliepimą, padavė projek- j zidentas Lewis pareiškė, jog 
tą, idant Miehigane anglių ka- Michigano .gubernatorius tuo 
syklas užimtų valstijos vald- klausimu pirmiau turėtų gau-
žia. Gubernatorius klausia ti organizuoto darbo sutikimą. 
prezidento, ar tą valstijos vai-į — 
džios žingsnį rems federalė 
vyriaiisybė. 

Gubernatorius nusprendė 

Priešinasi prezidento 
, kvietimui. 

BALTIMOPuE, MD., \; liepos 
užimti kasyklas, kuomet jam 2 1 . _ Marvland valstijos gu-
nepavyko sutaikinti streikuo-| b e r n a t o r i u 8 p r i e š inas i preziden 
janenj anglekasių su kasyklų 
savininkais. 

Anglekasiai atsisako daryti 
bent kokią atskiria taiką. . 

Nežinia, kas bus daroma 

WASHLNGTON, liep. 21.— 
Baltuose Rūmuose gauta tele
grama nuo Michigano valsti
jos gubernatoriaus, kurs klau
sia federalės vyriausybės lei
dimo užimti jam toje valstijo-

to pakvietimui apsaugoti ati
da rvtas anglių kasyklas. 

Gubernatorius pažymi, kad 
galima apsieiti be durtuvų ir 
šautuvų, pavartojant taikin
gesnes metodas. 

Ragina prezidentą atnau
jinti taikos derybas patvares
nėmis metodomis. 

Turint maisto, jie apsieisią 
vieni. 

iriais" kaliniais. 
' Prezidentas delegacijai lei
do suprasti, kad visi tautos 
priešai neverti susimyĮėjimo, 

1831 m. lenkų generolas Gel
gaudas už nesugebėjimą pa
imti Vilnių, buvo atstatytas! si; rugiai norint vietomis iš-
nuo korpuso vadovybės ir pa-j mirkę ir iššalę, bet galima ti-

Grace Slattery, 26 metų, ka- s k i a u l e i t e u - s k u l s k i o b u v o : už-^kėtis, bus vidutiniai; kviečiai 
sieriavo Binl-Riiig Sales' fir- *nu* t f l s k a i I K ) įtariamas parsi- blogi, dobilai vidutiniai, pievoj 

davime rusams. — VI 2ij to ̂ blogos, vasarojai sudygę gra-
generolo ainys, gyvenantis d**HfewH, tik avimos ir miežiai ka i -
bar Londone, apsilankė Gel - jkurnuo šalnų pageltę; kai 
gaudiftkio dvare, kurio rūmai i kurių daržovių d i e ^ i tflffmt 
buvo pastatyti ano Gelgaudo. | nušalo. 
Dabar tuose namuose TJ. Mote- j 

Globos Komiteto našiai-, TELŠIAI. Birželio 24. va-

Už tai papuolė teisman. Nu 
bausta nuo 1 iki 14 metų ka 

-

TRAUKIA TEISMAN 3 PO-
LICMONUS. 

Pereitą mėnesį trys Cliica-

ru 

kuomet jie karo metu visokiais gos poliemonai areštavo du 
bu<iais kenkė vyriausybei. Del- konstabeliu, Walz ir Byrne. 
to, apie geenralę amnestiją ne-[Pas juodu atrasti ginklai ir 
gali but kalbos. jiedu išlaikytu apie 7 valan-

čiams prieglauda. Gelgaudas | k a r p atvažiavo į Telšius Švt 
svetys kalbėti nei lietuviškai,! ^ v o ( ] e ] e g a t a s Antanas Zec-
nei lenkiškai nemoka. fįįŠiiL Jau nuo pietų didelė 

žmonių minia laukė svečio ir 

num. Paliuosavimas gali įvy-fk»a teisman poliemonus už ne
irti 'tik pavieniui rekomenduo-} teisingą areštavimą. Reikalau 
jaut teisingumo departamen-1> j ^ v i e j ų kiekvienas po 25„ 

tą reikalą pavesti peržiūrėti 
teisingumo • departamentui 
Kiekvieno kalimo prasižengi 
mas bus perkratytas atski-

tui. 
« s > 

ANGLAI ATRADO 5,000,000 
DOLIERIŲ. 

MASKVA, liepos 21. — Ru
sijos sovietų valdžia šiandie 
labiau interesuojasi savo ša
lies javų derliumi, negu kito
kiais • reikalais, ypač po dide
lių nevykinm Hagos konfe
rencijoje. 

Aukštieji bolševikų komisa
rai, taigi vyriausieji komunis
tų vadai, laikosi tos teorijos, 
kad jei Rusijoje javų derlius 
pavyks taip, kaip šiandie pra-
matoma, tai Rusijai bus daug 
geriau pačiai vienai kovoti su 
vargais ir siekti laimingesnių 
dienų, arba nors su kokių pa
vienių valstybių pagelba, negu 
per dienų dienas lukerioti pa-
gelbos arba susimylėjimo iš 
santarvės valstybių. 

Komunistų vadai atviriai 
šaukia, kad pasibaigus šių 
metę pijųtei Rusija turėsianti PREMIERAI TURAS ŠUVA 
pilnai maisto. I r todei be sve-' 2IAVIMA. 
timos malonės ir pagelbos pa-j 
ti viena galėsianti atsigaivin- PARYŽIUS, liepos 20. — 

įTrumpoj ateity viename Ita
lijos mieste įvyks santarvės 
valstybių premierų suvažiavi
mas. Bus aptartas Vokietijos 

Visgi prezidentas pažadėjo das nuovadoje, Antrytojaus 
•X.i_ A: *: z.4.: nniniciTifliliHmp fpisnip nfllinn-municipailiame teisme paliuo-

"suotu, kuomet išsiaiškinta, 
kas per vienu. 

Dabar tiedu konstabeliu trau-

000 dol. atlyginimo. 

LONDONAS, liepos 21. — 
Donegal pakraščiuose karo lai
kais vokiečiai sutor pėdavo 
White Star linijos garlaivį 
Laurentic. 

Anglai su visokiais įtaisy
mais priėjo prie nuskendusio 
garlaivio ii* išėmė iš jo 5,000,-
000 dolerių bul i jonais. 

SUIMTAS GERAS PAUK 
ŠTIŠ. 

Gubernatoriaus pareigas pil
dąs Sterling, gavęs preziden
to Hardingo pakvietimą, nu-' kontribucijos klausimas. 

Policijos suimtas Wa,lter En-
gleram, 26 m., 746 Brompton 
ave. J is prisipažino atlikęs 
25 plėšimus. Laimėjęs sveti
mo turto 5,000 dol. Sakosi 
plėšimais užsiimdinėjęs vienų 
-vienas, taigi be jokių sėb
ru. 

MILWAUKEEJ MAŽAI 
ANG£IŲ. 

.TAURAGĖ. Apskrities li
goninėj gegužės mėn. ligonių 
buvo: Chirurginių — 4, vidu
rinėmis ligomis — 9, dėmėtą
ja šiltine — 1, Leusu — 6, Pa-
ratyphus — 1, nervų ligonių 
2. . Vidutiniai dieną ligonių 
skaičius buvo 30. -Ligonių 
dienų butą 912. Gimdymo sky
riui butą 3. Nuo ligonių už
mokestis į dieną imama 30 
auksinų. Bėdnuomenė gydo
ma ir ligoninėj užlaikoma be 
užmokesnio. Gimdymo sky
riui dienai mokama 50 auks. 
Bėdnuomenė ir čia nuo to mo
kesčio atleidžiama. 

MILAVAUKEE, Wis., liep. 
20. — Čia jau atjaučiamas an
glių trukumas. Iš kitur plau
kią garlaiviai čia jau negali 
gauti anglių. 

Užtrunkama su atsakymu. 
-Yra žinoma, kąd tas klausi-tarė 'pirmiau konferuoti su an 

glekasių unijų prezidentu, pas mas santarvei yra svarbesnis 
SPRINGFIELD, ILL., iie- kui susisiekti su gubernato- i už visus kitus klausimus. 

pos 21. — Paties gubernato- rium, ir po to atsakyti pre- :~— 
riaus Small nėra valstijoje.' zidentui. SKAITYKITE "DRAUGĄ." 

ATSISTATYDINO ITALI
JOS KABINETAS. 

PARY2IUS, liepos 21. — 

ROKIŠKIS. Buvusioji Ro
kišky prieš karą stačiatikių 
cerkvė paversta Rokiškio gim
nazijos mokinių bažnyčia. Bir
želio 8 dieną, dalyvaujant gi
mnazijos mokiniams, ji tapo 
iškilmingai pašvęsta ir įvyko 
pirmutinės iškilmingos pamal
dos. 

Šįmet Rokiškio aps"krity bai
gė pradinę mokyklą 78 moki
niai. , 

pasitiko su didžiausiu džiaug
smu. Procesija atėjo jo pasi
tikti. Bažnyčioje delegatas 
lotynų kalba sveikino minią*; 
tą kalbą kitas lietuvių kalbon 
vertė. 

Birželio 25 d. iš visų pusių 
plūdo į Telšius žmonių minių 
minios. Prisirinko daugiau, 
kaip į atlaidus. Atvažiavu-
sis delegatas laikė sumą ir sa
kė pamokslą, ragindamas žmo
nes prie švietimos, draugijinio 
gyvenimo, tobulinimosi. Pava
kare aplankė Viešvėnų f iii ją. 

KAUNAS. Tremtinių grąži
nimo skyrius praneša, kad bir
želio 22 d. į Obelius atvyko 
iš Petrapilio ešalonas su 144 
tremtiniais. 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie lau

kiama oro atmaina; kiek šij^ 
čiau. 

TAURAGE. Muitinėj išvo
gta papirosų už 40,000 auksi
nų. Vagys jau suimti. 

KAREIVIS PRIGĖRĖ. 

KĖDAINIAI. Čia prigėrė 
Atsistatydino Italijos minis- upėje 2-os^ pėstininkų divizijos 
tęrių kabinetas, kuriam pir- kareivis Ad. Pavilionis. Pa 
mininkavo Defacta. laidotas Kėdainių kapynėąe. 

P I N I G Ų KURSAS. 

Svetinių šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
liepos 20 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co» 

Anglijos sterl. svarui 445 
Prancijos 100 frankų 8.47 
Italijos 100 lirų 4.67 
Vokietijos 100 mark. .20% 
Lietuvos 100 auksinų .20*4 
Lenkų 100 markių .l$į 
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DRAUGAS Penktadienis, Liepos 21, 1922 

'JBTUTIi' 

"DRAUGAS" vo taradaiką^ garsiai terkšte
lėjo tautybės botagu, pagązdi-
no klerikalizmo baubu ir su-kas<iien» mtekyra* oedėldleoHf 

PRENUMERATOS KAINA: 
le.iHJ kvailino mūsų žmonelius. I r jų mus ir tautą pasmerkė šimt-

tos didžiausios politinės stip
rybės laikais, pįrmalakos — 
vadai — bajorai prakišo kvoti-

IteCmaM . . 
Paael Metų 
Pranumeratoa mokasl lškalno. Lai 

tea skaitosi ano oisirašymo dienos 
as DUO Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinaa adresas. Pinigai geriausia 
slųsU isperkant krasoje ar exprese 
"Mouey Order" arba Įdedant pini 

\ registruota laišką. 

"DRAUGAS" PTOL. CO. 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
^MmiiiNiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiuiiiuiiiiii» 

METAS SAVIM SUSI
RŪPINTI. 

Ištautėjimas yra išorinis pa-
vojns kurs gresia mirtimi mū
sų tautinei gyvybei Laisva-
manybė gi yra išvidinė dvasi
nio organizmo votis, kuriai o-
peracijos nepadarius, nuodina-
ma mūsų krikščioniškoji pa
saulėžvalga. Pirmasis ateina iš 
svetur ir įsiinkęs vidun pers
krodžia lietuvio širdį, antro
j i išaugusi viduje, užnuodina 
kataliko dvasią, 

-Laisvaman 
priešas y^ 
nė. Neveltui lietuvis meldži 

malūnas dunda, bilda svetima 
nauda. 
' Prieš tokią laisvamanybe 

mums reikia šiandien, nieko 
nelaukus pastatyti savo jėgas. 
Mes jų turime nepalyginamai 
daugiaus, tik mokėkime jas 
suorganizuoti, griebkimės viči 
sutartinai tinkamų priemo
nių. Laisvamanybės votis tra
ks ir nuodinamoji mūsų tauto? 
dvasia pasveiks. 

Nenormaliai išbujojusiai lai-
svamanybei išsprogdinti terek 
kia mums dviejų dalykų r iš
auginti ir išauklėti pasaulinių 
inteligentų, sustiprinti ir pra
platinti katalikišką spaudą. 
Šit į ką dabar reiktų kreipti 
visas savo pastangas. . 

mečių vatfgams, vos ne nnr-
c i a i . i 

i * 
Dabar nukrito mums pri

brendęs vaisius — alijantų 
pripažinimo pavydale. Bet 
praverstų visada mums atsi
minti, kad tą vaišių pribrandi-
DO ne svetimos širdys, ne sve
tima malonė, o Lietuvos vai
kų kraujas, darbas, vargas ir 
ištvermė. Nustotų kritę tie vai
siai, jei nebetektume tų ypa
tybių, kuriomis kitų pagarbą 

MO
KYTOJU SĄJUNGOS SU

SIVAŽIAVIMAS. 
E. KAUNAS. 1922 m. birže

lio 25 ir 26 d. įvyko Kaune me
tinis Lietuvos Katalikų Mo* 
kytojų Sąjungos skjrrių atsto
vų suvažiavimas. Dalyvavo 45 
atstovai iš 19-kos skyrių, 35 
nariai ir 25 svečiai. Suvažiavi
mą atidarė Sąjungos -reikalų 
vedėjas S. Tijūnaitis, nes Pir
mininkas Pr. Dovydaitis buvo 
susirgęs ir posėdžiuose neda
lyvavo: Prezidiuman atidariu-
sis suvažiavimą pakvietė 
Šjuos atstovus: kum d-rą Iz. 

PRIPAŽINIMO TIKROJI 
REIKŠMĖ. 

Anglija, Franci ja, Italija, 
Japonija, Belgija, per savo 

ir pripažinimą pelnomės. 
,Gal kam nors parups drau-'Tamošaitį, mokytojus E.. Keu-

ge su tuo pripažinimu kvšte-1 ***** E - Saulevtfaitę, V. Sta
lėti lietuviams žalingus pasiti- M* i r J - G ė ^ * suvažiavimą 

pasveikino Likerauskas— pa
vasarininkų vardu, Ambrozai-
tis — krikščionių demokratų 
ir prof. Bučys teologijos fa
kulteto vardu. 

Suvažiavimas ėjo tokia dar-

lijimus. Gal pačiųv lietuvių 
tarpe rasis tokių, kurie už pri
pažinimo formalumą bus linkę 
daryti negalimų nusileidimų. 

Butų didžiausia' mūsų ne
laimė, jei šią džiaugsmo valan
dą užtemtų mūsų kovos tiks
lai, jei sumažėtų mūsų ištver
mė. Tasai pripažinimas tai 
tik pinuos svarbios pozicijos 

j . . 1 ' - - -
'Kauno ir Kretingos po vieną 
ekskursiją, Jurbarko skyrius 
vieną gegužinę. _ ]/, 

Sąjungos centras pajamų 
turėjo 117,124 auks. 85 sk. ir 
100 dolerių (iš pernykščių me
tų buvo likę 571 auks. 60 sk.) 
išlaidų padarė — 72,573 auks. 
10 sk. kurių: reikalų, vedimui 
12,000 auks. kelionėms 2,75(5 
auks. raštinės reikalams 6,897 
auks. 30 sk. "Lietuvos moky
k l a i " (redagavimas, platini
mas, honoraras bendradar
biams) be spausdinimo ir Šv. 
Kazimiero Dr-jos 50,000 auks. 
1,453 auks. 60 sk., išskolinta 
33,000 auks., vienani nuskriau-

v s tani mokytojui sušelpti — 2,-
021 auks. 20 sk., ir t. t Per 
ištisus metus centras gavo 354 
laiškus, pats išsiuntė — 1,776 
raštus. Gentro nariai aplankė 
22 skyrių, padarę į juos 18 iš
važiavimų, surengė trejus mo
kytojams vasaros kursus: Šiau 
liuose, Plungėje ir Jurbarke. 

