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SS9£'BolševikaiTrauksią ant V i t a - I « " g » 
rines Europos ' ""yiET0Jt' LANKO VIEŠP, KANČIOS 

VAIDINIMĄ. 

KIAULĖS MAITINAMOS 
PERSASLYVĖMIS. 

Iš VISŲ SVETIMŠALIŲ 
JŲ KUONE PUSE. 

Rugpiuty žada keliauti ir pre
zidentas Ebert. 

COLOGNE, Vokietija, Hep. 
10 (suvėlinta). Miestely O-
bermmergau, kur šįmet veda
mas Išganytojo Kančios vai
dinimas, per praėjusias ketu-j p . 

APIE TAI PRANEŠA CHIGAGOS TRIBŪNE 
KORESPONDENTAS 

BERLYNAS, liepos 28. — 
Buvęs New Yorko bankininkas 
Frank Vanderlip įtikinančiai 
tvirtina, kad ateinantį rudenį 
Kusi jos bolševiku armija pul
sis ant vakarinės Kur opos. 

ė 2 
LONDONAS, liepos 28. — 

Iš Varšavos praneša, kad ki
lusiuose ' tarp lenkų nesutiki
muose del valdžios autoriteto, 
laimėjo prezidentas Pilsudskį. 

Kuomet Pilsudskį seimui 
pagrūmojo, pastarasis 205 
balsais prieš 187 išreiškė pasi-
tikėjimą juo. j 

44Bolševikų užsienių reikalų' Taigi, naujas seimo autori-
komisaras Tchitcherin ir Ma-jzuotas premieras Korfanty su 

IŠ GELEŽINKELIEČIU DARBININKU STREIKO 

' 

jokios pagelbos ir ji pati vie
na priversta vargti visus savo 

INDIANAPOLIS, Ind. liep. 
27. — Šioj teritorijoj sodnuo
se baigia sirpti persaslyvės. 
Ūkininkai tečiaus jomis kiau
les peni. Nes neturima prie
monių, kaip tuos vaisius pri
statyti į tur.gaviestes ir par- ' vVashingtone 

Geležinkeliečių darbininkų kas baigsis, kad geležinkelių 
streiko klausimu, imant abel-; bendrovės streikininkams pri-
nai, reikia pasakyti, kad arti-! pažins pirmenybę pagal metų 
miausiomis dienomis streikas tarnybos. Nes tai yra šian-
ar tik jau nepasibaigs. j die 

duoti. 

vargus. 
DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS 

BAVARIJOJE. 

T . . , . BERLYNAS, liepos 28. -
xim Litvmov yra Berlyne.'savo. kabinetu pašalintas l i j j ^ ^ d i d y s i s k u n i | f a j k S t i 8 

, . .. . irmiausia raudonoji armija j Čia jie nori tampriau surišti j premjero vietos. | Y , " ' ! . «r„ , . v 
rias savaites aplankė skaitliu-. „A_:...,_... „ :_._ _._ T A L..* _•_.._•„,___„.*, Jii **___.»•_ Į*. JNikolai Nikolajevu-, anot zi-

^gi būriai amerikonų. 
*> Apie tai oficialiai praneša 

vaidinimo surengimo ir viso 
reikalingo patvarkymo komite
tas. 

utnuskins Rumunija ir Len- j ryšius su koviečiais. Nori šio-
kijij ir leisis toliaus j vakarus. | kio-tokio kredito gauti nuo 

i Vanderlip ilgokas laikas;vokiečių. Bet vokiečiai šian-
vieši Berlyne. Jam dažnai; die nieko neturi, kad galėtų 
tenka čia susieiti su Rusijos ką-nors duoti. Taigi bolševi-

Tuo laikotarpiu viso lankėsi 
j bolševikų atstovais. • kai čia laimės tiek, kiek jje 

'Valstybės Hagoje uesutiko laimėjo Hagoj. O ink tie 
4,8.< svetimšaliai, lame s k a i - j d u o t i k m l i t o holševistinei Ru-ldaug ko tikėjosi nuo vokiečių, 
tliuje buvo 2,140 amer ikonų. ; s i j a i / > k a I ) ) a Vanderlip. "Ga-I " I r todėl jau kalbama, jog 
Taigi, kuone viena pusė ame- ; l i u ( l r a s i a i tvirtinti, kad kre-| ateinantį rudenį bolševikai su-! 

KRIKŠTO KLAUSIMAS 
RUSUOJE. 

nių, esųs Bavarijoje. 

RYGĄ, liepos 28. — Bolše
vikų valdžia pravoslavų cerk
vei gamina naujų parėdymų. 
Juomi bus uždrausta krikšty-

apsilankiusių! i\\^0 
' i 

bolševikams 
nei 

neduos nei j provokuos naujų karų. To ka-
kitų šalių , . . ... , , , džiami suėjus tik 18 metu ani-

ro svarbiausias tikslas — p e l - v . . 
, . , . , , * . .. 1 • . . j? fziaus ir tik su jų, ty. vaikų, 
Dėlto, bolsevis- nyti sau maisto vakarinėj Eu- . . . " * e 

sutikimu. 
nėra i ro{X)j. 

• * 

r ikonų iš visų 
svetimšaliu. į amerikonai. 

Išviso per praėjusias ketu-j bankininkai 
rias savaites buvo 42,938 apsi-J tinei Rusijai iš niekur 
lankytojai. j —— ———— 

Miestelio Oberammergau 
viršininkas (majoras) autori
zuotas paskelbti visuomenei, 
jog rugpiučio mėnesiu Išgany-! BERLYNAS, liepos 28. —. dojo ant Vokietijos respubli 
tojo Kančios vaidinimą aplan-įBavarijos vyriausybė sutin-lkos konstitucijos. 
kys ir Vokietijos prezidentas' fe»nt šeiniui atviriai veikia 
Ebert, nežiūrint socialistu at- !P"«' 5 Vokietijos Reichstago 

Jti vaikus. Krikštai bus lei-

AMERIKA UŽSAKIUS 
700.000 TONŲ ANGLIŲ. 

NEW YORK, liepos 28. — 
Anglijos kasyklose iš Ameri
kos jau užsakyta 700,000 to
nų anglių. Tai tik pradžia. 

VOKIETIJOS KABINETAS TARIASI APIE BAVARIJA 

Bavarai nenori atsiskyrimo. 

C H I C A G O J E 

SOCIALISTAI LIEJA DAR 
BININKŲ KRAUJĄ. 

. 

VIRŠININKAS UŽGINA 
IŠTVIRKIMĄ. 

principialis streikininkų 
Vakar Baltuose Rūmuose; reikalavimas. 

su prezidentui Kas link anglekasių streiko, 
Hardingu konferavo vienas! tai kol-kas nėra atmainų, 
geležinkelių bendrovės prezi-: Iš AVashingtono pranešta, 
dentas, kurs atstovauja ten vi-, kad vyriausybė turi pagami-
sas kitas bendroves. I misi pienus už savaites laiko 

Paskui tuojaus su preziden-' varu priversti baigti abudu 
tu konferavo streikuojančių streiku. Tečiaus tie pienai 
"šopmenų" vyriausias vadas niekam nežinomi. 
Jewell ir kiti vadai. ^Sumišimų streiko apimtose 

Po tos konferencijos pas'vietose daugybės pasitaiko. 
prezidentę vėl gryžo geležiu*!Kur čia juos visus ir aprašy-
kelių bendrovių atstovas. Ui. Geležinkelių bendrovės 

Tečiaus nuo jų visų nėišgau- apsiginklavusios "indžjonkše* 
ta jokių žinių apie konferen- nais ." Dėlto, kai-kur dau-
cijos pasekmes. g>'bė streikininkų, areštuo-

Daugelis pramato, kad strei- jama. . 4 

•• • 

Žinios iš Lietuvos 
VILNIAUS KAIMELIAI. 

Federalės valdžios atstovai 
MEXICX) CITY, liepos 28.Jatkreipė domę, kad Chieagoje 

— Hercules dirbtuvėse, ties> ^ i s i a i plinta prostitucija, vi-
Queretarot^ streikuoją unijiniai j mokios nedorybės. 

KRIKONLS, Melagėnų vals. 
Turiu progos paminėti Kri-

i . 

TVEREČIUS, Švenčionių | konis. KrikOnių sodžius ga-
f : I 
| apskr. Mieste!) karas sunaiki-.na puikus ir didelis. Jauni
no. "Bet rūpestingi gyvento-, mo yra gerokai. Jaunimas be 

[jai jau keletu triobų pasistatė.)Veik visas apsišvietęs, mėgsta 

darbininkai radikalų vedami 

kalbinėjimo, kad jis *tsisakv-, (parlamento) autoritetą. At-
'tų nuo tos keliones sisako pripažinti respublikos kalbėdamas tuotarpu pai^^kė, 

'Prezidentas EbeVt, ne/iu-Iapsaugos įstatymą, kurį Rei-I^ad Bavarija yra priešinga 
rint jo veikimo bendrai su j^s t agas pravedė nužudžius atsimetimui nuo Vokietijos re-

socialistais, yra katalikas 
retkarčiais lanko bažnyčią 
išklauso šv. mišių. 

Bavarijos premieras s e i m e | ^ lazdomis užpuolė ir nužudė 

;•-Poliaijoe'virftntakfl.* tai vi
sa aštriais žodžiais užgina. Sn-

ir 
ir 

užsieniu reikalu ministeri Ra-į spuhlikos. Bavarija visuomet 
thenau. 

Bavarijos santikiai su Ber-
Todel jam h* jo palydovams ! lynu paaršėjo, kuomet pasta 

bus rezervuota specialė vieta.! rosios premieras Lerchenfeld 
Tečiaus Ebert painformavo'kalbėdamas seime pranešė, jog 
miestelio viršininkų, idant jo 'Bavarijos pasiuntinys Berly-
asmeniui, kaifjo prezidentui,; ne lieptas painformuoti kanc-
įitbutų ten ruošiami bent ko- beri \Virth, kad jei Bavaruo-
ki ypatingumai arba iškilmy- se ims veikti bent kokia pa-
bės. J i s nori Oberanmiergau šalinė policija, kaipo to-
jaustis, kaipo paprastas pilie
tis. 

NEKATALIKAMS BUS 
DUODAMOS PAMOKOS. 

SPRINGFIELD, Mass., lie
pos 28. — Vietos diocezijos 
vyskupo O'Leary parėdymu 
ateity bus duodamos pamokos 
nekatalikams, kurie nori suei
ti moterystėn su katalikais as
menimis. 

Vyskupas savo parėdyme 
aiškiai pažymi, kad tas bus 
daroma ne su tikslu nekatali-
kus atversti katalikystėm bet 
tokiems asmenims įrodyti jų 
priedermes, kuomet jie nori 
įstoti į maišytas moterystes. 

nori but vienybėje su Vokieti 
ja ir pati rupinties nuosavais 
reikalais. Tečiaus ta pati Ba
varija nereikalauja pilnai pa
siduoti Reichstago autokrati
jai. Bavarija negali pripa
žinti Reichstago nuosprendžių, 
jei tie yra kenksmingi bavarų 
interesams. 

Premieras Lerchenfeld pa
reiškė, jog Bavarija stovi už 
nacionalę konstituciją. Bet 
jokiu būdu nepripažins Reich
stago pravesto įstatymo apie 

vienų katalikų darbininkų u- k()< t a i t i k v i e n a * Politinių 
nijos vadą. »IŠ to kilo kova ir I ' r i (* u prasimanymas. 
dar daugiau darbininku žuvo. 

ŠEŠIOS GELEŽINĖS ŠĖPOS 
SUSKALDYTOS. 

vakarus, laiko turint, paskai
tyti knygutes, taipgi ir laikra-

Malonu matyt, kad kuogrei-
čiausia pasirūpino pastatyti 
mokyklą, Mokykla veikia ge-jk-ius, kuriuos mėgsta ir sene-
rai. Vaikai pramoko skaityti Į liai atsidėję paklausyti. Žrno-
ir rašvti. 

CHICAGOS ALDERMANAI 
PRAHOJE. 

kia kuoveikiaus bus areštuota. 
Aiškus daiktas, kad bavarų 

pasiuntinys jau turėjo pain
formuoti apie tai kanclierį 
AVirth, jei pastarasis sušaukia 
visų Vokietijos imperijos val
stybių premieras, kad aptarti,!-
kas prisieis veikti Bavarijos!, BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 
reikale. ^ „ „ „ ^ ^ v , , 

GENEROLĄ. 
Kabinetas sesijoje. 

PRAHA* Čekoslovakija, lie
pos 28. — Chicagos alderma-
nų būrys iš Berlyno čionai at
vyko. Aldermanai tyrinėja 
Europos miestuose transpor-
taciją, požeminių geležinkelių 
sistemas, gatvių grendimų. 

Užpareitų naktį viuumiesty 
plėšikai įsilaužė į du butu ir 

j su'plaišino net šešias geležines 
šėpas, kuriose laimėjo apie 
5,000 dol. pinigais ir kitokiais 
brangintinais daiktas. 

PASAMENĖ, Kaltanėnų p. 
Mūsų sodžiuje yra 40 ūkinin
kų. Visi lietuviai, tik 4 ūki
ninkai linksta prie lenkų, net 
už lenkus ir balsavo. 

Lenkai mūsų sodžių baisiai 

nių rupesniu įsteigta šimet 
mokykla Matos, kad tėvams 
rupi vaikų apšvietimas. Tik 
viena nelaimė, kad pas mus 
tankiai atsilanko poneliai. 
Vienų kartą, tokiam ' 'pone
l iu i" atsilankius, nubalnojo 
kas jam nosį. Iš to pakilo 
didelis triukšmas, priėjo pil-

< -

UŽGINA SUKILIMUS 
SIRIJOJ. 

PARYŽIUS, liepos 28. respublikos apsaugą. Tas įs 
tatymas tiesiog atkreiptas'Valdiškose sferose užginami 

LAVONAS UPĖJE. 

kamuoja su rekvizicijomis. 
Mokykla jau turėjome priešinas sodžius kareivių ir pra 
karų. Prie vokiečių mokyklos j dėjo ieškoti kaltininko. Kal-

prieš monarehistus. 

MASKVA, liep. 28. — Čio
nai sušaudytas generolas ma
joras Aleksandr Perkunov, 
kuris 1918 m. Jaroslave vado-

.! vavo rusų sukilimui prieš bol
ševikus. . 

Tuotarpu \Vi^th vakar buvo 
sušaukęs ministerių kabinetą 
specialėn sesijon tuo pačiu 
klausimu. Kol-kas dar neži
noma, kas tokio ypatinga nu 
tarta. 

Greičiausia bus nutarta Ba
varija patraukti aukščiausian 
valstybės teisman Leipzige. BELFAST, Airija, liepos 
Tai turės atlikti patsai prezi- 28. — Iš Dundalk kalėjimo pa-

Tokios nekatalikams pamo-! dentas Ebert. (Teismas bus bėgo 105 kaliniai, išsikasę po 

105 KALINIAI PABĖGO. 

kos turės būti du vakaru sa
vaitėje per šešias savaites. 
Tas pamokas duoti bus įgalio
ti klebonai. 