Suvažiavimas apyskaitą pri
ėmė, kaip j i buvo patiekta ir , , r c l i e m i J o s -
padarė tokių nutarimų: reika-1 T e i s i u fakultetas einant U * 

TRUMPA APYSKAITA UE-< juos, užpirkinėjo ūkio daly-
TUVOS UKIVERSITETp Įsus, išdirbo projektus aprupi-

DARBUOTttS. 

Penktadi 

nimui Universiteto reikalin-
gais_ rūmais. Šiuo reikalu į-

Laikotarpyje nuo Universiteto (vykdytas visapusis technikinis 
įsteigimo vasario 16 d. iki pir- tyrinėjimas, kuriuomi konsta-

mojo semestro pabaidos 
birželio 30 d. „• 

Pirmame semesti*e norma
liai veikė šie fakultetai: Teo
logijos — filozofijos (pirmas 
semestras) iš trijų sekcijų; f i 
lozofijos, teologijos bei kanonų 
ir istorijos; Humanitarinių 
mokslų (dėstoma mokslai ei
nant dalykų sistema); Matema 
tikos-Gamtos (antras ir ketvir
tas semestrai) su skyriais: 
matematikos-fizikos, fiziko-
cbemijos ir biologijos; Medici
nos (antras ir ketvirtas semes
trai) su skyriais medicinos, 
farmacijos ir odontologijos; 

t uotą, kad nei trečiojo augšto 
pastatyti ant esamųjų rūmų, 
nei rusių iškasti po likusia 
rūmų dalimi negalima. Nors 
vietos ekonomizavimo tikslais 
nųp rudens semestro Kent 
trims fakultetams (medicinos, 
technikos, gamtos) ryto valan
dos paskaitoms numatyta o li
kusiems trims-vakaro valan
dos ir1 tokiu būdu Universite
tas veiks nuo 8 vai. ryto iki 
10 vai. vakaro, — vistiek ap-
seiti esamais rūmais jokiu bū
du nebegalima ir jeigu Univer
sitetas neišgaus reikalingų rū
mų savo išsiplėtimui tai nebus 

i 

i 

KAPITJ 

bų tvarka: nietų darbų apys 
kaita, įstatų keitimas ir papil* j jų vedėjui skirti 15,000 auto. * § * * Valstybės* Prezidento I-
dymas, pašalpų fondo klausi-, 
mas, paskaita "Blaivybės jau
nimo auklėjimas", centro val
dybos rinkimas, garbės narių Ambasadorių Tarvba pfcpaži- i u ž ė m i m a f " " * *!®!**jį* U J U „ 0 _ „ „ „ „ 1 U I xomu _ 

manybė kaipo r idm* n o ^ d e ^ D ž i a u g į a . Į myne.goj. Ta £ Į U Q » užėm? ^ ^ . ^ . ; . • 
•ra daug pavojinges-; • T . . • J K ™ ! . ^ ; - ™ »' « pasinaudoję, turėsime; ' "T * » 
, : . , , ^ _ J T _ . , « : . . • « L l ^ a - d Z , a " * * 8 1 " ^ eiti toliau nenuilstamai prie """"T""- I " « " « atemant.ems 

Tai vienas didžiųjų # . . . 

už darbą pereitais metais ir sakymo No. 75 pradėjo orga-
5,000 auks. mėnesiui ateinan- R imt ie s tik nffo birželio 24 
tiems metams, "L. Mok." re- d- i r mokslas pirmame semes-
daktoriui 15,000 auks. už pe- l r e neišeitas. 

auks. mė- B e einamųjų darbų fakulte-
met. ir tt. tų Tarybose išdirbti ir priimti 

i š e i v i j a . u .., T ;v* i T r i . • i L Sąjungos metų-darbų a~ 2. įstatų keitimas. Padary- šių metų pavasariniam sėmes-
apsaugok mus D.eve nuo v,du- m u s ( J t a u t o s l a i m ė j i m u . B o t na.sų Uksb: p n e V.lmads, ^ . ^ ^ ^ J į J ^ . trui mokslo valandų tvarkraS-
jnuo pnesų, nuo gretima mes į f b w i d ž i 8 n g d a ! m „ e p a ^ u k į . į * Klaipėdos, pne t.kruj, , , . ^ ^ ^ y K n m l i k & MU t i m a i < i e l g y T e n i m o p r a k t i k o s čiaL Paskelbus Lietuvos Uni 
patįs apsiginsime 

Technikos (antras ir ketvirta* k u r P a t a l P i n t i kabinetus ir la-
semestras-bendri visiems skv- j Oratorija* 5 » ? semestro, be 
riams) su skvriais statybos i t o s t a k a b u t u m o k s I ° P ^ ^ n a -
mechanikos - elektrotechnikos l u i ™ker^ k e I i a kvietimui 

profesorių iš kitų kraštų. Sto
ka butų, stoka l^šų, sunkiai 
atsiliepia į Universiteto vysty
mąsi. Universiteto Senatas tu
rėjo 20 posėdžių pavestų Uni
versiteto tvarkymui. Užtvirtin
ti Universiteto studentų orga
nizacijų statutai, nustatytos 
smulkios taisyklės priėmimai 
studentų į Universitetą. 

Universiteto Taryba, turėjo 
G posėdžius. Einant Vilniaus 
Universiteto statutu, pradžio-

Visas jos pavojus gludo ta- t i e s i r ^kulų. 
me rimtai svarstė savo pad^- ^ ^ ^ . ^ j jų skyrių, tai dabar ji turi 27 reikalavimų, žymesni pakeiti- Versiteto statutą veikiančiųjų j / ^ ^ kalidid&tura, eUėš 

me, kad savas laisvamanis gy
vena su mumis kariu, dažnai 
net pašonėje, lietuviškai kal
ba, veidmainiauja, skelbiasi 
esąs katalikas. Mes jo neven
giame, nesame atsargus, skai
tome kad jis nieko pikta 
mums nedaro, tėra ^taiitir.in-
kas" , o kad paries tikėjimą ar 
Bažnyčią nuplianškia, tai ir gi 

Kam turime būti dėkingi už 
tą pripažinimą? Ar tai buvo 
dovana, ar ilgos kovos ir iš
tvermės vaisius! Kada su vir
šum keturi metai atgal pasis
kelbėme nepriklausomais) dar 

- . . , . x plienu pavirs, 
nesuspėję įrodyti savo tautos r \* f. į 
pajėgų — maža tegirdėjonie 
padrąsinimų iš kitų tautą. Pri-

užbaige, tik dar labiau su-
gkuskrme savo eiles, tik dar 
su tvirtesniu pasiryžimu ei
kime pirmyn. Galutinas laimė
jimas gal dar toli. Bet jisai 
tikrai ateis, jei mūsų Valia 

asmenų įvairioms katedroms 
pasiūlytų iš atskirų fakultete 

skyrius. Ligi šių metų birįelio mai šie: Sąjunga pavadinta Fakultetų Tarybose apsvarsty 
10 dienos narių buvo 750 žmo- "Lietuvos (buVo lietuvių) Ka- ti ir priimti dėstomųjų mokslų 
Uių (pernai bnv6 310) vyrų —'tal ikų Mokytojų Sąjunga", lei- planai, mokslų išėjimo ir egza- į į į ^ J į " " ir~ n u t 7 r ė " kvietimĮ 
352, moterų — 397 ir I organi- sta prie jos dėtis ir kitiems minų taisyklės, mokslo perso- m o l I s l ( > ^ ^ ^ 0 . paskelbų< 
zacija: iš jų: tikrųjų narių 688 krikščionims mokytojams. nalo ir technikos personalo e 

u 

ATSAKYltfAS "KAIKŠČIO 

pažinimai ėjo labai sunkiai ir 
su tuo esame apsipratę ir nio- { ^ { i ^ p a l e n ^ v a š i t į e p a s k u . P i r m i a u s į a i turiu pasakyti 

! tinieji ohdžiunų pripažinimai tą, kad aš neesu Kaikštis, bet 

žmonės ir 62 šelpėjai; visame 

911 auks. 31 skat. Šeši skv 

galėjimą. 
Nors mūsų tauta katalikiš

ka ir maždaug visi atvykę iš 
Lietuvos atsivežė brangiausi *Į 
tikėjimo turtą, vienok pagyve
nę Amerikoje jį prarado. 

inieji mažumų 
^ Nekalbėsime tuo tarpu pla- a t ( k j o t i k t a d a ? k a d a l m i s l | t a u . , ̂ Kai^ t i s ." Gal korektoriaus! 
ciaus apie laisvamanybe, kita įa įrfMį£ visam pasauliui, jog klaida. Tamista kritikuodamas j riai (Utenos, Žagarės, Kaiše-
proga pri-e jos grįsime, pašte- jį m o k n branginti savo' laisvo,J"Kaist į" turėjai žinoti, kad'dorių, Šiaulių, Ramygalos ir 
besime tik jos nenormalų įsi m o k a u ž t{> | a i s v v k o v o t i į r to-j ^Ka i š t i s " nors ir menka gėle- Telšių) turi knyg. skaityklas. 

je kovoje ištverti. Išlaikėme žėlė, bet dideliai svarbi. "Kais : Skyriai per metus padarė 
pasaulinius kvotimus, gavome ' t i s " laiko ratą. Jei jisai ratą • 98 valdybų posėdžius ir 93 na-
brandos atestatą. Bet mūsų paleistų, tai ir vežimas su- rių susirinkimus. Tuose susi 
kvotėjais nebuvo tie didžiūnai."griūtų. Kadangi " K a i š t i s " yra 
Jie patys tebelaiko dar - kvo-1 labai vežimui reikalingas, to-
timus; ir tų didžiųjų ir mažų- del jisai ir nenori leistis j dis-

3. Pašalpą fondo klausimas, tatai ir lentelė atlyginimo, są-
skaiciuje 117 kunigų tikrųjų ' Nutaria steigti S-gos pašalpų, W t i 1922 metams (įnešta į 
narių'(kapelionų) ir 28 kuni- fondo mokytojų vaikam* molv Švietimo Ministeriją) svars-
gai šelpėjai. j sleiviams ir patiems nariams tbmi mokslo valandų tvarfc-

Visi Sąjaingas skyriai (smul-, šelpti. Suvažiavimas priėmė pa rašeiai rudeniniam semestrui 
kias apyskaitas atsiuntė 211 tiektus fondo principus ir pa- ii pavasariniam 1923-jų m. se-
skyrius) turėjo pajamų 47,185 vedė valdybai paruošti patį mestrui, pakviestas dėstymui 
auks, 83 skat., išlaidų — 25,- fondo statutą. ; nustatytų dalykų mokslo per-

Palankios, matomai, .buvo jų tautų kvotėja yra žmonijos' kusija^ su savo skyle. Kas ki 
sąlygos laisvamaniams tarpti, istorija. Mes išlaikėme pirmą-
nes jie kaip ant mielių išaugo, jį didijj» kvotimą. Bet pašau. 

Prisiaugino pusinteligenčių, lio arenon išėjus — tų kvoti-

ta butų, jei skylė nebūtų gi 
mininga Kaiščiui 

rinkimuose buvo skaityti 63 re 
Teratai: pedagogikos praktikai 
— 7, kitiems pedagogikos 
klausimams — 12, blaivybės 
reikalams— 5, profesijos klau 
simams —.8 referatai. Žagarės 

"Kaištis"'. skyrius padarė du vakaru, 

4. Blaivusis jaunimo auklė - 'sonatas. , ( 
jįmas.. Skaitė mokytoja Armi- j Universiteto bibliotekos ko-
naitė, išdėsčiusi visa tai, ką y- j niisija apsvarstė ir priėmė bi
ri, girdėjusi nesenai buvusiame bliotel^os statutus., etatus, ir 
Berlyne vokiečių auklėtojų su-' sąmatą (įnešta į Švietimo Mi 
važiavime, kur buvo tariama- nisteriją). Universiteto Teis-
si apie blaivųjį jaunimo auklė- mas svarsto Universiteto Teis-
jimą (ji tame suvažiavime da-' mo statutą. Universiteto re 
lyvavo, kaip L.% K. M. S-gos ' gulamino komisija rengia pro-
atstovė). Galop ji palietė Lie- jektą plataus, regulamino U-
tuvos gyvenimą tuo klausimu., niversiteto vidaus gyveninio 
Suvažiavimas nutarė tą refe- į tvarkai Statuto ribose. Ūkio 
ratą išspausdinti ir plačiai pa- ] globos Taryba priėmė Univer-
skleisti. . siteto žinion rūmus, tvarkė 

Lietuvos Universiteto Statutą 
išrinko Rektorių, Prorektorių 
ir Sekretorių, Universiteto Rc-
£ulamtii6 komisiją, Universite
to Teismą, nustato? mokslo ir 
atostogų laiką ir riša kitus ei
namus klausimus privalomus 
Universiteto Tarybai. 

Profes. Jonas Šimkus, 
Rektorius: 

-

Prof. M. Česnys. 
Sekretorius. 

/ 

Smilčių Laikrodis, drama. 
Sulietuvino M. M. Kaina 10c. 

i— * * * i • * 
• • • • • • 

"NELAIMĖS IR L A I M Ė " 
arba "Tas Nelaimingas Buic-
k ' a s " . 3 veiksnių, 4 atidengi
mų komedija. Kaina 15c. 

Drangas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, UI. 
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Gvvena 
sukrauta 
vadiname 
pitalas" 
Sulig pri 
pitalas a 
nas, žalij 
nigus. 

Kokią 
produkcij 
nušviečia 
Sytojas. 

Ir riesi 
Ukinin] 

duo. ša! 
namų. 1 
patenkint 
^reikalus, 
vieną kai 
ti eiti pr 
kom pasi 
papraščia 
kiekvienai 
limas. T 
bai nepa 
vieną kar 
ti prie v 
to, tai buc 
kadangi i 
dens nam 

I r k 
Valstiet 

tą būdą: 
rą ir kas 
dens iš Ša 
jo budo n 
tomą. B( 
prie to til 
niu keliu, 
biru. Bedi 
laiko sugž 
to išliejo 
kibirais. 

Ir kil 
Bet yra 

Užuot dir 
kerta keliį 

» skaldo pu 
pagal iaus 
taip, kad 
gas lovis 
da vandei 

^s* 
l namus. 
šiam bud 
pašvęsti d 
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TAUTŲ SįJUNGOS DEMONSTRA
CIJA HYOE PARK'E, LONDON'E. 

i - — 
J a u anksti rytą šeštadienyj, birželio 24 

d: «. m., kiekvienas iš London'o lietuvių 
ruošėsi pria tos iškilmingos Tautųv Sąjun
gos demonstracijos. 

Mažutėliai vaikučiai parėdyti baltai, 
mergelės psirėdžiusios tautiškais rūbais su 
rūtų vainikėliais, moterys ir vyrai, jauni 
•ir senesni, visi skubino prie tos iškilmės, 
kad pasirodyti jog yra pasaulyje tauta 
apie kurią prieš karą ir dabar neseniai 
dar mažai kas tenorėjo ir pinoti. V 

Pirmiausiai visi lietuviai susirinko į 

t u vos, prabilo: 
4 'Teisybė — žmonija žengia pirmyn, bet 

jos takai ne rožėmis, o erškėčiais — išklo-
ti. Kiekvienas jos žingsni* kraujais ir asa-l 
romis aplietas. 

Nekalbėsiu apie senovę, priminsiu tik 
mūsų laikus. ^ 

Seniaus, kaip mums mūsų seneliai pa 
duoda, tik maža žmonių saujelė turėjo 
liuosybę ir teises, o visi kiti vergavo. J ie 
gyveno, dirbo, vargo ne sau, bet savo "po
nų naudai. 

Pabaigoje užpereito šimtmečio kilo bai
sios karės už žmogaus teises, kurios te
sėsi 26 metus (1789-1815). ^ -

Dar laike šio karo, sąmoningai ar ne, 

liuosavimą maižųjų tautų, kurios taip pat 
gyveno, dirbo, vargo ne sau, bet paver-

paprastą savo svetainę ant Cambridge gėjų naudai. 
Road ir iš čionai motorais i r bosais kelia- :Yisas pasaulis nuo patrankų drebėjo, 

vieną šeimyną, Tautų Sąjunga pavadin
tą, kurioje teisybė, brolybė ir lygybė vieš
patautų. . 

Šiandie Tautų Sąjunga jau ketvirtus 
metus eina ir skaito 51-ą tautą savo šei
mynoje^ Nevisi vienodai į ją žiuri. Vieni 
nepasitiki ja, kiti nori ją išnaudoti savo 
tikslams, o treti, kurie myli sauvalę, no
rėtų jos mirties. -* 

Bet visų tautų prakilnesni vyrai mato 
garbingą Tautų Sąjungos ateitį ir stato 
visas pastangas ją auginti ir stiprinti. 