SUSEKTA DAUG OPIUMO. 

prašomas patvarkyti nepak
lusnų šeimynos narį, ar jį nu
barant, ar kaip nors nubaud-
žiant. 

Be to, visas tas reikalas ga
li but pavestas pačiam Reich
stagui t-ptarti. Gi pastarasis, 

siena urvą. 

Ties East North Water gat
ve Chicagos upėje atrastas Ma 
riana Ferella, 42 m., lavonas. 
J is dirbo Central Dredging Co. 
iš Cleveland. Nabašninko na
mai yra Sandusky, O. 

Ferella staiga pražuvo lie
pos 21 d. gavęs už darbą už-

jau neturėjome. 1917 metais 
buvome įsteigę mokyklą, greit 
vienok žuvo. Šįmet norėjome 
atidaryti mokyklą, bet^ prisi 

tininko neradę, jo vietoje pri
mušė nekaltą bernaitį ir j ^ 

[brolį, kuris užsistojo už ji. 
Primušę, nuvedė jį į artimiau-

grudo kareivių. Po Kalėdų j si dvarelį, kur manė gauti pa-
susilaukėme mokyklos, bet vėl j gyrimo arba užmokesnio, bet 

dideli Sirijoj sukilimai ir pra
ncūzų karininkų žudymai. Kai-
kur, sako, triukšmauja malko-' mokesnį. Dokų superintenden-
tentai, bet visa šalis ištikima tas liepos 20 d. jį matė su bu-
Prancjai. 

SKOLŲ KONFERENCIJA 
WASHINGTONE. 

riu nepažįstamų vyrų. Sako-
faa, jis su savim turėjęs ne
mažai susitaupęs pinigų. 

Policija spėja, kad tai bus 
j paprastų plėšikų darbas. Nes 

WASHINGTON, liepos 28.[prie lavono nerasta nei vieno 
— Vakar čia formaliai prasi
dėjo konferencija Prancijos 

cento. Visi drabužių kišeniai 
išversti Prie lavono rankų ir 

nelaimė. Pabėgo nmsų moky
toja. Žmonės važinėjo, važi
nėjo, o ji tai serganti, tai ki
tos nelaimės — taip iki Užga
vėnių buvome be mokyklos. 

Lenku buvimas labai truk-
dė gyvenimą. 1919-20 metais 
neturėjome nei Vieno vakarė
lio. Jaunimas yra apsnudęs. 
Gerai, kad nors nemėgsta len
kų, ir jei šie ateina susirinki-
man ar vakarėliu, tai išsiskir
sto. 

to nesulaukę, paleido namo. 

skolų klausimo. Konferenci-,skojų prikabinta daugybė gel-
joje dalyvauja Prancijos at-|žgalių, kad lavoną nugramz-
stovybė su Suv. Valstijų vy
riausybės atstovais. 

r^T" i 

ŽUVO JAU 10 MILIŪNU 
ŽMONIŲ. 

PARYŽIUS, liepos 28. 

ATŠAUKĖ ANGLEKASIŲ 
SUVAŽIAVIMĄ. 

ST. LOUIS, Mo., liepos 2& 

dytų. 
Tai bent yra žmonių baisės 

nių už žvėris. 
r— 

DU SUIMTU UŽ VAIKO 
NUŽUDYMĄ. 

SAN FRANCISCO, Cal., 1. 
28. — čia viename Japonijos [cialį komitetą. Nes Bavari-j bado ir ligų jau žuvo 10 milio 

— Mieste Peoria, 111., rugpiu-1 Už 11 metų vaiko Edwiu 
čio 3 d. turėjo prasidėti Illi-fFell, 1251 So. Kominsky ave., 
nois valstijos anglekasių šuva- f suvažinėjimą automobiliu su- rodytis policijai. Leidžiama 

imta du: Leo Rubin, 25 m., žinių, kad dar 5 suimsią. Spė 

KALTINĖNAI, Švenčionių 
aps. Pas mus po Bandurskio 
vizitos ir rinkimų prasidėjo a-
reštai. Buvo suimtas iš Zvir
bi iškių sodžiaus Suštikas ir 
reikalauta iš jo, kad išduotų 
lietuvių partizanus. Nieko 
negavę po dviejų dienų palei
do. Buividų sodžiuje pas ku-
rpį darė kratą. Nieko nera
do. Vis dėlto antradieniais ir 
penktadieniais liepta žmogui 

žiavimas. Tečiaus atšauktas. —JT- ir- i. j.j.j.w J.^-»J. I^K^, ix^įj\js3 «̂_>. j ztiu,\ iuiae>. ij.ecia.uo jn,isauivi,oo. i m u a •UU.: UGO JXUDin ZO 111., *1U1V» i^au u a i o s>uim>nį.. topt;-
rasi, tam tikslui paskirs spe-Į'Anot gautų žinių, Rusijoj nuo Tas padaryta dėlto, kad spau-jir George Kuznitzky 22 m. i ja, kad vietiniai ištvirkėliai 

garlaivy susekta 397 tonos o-j jos pasielgimas reiškia, kad 
ji laužo savo parašą, kokį pa

dą ankščiau už unijos viršai-1 Kaip žinoma, suvažinėto vai | pradėję išdavinėti. 

piumo ir kokaino. 
nų žmonių. Badas tečiaus Įčius paskelbė apie tą rengia 
vis dar nepaliauja siautęs. [mą suvažiavimą. 

ko lavoną niekšai pametė gat- Šnipų reikia saugotis ir ne-
vėje vieton vežti į ligonine. įsileisti į savo namus. 

KAEVELIŠKE, Tverečiaus 
vals. Apie mūsų kaimą dar 
nebuvo niekas rašęs. Kaimas 
gražus, daug medžių žaliuoja 
visam kaime. Turim gražaus 
jaunimo, kurs moka gražių 
dainelių ir tautiškų žaislų. 
Bemaž visi moka skaitvti ir 
bent kiek rašyti. Mergaitės 
moka gražių audinėlįų austi ir 
įvairių mezginių mėgsti. Pa
vasarį ir vasarą laukai ūžia 
gražiom dainelėm. 
s i „q 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie pra-

matomas gražus oras; maža a t 
mainą temperatūroje. 

P I N I G Ų K U R S A S . 
Svetimu, šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 doL 
liepos 27 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 8.47 
Italijos 100 lirų 4.67 
Vokietijos 100 markių .19Vį 
Lietuvos 100 auksinų .19*4 
Lenkų 100 markių . 1 % 
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LlfcTl VIV KATALIKŲ DU2TRASTIB 

"DRAUGAS"; 
a kasdiena Išskyros nedėldiealoa 
PRENUMJERATOS KAINAI 

. . . . . . ^ . . • • • » « 
Metų f**M 

Prenumeratom mokaai įSkalno. Lai
kas akaltoal nuo užslrašymo dienos 
ae nuo Nauju Matų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir esinaa adresas. Pinigai geriausia 
nųstl tsperkant k rasoj© ar ezprese 
Mouey Order" arba {dedant pini 

cus J registruota laišką-

DRAUGAS " PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve , Ohicago. 

TeL Rooaeveft 7791 j 
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IŠ WASHINGT0N0 L. L 
PASKOLOS STOČiy KON

FERENCIJOS. 

vos n-bės pripažinimo klausi
niu, gi formalus - pripažinimo 
aktas tėra trumpos ateities 
dalykas. 