Ypač šiame atvejyje priguli pirma gar* 
bė lortUui Robertui Čeciliui. 

Kas, kas, bet mes — mažutės tautos, tu
rime linkėti ir iš širdies rūpintis, kad 

to nežinau, buvo iškeltas obalsis: " U ž pa-. Tautų Sąjunga augtų, taiptų ir stiprėtų, 

vo į W£stminster, palei parlamentą. 
Čionai susirinko visų tautą dalyvavusia 

demonstracijose žmonės, o iš čionai 4 vai. 
po pietų procesija pradėjo judintis į pas
kirtą vietą — Hyde Park kur buvo pas
kirta platformos dėlei prakalbų ir kur niio 
tarptautinės platformos N: 6 mūsų ger
biamas klebonas kum K. Matulaitis, vie
nas iš tvirčiausių šulų mušą tėvynės Lie-

\ 

dangus nuo durnų apsiniaukė, krdujas upe
liais tekėjo, bet — laimėta. 
Pasiliuosavo: Finnai; Estai, Latviai, mes, 

Lenkai, Čeko-Slovakai ir t. t., bet, *kad 
didesnės viešpatijos vėl nepavergtų ir. ne
nuskriaustų mažesniųjų, kad vėl karas 
neiškilta ir nestabdytų ramų* plėtojimąsi 
kultūros, sumanyta prakilnus būdas: vi
sas tautas, didžias ir mažas, sutraukti i 

nes tik jos užvėjoje, tik po jos pavėsiu ga
lėsime užsilikti ir ramiai plėtotis, klestėti. 

Pirmiau nei baigsiu kalbėti, dar vieną 
dalyką norėčiau pažymėti. 

Pernai, nuo šios1 svetimtaučių platfor
mos kalbėjo tarp kitų ir persas. J is pasi
sakė, neesąs krikščionis, bet Kristaus mok 
šią žinąs ir pasisakė, kad pasaulis persi
ėmęs tik Kristaus idealais galės pasilsėti 
nuo karių. Tai yra gali ir tikra tiesa, nes 
be Dievo negali būti teisybės, bet vien 
tik žiafuri jėga. * 

Dar pavienios viešpatijos maždaug per

siėmę Kristaus mokslu ir naminiuose 
santikiuose remiasi juomi, bet tarptauti
niame gyvenime esame dar grynais pago-

uflr 
nais. 

Kada Kristus bus mūsų kelrodžiu netik 
privatiniam, bet ir tarptautiniam gyveni
me tada tai išsipildys Izajo pranašo žo
džiai, kad vilkas gyvens su avim, leopar
das ilsėsis šalę ožkos, veršis, liūtas, avis j 
ir meška ganysis kartu ir mažas kūdikis 
juos dabos. Ten ant to kalno teisybės, vie
nas kito nesužeis nei užmuš, nes žemė bus 
pilna Dievo pažinimo. 

Baigdamas Šaukiu: aLi gyvuoja Tautų 
Sąjunga — ideale tautų šeimyna, lai gy
vuoja lordas Robertas Cecil'is — šauniau
sias jos rėmėjas, lai gyvuoja anglų tauta, 
garbinga josios paturėto ja ir užtarėja!" 

Demonstracijoje dalyvavo apie 700 lie
tuvių, tarpe kurių buvo gerbiami mūsų 
atstovai: p. Naruševičius, p, Petkevičius, 
p. Rabinavičius,- p. Gineitis ir svečiai at
keliavę iš kitur. 

Po prakalbų visi lietuviai grįžo, atgal į 
svetainę, kur pasidrūtinę — pasilinksminę 
apie 11 vai. vakaro išsiskirstė kiekvienas 
į savo namus. '-

Svetainėje gerbiamas p. K. Gineitis savo 
kalboje dėkavojo lietuviams už taip skait

lingą susirinkimą, dėkavojo motinoms už 
parengimą gražiai savo vaikučių ir leidi
mą dalyvauti demonstracijoje, dėkavojo 
mergelėm^ už tai, kad jos skaitlingai pri
buvo pasipuošusios tautiškais rūbais, kas 
pagražino visą procesiją, dėkavojo taipogi 
Škotijos lietuviams už prišiuntimą viso
kių papuošalų, tautiškų rūbų, rūtų ir abel-
nai u i prisidėjimą prie tos, demonstraci
jos nors ir minčia. 

Didžiausią įspūdį ant visų padarė niaži 
vaikučiai, kurių buvo apie septyniasde-
šimts — visi beveik vienmečiai, baltai ap
rėdyti ir SUsodyti.ant plataus vežimo ap
link keliom eiliom kaipo ant kokio kata
falko, kurį tempė keturi širmi žirgai, 
prategiui pakinkyti. 

Taipogi puikų įspūdį padarė gan diktas 
skaitlius meirginų tautiškuose rūbuose^ 
kurios puošė yisą procesiją, o taipgi pa
darė puiką įspūdį ir diktas skaitlius lie
tuvių, kurie savo skaitlingumu perviršijo 
visas kitas tautas. 

Turiu čion paminėti kad prie surengimo 
visos tos demonstracijos ir tvarkos dau
giausiai, turbūt, pasidarbavo gerbiamas 
mūsų atstovas .p. K. Gineitis, kuris be-
abejonės yra labai karstas tėvynainis. 

"Išeivių Draugas", 

Nors 
džiovinimt 
nomas, te( 
ir kitų dalj 
ke turėti, 
išmesti am 
ma, panauj 
dirbant, n< 
riaušių Va] 
vartoti ir 

Tuos 
veik kiekvi 
ti ir dirba] 
daujama, q 
rėti palivol 
butų vįenl 
kalingi in< 
tas, grumtu] 
liai i r si 
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KAPITALO NAUDINGUMAS, vedęs prie to tikslo kelias fa* 
lyo ilgesnis, negu antrame at-

•> 

Gyvename amžiuje, kuriame 
sukrauta didelė kiekybė to, ką 
vadiname kapitalu. "Žodi "ka
pitalas" yra sunku apibrėžti. 
Sulig priimtos definicijos ka
pitalas apima įrankius, maši
nas, žaliąją medžiagą ir pi
nigus. 

Kokią rolę turi kapitalas 
produkcijoj (gamyboj), gerai 
nušviečia vienas vokiečiu ra
šytojas. 

Ir rieškutėmis pasisemia. 
Ūkininkui reikalingas van

duo. Šaltinis yra atokiai nuo 
namų. Trimis budais jis gali 
patenkinti savo kasdieninius 

/e ikalus . Gali jis, pav., kiek
vieną kartą, kuomet nori ger
ti eiti prie šaltinio ir su ran
kom pasisemti vandens. Tai 
paprasčiausias betarpis būdas, 
kiekvienam prieinamas ir ga-
limas. Tečiaus tas būdas la
bai neparankus. Nes kiek 

sitikime. (Teeiaus gi ir pasek
mės toli geresnės ir didesnės. 
Mušu valstietis jau nereika
lauja daugiau kankii^is ir ne
šioti vandens namo tuo primi
tyviu indu, nes visuomet po 
ranka turi užtektinai vandens, 
bėgančio loviu. 

Perkratytame dar vieną ka
pitalo pavartojimo pavyzdį. 

Savo laike turiu, pav., mil
žinišką uolą ir noriu ją pa
šalinti suskaldžius į dalis. Tas 
dalis sutrupinti į smulkias da
leles ir šias pavartoti vieške
lio taisymui. Plikom rankom 
nieko neatliksiu. Su prastais 
menkais įrankiais galiu šį-tą 
atlikti, bet labai mažai. Bet 
jei tam tikslui pavartosiu jė
gą, gaminamą vandens garais, 
ir atatinkamas sprogstančias 
medžiagas, kurios yra niekas 
kitas, kaip tik žmogaus pa
vergtos gamtos jėgos, tuomet 

i su atatinkamų įrankių pagel-
vieną kartą ūkininkas turi ei-lv_ , . ,. . .v vf. , „ _,. . ^ , ba lengai galėsiu išgręžti uo-ti prie vandens šaltinio. Be ' i . , , . *• , +~ + • v ^ J J V . . ., l o J e skyles ir paeią uolą sus-to, tai būdas didžiai apribotas, » „i-i .• 4 v. ,v . 
. , ,. ^ ' kaldyti sprogstančia medzia-
kadangi negalima turėtį van-' x> i~ • ± *i 
, . . . . ga. Paskiu tam tikromis ma-

aens namie kitiems reikalams. x. ^ . , , ,. ,. 
sinomas uolos dalis galiu sus
kaldyti į smulkias dalis i r a-

džia mums paskirtoj vietoj ir 
paskirtu laiku koncentruoti 
reikalingas produkcijai jėgas. 
Pagaliaus, tai visa leidžia 
mums patiems panaudoti sa
vąjį mokslą ir patyrimą, pav., 
grąžtus, kylius, šriubus ir tt. 
I r visų tų gamtos jėgų, paty
rimo ir mokslo susidraugavi
mas siekiant kultūros ir civi
lizacijos pareina nuo kapitalo. 
Kapitalas tad, sakoma, yra 
mums naudingas ir reikalin
gas- * 

DAUGIAU PUSANTRO 
MILIONO ŽMONIŲ 

STREIKUOJA. 

A. D. FEDERACIJOS 
UŽDAVINIAI. 

Ir kibiru prisineša. 

Valstietis gali pavartoti ki nas, taigi tą medžiagą, nuvežti 

i j 

, ., . geležinkeliu paskirton vieton. 

rą ir kasdien parsinešti van- T a » būdas, vadinama pro-
dens iš šaltinio. Iš to antro- dukcijos būdas, nes ima daug 
jo budo nauda jau aiškiai ma- l a i k o *r darbo, nepigiai atsiei-
toma. Bet reikia atminti, kad n a įrankiai, mašinos, tečiaus 
prie to tikslo jis priėjo tarpi- produkcijos pasekmės milšini-
niu keliu, pasinaudodamas ki- škos. l 

biru. Bedirbdamas kibirą daug R j ^ ^ j ^ ^ 
laiko sugaišo ir daug prakai
to išliejo benešdamas vandenį K o d e l k a P i t a l ° pavartoj i-
kibirais. m a s y r a naudingas daiktas? 

Prisižiūrint gerai i minėtus 
tris vaizdus, matome, jog pro
dukcijoje įrankiai ir mašinos 

Daugiau pusantro miliono 
žmonių darbininkų ir darbi
ninkių streikuoja S. Valstij. 
Tai protesto balsas prieš už-
mokesnių mažinimą. 

Valdiškojo biuro paskelbtos 
skaitlinės liudija, jog ameri
koniška pramonė del streikų 
kasdien netenka apie 9 milio-
nų darbo valandų. 

Streikai paliečia kuone vi
sas pramonės šakas. Darbo 
departamento valdininkai reiš
kia nuomonę, jog pilnos dides
nių streikų pasekmės tik atei
ty bus atjaučiamos. 

Šiandie streikuoja: 
Minkštųjų anglių kasyklų 

573,000 darbininkų. 
Kietųjų angliju kasyklų 155,-

000 
Audeklų dirbtuvėse 80,000. 
Geležinkeliečių 400,000. 
Mažesniuose streikuose da-

tą būdą:: pjrasimanyti KIDI- ~ * lyvauja apie 20,000 žmonių. 
Jei tie streikai prasitęs il

giau, tuomet nukentės ir kituj 
šakų darbininkai. |Taip tvirti
na Darbo departamento valdi
ninkai, fiet tai kiekvienam 
yra aišku. 

Ir kitaip prasimano. 
Bet yra dar trečias būdas 

Užuot dirbdinus kibirą, jis nu-'mums gelbsti įvairiais budais, 
kerta kelis medžius, rąstus su-, Visupirma leidžia mums pa
skaldo pusiau, išdrožia lovius, vergti gamtos jėgas, kaip tai 
pagaliaus juos sudeda galais, vėjo, vandens, garo, elektros, 
taip, kad pasidarytų vienas ii- cheminės akcijos ir kitos jė
gas lovis ir tuo loviu prave- gos. Tai vis milžiniškos prie-

^ da vandenį iš šaltinio tiesiog monės. Atsakomai pritaikin-
į namus. I š to matome, jog tos darban gali jos gaminti di-
šiam būdui atsiekti prisiėjo 
pašvęsti dar daugiau laiko, jog 

dėlę kiekybę prekių. Antra, 
įrankių ir mašinų pagelba lei-

SPOKANE, Wash. — State 
Federation of Women?s clubs 
seime priimta tarp kitų rezo
liucijos: konstitucijai pataisy
mas draudžiantis vaikams dar
bo, protestas prieš numažini
mą mokytojoms algų, reikala
vimas surinkti įstatymų palie
čiančių darbą nepilnamečių 
vaikų. 

Mieste Clevelande, O., nese
nai įvyko metinis Amerikos 
Darbo Federacijos suvažiavi
mas. Pravesta visa eilė nu
tarimų. Ne visi jie tinkami 
šiandieniniams laikams. Dau
gumoje atąitikimų taikintas! 
prie šiandie susidarusių ypa
tingų aplinkybių. 

Suvažiavime vienas iš svar
biausių dalykų atlikta, tai pil
nas Federacijos su Amerikos 
Legijonu susitaikymas. Seniau 
ta rp abiejij organizacijų buvo 
kilę nesusipratimų, kuomet A. 
Legijonas išdalies buvo atsi
sukęs prieš organizuotą dar-
bą. 

Šiame suvažiavime tečiau 
tie nesusipratimai pašalinta. 
Kaip Amerikos Į)arbo Fede
racijos, taip Amerikos Le(gijo-
no vadai suvažiavime sakė tai
kingas kalbas. Tie ir kiti pa
žymėjo, kad tarpe tų dviejų 
organizacijų negali būti nesu
sipratimo, nes tą ir kitą orga
nizaciją sudaro darbininkai, 
kurių dauguma yra nariais a-
biejų organizacijų. 

Pripažinta, kad abiejų or
ganizacijų priešas yra tas pat 
vienas kapitalas. Dėlto abie
jų yra vienodas tikslas ir tu-, 
ri but bendras veikimas savo 
narių gerovei. 

Tarifo klausimas. 
Be kitų klausimų suvažiavi

mas tarėsi ir muitų tarifo 
klausimu. Kaip žinoma, mui
tų tarifo bilius (projektas) 
jau antri metai kongrese svar
stomas. I r nežinia, kuomet 
bus pabaigtas tasai svarsty
mas, g 

tymdavystėje neturi savo at
stovo ir todėl tai labai skau
džiai turi atjausti. Yra taip 
todėl, kad darbas izoliuotas 
nuo šalies politikos. 

Daugiau veikimo. 
Organizuotas darbas ateity 

privalo užsiinteresuoti ne vien 
užmokesnių klausimu, bet dau
giau visuomeniniu, darbu, ty. 
veikimu politikoje. Darbas 
turi pagaliau pralaužti tą ke
valą, kuriame jis sau ramiai 
glūdėjo ilgus metus. Priva
lo dirstelti plačiau pasaulin. 
Organizuotam darbui esant 
nuolat užsidariusiam savo na
muose, štai šalies valdžia pra
deda darbininkams diktuoti. 
Šalies valdžia jau ima maišy
tis užmokesnių mažinimo klau
sime, jau pradeda normuoti 
net pačius santikius tarpe dar
bininko ir darbdavio. 

Taip darbininkai buvo' Susi
tvarkę daugel valstybėse, fcu-
vęs karas tas organizacijas su
ardė. Tečiaiiš kai-kur jos ir 
vėl atsigaūha. 

To reikia ir Amerikos dar
bininkams. Jiems reikalinga 
tokia trilypė organizacija, jei 
noruiria pagerinti sąri buyį. Ar 
pie tai jurėtų tgerai pagalvoti 
visi tie, ktfrie šiandie darbinin
kams vadovauja. Šie yra Ąm. 
D. Federacijos uždaviniai. 

; Grūdas. 

IŠ STREIKŲ ISTORIJOS 
i SUV. VALSUJ0SE. 

Pirmasis Suvienytose Vals
tijose streikas įvyko pirm 126 
metų, kuomet 360 batsiuvių 
mieste Philadelphia pametė 
dirbę ir pranešė, kad taip il
gai jie nedirbsią/kol darbda
viai nepadidinsią jiems užmo-

Delko taip yra? Dėlto, kad kesnio. 
organizuotas darbas kaipir Batsiuviai laimėjo. I r nuo 
nieko nedalyvauja politikoje. j to laiko iki 184j metų nebuvo 
O juk jam čia reikėtų turėti j jokių čia žymesnių streikų, 
savo atstovus kongrese, vals- Tais metais tečiaus duota pra

džia visai eilei kovų darbo su 
kapitalu. Kovoms pradžią da-

tijos legislaturose. Organi
zuotam darbui reikalingas 
nuosavas stiprus politinis blo- vė kilęs didis Fall Rivers au 

minti elektrą, tarpe Mitfnėa-
pojis ir Št. Paul. t o j e dirbtu
vėje, supfahtama, bus gamina
mi atttoiįnobiliai ir traktoriai. 

Iš valstijos Minnesota pas 
milionierių atvyko delegacija, 
kuri jam pasiūlė panaudoti 
ten vandens jėgą, šiandie be-
reikalo niekais einančią. 

Delegacija milionieriui gta-
to taV vieną sąlygą, būtent, 
idant toje dirbtuvėje, galėtų 
darbus gauti iki 5,000 darbi
ninkų. 

Sakoma, Ford 'as sutikęs. 
Trumpoj' ateity bus statoma 
keletos milionų vertės dirbtu
vė. 

DAUGYBĖ KVIEČIU 
NIEKAIS NUEINA. 

. 

kas. Tuomet viskas butų ki-
taip. 

Šiandie, kuomet gyvenimui 
reikalingų daiktų kainos regu
liuojamos ir kontroliuojamos 
nieko nežinant vartotojui, kuo
met tarpe pagaminimo kainos 

dėklų dirbtuvėse streikas, 
Massachusetts valstijoje. 

Pirmas Suv. Valstijose ge
ležinkeliečių streikas kilo 1877 
metais. Tečiaus jis buvo trum

pas. 
Ramu buvo iki 1888 metų. 

ir reikalaujamos nuo vartoto-j Tais metais pradėjo kilti vis 
jd kainos yra tiesiog bateus daugiau streikų. I r laikotar-
skirtumas, dėlto organizuotam piu iki 1893 metų jau visur 
darbininkui neužtenka kovoti 
vientik už didesnį sau atly
ginimą. Keikia jam stoti į 
naujus kovos laukus. Nes kas 
iš to. jei jis iškovos aukštą uŽ-
mokesnį ir paskui ją visą oti-

Am. D. Federacijos suvažia- d u o g p i r k [ i u L T a i t u f t & a s 
• • i i * i • i • i >t* 

DETROIT, Midi. — Vieti
niai kalviai suorganizavo nau
ją unijos kuopą. 

vimas į tą bilių, kiek žinoma, 
nepadarys savo jokios įtakos, 
viskas pasibaigs tik vienu 
protestu, kurs paliks be jokių 
rezultatų. 

Kaip žinoma, muitų tarifo 
biliaus statytojais yra darbda
viai ir vartotojai. Trūksta dar 
trečio asmens, būtent, gamin
tojo, be kurio balso šiame at
sitikime negalima apsieiti. 

Dėlto ir nenuostabu, jei 
darbdaviai įstatymų leidime 
lošia svarbią rolę. Kad tuo-
tarpu darbininkas atsidūręs 
jų malonėn ir nemalonėn. Or
ganizuotas darbas, šalies įsta-

fcansas valstijos pareina 
žinių, kad tenai tūkstančiai 
akrų nenukirstų kviečių naį-
kinaši ūkininkams neturint už-
tektino skaitliaus darbininkų. 

Iki šiolei labai mažai žmo
nių atsiliepė į skelbimus ir a£* 
siėme cĮirbti kviečių laukuose. 

Kacl ūkininkams trūksta 
darbininkų, tai visa priežastis 
yrą tame; 

Is visos Amerikos kraštių 
sukeliavo tūkstančiai darbinin
kų į miestą Kansas City. Te
čiaus jų dauguma neturi pini-
gių ir negali toliau iš miesto 
keliauti, kad pasiekti atokiai 
esamus ūkius, taigi kviežitj 

Seiliau geležinkelių kompa
nijos išdalies veltui veždavo į 
visas puses darbininkus. Šiąn-
die taip nedaro. 

Ve kame darbininkų trakų-
* 

mo priežastis. 
— 

toksai darbas. 

Ko gi reikia? 

Pirm karo Europos darbi
ninkai galutinai suprato, kas 
justus reikia daryti, kad ap
drausti sau geresnį būvį. Jie 
sudarė trijų rųšiįų organizaci
jas : amatų liniją, politinę par-

• 

tiją ir maisto kooperatyvą. 
Nors tos organizacijos, imant 
jas skyrium, naudojosi pilną
ja autonomija, tečiaus jos lai
kėsi stipraus solidarumo. Rei
kale kitos kitas gyvai rėmė. 
Darbininko reikalus pirmon 
vieton statė. 

virė darbo su kapitalu kova. 
1894 m. buvo didelis gele

žinkeliečių streikas, kurį pra
dėjo Pullmano dirbtuvių dar-

• 

bininkai. 
Paskui sekė visa eilė angle- MXANCHEąTER, N. H. — 

kasių ir kitokių streikų. Vie- Policijai uždraudus laikyti su-
ni iš jų buvo didesni, kiti ma- j sirirtkrmus lauke, United Tex-
žesni, ty. mažiau darbininkų tile Workers unijos vice-prez. 
dalyvavo. i James Starr kartą pasilipęs 

ant palaipos ištiesė didelę vė
liavą ant kurios buvo angliš-

Šiandie jau mes turime mil
žiniškus streikus. Dalyvauja 
juose šimtai tūkstančių darbi-..kai parašyta: "Man yra už
ninku, drausta kalbėti. Laikykitės, 

Nepasitaisius santykiams, 4 o laimėsime." 
ateity bus vis blogiaus. 

n 

FORD'AS STATYDINS 
DIRBTUVĘ. 

Žinomas automobilių gamin
tojas milionierius Henry Ford 
sumanęs pastatydinti dirbtuvę 
ant užtvankos, galinčios ga-

NAUJA KNYGELĖ. 

K$ t ik . iš spaudos išėjo 
" I Š VERGUOS Į LAISVĘ" . 
Labai gražus pasiskaitymai. 

Kaina 5c. 
"Dra/oflo" Knygynas, 
2334 So. Oakley Ava. • 

Chicago, 111. 

Nors dėjimas į dėžes (canning) ir 
džiovinimas vaisių yra geriausiai visų ži
nomas, tečiaus iŠ vaisių galima padaryti 
ir kitų dalykų, kurie pravartu žiemos lai
ke turėti. Jokių valgomų vaisių nereikia1 ryti gerą sviestą, bet geriausiai pasiseka, 

kurie būdavo seniau vartojami, dirbant o-
buolių sviestą lauke, daugely vietų ir da
bar tebevartojami. 

Obuolių sviestas su obuoline gira. 
Nors dabar obuolių sviestas ir nėra 

šioje šalyje taip plačiai vartojamas, kaip 
seniau kad buvo, tečiaus jis tebėra ,gerai 
žinomas. Nėra geresnio budo suvartoti 
gerus obuolius ir sveikas dalis sugedusių 
obuolių, kaip padaryti iš jų sviestą. 

Nors iš visokių obuolių galima pada-

išmesti ant niekų, bet, tiek kiek tik gali
ma, panaudoti, darant vaisinį sviestą. J į 
dirbant, nors ir pageidaujama turėti ge
riausių Vaisių, tečiaus galima sėkmingai 
vartoti ir sveikąsias dalis sugedusiujų. 

Reikalingi indai. 
Tuos pačius indus, kurie randas be

veik kiekvienoje virtuvėje, galima varto
ti ir dirbant vaisių sviestą. Yra pagei
daujama, bet nėra būtinai reikalinga, tu
rėti palivotą arba alumininį katilą, kuris 
butų vientik tam ir vartojamas. Kiti rei
kalingi indai y ra : koštuvas, vielinis sie
tas, grūstuvas, saikavimui puodeliai,N^ei-

jJiai ir skaurados. 
Dideli geležiniai ar variniai katilai, 

jei geros rųšies obuoliai yra vartojami 
ir, jei jie gerai verda. Suv. Valstijų Žem
dirbystės Departamentas yra atradęs, kad 
vasariniai obuoliai tinka gerą sviestą da
ryti. Kietųjų obuolių sviestas netaip 
gerai nusiseka, jeigu jie nėra perkošti per 
dratinį sietelį. Tokios rųšies obuolius 
reikia suvartoti darymui obuolių sriubos, 
ir perkošti prieš sumaišant su (gira. 

Kartais saldžius obuolius maišo su 
rukščiais, dedant trečdalį saldžiųjų i r du 
trečdaliu rukščiųjų. Perdaug prinokę o-
buoliai negeistini, ir jeigu juos prisieitų 
vartoti, reikia truputį uksuso įdėti. Tiek 
uksuso dėti, kiek skonis reikalauja. Tik
tai šviežia, saldi gira arba sterlizuota tu
ri būti vartojama. Tolei reikia virinti, 

kolei pusė belieka. Jeigu virinta gira 
> ia karšta supilta į blekines ar bonkas, ją 
galima ir vėliau sunaudoti darimui svies-
to. 

Nuluptus ir supiaustytus obuolius rei
kia išvirinti sykiu su gira, kad padarius 
obuolių sviestą vienu sykiu, arba pirmiau 
galima padaryti obuolių sriubą, kurią 
paskui i sverdi sykiu su gira. Su kietais 
obuoliais pastarasis būdas patartinas. 
Reikia tol virti kol gira ir obuoliai nebe 
siskiria, o tuomet atšalęs sviestas bus tir
štas, kaip ir #era obuolių sriuba. Tirštu
mą galima nutaikinti po truputį ją atšal-
dant. 

Dažniausiai ima lygias dalis obuolių 
ir giros, kad padarius sviestą kaip rei
kiant. Kitu žodžiu, penkis (5) galionus 
saldžios giros reikia nuvirinti, kol lieka 
pustrečio (2y2) galionų, o potam penkis 
galionus nuluptų ir supiaustytų obuolių 
reikia pridėti prie giros ir virinti. 

Kad padarius gerą sviestą, svarbu y-
ra ilgai ir pamažu virinti (nuo 4 iki 6 
valandų) ir dažnai maišyti.' 

Jeigu cukrus vartojamas, reikia jį 
pridėti kada baigia virti. Koks svaras 
ant kiekvieno galiono gerai yra, bet ga
lima dėti daugiau ar mažiau, (arba vi
sai nedėti) kaip kam tinka. 

Obuolių sviestas yra paskanintas de
dant po pusę šaukštuko malto cinamono, I 
gvazdikų (eloves) ir kvėpiančiųjų pipirui 
(allspice). Šituos visus reikia sudėti ir 
sumaišyti kada jau užbaigia virti. 

Kol dar karštas, obuolių sviestą rei
kia supilti į išvirintas bonkas, stiklines, ir 
kitus panašius indus su gerais dangte
liais. Tą padarius, reikia dar sekančiai 
virinti: Gerai užvožtas dangteliais sudė
ti pilnas bonkas į indą turint užtektinai 
gilumo juos apsemti, įpilti vandens, už
dengti ir uždėti ant ugnies. Pradįėtį 
skaityti laiką nuo tada, kada garas pasi
rodo, ir po 5 minutų ant kiekvienos Trvor-
tos, 10 minutų ant kiekvieno pusgaliono, 
ir 15 minutų ant kiekvieno galiono, išim
ti bonkas ir padėti atvesti; paskui padė
ti saugioje vietoje,7kol reikės vartoti. Ne
reikia nuimti dangtelio, kol reikia varto
ti Jeigu dangteliai neužsivožia gerai, j;ei 
Ida prieš virinant įdėti dangteliuose vaš
kuotos popieros. Tas virinimas yra /del-
to, kad apsaugojus nuo pelėsių,, ir gedi
mo obuolių sviesto, ir užima vietą vaško, 
kuris dabar yra brangus. Visi vaisių 
sviestai turi būti panašiai sterilizuojami, 
bet jeigu to negalima daryti, tada reikia 
karštu vašku (paraffin) užpilti, ir tuomi 
jie bus apsaugoti nuo gedimo. 

Obuolių sviestas be giros. 
Geras obuolių sviestas dažnai pada

romas ir be giros. Užtektinai vandens 
reikia pridėti prie nuluptų ir supiaustytų 

•m 

obuolių, tuomet padarys skystą obuolių 
sriubą, paskui isiengvo virinti, ant ma
žos Ugnies apie 3^ar 4 valandas. Ruda* 
sis cukrus tinkamesnis, negu baltasis, ku
rį reikia įdėti kada baigias virti. Cuk
rus, kuris apsistoja ant dugno New ftr-
loans sirupo bačkos, yra labai geras. Sva
ro ant galiono užtenka, bet tas priguli 
nuo skonio, kaip ir -cinamonas, kvėpian
tieji pipirai ir gvaizdikai, kuriuos pride
da sviestui išvirus. 

Obuolių sviestas su uogų skystimu. 
Jeigu geistina turėti uogų skonio, ga

lima pridėti jų skystimo. Ant kiekvieno 
galiono nuluptų if supiaustytų obuolių iš
virtų ir perkoštų, viena puskvortė uogų 
skystimo, vienas svaras rudojo cukraus, 
ir ketvirta dalis šaukštuko druskos turi 
būti įmaišyta. Virinti reikia išlen&vo, i r 
per dvi valandi dažnai maišyti arba kol 
nepasidarys trištas, tada įmaišyti vieną 
šaukštuką cinamono, ir kol karštas supil
ti į bonltaa. P # * u i virinti bonkas taip, 
kaip buvo daroma su obuolių sviestą. 

(BUB daugiau-. 

za 

/ 
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GĖRIMU MA2MEN0MIS 
PARDAVINĖJIMO 

ĮSTATYMAS. 

nimp, ir tokią yietą vyrįausy-
bė privalo uždaryti. 

šįs įstatymas 4up4a visuo
menei plačių tęįsįų degtinės 
vartojimą njajinti, blaivyhe. 
platinti įr visokeriopai prieš" 
girtuoklystę koyotį. Ateitis 
pąrp,4ys, ar mes pajėgsime to
mis teisėmis naudotis, ar sa* 
liunįpįakąį neapyiešpąt^us 
blaivyĮųu,? savivaldybių ir vi
suomenės. [L. Žinios]. 

PRIEŠALKOHOLINIS 
VEIKIMAS. 

Xr. 761 (V>r. Ž. VĮ 3 d. 
Nr. 9 1 ) . . 

Kitų žalių darytir bandymai 
griežtai uždrausti degtinės ir 
visokių spiritualių pardavinė
jimų, leidžiant tų "gėrimų tik 
gydytojų receptais iŠ vaistinių 
gauti — reikia skaityti nepa
vykusiais. Kontrabanda, na
miniai slapti bravorai, juros p 0 žiauraus karo, kuris la-
uz 20 kilomet. nuo pakraščio b a i skaudžiai atsiliepė į mūsų 
smuklės, prasimanymas ir var- k r a g t o blaivumą ir žymiai nu-
tojimas spirito vieton kitokių silpnino Blaivybės Draugiją ir 
nuodų (kokaino, morfino, ben- j o s skyrius, minėtoji draugija 

su nauja energija imasi vėl 
darbo. Ji vėl auga, stiprėja 
ir nors labai pamažėliu, bet 
vėl ima atgauti savo senas po
zicijas. \ % 

Bet orgapizuoti tai tik vie
na darbuotės pusė, kita gi tu
ri būtį — gyva akcija. Tik 
gyvą akciją varant padidės 
Blaivybės šalininkų ir jos ko
votojų skaičius. Bet visas 

Ar pakesime svaigalų vergiją? 
1 — - — 

ŽINIOS IŠ DETROITO. 
lt, Vtm VEIKIMAI. 

Girtas kapitalas bando viską, užčiaupti 

Kur tik pąžyelgsi visur pir
miausi pamatysi L. Vyčiji 
Iruopų yeįkįmą, nes Vyčiuose 
yra tą jėga kurioje prie kiek-
vienom progos sudaro vis ka 
naujesnio, prakilnesnio, taip, 

)cad Yyčių pramogėlės arba 
susirhikimai bųpa įvairus. To 
niekas negali užginčyti. Taip
gi niekas neuiginčys, kad Vy
čiai turi' daugiausia visokios 
rųšies prięįiųįnkų, kurie Vy
čius, ką j p tie Jtįrminai grau
žia nekaltą medelį. 