Kaip anglų spauda atsilieps 
tuo klausimu, išgirsime 

Amerikos lietuviai išlaikė " a u s -
valstybingumo kvotimus. 19 ir 
20 liepos dieną įrodė, kad vi-

Savybės laimėjimai. 

Paskolos Stočių delegatai po 

$6,000, auksu ir sidabru. Te-

sose Amerikos kolonijose esa- v. 
šios konferencijos dar labiau 

čiaus suplaukus visoms au
koms tikimasi bent $20,000. 
Beto surinkta keli maišai.au
ksinių ir sidabrinių daiktų, 

vė- Į Įmriu vertė pakol kas nežino
ma* / ' 

Tiek trumpai kalbant apie 
Wasliinjgtono konferenciją. 

Pr. Vitkus, delegatas. 

ma lietuvių kurie partijų gin
čus į šalį atidėję, moka rimtai 
dirbti Lietuvos valstybei. 
Nepaisant laisvamanių-4 ' tau

t ininkų" agitacijos, kurie į 

įsitikino kaip prakilnų darbą 
jie dirbo ir kaip reikalįnga bu
vo jų parama. 

Paskolos Stotys visose kolo-

GRĮŽTAMA PRIE TIKYBOS 
Suv„ Valstijos viešos mo

kyklos pasalino tikybos įsravą 
į vaikų auklėjimą. Mat tikyba, 
kaip ir mūsų ciciliukams, ro
dėsi nereikalinga. Paskutiniu 
tarpu viešoji nuomonė auga ir 
stiprėja už religijos mokymą, 
kuri duoda tvirtus pagrindus 
mokinio sielai: daro jį garbin
gu žmogumi — krikščioniu ir 
geru piliečiu. Įdomu kad net 
ne katalikai palaiko tą nuo
monę. 

Ne katalikų "*New Journal 
of Education" taip išsireiškia: 
"Je igu katalikai daboja reli
ginį auklėjimą o mes, savo 
pagoniškas mokyklas, katedrų 
kryžiai vieną dieną nusagstys 
visą Naująją Angliją, o mūsų 
religiniai centrai pavirs kluo
na is" . " , 

Chicasros "Evening Post ' 

nijose sudarė tą valstybinio 
Valstvbę žiuri savo partyos . , . , . . 

. / . . . . JT darbo centrą, apie kurį susi-

VIDAUS POLITIKOS DYG 
LTAI. 

Ne veltui Prezidentas yra 
pasakęs, kad sunki našta ten-

._. 'ka jam kilnoti, kuomet kas 
akiniais ir per "Piliečių S ą - , ^ ^ v i ^ ^ s k i r U m o ^fa n o r s vmded& yrti. O tokių vi-
jungą' stengėsi primesti y i - ^ ^ i g i t i k i n i m Q įg^j^ te- daus politikos ' dyglių kurie 
šiems savo nublukusią sočia- v. , , , v , • , . . v, _ „L™„*„.x 

v ciaus kurių protas ir širdys sunkina tą naštą yra nemaža: 
hstinę skrandą, atstovų šuva- v i e n a i p s u p r a t o ^ ^ ^ geĮ_ Į Į Į Į M ^ , s t r e i k a s nebaig-
žiavo ne mažai. Jų butų buvę ... ., . . . ,. 

* ** v gejimo reikalą ir vienaip hn-
dvigųbai daugiaus, jeigu ne to- , . . . u 

° ^ ' ° ° ^kejo jai apginti savo n-bę.. 
įima kelionė į Washingtoną,, \ 

v , r , , . J Dėlto dabar, visi delegatai 
kurs ypač Vakarams brangiai ' . . 

pargrjzę namon dar stipnaus 
yra pasirįžę jau pradėtąją val
stybinio darbo vagą ligi pąi 
galo baigti. ^ 

Lygiai Washingtone tartu 

privažiuojamas. 

Lietuvos n-bė ir Suv. Valstijos. 

Lietuvos Atstovo pastango
mis konferuota su įžymiais 
Suv. Valstijų vyrais. Tartasi j galingas žodis prieš visus mu-
MI Republikonų partijos lydė- \ *S n " b ^ tiesioginius ar netie-
riu, su senatorių Lodge iš sioginius, priešus, kurie žodžiu 
Mass. valstijos ir net su pa- ir raštais šmeižia ir trukdo 

tasj 
Gelžkeliečių streikas taipat; 

\ Prekybinio laivyno bilius 
veltui laukia savo dienos; 

Kareiviams bonų projektas 
užmirštas; 

Tarifo klausimas vis labiaus 
painiojamas. 

Žinoma, šie ir kiti vidaus 
'politikos dygliai neleidžia nu
siminti Valstybės Vyrams 
nes nemaža panašių dyglių 

SVEIKATA - BRANGUS 
TURTAS. 

TAUPUMAS IR IŠLAIDU 
MAS. 

Viena lietuvių budo ypaty
bių yra taupumas. Ne visi turi 
vienodą supratimą apie tau
pumą, Mūsų nuomone, ne tas 
yra taupus kurs šiandie su
taupo o rytoj verkdamas turi 
išleisti, bet tas kurs sutaupo 
ir džiaugiasi sutaupęs. 

Dauguma ljetuvių dar nemo
ka gudriai taupyti. Dauguma 
užsimiršta, kad pinigai be 
sveikatos nemiela. Mažiau ap
sišvietusios šeimynos laoai 
prastai valgo, beveik badu 
dvasinasi ir džiaugiasi kad 

-. 

Dr. AL. M. RAČKUS 
1527 SO. 48-th Ct., 

Cicero, IU„ 
Tel.: Cicero 7731 

gydytojas, bet yra įpuikus kai- *; 
'bėtojas ir gabus literatas, mes ;; 

/tikimės, jis patenkins "Drau-
»go" skaitytojus, daug sveika
tos Jiems suteikdamas savo 
gerais patarimais. 

Beto, Dr. A. Račus norėda
mas aiškinti labiausiai rupi
mus sveikatos klausimus, su
tinka duoti " D r a u g o " skaity
tojams atsakymus į jų pa*klau- ,;;•, 
'simus. Dėlto turėdami paklau
simų prašome kreiptis laišku 
į Dr. A. Račkų aukščiaus nu- .... 

'rodytu adresu. Jeigu paklau
simai netiktų spaudai, Dr. A. 
Račkus atsakys į paklausimus 
privatiniu laišku. Del labo savo skait., dien

rašt is 'DRAUGAS'įveda s vei- _ 
katoą skyrių. Šiame skyriuj*; PRANEŠIMAS A. L. R. K. 
tilps įvairus straipsneliai apie MOTERŲ SĄJUNGOS 
sveikatos apsaugą. Skaitytojai 
esate kviečiami semti iš to 

keletą šimtukų turi bankoje, 'skyriaus naudingų savo svei-
mano kad yra taupus. Bet kas 'katai žinių, ir beabejonės su-

KUOPOMS. 

iš tokio negudraus taupumo, 
kad susilpnėjus kūnui reikia 
sirguliuoti ir visą ką sutaupė, 
net su magaryčiomis' dakta
rui turi atiduoti. 