Vienos rųįies priešai yrą 
Įaįsyainaniai-sociąlistai, kitos 
rųįies, neapsimąstąntįeji kata
likai kuriems nerupi ųei savo 

gesaio veikimo. 
Programos vedėjas, k|ier. 

M. Daumantas, padėkodamas \ 
visoms dalyvavusiems prq: * 
grąniojik, dar ragino, ka4 kiek
vienas įSbąmįytų savo taleptų* 
ir progai pasitajkius pasiro
dytų. Dar pažaidus lietuviš
kus žaidimus, Unksmąi išsis
kirstė namo. Bijūnas. 

relė ar sūnelis darbuojasi ]p-
j talikų ir visuomenės gerovei. 
Petroite randasi nei dvi Liet. 
Vyčių kuopos. Katriems pa-
ra^ikiau gali prisirašyti prie 

L. Vyčių 79 kp. Ji susirin
kimus laiko kas trečiadienio 
vakarą, Š>y. Jurgio mokyklos 
svetainėje. L. Vyčių 102 kp. 
susirinkimai berods laikomi 
kas penktadienį, Lietuvių Sa-, Detroite pradėjus geriaus 
lėje. Norintieji gali kreiptis i darbams eiti sugrįžo dauguma 
į pažymėtas vietas. Visada {į kurie buvo. del darbo stokos 
gaus tinkamus patarnavimus j išvažiavę. Taipgi daugelis ki-
ir bus maloniai į Vyčius pri
imami. 

DAUGLAUS MEILĖS. 

dzini ir kt) , denaturati, lėkė 
rių vartojimas, — pasirodo, 
gal no mažiau duoda bėdos, 
negu ap^eguliuotas atviras 
degtinės pardavinėjimas. 

Norvegija, -Suv. Valstijos, 
Suomija, Rusija — vis tai pa
vyzdžiai griežto spiritualių už
gynimo. Kiek geriau tai yra 
pasisekę pravesti Suomijoje, 
bet ir ten toli ne viskas tvar
koje. 

kas turi siųsti savo vaikus. 
d) Supažindinti' visą Lietu

vos visuomenę su St. Seimo 
išleistu įstatymu svaigiųjų gė
rimų mažmenomis pardavinė
jimo įstatymu, kuris varžo al
koholinių gėrimų pardavinėji-
wt; 

e) rinkti kiek galima dau 
giau prenumeratoriai — skai

tąs pasekmes ir pasižadėda* 
mas blaivybę palaikyti; antras 
kalbėjo jo padėjėjas p. Ado
mas Stuikys ir dar Josvąįnių 
valsčiaus tarybos narys Paka-
jauskas pasižadėdami įrgi ei
ti išvien su blaivininkais. Kun. 
Pr. Vasiliauskas visų.atvyku
sių vardu dėkavojo Apskrįties 
ir Valsčiaus atstovams tfž jų 

tytojų '•Blaivybės" Draugi- į , ^ , , į p T ^ ^ toivp_ 

vaikučių ateitis, kad juos tin-
dinėdamas girtuoklystės pras-', kW»i i^uklėjus, padarius 

juos tikrais tėvynainiais, ku
rie su pažangiuoju katalikų 
jaunimu galėtų nešti kaip Lie
tuvai, taip ir pačiai katalikiš
kai visuomenei gausius vai
sius. Labai gaila tokių žmo
nelių, kurje tuomi mažaKtesi-

blogąs ir vra tame, kad dange-
Lietuvos respublikos įstaty-jlyje vietų beveik kaip ir nė-

mas N>. 761 svaigiųjų gėrimų r a nusimanančių asmenų, Jcu-
mažmenomis parda\inėjimą I rie galėtų tinkamai kelti pries-
paveda finansų ministeriui ir i alkoholinį susipratimą, nuola-
jo organams, bet leidžia į tą tos, be pertraukos gyvai ir e-

jos leidžiamam laikraščiui — 
organųį "Sargyba'* kuris pa
dės mūsų visuomenei pažinti 
ąlkęlioUo nuodų pragaištingu
mą; 

f) rinkti aukas tolimesnei 
kovai prieš alkoholizmą. 

[L. D-kasJ. 

dalyką kištis blaivybės drau- nergingai veikti. Per taa lįe-
gijoms ir savivaldybėms ir net k a vienintelis išėjimas, iyetu 
plačioms minioms. Svaigiųjų 
gėrimo pardavinėjimo įstai
goms laikyti leidimus pirmu
čiausia gauna blaivybės drau
gijos ir savivaldybės; jei nuo 
šių kas liks, tai gali tekti pri
vatiems asmenims. Bet ir šie 
be savivaldybės sutikimo ne
gali atidaryti traktieriaus ar 
kitos panašios įstaigos. 

PRIEŠALKOHOLINĖ 
I Š K I L M Ė . 

Valsčių ar miestų tarybos šis: 
gali net visai panaikinti visas 
svaigiųjų gėrimų mažmenomis 
pardavinėjimo įstaigas, jei 
taip nubalsuotų paprastų bal
sų daugumą, visį turintis rin
kimų teises gyventojai. 

^Gyventojams dųpdąpia pa
ragrafe 33 traktieriams užda
rinėti net labai didelė teisė; 
užtenka, kad traktieriaus ar 
.smuklės laikytojo taisyklių ne
pildymas iššauktų daugelio 

rint jėgų, kad ir ne taip inten-
singam, bet'nuolatiniam atkak
liam veikimui, reikia imti vei- JOSVAINIAI, Kėdainių a. 
kimo platumu, intensingumu, Birželio 18 d. mūsų miestely 
uolumu. Reikia sujudinti ma- įvyko priešąlkobolinė denaons-
se, mobilizuojant kuriam lai- tracija. Tųojaųs po Mišių, 
kui visas jėgas. Toks judi- užgiedojus giesmę " Sveiką 
nimas ir yra Blaivybės savai- Marija, Dangaus Lelija," vi-
tė. si žmonės kunigo vedami išė-

Blaivybės savaitės tikslas jo iš bažnyčios prie šv. Pa
nelės stovylos priešais bažny-

a) Supažindinti mųs,ų visuo- m stovinčios 
menę su ąlkųholio )cenksmiitr Stavylą iškihningai pašven-
gumu ii įstejgtį paujus ar at- t i n ų s i r ^ P r a n u i Vasiliaus-
gaivinti apmirusius "BlaiVy 
bės" Draugijoj skyrius: . 

b) sviesti jaų^ųpmene. įr pa 
raginti ją įteigti savo drau
gijų blaivininkų — abstinentų 
sekcijas; 

c) vaikų apsaugojimui nuo 
alkoholizmo steigti jiems ** An
gelo Sargo Sąjungos-f kuopas, 

Vietos gyventojų nępąsitenki-1 j kurias kiekvienas darbinin-

lįojančius gatvėje girtuoklius 
suvaldytų. 

Nuo Valsčiaus buto eitą 
prie mokyklos, kame mokytoja 
p-lė Dargytė karštai kalbėjo, 
ragindama visus būti blaivais 
ir blaivybę palaikyti. 

Buvo pasakytą prakalba ir 
rinkoje prie smuklės, kame p. 
Mažeika pažymėjo, kad šian
dien pTająg yrą prijaučiančių 
blaivybei, ragino pasirūpinti, 
kad kitąįs metais Josvainiuose 
nebebūtų nei vienos karčia-
mos. 

JOisenai grįžus į šventorių ir 
vadovui paraginus uoliau dar
buotis, platinant blaivybe, už
giedota blaivininkų himoias, 
kuriam pasibaigus minia išsi
skirstė. 

Tą dieną ant šventoriaus 
prie staliuko buvo dąlįnąipa 
blaivininkų lapeliai ir plaka
tai ir prisegama vosiJkų gėlės 
visiems blaivybei prijaučįap-

rųpmą. Ateis toks laikąsi kad 
gaįlėsįs. ^pdelgi, koL dar" ne
vėlu, reikėtų tėvams sukrusti, 
kreipti dome, į sąvg vaikučius. 
ir kuogreipiąųsiaį valuti pri
sirašyti prje jaunimo L. Vy
čių organizacijos. Jaųnįkai-
tis ar mergaitė priklausyaV 
inąs pi'ie prakUl^P^ organiza
cijos, jąųsįs laiųiingąs, o tė
vams bųs garbė, kad jų duk

atų atvažiavo iš įvairių kolo
nijų. Pasidauginus žmonių 
skaičiui prasideda didesnis 
veikimas^ir kaskart dažniau 
tenka pamatyti laikraščiuose 
gražių Žjnųčįų ig vietos lietu
vių veikimo. Tas ko)qniją la
bai pakelia, nes tai yra apra
šymas nuveįktų d^rbų vaisiu 
veikiamieji darbai, bųsiniųjų 
darbų reikalai, ppdraug žinu
čių ir iš atsįtįkįmų. Tokioj ži 
nįos 'būtinai reikalingos pa^ 

i Vyčių bendras piknikas. 

Liepos 4 d., įvyko L. Vy
čių 79 ir 1Q2 kp. bendras pik
nikas, kuris puikiai pavyko. 
Žmonių atsilankei skaitlingai. 
Pelno liko arti šimtinės. Bu-
yo svečių iš kitų kolonijų, kay 

jaunimui pridavė daugiau gy-
vumo. 

L. Vyčių 79 kp. susirinkimą*. 
'kleisti, bet kaį-kuri« yisai ki 

Liepos 5 d. įvyko L. Vy&ų.^ i ž j u r i d a l y f e u s . J e i g u ^ 
79 kp. susirinkimas, kuris "H^a to , kad koks negeras dar-
galinia praleisti nepaminėjus. į ^ • n u p e i k i a i ) i a , s 1 > a s u j e r . 
Aptarus bėgančius kuopos res ^ ^ k a ( | J l e g ^ r a p a l j a ž j a i 

kalus buvo sudarytas gražuS .paKie ]g t i j k a l t i l l i n k a b j a u ž i ą 8 i 

užgautas, o nepermato, kad 
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NAUJ. ANGLUOS BLAIVI
NINKŲ APSKRIČIO 

IŠVAŽIAVIMAS. 

kui prakalbėjus į minią, už 
giedota " blaivininkų himnas.. tiems. 
Paskui nešdami plakatus ir j Eisenos padaryta mąlpųąus 
blaivininkų vėliavas visi žmo
nės ėjo prie valsčiaus buto, 
giedodami šv. Panelės žmonių 
žinomas giesmes. 

Kedainrų apskrities valdybos 
pirmininkas p. KybeHs, išro-

Liepos 30 d. \iiuomuvos par
ke Piil. Blaivininkai turės savo 
pikniką. Buvo surengę birželio 
mėnesyje, bet lietus neleido jo
kio pikniko niekam turėti.' &į 
kartą tikimės kad Į)ievas ne-
pažląpins saųsųpsiu*. 

Kaip gix*dima visų kolonijų 
blaivininkai prie šio pikniko 
narsiai rengiasi. Vieni įąu py
ragus kepa, kiti šąltakosę. su-
^ka, treti daržą valo. 1£ didselio 
rengimosi, beą^ejo, bus dide
lės ir pasekmės. 

Piknikas prasidės tuoj po 
pje^ų nunėtoj dienpj, tęsis iki 
vėlumai. $us lįnksmąs,? bjai-

ir didelio įspūdžio. ĘUVQ gir-Nas, sveikas, doras, ^ekaltas 
ietis šauksmai: "Šalin sumk- pasilinlisminimas. Todėl visi 
lės!" Moterėlės asmeniškai 4r iš yisnr esate kviečiami. At-
dar prašė Apskrities ir Vajs- !'yykit*$, pat i rs^ ir pamaksite 

Prie valsčiaus buto kalbėjo čiaus atstovų, kad prakeiktas ką blaivininkai*gali. 

. 

smukles — pragariukus uždą-
rytų- K -

Visad Blaivas, 

programėlis pasidarbavimu g. 
klier. M. Daumanto. Pirmiau
sia mikliai paskambino pianu 
vytė Iz. Jaugiutė. Ągitaty-
višką, iš praleistų dienų, jaus
mingą prakalbą pasate? vytis 
K. Abyšala. Jis kvietė •jau
nimą neleisti veltui laiko, bet 
imtis kokio nors prakilnesnio 

tai yra jq paties prasikaltimas 
ir nesidrovi spėlioti kas tą pa
rašė, kam pasakyta tiesa.Pri£Š 
tiesą nereikėtų triukšmo kelti, 
o tik su noru priimti patarimai 
bei pamokinimas. Kas yra bū
tinas reikalas pasakyti, nie
kas negali užlaikyti ir šian-

užsiėnumo, kad patapus nau-: r . , 
' y , f dieną jau dauguma mato pa-

dingesniais sau ir kitiems. mokinimų svafBą. Dažnai vi
sai nežinomas asmuo parašo 

ir turi biznį, bet d ą ^ M a ^ , kores^ndenMM, o 
jas\ ne tik prie Liet. v. .. .. , _o - .- ' ' J . . 

Gerb. K. Abyšala, nors l&u. 
vedęs 
darbuoj 
Vyčhj> bet ir kitoje organiza
cijose. Garbė tokiam tėvynai
niui K. Abyšalai. Buvo porą 

nežinontieji kartais mano visai 
ant nekaltų ir su savo liežuvė
liais apkaltina be reikalo. Dau-
giaus meilės ir vienybės, gręi-

naujų narių, Kleinis ir R, Nė- t f l i p r a n y k g ^ b l o g u m a s 

nfe, kurie pasižadėjo, kad kaip 
jie yra dirbę kitose kolonijose, 
taip ir čia darbuosis. Priimtą 
delnų plojimu. Pakvietė gerb. 
dvasios vadą kun. J. Čižauską 
paskambinti ant piano. Sakė, 
esąs suvargęs, bet pageidau
jant paskambinsiąs. Ir ištik-

rųjų, skambino tokius muzikos 
vejkalus, kuriuos galima iš
girsti iš pasaulinių pianistų 
ųžsiipokant $5.00 už įžangą į 
koncertą. Gerb. kun. J. čį-
žaųskas Avėjams priduoda 
labai daug džiaugsmo viso-

Matęs. 

5 v pritraukia juos prie enėrgin-

Pastaruoju laiku teko pa
stebėti vieną kitą lietuvaitę 
nusikirpųsią plaukus. Dabar^ 
ą̂ savo darbą gailiai apverkia. 

Lietuvaitės! branginkite tą 
neįkainuojamą dovaną — auk
so kasas! 

Vįetinįs lietuvis fotografas 
p. Pruktenis buvęs L. L- P-
stoties ižį., karštąs tėyyi^s 
reikalų rėmėjas ifcražiugja 

- Lietuvon. Savo vieton palieįa 
kiąis pa'tarnavimąįs, kąs irjkiti} taipgi lietuyi ir gerą iap-

ti0^- BijunėĮįs. 
• > » 

S V M J į j GĖRIMU MAŽMENOMIS 
PARDAVINĖJIMO ĮSTATYMAS. 

§L Svaigįeji gėrimai mažmenomjs 
pardavinėti leidžiamą tiktai šių įstatynfj 
numatytose įstaigose: 

a) svaigįujų gčrimų krautuvėse; 
b) alinėse; 

e) traktieriuose ir bufetuose. 
Kitose įstaigose ir vietose svaigiuo

sius gėrimus pardaviau draudžiama. 

fjj. Svaigieji grimai n)ą?męnp|iųs 
l)^rdąvįnėti leidžia^ųa: 

a) i^iueštinai ąrfea 
b) ĮifestLnąį irl^inejtinąį. 

iO. tivaigieji gėrimai niaimenomis 
pardavinėti išsineštinai leidžiama svaigių
jų gėrimų krautuvėse. 

Svaigieji gėrimai maimenoųu* parda-
viuėti išgertinaį ir išgįaeštinai leidžiania 
alinėse ir Uaktieriūobe. 

įtaigose, skiį*iaHlo*« svaigiesiems gė

rimams mažmenomis pardavinėti išsineš-
tinai — svaigieji gėrimai pardavinėti 
draudžiama išgerti na i. 

§4. Visose įstaigose svaigiesiems gė
rimams mažmenomis pardavinėti draud
žiama laikyti bet kcftių gėrimų, prekių 
ar produktų, išskyrus tuos, kuriuos įsta
tymai leidžia tose įstaigose laikyti. 

35. Svaigiųjų gėrimų krautuvėse par
davinėti leidžiama yisi svaįgieji gėrimai: 
spįritas, degtinė ir kiti spiritiniai gėri
mai, taipat alus, porterią, midus ir vynas. 