Atėjus žiemai, tūlos šeimy-

taupysite nemažai pinigų. Ar 
neverčiaus, kad mūsų kišenė
se pinigai žvangėtų, mūsų 
veidas sveikata ir laime šyp
sotųsi, negu del savo nesupra
timo su suraukta kakta, su su-

čiu Suv. Valstijų prezidentu 
Karolingu. - \ / 

Ta ip tų įžymesniu Amerikos S a m u k u r i e a S i t a v o P r i e ž L -
L. Paskolą? Aukso Sklabro 

| fondą? Ar gi nepikta karštai 

šventąjį tėvynės naudai darbą, j J a u išravėta, bet šiandien jie 
Ar gi maža mes turime i š - $ v i s t i k s l e ^ a atsakomingus 

vyrų išsitarimų, tenka pabrėž 
Lodgc t i senat, 

munis nusistatymas 
nesuprantąs, kaip tai gali bū
ti, kad Lietuva ligi šiol Ame
rikos nepripažinta ir pasižadė

j ę gakeHietnrio širdžiai kuomet toki 
niekšai ne tik kad patys nei
na pagelbon karo nualintai tė
vynei, jos karžygiams — gy-

jo tuo klausimu pasikalbėti su 
rašo editonahni straipsni ku - , . . . . . . Tr 

m* . . . I Valstybes sekretoriumi riug-riame tvirtina kad, nuo dvide
šimts metų, grynai pasaulinis 
(be tikybos) auklėjimas buvo 
statomas kaipo vaistas visoms 
blogybėms tų auklėtojų, kuri 

lies. - i 
Negalima praeiti tylomis 

pro kongresui VV. Cliandler'-
io išreikštą lietuviams prie-

' . . lankumą prie kapitono Har-nezino amžiais patirto ir jro-1 . r . 
dyto fakto, kad doros teisin
gumo, tvarkos ir pažangos pa 
grindų yra t ikyba". 
Tuotarpu mūsų laisvamaniai-

soeialistai į akis šoka, pasku
tiniais žodžias pravardžiuoja 
tuos, kurie gina tikybos mo
kymą katalikų tėvų vaikams,; 
Jr vis dar socialistai gieda 
veidmainingą giesmę: tikybos 

ris'o kapo. Kad daugiaus mes 
tokių savo šalininkų turėtume 
kaip kongr. AV̂  Chandler'is, 
senai būtume nugalėję visas 
Amerikoje kliūtis. Lietuvai pri
pažinti. 

Prezidentas lygiai prielan-

nos irgi ' taupo', nukūrena, kąstais dantimis, varstyti dak-
kambarių, neperka tinkami] tarų duris! Lai Dievas duoda-

pecius 

sezonui drapanų, nenusiperka 
geros avalinės, o kuomet su
serga pneumonija, reumatizmu [ 
ar kitokiomis ligomis, tudmet 

BAISI STATISTIKA. ' [prisieina ne tik sopulius ken
tėti, bet ir daktaro delmonan Buvęs fraricdzų J^rekybos mi-

nisteris Isaac, paskelbė fran-
cuzų Rūmuose baisias skaitli
nes: 

nejauks kūne jau kelinta^rfe- j Franci ja dabar turi viso-11, 
tas kaip savo krutinę ghr.i j 696,000 šeimynų. 
Lietuvą — močiutę nuo gro
bikų, bet visokiais įtarinėji
mais šmeižia ir, įtarinėja Val
stybės Vyrus? 

» Nuosekliai užgirta Lietuvos 
i 

Atstovybės darbuotė ir išnešta 
protestas prieš spaudą kuri 
trukdo valstybinį darbą, ieško 
nepamatuotų priekabių vien 
partijinio fanatizmo vedama. 
- Nutarta prašyti Lietuvos 

1,830,000 šeimynų neturi vai-
kų; 

3,268,000 šeimvnose vienas 
vaikas; 

2,776,000 šeimynos turi po 
du vaiku; 

1,646,000 šeimynos turi po 
tris vaikus; 

2,176,000 šeimynos turi dau
giaus negu tris vaikus. 

Neskaitlingos vaikais šeimy-

vnsius dantis. Pakol neskauda 
dantų tai pas dentistą neeina. 

Šiuomi pranešu kad A. L. 
R. K, Moterų Sąjungos VIII 
tas Seimas įvyks 10—11—12 
d. rugsėjo — Sept. Šv. Petro 
ir Povilo svetainėje, Hamilton 
Aveu, N. N. Grand Rapids, 
Mich. 

Kad seimas butų pasekmin
gas, kiekviena kuopa tepri-
siunčia delegatę į Seimą. Kuo
pa turinti nemažiau kaip 10 
narių siunčia vieną delegatę, 
kuopos turinčios daugiau na
rių gali siųsti nuo kiekvienos 
20 narių vieną delegatę. Bran
gios Sesutės! Seimas arti, tai-
gi iš kai no prašau kuopų ir ap
skričių rengtis prie Seimo. Su
si rinkimose svarstykite orga
nizacijos reikalus, duokite nau 
dingus įnešimus. \, 

Atsiminkite kad Seimas yra 
mūsų organizacijos autoritetin 

. / « 7~. 7T ' / ga instancija, kuri nustato vai
tai projektą. Kaip ,pe aktualus ir f. 

kimo programą visiems 

visiems 'DRAUGO' saitvto-
w 

jams sveikatą. 
J Red. prierašas. — Ir Redak
cija ir " D r a u g o " skaitytojai 

'"džiaugsis turėdami pastovių 
skiltį, "Sveikata — brangus 

visus, savo 'sutaupytus ' pini- j tur tas" . J ą redaguos jaunas, 
gelius sukišt i f*** P P * patyręs ir lietuviams 

Kiti tur surudijusius-supu- Gnomas Dr. A. Račkus. 
Dr. A. Račkus aiškiks 

" D r a u g e " labiausiai praktiš 
mat 'čėdija' pinigus. Kuomet 'kus sveikatos klausimus. J is 
suserga ar neuralgija, ar šir- padavė Redakcijai straipsnių 
dies liga, ar apkursta, -
tuomet jau . 's irokas ' , . simti-Į praktiški, rodo straipsnių ant-
nių tuomet jau negaila. Kiti gaiviai, kurie tilps iš eilės. 

ir sąžinės laisvė! 

4 milijonų dovana. 

ją. J is pasižadėjo paremti mū
sų prašymą. K ai kas jau pra
dėjo nepaisyti Prezidento pa-

j /.adų, nes jis ir senįaus tą pat 
i žadėjo.... Tečiaus atsiminus 
j kad Lietuvos n-bės pripažini-

P-nia Marija Jeritza; New mas'yra surištas su Suv. Val-
Vorko Metropolitan Operos j stijų užsienio politika atžvil-
žvaigžde, aukojo 4,200,000 giu į Rusiją, negalima per-
Austrijos kronų gailestingu Į daug kaltinti Prezidento. Prin-
mo įstaigoms savo krašto. [cipialiai jis sutinka su Lietu-

kiai atsinešė į mūsų delegaci- b l l t l l užbaigta nauja valiuta, 
nes delegatai pramato geresnes 
pasekmes. 

Valdžios kad antroji Paskola ^ o s palyginus su Angį ja, I t * 
lijaf, Šveicarija, ypatingai Vo
kietija, Franci ją stato pirmon 
mirštančių tautų eilėn. Gyven-

DttOg pasiginčyta del L i e t u - ^ ^ 1 ^ ^ v
k a i P n y k s t a fr 

\os piliečių registracijos, ku
rie įsiregistruodami turėtų 
mokėti $10 ir paskui kasmet 
po $5. Skaitoma kad tokia mo 
kestis butų perdidelė. 

Aukso-Sidabro vajus -s» a-
merikiečių lietuvių dovana 
Lietuvos valiutai tuomet siekė 

kybos įtekmė šeimynose,. Baisi 
statistika! 

— 
-

SKAITYKITE IE PLATINKITE 
LIETUVIŲ KATAU1Ų TO5NIH-
TELĮ AMEJOKOJB DIENRAŠTĮ 
"DRAUGĄ"; KURIO KAINA, TIK 
$6,00 VISAM METUI, PO VISĄ 

PASAULĮ. 

net sirgdami ir tai dar iš 
" taupumo' nešaukia gydytojo, 
bet patys 'gydąsi' , ir dažniau
siai toki save taip 'nusigydo' 
kad ir tikras gydytojas neiš
mano kuo pagelbėti. 

Kitų tautų žmonės supran
ta, kati su sveikata šposų krė
sti negalima, jie kreipia dau
giaus domės į valgį, drapanas, 
burnos higijeną, ir turi ge
resnį išrokavimą išleisti kele
te dolerių saugodami save nuo 
ligi), negu sirgti, kentėti ir už 
ligą mokėti. Pas amerikonus 
net yra priežodis: 'An ouncc 
oi preventioii is better than a 
pound of cure ' (Apsaugos un-

1. Kaip pagelbėti apalpu-
xiam; 

2. Galvos skaudėjimas; 
3. Kaip užsilaikyti vidurva

sary; ^ 
4. Pasilsio reikalas; 
o. Ar pasninkai kenkia svei-

K l l l t l 1 , 

6. Kaip vilkėti drapanas; 
7. Neužmušk; 
8. Maistas ir nuodai; 
9.. Šeimininkė — sveikatos 

angelas; 
10. Ne vien ištautėjimas nai

kina lietuvių tautą. 
Šie ir kitoki straipsniai bus 

gvildenami Dr. A. Račkaus. 
Atsiminus, kad Dr. A. Račkus 

me-
, 1 X-tams, daro pataisas mūsų tru

kumams, tvirtina i t užgiria 
mūsų įnešimus. Dėlto prašau 
stropiai prie jo prisirengti. 
Lai šis aštuntasis Seimas e s t i " 
pavyzdingiausias savo įtalpa 
ir nutarimais. 

Marijona Jokubaitė, 
A. L. R. K. M. S. Centro pirm. 

PRIEŠ NEPADORUS ŠO 
KIUS. 

New Yorke įsisteigė organi
zacija prieš nepadorus šokius._ 
Jon įeina įtakingi asmens i š* 
visos Amerikos. Ši "Amerikie- : 

čių lyga "reikalausianti ' New Įf 
Yorko valstijos išleisti ątatin- J J 
kamuS įstatymus. Daug įžy- *» 

cija yra geriaus ne kad gy yra netik savo srities žinovas, | nlių šokių profesorių pritaria \\ 
duolės svaras.) ' turįs didelio- pasisekimo kaipo1 " L y g o s " politikai. 

• H M M • » X 

A T S I M I N I M A I . 

Vakarop, \-ieną puikų vakarą jiedu iš̂ - rodė baugiais, pasakingais įvairaus didu- du atsidavė nakties glamonėjimams ir reginių. Begalo suskaudo jam širdį prisi-
užsisvajojo. Taip jiedviem buvo malonu,* minus, kad ten kur-tai nepertoli, glėby 

Pamenu. Buv0 tai 1915 metais — va
sarą. Joniukas tik ką grįžo iš Šiaulių, ka
me ėjo mokslus, vasaros atostogoms. 15-
sibučiavęs, išsunkdavęs su savo namiš
kiais, gilaus džiaugsmo kupinas visur bė-Į 
giojo ir kiekvienam teikė patžlmaviimiii. 
Jis jau skaitėsi ketvirtos klasės mokiniu 
ir priklausė prie kokios tai slaptos lietu
vių moksleivių organizacijos, kurioje buvo 
stiprinama lietuvybės idėja ir ugdoma 

jojo naktigonėm Išsirinkę sau gražią vie
tą ant kalnelio ties Muša, kame auga trys 
keroti jovarai, ėmėsi pančioti savo bė
rius. Kolei jiedu supančiojo savo mylimus 
bėriukus, susitvarkė guolius atėjo ir nak
tis. Bet kas do naktis! Retai kada tepasi
taiko tokia naktis.^.. 

Tai buvo jausmų, svajonių, ilgesio ir 
skaudžių nujautimų naktis. Jos aprašyt 
negalima, reikia ją pergyventi. 

Toli, toli vakaruose, už plačiai išmėty
tų. — tamsiuose sodnuose paskendusių 
sodybų žaravo švelnios spalvos saulėlei
dis. Pasislėpusi už tamsios girios saulė, 
auksu ir purpuru dažyti nudažė artimiau
sius jai dangaus skliautus. Pats saulėlei
dis atrodė kas kart tolstančia šviesybės 
šviesybių iškilme, kuri, palikdama sužavė 

prieš rusus keršto dvasia. Daugelis įva; Į 
rių klausinių jį įdomavo ir jau daug k a 
jam teko patirti mokykloje. Vaikinas bu- j tas širdis, skubėjo kitiems, Jos laukian-
vo smalsus ir jautrus. Tai-p kitko jis la- Į tiems, suteikti linksmybės ir grožio. Taip 
bai mylėjo vyresnįjį savo brolį Antanuką 
Nei dieną nei naktį nenorėdavo nuo jo 
skirtis ir dažnai nuliūsdavo kuomet tek
davo atsiskirti. Tiesą sakant ir Antanu
kas nemažiaus mylėjo savo jautrų, nuolat 
ką-nors čiauškantį broliuką. 

Būdam u krūvoj, jiedu jautėsi lai
mingais. 

ji nusiviliojo su savim ir linksmą dienos 
upą. Begęstant kur tai tolimai saulės spin 
dūliams, bailiai ir nejučiomis nusileido 
naktis. 

J i savo tamsiais, galingais sparnais ap
gaubė plačias apylinkes ir nejaukiu pas
laptingumu pripildė kiekviena, daiktelį. 
Upė, arkfiai, krūmai ir pats miškas at-

mo šešėliais. Dangus žydriai mėlynavo. 
MUionai įvairaus šviesumo žvaigždžių, lig 
ką-tik susprogusios didžiulės rakietos, ar 
fejerverko kibirkštys, spindėdamos dau : 

sose, roflos sustingo savo kritime ir nebai
gusios kristi ten prikibo. Paukščių" kelias 
it sidabrinė aukso akutėmis papuošta juos-
lįįt lengvai mėlynėse balavo ir "šakuotu 
lanku tiesėsi iš žiemių į pietus. 

Netrukus pradėjo sidabruotis netoliese 
už upės esančio tamsaus miško viršūnės. 
Paslaptingi šešėliai įgavo griežtai api
brėžtas formas. Šiek tiek praskydo ir iki 
šiol viešpatavusi tamsa. Tamsios lankosT 

pieva ir upė staiga pasinėrė sidabrinėje 
svajonių šviesoje. Tuoj pasirodė ir šypse
nos lydimas, pilnas veidas nakčių kara
laičio — mėnulio. Užstojo pilnoje to žo
džio prasmėje naktis. Mėnulio šypsena 
pažadino i | dienos mi«go naktinį pasauli 
ir jį užkerėjo. Iš visų šonų pasigirdo ra-
minantis — migdantis varlių karkimas. Iš 
artimesnių krūmų pasklido ir jausmin
gas — pilnas bevilčio lūkesčio lakštutės 
balselis. Arkliaganių širdys tuoju nakties 
puikumu liko visai sužavėtos. Begulėdajiu 
minkštuose savo guoliuose, nejučiomis jie-

; 

gera, kad, jiedu rimodamu ant rankų, a 
pie nieką nekalbėjo, o tik įsmeigusiu akis 
vakarų pusėn atydžiai klausėsi. 

Saulė jau senai buvo nusileidusiyr jo
kios žymės nesimatė kur j i dingo. 