ĄJįnĮsj? parcjavįnėtį leidįiairją alus, 
pprterįs ir mi4ws, t^ip^t laikytį įr parda-
yjn^ti šalfįejį ų^ąnį^iąi, tąbąko c îrbiniąi 
ir ie^ukai. 

, Traktatuose pf rdayįpjįtį ^i4|iftma 
v'm ITO#!«r &r)mi j ^pifita^^ degt^ė 
i r &t* mrit'mH į^T^h ^ipat alus, ppr-

PASTABiL. teatrų, vakarų, geguži
nių ir įvairių viešų pasĮHnkcminimp vie-
tų bulett^ose svaigieji gėrimai laikyti ir 
gerti drauįliaiaą. 

§6. Laikyti įstaigą svaigiesiems gė
rimams mažmenomis pardavinėti tegali 
asmuo, gavęs reikiamą leidime svaigie
siems gėrimams padavinėti įstaigai ati
daryti ir išsipirkęs atatinkamą pąįentfc. 

§7. Leidimą atidaryti įstaigai svai
giesiems gėrimams mažmenomis parda
vinėti duoda Finansų ministerija tiems 
asmenims, kurie yra gavę valsčiaus ar 
piiesto tarybos sutikima. \ 

§8. Leįdimas atidaryti įstaigai svai
gi esiems ^ėriniajns n^iepomįs pardavi
nėti fįųpti leidžiamą pagonės ir pfękv-
bps' reikšmės turinėms vietose. Kitose 
vietose leįsįį ąti4ar|ti įstatą svaigie
siems f^rįipams malmeųmųįs prdąyĮnė-

įi galį^a f ik įpyųi m W ^ k u r i p s r a " 
joi>e įstąį^ a^fjąronia, krivūlės sutikima. 

^9. Leisti atidarai įstaigą syąi^ie.-
i>iems gėrimams ųia^ū^pfuis pardavinėti 
leidfema, kai ri^ps jujfeija, drauge m 
vąlsii4u|> ar įnikto sąyįvafeįyWg ^Istoyp 
patikrins, kad įstajgąį Ariamai feHl#s 

atatinka tiems rieikaJa^nanis/ kurie įs

tatymu ar prįvprčįanmoju įsakynm nus
tatytųjų taisyklių yrą statomi įstaigų 
svaigięnisiems gėrimarns pardavinėti bu
tams. 

§10. Leidimas atidaryti įstaigąį svai
giesiems gėriniams ma^ųienomis parda
vinėti duodamas rienepįen^s metams. 

L.eįdįmas negali bųtį atiduotas kitam 
asmeniui. 

fU- Svaigiųjų gėrimų mąžfnpųoniis 
p^r4arin^i įstaįgflilis laikyti \$i$mų ^kai-
rįus kasniet^.nųptątoų^s *įaip: leįpUmų 
alinėms atidarytf §k»įpių ^iekvį^pamę vąb 
SČiuje ar mi#^e ngstą^p valg|įa^f ar mie
sto tapyba, kad vįena aliiĮ0 tektų apškri-
tips ir vaisaiaų^ ^į*ėpų> mjęstuosp ne 
mažeinįaių kąįp LQQQ g3T.ęntqjų. smičiui, 
q vąJį^įpole ••— ne mažesniam į§įp 1,500 
^yv^ntbjų skaičiuj. 

Leidjmų traktierįąnis atidaryti sk&i-
PJU& nųstątpmas tok$, ką4 vienas traktie
rius tektų apskritie ir yalsžįąus teisėmis 
miestuose »p malesniaui įaįp 2,000 gy
ventojų skaičių P Fals4įųo§e — ne mą-
žcsnl*m kaip 3̂ 000 gyventojų skaįejųį. 

= 5 » ^ r ^ s ! 
U2. Svaigiųjų garimų mažmenoų^is 

pardavinėjimo įstaigoms laikyti leidinys 
gauti turi tei§ęs: blaivybės draugijos, 
savįyaĮdybės įr § |vą r^ i |ka i ąyy^antie-
įi asmens. Pįframybės tem &tykmo 
Uąiv>-bės draugijoms j r savivaldybėms. 
Sayąrajikimi gyvenantieji asmens įįų 
^i4imtt gąųtį turį įejsės pe daugiau ^ į p 
yįeną į vienas rankas. . Blaivybės drap-
giįorn^ ir sąvt^aldyb^s leidimų skaičįus 
neaprp))ežmotąs, bet negali būti didesni* 
kaip paragrafo U-nie nustatyta-. Ęląiyy-
b«j drąugijoiųs leiįimus duodant"paragr. 
7-me nustatyto savivaldybių tai*>Tbų suti
kimo nereikia. 

mm* fittr^vįĮ^į įstaigos, yw»w4 ge-
lpįįnkę}įq stočių bufetus, sieįgįi dj-au,džįa-
m, ^P^rities keįwi^ npestupie arpįau 
kąįp per 50 inetrų, o kit.oW vietose arčiau 
per }0p imįvų W p t i m fįkėjįuių inajįos 
mm, jim^tim, fepų, mokymų, į ^ . 
vjnių, ką^jimų, lįgonįn^, ppięg^ufte, tei
smų, valsčių valdybų bų>ų. 

' Ou^ <|̂ vjgian);
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• DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I B CHIRCRGAS 

4442 So. Vfesteru Avenue 
Telef. Lafayette 414« S 

Vaan^os: 9-11^ rytais, 1-2 p o $ 
;pietų Ir 7-8 vakarais . N e d ė l d l e - ^ 
Iniais t iktai po p ie tų S iki S vai. į 

= 
Tel. t aanl 257. Vak. t a n a i 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 SouOi Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki 4 
po pietų: 6 iki 9 vakare 

f LIETUVIAI AMERIKOJE. 1 
BAŽNYČIOJ IŠKILMĖS. -

PRIĖMĖ SUTVIRTINI
MO SAKR. 

y 

rą jau*' turime, berniukų dar 
bus suorganizuotas. Organka-
vinio darbas yra pavestas kun. 
Pr. Jurui ir A. Stanšausktii. 

j solo "Ave Mar ia ' \ Vargonais j Butų gera ir naudinga, kad 
akompanavo A. Visminas. .P-lė visi šios pampi jos berniukai 
L. Saltieniutė turi labai m a l o - | i r mergaitės prie tų draugiju 
nų ir puikiai išlavinta balselj. priklausytų. Tėvams privalytų 
Pirmiau, gyvendama Worces- [ paraginti savo vaikučius į ins 

draugijos stoti. Didesniuosius, 
Woroester, Mass. — Malonu 

visuomenei pranešti jog mūsų j teryje, p-lė Šaltieniutė dažnai 
gerb. klebonas kun. J . J. J a j B"* palinksmindavo. O dabar 
kaitis, su pagelba savo myli- < l i r b t l Lietuvos Valstybės d a r 

TeL Blrd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LEETCVI8 DKNTISTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo t ryto Iki I vak. 
. .SeredomU nuo 4 Iki t rakare 

^ 1 I | M I l - M i l ^ f c I I I M '"I 

*'. 

0—4—%—4»e#aė*M>a—'—1 
i R e s TeL Cicero SS5S 

Oflao TeL Cicero 49 

OR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Oonrt 

N B. Cor. 49 Court Ir l t «tr. 
i«nt nrftaus vaiaty nlčlos. 

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

LIETI'VIS ADVOKATAI 
D t e n : R. BĮ 1-127 N. Diarborn SU 

Tel Dearborn 8099 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Ko«*>land Tei. PuUman 9377 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJA* I R CHIRCRGAS 

4031 So. Ashland Are. 
TeL Yards 994 
Tel. Yards 0094 

OFISO VAL.: 
•J—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 r. v 
v-.k'liunife: nuo 10 v ryto »k> 
l vai po piėtu, 

mo asistanto gerb. kun. L. Ka
valiausko, šį metą nuveikė be
galo didelius darbus savo pa-
rapijonų nauda L Jie su di
džiausiu pasišventimu mokino 
savo parapijonų vaikučius i-
dant juos tinkamai prirengus 
prie Sutvirtinimo Sakramen-
to. 

Liepos 4 d., AYorcesterio lie
tuviai katalikai turėjo nepap
rastai iškilmingą dieną, nes tą 
dieną pas mumis at>ilankė Jo 
Mal. Vyskupas Thomas O'Lea-
įry, iš Springfield, Mass. Vys
kupą pasitikti atėjo sekančio^ 
draugijos: Blaivininkai, L. Vy 
čiai, S. L. R. K. A. 41 kuopa 
ir šv. Vardo Jėzaus Dr-ja, Jo 
MaL Vyskupas laimino žmo
nes lydimas viršminėtų drau
gijų. Priešakyje Vyskupo eja 
daugybė kunigų ir keletas mo
ksleivių, -kurie buvo grašiai 

bą Washi£gtone. P*> tų visų iš
kilmių J . M. Vyskupas pasa
kė pamokslą. Paskui suteikė 
Sutvrrtinimo Sakr. Tą sakra
mentą priėmė apie 630 vaiku
čių, berniukų ir mergaičių, ir 
apie 50 suaugusių. 

Tvarką prižiūrėjo pats kle
bonas gerb. kun. J . J i Jakaitis. 
Jani pagelbėjo J . Vaitkus. 

Tol iau J . 'M. Vyskupas su
teikė 'palaiminimą tiems ku-
rie-rios priėmė Sutvirtinimo 
Saki-. Sutvirt. Sakr. tėvais bu
vo sekanti: R Migauskas ir 
V. Kimša berniukams ir suau
gusiems; M. Oižauskienė ir A. 
Markuiiienė mergaitėms. Pas
kui, bažnyčios priešaky, buvo 
nutraukti paveikslai visų tų 
kurie priėmė Sutvirtinimo 
Sakr. 

Taigi mes visi parapijonai 
esame dideliai dėkingi savo 

DRAUOIJU AtYDAIl * 
n i T » K f n V a v ^ l i a v V » Kukardu, visokiu Ženkleliu, fcuzikuciu, Ant-

J _ / l i U t U V C gpaudŲ ir kitokiu Draugystėm* reikalingu dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Šarapaiu, pajymfikite ir Jusu dr-tea vardą. 

STRUPA8 0 6 . , 90-92 Ferrf St. Nevvark, N. d. J 
r ' - - - - - - . , . - • i a i i i 

• 

fra ,' :ff e= ase 

nuo 16 m. amžiaus siųskite laikomai smunka, 
prie choro.. v ' j Su bambizo pasekėjais ir tas 

-:-:-:-:-:-:- 'pats. r • j 
Mūsų kolonijos sandarokni Vis diena iš dienos ši kolo- \ 

buvo pasikvietę Lietuvos ei- uija valosi "nuo visokio bru-
cilikutį Natkevičių kalbeli. %> ™ negeistinų gaivalų. 
Mislijo ką nors laimėti. Bet 
po įlaiko. Nabagai nieko rio 
pešė. (jalima pasidžiaugti, 
kad mūsų žmonės vis labiau 
susipratime kįla. 

• • • • • 

\ Našlaitis. 

GRAŽI FEDERACIJOS SK. 
GEGUŽINĖ. 

pasipuošę. Bažnyčioj buvo be- gerb. klebonui kun. J.* J . Ja-
galo gražus regin'vs. Visi* ai- kaičiai ir gerb. vikarui kun. 

Rezid. tel. Vaa Buren 0294 
Ofiso tel Boulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
RITSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
special is tas Moteriškę, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3354 S. Halsted S t. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—3 po 
piet, 7—8 vak. Ned. 10 12 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

t* 

• •>-

toriai buvo papuošti įvairio
mis gėlėmis ir žaliumynais. 
T>eg(} daugybė žvakių. Vaiku
čiai jau iškalno sutvarkyti Be
dėjo savo vietose, berniukai 
po dešinę, mergaitės po kai 
rę. Tas viskas begalo 
gražiai atrodė, m^ visos mer> 
gaitės buv© pasipuošusios bal
tais drabužėliais, ant &alvų 
balti velionai imtomis apkai
šyti. Berniukai turėjo baltus 
kaspinėlius ant rankų. 

15 minutų po devynių pra
sidėjo iškilmingos Sv. Mišios. 
Jas laike pats Vyskupas, pa-
gelbstant šešiems kunigams. 
Mišios buvo giedotos. Tai pir
mą kartą mūsų gražioje baž
nytėlėje Vyskupas laikė iškil
mingas Mišias. Po Mišių 'Pro-
videnco lietuvių klebonas 
gerb. kun. J. Čaplikas pasakė 
labai gražų pamokinantį pa-

„ .mokslą, vpatingai tiems kurie 
Oofiąas h* gyvenimo vieta: \ ** " * 

l:-s$^^^^s««-J««»^*^«^^6^K | artinosi prie Sutvirtinimo Sa
kr. Laike Mišių vargonais gro
jo \Vaterburio vargoninkas A. 

DR. S, NAIKELIS I 
L I E T C V I S 

f GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S 
Telefonas: Yards 2544 

3252 South Halsted S t r e e t . . 
Ant virians ITnlver. State Bank 
Valandos: n u o 10—12 ryte; nuo 
į—4 po pietų: nuo 7—^ vak. 

Nedėl iomis nuo 10—2 

L. Kavaliauskui, nes tai buvo 
nelengvas darbas ir didis pa
sišventimas tiek daug vaiku
čių prirengti prie Šutvir t 
Sakr. ir juos išmokinti. AYor-
cesterio lietuviai katalikai vi
sados džiaugiasi ir labai pa
te akinti tokiais darbščiais ku
nigais savo parapijoj, nes ji.-, 
per savo didelį pasišventimą 
nuveikė, didelius darbus Tau
tos ir Bažnyčiai labui. Mes 
visi parapijonai privalome sto
ti jiems į pagelbą, uoliai rem
ti jų darbus. Mes turime gra

siausią bažnyčią Amerikoje. 
Neužilgo turėsime ir gražią 
katalikišką, grynai lietuviška 
mokyklh, Mūsų gerb. klek 
kun. J . J . Jakaitis pranešė jog 
statys mokyklą kuri kainuos 
$150,060. Taigi visiems į dal
bą. 

V. B. S. 

Čionai siaučia didelė bedar-
bė. Žmonės jau nuo .balandžio 
mėn. nedirba ir_ nežino kada 
pradės dirbti. J au daugelis 
žmonių yra sunkiame padėji
me. Jei ne ta " b u z ė " tai ne
mažai tų žmonių butų susi
taupę Juek nors cento ir išven
gę to vargo. Butų naudingiau 
jei gerus laikraščius ir kny
gas platintų, skleistų, o ypač 
dienraštį " Draugą'V O da
bar tik pragarinio skystimė
lio prisigėrus teišmano galvas 
daužyti į šaligatvę. Nemažai 
tokių yra. 

ui 
0IGARETAI 

10* 
Jie yra G E R I! J 

IŠ SPORTO SRITIES. 

Woifcester, Mass. čionai lie
pos 9 d. ant Vosyliaus ūkio. į-
vyko TUepaprasta gegužinė. Ją 
surengė ^A.m. L, R. K. Federa
cijos skyrius. Vieta yra labai 
patogi, jau kitos ir negaliu a 
niekur gauti. Oras begalo ma 
loniai kvepia nuo jaunų puse- j — 
iių. Ta vieta dar yru nauja, Į LIETUVIŲ SVAIDININKAI 
taigi ir publikos atsilankė la- LAI 
bai daug. Jaunimas žaidė ant 
pievos ir dainavo, šoko įvai- Sheboygan, Wisc. - - Jau trįs 
rius lietuviškus šokius. Užsi- savaitės praslinko ir nieko 
baigus šokiams prasidėjo be- J nebuvo girdėti apie Sheboyga 
girnas — lenktynės. 

Jauųų vyrų bėgimą laimė
jo P. Traškauskas» choristas. 

I 

OR, CHARLES SEGAL 
I Perke l į MITO ofisą po numeriu 

47Sf SO. ASHLAND A V E N € E 

SPECIJALISTAS 
Džiovu, Moterą ir Vyrą Ligą 

[VaL: ryta » u o I i — l t ; nuo 1—6|| 
[po pietą; nuo 7 — S : t » 
'ttedėUomla: 10 iki 1. 

Telefoną* Dreael 1 8 8 0 _ 

Or. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILUN'OIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 • i š ryto 
po pietį* 5 iki & vak. Nedė l iomis 
ofisas Uždarytas. 

A 'išminas ir Providenco varg. 
A. Juška. Dar čia turiu pri
minti, kad p-lė L Šaltieniutė 
puikiai Mišių laike giedojo 

ĮVAIRIOS ŽINELĖS PAS 
TABĖLČ3. • ' 

S DR. A. L. YUŠKA 
O) 
o* 
ev 1900 So. Halsted Str. 

Tel. C anai 2118 

5J Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 
g Gyvenimas:—2 811 W. 63-rd St. jo 
e> ' Tel. Trospect 3466 
tiAat»ooiaw>^yi^g>wiyr 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. CMaser pe

reina į rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje . 
pažjstatui ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimu ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

S14* So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; N u o 10 ryto 

iki 3 po pietij, nuo G iki J vak. 
Ned. nuo 10 iki 2 po pietų. 

• Telefonas Yards 687 

P R A N E Š I M A S 
DR. P. ŽILVITIS 

Parkelė savo ofi>a po nuni. 
3241 — 43 So. Halsted Street 

Naujame Juciaus l i e s t . 2 lubų. 
Pri ima' Ligonius uuo 0-12 A. BĮ. 

6-8 P . M. 
Tel. l ioule \art l 7179 
Rezidencijas Tel. 1 uirt'ax 5574 

Lawrcnce, Mass. — Mušu. 
kolonijos korespondentus tur
būt katinai išpiovė. Mažai kas 
" l)rauganT ' ką parašo. Tai 
nors aš kelete žodelių pabrė-
v • 

siu. 
Vyčių kuopa turėjo susirin

kimą liepos 12 d. Narių ne
daugi ausia teatsilankė. Kažin 
kodėl ? Dauguma buvo mergai-

i 

čių. Tik keletas vaikinų.. Gerb. 
kun. Pr. Juras davė daug gra
žių 'patarimų. Tu rbū t ' mu 
jaunimas dar nesupranta vy
čių gerai, užtad prie jų ir ne
priklauso. Tai kad nors rašy-
tusi prie parapijos clioro.' Be* 
ir ten jaun. nelabai patraukia
mas. Mat, reikia lankyti pa-

Moterims\pravartu įstoti į 
Moterų Sąjungų ir ją stiprin
ti. Iš jos gautų didelę naudą. 
Dabar tai kai-kurios *su savo 
smailiais liežuvėliais apiplepa 
nebūtus daiktus. Priklatisvda-

w 

mos prit? Moteni Są-gos pra
moktų ijrideramai vaikučius 
auklėti (ir tas tikrai kai-kiu- j 
rioms reikalinga), kaip barš
čius išvirti. Tada ir mano skil
velis sveikesnis~~butų. 

-:-• — 4 — -:-
Sus. L. R. K. A. vietinė kuo 

pa rodos silpnoka.Valdybai r t i 
ketų subrusti ką nors veikti, 
agitacija užsiimti, stiprinti 
kuopą. 

/ . . — y — ~ . . 
Reikės į mūsų koloniją pa

sikviesti **Perkūną'\ Kai jis 
pradės aplinlv ausis trankytis, 
tai bus bloga. Bent mus pa
judins ir išjudins. Tas snauda
liams kaip ne kaip, bet mūsų 
visuomenei vis sveikiau bus. 

• • • • • • n' "* 
L. Vyčių Naujosios Angli

jos Apskritys turėjo išvažia
vimą liepos 4 d. Mųsų kuopa 
ir dalyvavo. Programoj ėmė 
dalyvunlą du choru: Bostono 
ir I^awrenco. L 

Visą dieną lijo. 
.. »*« • 

" • " - . • • • • 

S»u bažnyčia viskas gražiai 
eina. Žmonėliai neša pinigus 
šimtinėmis ir pp daugiau. 

Kun. kleb. Pr. Virmauska:* 
dabar gaus truputį poilsio, 
nes turi energingą asistentą, 
kun. Pr. Jurą. Dabar tik lai
kykimės vienybės, pamatysim 
kaip didelius darbus nuveik-
sjm. 

. —t—t— 
Jau Šleinis rauda. Užeina 

no svaidininkus. Gal ratelis 
pairo! Delko ratelis tur pai
rti f Niekados. Lygoje tur už 

Merginų bėgimo lenktynes 'ėmęs pirmą vietą ir butų juo^ 
laimėjo O. Lukšiutė. . kingas dalykas jeigu mūsų ra-' 

Riebių moterų bėgimą lai- telis pairtų. / 
mėjo J. Našukaitienė. • > Pereitam sekmadieny, įiepos 

>Maž$ irmtTikų bėgime l a i - ' i c <t,irėtuviar suitiušė vokie-
mėjo T. Milius. L '* .^įus § v . p e t ro parapijos. Lie-

Mažų mergaičių bėgimą lai 
mėjo B. Čirvinskaitė. 

tuviai padarė 6 punktu*, gi 
vokiečiai 4 punktus. 

I 
Tuomi gegužinė >nžsibaigė.: 0 i n : * • * -• • 

0 0 D blavokai taipat sumuse vo 
ublika buvo pilnai patenkin- ' i v. _ , , ' , •• 

* L j kiečius Sv. V ardo parap'jos. ta. Tik ir kalbama kad Kai. 
federacija daugiau panašių 
gegužinių sureng-tų. Taigi p -a-
nešame visiems Worcesterio 
lietuviams kad kiekvieną sek-

; Slavokai — 13 punktų, voki( -
čiai tiktai 2 pimktu tegavo. 
1 

i Slavokai tur užėmę ant tą 
vietą ir .rūpinasi kiek gaiėifa-

, mi ateinantį sekmadieni 
madienį, per visą vasarą bus i,. . ... .- . , -

*:. . lietuvnis sumušti. Nori, kaų> 

Šiandie Pinigų Kursas 
Bian^iant Li«»tnvu»» tw»r imm 
25 centai u i 100 Auks ina 

, 1 arba • 
400 Auks. už vieną Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laikė. 

Central Minufacturing 
Disirict Bank 

State Bank — Clearlng Housc 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $8,000,000.00 

mmmmmtmmmm 

i <nBo<i»<mataa^ewMMMMMMNwMi 
[ Telefmia» Tard» II88 

STANLEY P.j 
MAŽEIKA 

GHABORIU8 U\] 
BaLsamnotojas 

Tūrių automo
bili ua tlsokiomal 
reikalams. Kaina; 
priolnamofl. 

3319 Antram 
Ave. ChicagoJ 

Sa^ į j b^^^sa^^^^^^ į 
Į — — — — • — ^ M M ^ — — 

1 V. W. RUTKAUSKAS i 
| , A D V O K A T A S I 
= Ofisas Didmiesty j : 

I 29 South La Salle Street 
s 5" 
p Eambaris 5X0 
15 Telefonas: Central «390 S 

| Vakarais, 812 W. 33rd St | 
p Telefonas: Yards 4681 
&iimiimii&umiiiiiiiLTjii!iiinmi[v7 

T<:1. Central 1289 

HAROLD 0. MULKS 
JVDVOKATAS 

Veda bylas visuoso te ismuo
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

R o o m s 1611 — 1612 
155 No. Clark St. Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

H' 

gegužinės toje pačioje vieto.jc. 
Bėgikams dovanas paskyrė 

sekantieji biznierjai: M. Krali-
kauskienė, iš Newark, į t J., 
$2.00; J . Lozoraitis iš V\'or-

matyt, lietuvius atstumti ir 
pirmą vietų uižimtt Bet lietu
viai nepasiduokite. Laikykitės, 
lavinkitės 

Ratelis kviečia visus lietu-
cester, Mass., $100; M. Čir\in-r 0 0 

!' . I vius, vpatingai lupos 23 d., 
skas, iš Worcester, Mass.. Į . ., \ ,. . n - , , ^ 

- I atsilankyti į (Jreendale. Kcin-
< ' įkite savo ratelį. 

Publikos buvo didokas bure f 4m , , . .. , . v j 'TfeamHj'fitavis lygoje: lis; tai ir gražaus pelno liko. ; T . . . « .v, . . . , , -° * Į Lietuviai islaimejo 4, pralai-
Report. im ė j o z 

Slavokai i šiai mėjo 3, pralai
mėjo -3. 

Vokiečiai Šv. Petro išlaimė-
jo 2, pralaimėjo 3. , 

Vokiečiai 6 v. Vardo i ši ai ir. ė 
jo 2, pralaimėjo 3. 

Matęs. 

NAUJOS KNYGOS. 

Ką tik išėjo iš spaudos 
Trumpa Apologetika, 220 pus
lapių,. Parašė kun. prof. Pr. 
Bučys. Kaina su apdarais 75c, 
be apdarą 60c. 

Tel. K a n d o į i ) h ' 4 7 5 » * 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATA8 

Offsr.s vldumirstyje 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

l t £oath La SaUe Street 
P.oom 180S 

Vftisndos: 9 cyto Iki i po piety 
Namų Tel. Hyde Park l l t i l 

— ^ e : ' - ' 

t l l l l l l l t t lHIIIIIIIIHIIIIIIIII l I f lHIIIIIIIHIIt l l 
S. D. LACHAWICZ 
LBETCVIS GRABORIU8 

Patarnauja laidotuves* kuopi- £ 
Sf lauala. Reikale meldžiu a u l s a u - s 
Skt i , o mano darbą busit* a i s a - S 
=nėdlnti . s 
S 2 I 1 4 W. BSM M. Cauoacn DL= 

Telefonas Canal 1271—2190 S 
tlIflIlIlIlfrfflIlifflilIlMIlHIIIIIIIIIIIIIIllllllll 

Valentine Dresmaking 
^ Collegę 

2407 W. Bfadison Street ! ' 
1S7 Mokyklos Suv. V a l s t i j o j < Į 
Moko Siuvimo, Patternų kir-J i 

plmo, Designing bizniui ir na-i i 
mams. Vietos duodama dykai.1 ' 

^Diplomai. Mokslas lengvais at-j { 
•mokėjimais. Kleeoe dienomis Ir, i 
Kakarais Reikalaukit knygelėai i 
!rel. Seeley l « 4 t | 

SARA FATER. pirm.3 

i' Tel. Lafayette 4 2 2 3 
m m, fc{{ 

darysi, gal laikui bėgant kiek 
h- susipras. 

j 
v I 

1 DR. A. J, KARALIUS | 
• 
o 

L I E T t VIS GYDYTOJAS 
3303 So. Morgan Str. 

CHICAGO, ILL 

Darbininko Draugas 

PAIN-EXPELLER 
VsizbaisnkUa uireg. S. V. Pat. Oflss. 

(..ursus per daugiau kaip 
SO metų* 

moka?. Vot ir nebus laiko svai 
4, • i _*__ i jam blogi laikai, ne kas "ge 

stytis po gatvių kampus. K% [* ° ' ° 
si-ftas': 

0 katalikai gyvuoja ir bujo
ja. Matytis pas ką yra Aukš-

fierb. kum -(kleb. Pr. Vir- <xiausiojo malonė, 
mauskas bažnyčioj užsakė }>a 
rapijos vaikučiai b(is organi
zuojami: berniukai sau, mer
gaitės sau. Berniukų daugijos 

U ^ m 5 ^ K l l t m S » » J * r * ^ U W W Taiibazeila^ 

(Cichikų Lawrence, sako, jau 
nėra.. Išnyko kaip pimsokai ru
denį prieš šaltį. Tas labai ge 

vardas DUS Saldžiausios Ši r- j r a i -
dies, o mergaičių globoj Mo-Į~ Sandarokų dar yra keletas 
linos Duktenj. Mergaičių cho- užsilikusių. Bet ir jią jau nesu-

SVARBU. 
AR TAMSTOS NEPAVĖLUOSITE PRIE 
DIDŽIAUSIOS EKSKURSUOS LIETUVON 

VYTAUTO BENDROVĖS 
latvas OLYMPIC išplauks 

12 dieną Rugpjūčio (August). 
RŪPINKITĖS - SKUBINKITE •• REGISTRUOKITĖS. 

Vietas ant laivo Olympic užsitikrinkite tuojaus, liuo-
sų vietų jau mažai liko. Mano vietos ant laivo Olympic 
rezervuotos 2 ir 4 lovų kajutos ant pat vidurio laivo. Ne
praleiskite progos iškeliaut ant puikaus laivo Olympic 
ir su dideliu skaičium lietuvių. Visą kelione vandeniu. 
Iš Piliavos į Kauną bus parengti specialiai traukiniai. 

Najorke keleiviai bus patikti ant stočių. 
Nakvines koleivLai gaus mano Hotelije. 
lieikalaukite pasportų ir platesniu informacijų tuo

jaus nuo . ' 

GEO. J. BARTAŠIUS 
498 WashinSton St., New York, N. Y. 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, llctuvlama visa
dos patarnauju kogeriansliL 

l t . YVŠtLA 
8228 W. 88-th Street ' 

i 0-

a - . . . . . . 
Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKiS 
G e n e r a l i s K o n t r a k t o r i n s , • t a t y -
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 

Arti 23 a o Place. 

^Telefonas Boulevard #18t 

A. Mi 
Oratorius 

v̂ 

Patarnsajų lai-
dotuveaa, t M -
tava**. krik*-j 
tynose ir kltuo-' 
M rsJtaa«osa< 
Kainos ptielua-

^ ^ ^ ^ moa. 

Š3307 Aubum Ave. Oaieago.į 

SAVIWI~KEMICITE SAVA2 
Į S T A I G A S . 

file:///Vaterburio
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• • ^^i'^M į!^i^'>r l;;lfN Į- |ii?' 'H '^ - i ' ^ ' ^ . i . i^ f^Hį 1 ^ 1 1 ' ^ ,1'•'•':» l a s ; 

3E i± ri >« ^ 
„ ^ i . •? • i pas ^ ^ a =F ' . • • • 

T •• • • 

& 

CHICAGOS IR APIELINKES LIETUVIAI\\ NATIONAL DARŽE, RIVERSIDE, ILL. 
PRADŽIA 11 VAL. RYTO 4 4 1 

I I R IT PPnPPAn in<t CHICArAQ APQKRI^IA !! PAVEIKSLŲ TRAUKIMAS PRASIMS 3 VAL. PO PIETŲ. 
Į k. n. I\. rBUEHHVIifVS vniVMUVS HronniVIV |j ^ ^ 2 5 c Ypatei, su proga gauti dovana, vyr. Maršk.(šilk.) Vertės $5.00, arba $5.00 auksu. 

Darže pirkusieji tikietą. dovanos negauna. Todėl tikieta pirk iš kalno. 

MILŽINIŠKA PIKNIKĄ 
KURĮ ŽINOMA LIETUVIŲ TEATRO BENDROVĖ TRAUKS Į JUDOMUOSIUS PAVEIKSLUS. 

NEDELIOJ, LIEPOS 23 D., 1922 
EE J Į • * i 

> » 
» 

11 • 
Griež puiluausis Benas, po vad. L. Kreseinno. Bus duodamos dovonos už atsižymėjimą 

lenktynėse, ristynėse ir t. t. Taipgi bus dau# kitokiu įvniriurnu, lenktinavimu, ristynių ir 
žaislu. Bus virvės traukimas. Šis piknikas bus vienas iš 'puikiausių, nes jį rengia visos Chi-
cagos ir apielinkės kolonijos, tai yra Ix. R. K. Federacijos Apskritys. Jame kiekvienas galės 
rasti tinkamą progą pasilinksminti. Atvažiuok ir Tamista. Privažiavimas La O range karais. 

Sviedia L. R. K. FEDER. APSKRITYS 
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CHICA60N ATVAŽIUOJA 

MAUON. 

i ̂  » • » » » » » M » •»<< » » » » ^ » — » < • n n a a i 

CHICAGOJE. i 
^ • vieni kalba, kad ji gavo džio-

: va. nuo deportacijos rezoliuci-
I ju, kiti gi kalba kad pakenkė 
1 tabokos damai, nes perdaug 

liepos 21 d., Šv„ Kryžiaus pa»\ 
mokyklos kambaryje 7:30 vai. 
vakare. 

ŠIANDIE KRIZIS GATVE-
KARIŲ DARBININKŲ 

STREIKO KLAUSIME. 

BRIDGEPORTO {VAIRU
MAI. 

Maia viltis abiem pusėm susi
taikinti. 

Pranešta, kad vakar iš Bos
tono, Mass. Clucagon iškelia
vo gatvekariu darbininkų li
nijos internacionaiis preziden
tas Mahon. Šiandie jis bus 
Chicagoje. Ir gal šiandie jis 
turės konferenciją su gatve-1 
karių bendrovės prezidentu 
Blair. 

Žinovai tvirtina, kad gatve
kariu darbininku streiko klau-
.-ime prisiartino krizis. 