Pietvakariuose, toli — toli kur-tai už 
miško, keligse vietose matėsi pašvaistės. 
Nebuvo abejonių kad kas tai degė. Staiga 
arkliaganių • ausis pasiekė duslus lyg iš 
po žemin einas trenksmas dundėjimas. 
Netrukus vėl tas pats pasikartojo ir ko 
tolyn, to tas dundėjimas ėjo dažnyn, kol 
pagaliaus nevirto nuolatiniu./Joniukas su 
Antaniuku krūptelėjo ir baimingai apsi
žvalgė, 

N — Kas tai galėtų būti? drebančiu balsu 
paklausė Joniukas. 

— Čia ne kas kita, kaip anuotų dundė
jimas; turbūt kame nors apie Šiaulius 
eina smarkus mūšiai —tarė jam Antaniu
kas. 

Jiedu daugiau nekalbėjo. Buvo gi rdėt 

taip puikios nakties, kada žmogaus siela 
kupina gyvybės malonumo ir troškimo ją' 

• tęsti, tokie pat jausmingi žmonės, kaip ir 
jis, didžiausiuose skausimftose turi mirti 
ir nepasiekę savo troškimų su visu kuo 
skirtis; Jam nesuprantama kam. visa tai 
reikalinga. Dabar tas nakties malonumas 
jam atrodė tokiuo skaudžiu, taip kanki
nančiu, nes jis prisiminė, kad tokios nak-

__tys tik didina norą gyvent, kas mirštan
tiems yra begaliniu skausmu. ^Pradžioje, 
raminančiai — migdančiai glosčiusi sielą 
naktis vienu akymirksniu virto kankynią 
ir baugių nujautimų naktimi. 

Joniukas taip buvo įspūdžiu suviliotas, 
kati ne'pajuto, kaip per karštus veidelius 
viena po kitos riedėjo ašaros. Nelaimingi 
Lietuvos vaikai! Joniukas verkė sugrau
dintas tik jų nelaimėmis..*. 

O kiek tūkstančių verkia tųjy^ įspūdin
gųjų nelaimių paliesti? Jų ašaros kiek kar
tesnės už Joniuko ašaras. Nelaimingi 
mes. Tik apšlakstyta mūsų brolių krau-tik nelygus jų alsavimas. Armolų dundė

jimas nesiliovė. J is išardė visą nakties ju Tėvynė liepia neliūdėti, 
puikumą. 

Joniuko vaizduotėje .gimė įvairiausių Kaunas. 

I 

(DAR& 
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bininkai! 

•* W-J 
rz 

NAMIE Pi 

.<> 

Obuolių M 
Reikia SUJJ 

apmerkti vand< 
Ant rytojaus s 
tuoniais svarail 
obuolių. Virii 
tris svarus cuki 
ros valandos, k< 
pilti į bonkas 
kas, panašiai ki 
lių sviestu, arbj 

į: Gi 

G rūšių svi< 
kaip obuolių sv, 
turi būti užtekti 
jas nulupti ir si 
pridėjus truput) 
kol nepasidarys | 
įdėti cukraus vi 
nos kvortos ir 
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BOLŠEVIZMO AUKOS. j ir skelbia bendra kova tiems, J UŽMOKESNIO KLAUSIMAS. 
kurie mėginti} griauti socialis-

. > » 

• 

• • 

1 DARBA, BROLIAI! NELAIMINGOJI POLITIKA. 

Sunkus gyvenimas žmogui Jei šiandie žmogus del dau-
darbininkui. Tai suserga vie- gybės streiku turi vilkti var
nas, tai kitas vaikas. ^Tai su- gą, reikia kaltinti šalies po-
negali moteris. Pasitaiko va- litika. Jei ateinančia žiemą 
landų, kad nei cento namuose, daugeliui žmonių prisieis šal-

Karo laikais Vokietijos so- tu valdžią. J ie įtikina savo 
cialdemokratų partijos vadai j pasekėjus — darbo žmones, 
neišlaikė vienybės. Dauguma 
iš jų pasuko dešinėn, gi liku
sieji kairėn pusėn. Dešinieji 
vadovavosi protu. J ie tikėjo
si daug ką pelnyti. Dėlto jie 
bendrai su vokiečiais naciona
listais ir kaizerio pasekėjais 

kad jei socialistų valdžia b a 
tų sugriauta, tuomet turėtų 
griūti ir pati respublika ir iš-
naujo butų atstatytas kaize
riui sostas. 

Nesusipratusios darbininkų 
minios kaip juros vilnis šniok 

stojo šalies apginiman. Neru- j gtfa p a s k l l i socialistus vadus. 

Tuotarpu žmogus turi rū
pintis, idant laiku butų apmo
kėta samda, idant šeimyna bu
tų pavargius ir aprengta. 

Kartais žmogui papuola ge
ras darbas. Susitaupia kiek-

,«„• T , v • i • [kuriu partijų reikalai statomi 
nors ir jnnigų. Jaučiasi lai- * l J t 

toli aukščiau už šalies gerovę. 

t i neturint anglių, bus kaltas 
ne kas kitas, kai]) tik politika. 

(v,ia politiką sudaro prasila
vinusių tam tikslui žmonių 
grupės. Tos grupės vadovau
ja politinėms partijoms. Kai-

mingesnis. Štai netikėtai pa
galina liga. Sutaupyti pini
gai išeina. 

Kartais žmogų atšalina nuo 
darbo streikas. Kįla privers
tinas nedarbas. Visa laimė ir 
džiaugsmas žlunga. 

Taigi, nuolat rupestys, var
gai paskui vargus. 

Kuomet anglekasių streiko 
])radžioje vyriausybė paskelbė 
savo neutralumą, tai darė ji 
pasiremdama politiniais žvilg
sniais. O juk streiko pradžio
je- vyriausybei buvo nesunkus 
daiktas Įsimaišyti ir sutaikin
ti darbą su kapitalu. Kad 
taip neįvyko, mes turime štai 

Bet argi žmogui reikia ai- rezultatus. Del anglių truku-
manuoti ir apleisti rankas ? , m o m iii onai darbininkų neteks 
Ne! Je i esame sveikatoje, su* Įdarbo, 
savo darbu visas kitas nelai
mes nugalėsime. Darbas ir 
pasiryžimas, taigi, mūsų stip-

pėjo jiems apginti šalį, nuo 
priešų. Bet jie nujautė Vo
kietijoje įvyksiančias pervers-
mes ir siekė tikslo. Pagaliaus 
laimėjo. Kuomet Vokietija 
priešų nugalėta, jie tuojaus 
pagrobė valdžioj vairą. 

Pasukę kairėn pusėn sociali
stai vadovavosi jausmais, bol-
ševistiniu pašėlimu. Jie norė
jo vienu užsimojimu sunaikin
ti savo politinius priešus ir 

Jų klauso. I r nei valandėlės 
nepagalvoja apie savo aklą 
vergavimą tiems vadams, ku 
riems juk toli gražu nerupi 
darbo žmonių gerovė, tik pa
tiems sau gerieji laįkai. 

Vokietijos darbininkai turė
tų žinoti, kad ateis toks lai
kas, kuomet tie visi socialis
tai vadai pasibučiuos ir juos 
parduos vargams. Ilgesnis so
cialistų valdymas reiškia Vo-

Mažiausioji užmokęsnis turi 
but atatinkama darbininko ir 
jo šeimynos gyvenimo reika
lams. Tokia užmokęsnis turi 
but nustatyta ir įvesta visur. 

lo, pakol darbininkų samdyto
jai nesukrikščionės ir pakol 
darbo žmonėms nebus nusta
tyta, kaip jau sakyta, atsako
ma pragyvenimui mažiausioji 
užmokęsnis. 