Gerai patyręs. 

Visiems žinomas Holstriėio 
žilbarzdis senukas ant senat-

: vės 'pasišventė studijuoti, kaip 
sustatyti visokiu rųšiu rezoliu-' 

j cijas. Jau dabar gerai ir grei
tai stato rezoliucijas, kad jau 
pypkoriams rezoliucijų klau>i-

i akydavę. 
\ 

> 

Skersinis. 

naudai. 
Ten buvęs. 

paėmė vesti veiklioji Kat . ' j as i visa širdimi parapijos 
Spaudos Dr-jos 14-ta kuopa, 
kurios priešakyje yra. p-nios 
E. Šiaulienė ir D. Gasparkie-
nė. Juodvi smarkiai ruošiasi ir 
organizuoja darbininkes. 

Ž valgai t is. 

PEDER. APSKR. PIKN. TI
KIETŲ PARDAVĖJAMS. 

SVARBUS SUS-MAS. 

KININKŲ. — "BROLIS" 
LENKAS TARP "SVIETO 
LYGINTOJŲ". — DŽIAU

GUSI. 

me nėra nė jokio vargo. 

Rinkosi podes. 

I". St. Banko nauja varde 
dalyvavo Šv. Jurgio par.^pik-
nike, ir ten savo maloniu man
dagumu " t r v t i n o " visiems 

B e n d r o v ė s p r e z i d e n t a s R l a - į Dri<l«?eporto p a ž į s t a m i e m s . 

ir sutinka turėti konferenciją Tas atrodė, kad rinkosi savo 

$500 auksu. 

Aufeurn Ave. katalikai dar
buotojai jau -baigia rinkti $.*>(;() 
auksu, kūrinos paaukos "Drau 
gui ",kuomet jis bus leidžiamas 
du kartu į dieną arba vieną 
kartą, bet aštuonių puslapių. 

Žinys. 
Red. pastaba. — Jei kitos 

gatvės toje ir kitose kolonijo
se panašiai padarys, tai "Drau 
g.as" netrukus ir išpildo kilniu ! T ".'• . ' 

. . v. ; y , . I ir lietuvių. Oia daugiausiai vr I Taipgi Siame vakare bus iš-
auburn-aveniei'ių troškimą : . ,. , . . . . t . , ;. . ,. ,... . , ,. , 

ia vagonų dirbtuves ir jose* dalinami paliudijimai (diplo 
dirba daug lietuvių. mai) aukojusiems Kultūros 

Vagonu unijos darbininką- ™i*fe P * &&* kun. Bumšos 
'išėjo streikam Kasdien daro-.u '»» M. Bagdono prakalbas. Vi-
šusirinkimai-mass-mitinani. So,*8- *»**•« stambesnes aukas 

Visi A. L. R. K. Federaci
jos Chicagos Apskn. pikniko 
tikietų pardavėjai teiksis par
duotų t i kietų galus su pini
gais įteikti tiems, iš kurių y-

'Tas reikalinga susitvaiiv 
mui del davimo tos $5.00 \?v-

Dievo Apveizdos Par. — A. 
Liet. R. Kat. Federacijos 15- , 

'LIETUVIAI *TARP STREI- to skyriaus ir Tautos Fondo , r a gaYC t l k i e t u s -
131 skyriaus bendras susirinki-

4 

mas įvyks šiandien, liepos 4i 
'd., 8 vai. vakare, Dievo Ap- ' , t ė s ( l o v a n o s -
veizdos par. mokyklos kanvl V i s u s parduotų tikietų ga-
}>aTy j liukus su pinigais ir Dê jftT-

T> i JT ~^T. . . , ' T- • v , .. j duotus tikietus reikia gra-
Roselaudashn«— Tai vienas i s Kviečiame draugijų atstovus v. . v? k 

. ^ , . . . . . ..,. . . ., . . zinti pikniko rengėjams sian-
graziausių CLicagos pnemies- skaitlingai atsilankyti, nes tu - , . ° ' v 
;. XT ;, TT ,. * , ' • . , i- *i i ("?n, arba rvtoj darže, 
cių. Neveltui JĮ vadina'-Rožių rime daug svarbių reikalų 
* » , T i - v i i , * ' - valanuos. 

Jame randam nemaža aptarti. 

žeme 

PASIŽVALGIUS PO WEST 
SIDE. 

pi n n 

Pikniko rengėjai. 
BRIGHTON-PARKIEČIŲ 

PIKNIKAS. 

Ar šiaip a r taip kalbėk, vis- j 
tiek jau ' 'ženoėiai" yra nus- I ciaHstai neduoda mums teptis 

. fapie dabartini besitęsianti inendę "Draugo jiiknike lai- ., , . . 
, .. . . ' s t r e iką , net k a i p v i a i š l emla i š 
J a u j i e p a s i - " * • / ^ ; -

/ennsku ro-

galės gauti juos*. 
Valdyba. 

mėt i tainpyne.* 
kaustė batus ir nekantriai 

su Mahonu. Teėiaus jis pažy- krikštinoms podes (kūmas) laukia rugpjūčio b'-tos <lienos, 
mi, jog bendrovė jau pasak i u-; kuriose pats pasirinko vardą 
si savo galutiną žodį ir jo ne~ 
atmainysianti. Bendrovė stovi 

" su padu". 

Piknikas. 
už tai, kad užmokesnis valan
doje butų sumažinta 15c. ma j _Kasmet Šv. Jurgio par. pik-
j j a u # j nike būdavo daug žmonių, l;ei 

I r jei kompanija laikysis t r n i e k a d ^ k n<i™ buTę kiek šr: 

savo sąlygų, nieko n^elbės čia nK>t- Turbūt tai Bridgeporto ir jie subruzdo daryti "specia-
nei internacionaiis preziden- į vežimas tą padarė. Vienok jis ' 
tas. Bus paskelbtas streikas. vienas neveikė, nes piknike 

Tečiaus kai-kas tv i r t ina , ! b l l V 0 n i a t> r t k i l (1 i™ turėjo be-

kurioje įvyks "Draugo ' ' pik
nikas. . „ 

Na ką-gi "s ingel ia i" vei
kia? Na, brolyti, i r jie nemano 
pasiduoti; Aną dieną patėmy-
j v " D r a u g e " kad "ženočiai" 
smarkiai ruošiasi tampynėsna 

maišo su savo ' 
jumi ir siūlo žmonėms rem
ti nusmukusį nuo koto socia
lizmą. Bet žmonės yra jau su
sipratę ir tokius "svieto ly-

FEDERACIJOS APSKR. PI 
KNIKUI BESIARTI- s 

NANT. 

kad Mahon taikingas vyras 
ir jis mėgins su bendrove pa
daryti šioki-toki kompromisą. 
Rasi, bendrovė dar kiek-nors 
nusileis. Gal sutiks valandoje 
darbininkams mokėti 70c. 

Tai visa bus žinoma rytoj. 
Miesto policijos departamen 

įas gaminasi jau sutikti strti-
ką. Padaryti pienai vkiun.ies 
vio gatvėse tvarkyti automo-
bilius. Xes streiko laika dar
bininkai naudosis auto:labi
liais, t rokais ir kitomis tran
sportai! jos priemonėmis. 

galo daug mažų veži mėli II į 
pagalba. 

Serga. 
Chicagos 

gavo 
pypkoriu taryba 

džiovos ligą. Žmonės, 

liūs šiušius" kuriais jiriseis at
laikyti savo pozicijas. Taigi 
pramatoma " D r a u g o " pikni
ke smarkus susirėmimas. 

"Draugo" piknike resto
ranas. 

" D r a u g o " restoranas bus 
vienas iš puikiausių. Mat jį 

Šiandien ką susitiksi, visi 
įdomauja A. L 1BL K. V^edo-

gintojus" veja Laukan. i r a ( . j j ( ) s Cl,ir-UgQs Apskričio ])ik 
( . 

Čia buvo atsilankęs ir-nikų ir trokšta, kad tik kaip 
" b r o l i s " lenkas eioilikutis. ,]i< nons greičiaus pritraukus''sek

madienį, liepos 2'.) dieną. Ma
tyt visi nekantriai laukia jo 
Juk pikniką .rengia Federaei-

taipgi savo giesmę giedojo, 
liet ir tas tiek tepešė. 

— 

Liepos 16 d. Visų Švcmų 
par. svet. įvyko labai skait-

jos Apskr , tai yra, visa Chi-
eaga su apielinkėmis! O ren-

lingas ir' energingas parap i ja j gėjai, tai visas pajėgas ;le-
pusmetinis susirinkimas. -Nu- j da, kad visus patenkinu^ To-
tarė daug naudingų dalykų pa- del dauguma ir sako: "ka ip 

sek-rupijos labui. Visi džiaugiasi į tik sulauksiu ateinančio 
veikliu, maloniu klebonu k m Į madienio, tai, viruti, už kipu-

J. F^. Vaitukaičiu, kurs daibno- rės ir piknikas ii 

"PAGEANT OF PROGRESS 
EXPOSITION." 

* • r 

Metinis Lietuvių Dienraščio 
it 

Kaip perniai, taip ir šįmet 
Chicagoje įvyks Chicagos pro
greso paroda municipalėj'* 
prieplaukoje. Prasidės liepos 
29 dieną. Bus surengtas mil 
žiniškas gatvėmis parodavi-
mas. 

DRAUGO 
! v 

SUŽEISTA DU POLICMONU 

įDu policijos seržantu iŠ 
Town Hali sužeistu, kuomet 
jųdviejų automobilius smar
kiai važiuojant susidaužė su 
kitu automobiliu. Seržantu y-
ra Steinile ir Sullivan. 

FERERACIJOS SK. SUS. 

TOWN OF LAKE.— A. L. 
R. K. Federacijos 7-to sky
riaus svarbus mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadieny, 

Nedelioj, Rugpjūčio-August 6,1922 
NATIONAL DARŽE 

Riverside, 111, 
Pradžia 10 Valandą Ryte 

\ 

Brighton Parkas. — Dabar 
j yra laikas laiomet žmogus ne
nurimsta namie sėdėti, važiuo
ja į laukus, pamiškius pakvė
puoti tyru sveiku oru ir pasi-

Br ig -h ton-pnr -gTOžėti ^ a m t a . 

.kiečiams pasitaiko puiki pro
ga išvažiuoti iš miesto, arčiau 
Lietuvai giminingos gamtos ir 
kartu padaryti nemažai nau
dos savo parapijai. 'Ta pruga 
bus liepos ^0 d. š. m. Tą die
ną. Nek Pras. fiv. P. M. jiara 
pija rengia pikniką National 
darže, Riverside, III. 

Jau daugelis parapijonų 
rengiasi prie to pikniko. Vy
čiai jau turi prirengia siur-
praizą. O ką jau besakyti apie 
&v. Agnietės chorą, kuriam 
vadovauja energingasis varg. 
St. Žylius? Tik rengiasi ir 
rengiasi. ( 

Seimininkės gabenasi rau
gintų, šutintų kopūstu net iš 
Jj'etuvOs. '(ierb. kleb. kun. A. 
Briška ir vikaras kun. J . Šiau-
linskas deda visai* savo pas
tangas, kad šis piknikas pa
vyktų kuogefiausiai. 

Muzika bus puikiausia. Kad 
b u s p i k n i k a s t a i - p i k n i k a s . 

Mokinys. 

PATARIMAI 
Kada siųsi pinigus į Lietu

vą, ir kada prisieis reikalas 
greitai priduoti pinigų Lietu
von, tada skjsk per Federal 
Bond & Land Company, nes 
šioji kompanija geriausiai ir 
greičiausiai priduoda pinigus 
adresantams Lietuvoje auksi
nais ar doleriais ir kursas y-
ra žemiausis ir visi pinigai y-
ra užgvarantuoti Amerikos 
doleriais. . * 

Jeigu kada norėsi atsikvies
ti savo gimines ar pažįstamus 
iš Lietuvos į Ameriką, tai pirk 
laivakorte ir daryk visus at-
kvietimui reikalingus doku
mentus per Federal Bond & 
Land Company, nes šioji kom
panija turi geriausius ^sutvar
kymus kaslink išgavimo pas-
portų ir kelionėje niekur ne
trukdoma. 

Kada pats važiuosi į Lietu
vą, važiuok per Federal Bond 
& Land Company, dėlto kad 
šios kompanijos liniįų laivai 
yra parinktinai geriausi ir nie
kur nereikia persėsti arba 
mainytis ant traukinių ar lai
vų. 

Jeigu nori investuoti sau
giai ant didesnių nuošimčių 
pinigus, tai pirk Federal Bond 
& Land Company real estate 
bondsus. 

Jeigu nori pirkti žemės u-
kei arba gatavą ukę, a r namą 
mieste, tai pirk nuo Federal 
Bond & Land Company, nes 
šioji kompanija turi daugiau
siai žemės, farmų ir riamij ir 
parduoda pigiai ir ant leng
viausių išlygų. 

Jeigu turį žemės, farmą, na
mą ar kokį gerą biznį, del grei-| 
to pardavimo, kreipkis prie 
Federal Bond & Land Compa-
nv. nes šioji kompanija grei
čiausiai nuperka ar kitam 
greitai parduoda. Kada bus 
reikalas gauti visuose reika
luose teisingų informacijų ar 
legališkų patarimų kreipkis į\ 
bile katrą šios kompanijos o-
fisą. 

FEDERAL BOND & LAND CO., 

TREČIOS RLIASOS PASAŽIERIAMS 
VAIRUOJANTIEMS PER FRANCUĄ 

A'EREIK \IJ.VGA TfRETI VIZA 
KITOS KLIASOS TLRI Tl*RETI. 
< 'uharil Linjja praneSa kad visiem 

trečios klia.sos pasažieria^.i važiuojan
tieji* iper Francija nėra reikalo tu
rėti Francuzų vizą. Pirmos ir antros 

i kliaJBos pa*-ažicriai turi turėti. Trečioj? 
kliasos pasažieriams bus duodamos 
rpeciales korteles kurias išlipant i* 
laivo Cherbourg- turės arodyti Pran
cūzų Imigracijos valdžiai. 

(Apgr.) 
. . 

JONAS VITKAUSKAS 
(John AVilt. \Valtor Recd Hospital 

AVard 85 AVa'.hingion. D. C.) . 
PraSo Silvestro Sargetlos — 4061 

Campbell Ave. Cecilijos l*liu>nyėios— 
1914 metais ištekėjusios ir William 
Rėksnio — kad jie jam rašytų laiš
kius, vraneštų žinių apie jo tėvus. 

GEI1RELIO TIKIETŲ BROKERfM 
Ekskursijiniai tikieial perkami par
duodami ir mainomi, žemos kainos. 
LYONS IilCENSED TICKET OFFICE 
811 S. Clark St. Tel. Hnrri«on 8»:« 

REIKALINGA 50 merginų del len
gvo fabriko darbo. Darbas nuo štu-
kų. Gera mokestis. Atsišaukite: 
AMERICAN INSLXATEI> WIRE CO. 

934 21st St. 

ANT RANDOS! 
Tūrių kambarį ant randos, vid-

nam ar dviem vaikinams garu šil
domas, elektra ir telefonas. 

Atsišaukite šiuo antrašu: 
6428 So. Artesian Are. 

Ant antrų lubų 
Tel. IProspect 7122 

Columbia Gramafonas kainavo 
$150.00 parsiduoda ui $70.00 su 25 re 
kordais. Victor vietorola kainavo 
$150.00 varsiduoda už $70.00 su re
kordais, v 

Atsišaukite 
3343 So. Halsted Str. 

Ant 2 lubų 
Chicago, IU. 

PARDUODU MŪRINĮ NA-
MĄ su bizniu iš priežasties li
gos. xVtsišaukite: 

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 5666 

ANT PARDAVIMO 
—.2 lotai 54x125 ant West*rn Ave. 
arti kampo 23-ėios. 

Atsišaukite pas savininką: 
2240 W. 22-nd^Str. 

Chicago, nl. 

FARMA ARBA BIZNIS. 
Pardavimui groserne ice cream Ir 

kendžiu krautuvė taipgi ir bučerne 
666 W. 18tb Street CbiVnco »e d ė t i ' b lEnis 8rerai bromas 
I Aon o ^ J ; . ^ . ?^* P r l e p a t m o k yklos lietuviai* apgy^^n 
l * o y feO. 4 y t h (Jt . , C i c e r o , 111. ta,a*ba mainysiu ant •'Ford" 

602-604 A-ssociation BlAr.^ S ka,d *°**** ^ ' ^ 5 akrų 
Ėmėm 

» 
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