I r jei tas įvyktų, kaip bema-

PAPUOŠĖ DERVE IR 
PLUNKSNOMIS. 

Iš Lakeland, Florida, rašo: 
R. J . Sanders, dirbo Atlan

tic Coast geležinkelių bendro
vės įstaigose, kuriose paskelb-

Aukštesnioji už nustatytą t tant pranyktų šiandie nenuo- .tas streikas. 
laidi darbo su kapitalu kova. Kuomet Sanders porspėja-

Ašara. j mas nesutiko pamesti dirbęs, 
! keliolika streikininkų jį susi-

maliausią užmokesnį turi but 
normuojama. J i kartais gali 
but didesnė, gi kartais mažes
nė, žiūrint produkuojamų pre
kių, kainos ir tų prekių reika
lavimo. v 

Tečiaus mažiausioji (mini-
malė) užmokęsnis jokiu būdu 
neturi but mažinama be did
žiai svarbių atsitikimų. Ta 
užmokęsnis turi but tokia, 
idant darbininkas su šeimyna 
neturėtų vargo pragyventi ir 

PRAŠO AMNESTIJOS. ! £ a v o n e t o l į Jo namų, nuvilko 
jį plikutėliai, visą aptepė der-

Aną dieną Baltuose Rumuo- ve, apibarstė tirštai plunksno

se AVasliingtone, pas prezi
dentą lankėsi, delegacija. Ji 
prašė prezidento paskelbti vi
suotiną amnestiją " politi
niams " kaliniams. jTie kali
niai karo metu teismo nubaus
ti už norėjimą sugriauti šalies 
vyriausybės. 

Prezidentas Hardingas kan 

niįs ir paleido kaipo nesutvė-
rimą. 

Pirmvpaleisiant Sanders tu
rėjo pasižadėti streiko laiku 
ne^rvžti darban. ^ & j 

UŽDAROMOS DIRBTUVĖS. 

vienu žygiu pasigaminti sau. kieti jai bolševizmą, gi darbi 
rojų. Del tokios savo takti 

Ar jie nežino? 
kos jie nieko sau nepelnė. Pa
galiaus kairieji socialistai •su
skilo pusiau. Vieni iš jli 
šiandie yra žinomi kaipo ko
munistai, gi kiti kaipo neprik- socialistai bolševikai atliko 
lausomieji socialistai. Gi lai-' Rusijoje, Vienas danų laik 

dar galėti! bent kiek sutaupy 
ti netikėtiems reikalams. Prezidentas Hardingas kan,' D e l anglekasių ir .geležinke 

Ta užmokęsnis turi but to-i trini išklausė delegacijos kai- *&&* stoikų daugelis plieno 
kia, idant darbininko šeimynai ba ir atsakė, jog jis nemanoi dirbtuvių' Pittsburgh,e ir apy. 

mnkams ne rojų, bet pragarą.! u ^ ^ n a m o l i u 8 , i d a n t 

ji butų sveika ir neprivalėtų 
nuolat džiovinti galvos apie 

dovanoti tiems, kurie vedė ša 

I r kuomet šiandie del anglių 
stokos visoj šaly kįla baisus 
krizis, politinės pratijos ne-

mėję valdžią yra vadinami di-
džiumiečiai socialistai. Mat, 
jų dauguma. 

Vadai raunasi. 
Visos tos trys socialistų sro

vės turi savo pasekėjų. Tie 

Jį prie revoliucijos. 
Nežiūrint* to, prezidentas Vokiečiai vra Jtusijos kai- , .. „ , . „ T . J__. -, *. 

. XT : .. v. , jrvtoiu. visgi pažadėjo kiekvieno kah-nrynai. Negi jie nežinotų, ką\ i •'f .v . , . . . 
Už tokią minimalę arba ma-imo prasizengipius atskinai 

žiausiąją užmokesnį darbinin- į peržiūrėti ir pagalvoti apie 
kanis šiandie stovi visi geri paliuosavimą. 
žmonės, visi veikėjai, išėmus Gudriai sugalvota. Dele-
kapitalistus, kurie nieku nega gaeija pasirinko tokį laiką, 
Ii prisisotinti. • kuomet radikalų veikimui čia 

rastis paduoda, kad bolševikai 
Rusijoje iki šiolei nužudė 1,-
700,000 žmonių. Tame skai
čiuje nužudyta: 7,675 mokyto
jai ; 8,800 gydytojų; 54,650 ka
rininkų; 260,000 kareivių; 10, 

linkėse uždaroma. Turi ma
žai anglie ir nepristatoma už
tektinai rudos. 

APIE PRAMONE RUSIJOJE. 

atsidariusi patogi dirva. Im
kime domėn šiandieninius 

i i valia, gali kalnus sugriauti. IČKQ^miim t n o k r i z i u r u p i . pasekėjai, tai darbininkai. Vi-
I r kuomet priešais mūsų akis į 

, kaip audra seka visokios nas Jos tik aimanuoja, kaip *U tų srovių socialistai viršai-
tas krizis atsilieps į rinkimus,|čiai-vadai šimtus tūkstančiu 

Ir todėl mes šiandie žinome, 
kad didelis skaičius darbinin-

500 policistų; 12,900 dvarinin-į kų šiandie už darbą gauna to-1 streikus, 
kų; 192,000 darbininku; 815,-jkius mažus užmokesnius, kad . Nors dauguma šiandie esan 
OOOvalstiečių; 355,250 visokios baimė ima net ir pagalvoti.'čių kalėjime radikalų nepavo-
rųšies inteligentų; 28 pravos- Tokius mažus uždarbius <>au-;jingi šajiai, bet yra jų tarpe 

gana priešginybės, tuomet Tmraito-. įvvks iam>:įus ateinantį r u d e n į , ' ^ b o žmonių laiko savo ver - lavų vyskupai ir 1,215 šventi-' na darbininkai savo moteris ir tikrai pavojingi. Tai 
kime rankoves ir dar su didės- ^ k o k J a p a r t i j a , a i m ė s t u o - ! gijoje. Visą laiką po karo tie'kų. * nesuau-usius vaikus siunčia į gerai žino vyriausybė ir pat 
ne energija imkimės darbo. 
{Tuo savo darbu nugalėsime 
didžiausias kliūtis, kurios at
sistoja skersai kelio, vedamo 
mus laimėn. 

Patarlė skamba: "Tamsiau
sia visuomet yra prieš pat iš-
aušiant." Nuo juodųjų valan
dų, nue rūpesčių niekas nėra 
liuosas. 

se rinkimuose. socialistai vadai veda tarp sa- Tai ne karo aukos, liet bol- darbus. JDažuai vaikai aiitrau-įsai prezidentas. • 

Dono apskrity medvilnės 
produkcija 1913 metais buvo 
3,133,000 pūdų. 1916 metais, 
ty. karo laiku, produkcija pa
kilo ligi 4,200,000 pūdų. GI 
1920 m., valdant Rusiją bol
ševikams, medvilnės produkci
ja išnešė vos 806,000 pūdų. 
Reiškia bolševikai tą pramo
nę pastūmė atgal kokius 50 
metų. • 

Geležies rudos produkcija, 
palyginus 1913 metus su 1920 
metais, nupuolė 97.6 nuoš. 

ves kovą ir vis darbo žmonių ševikų aukos. I r t u nelaimin-1 kiniui išUnokyklų ir pristato-! ' T t prezidento svar-| Bolševikai Rusijoje nuspre-
1 av., šiandie demokratu , . . i i * - I i v J '• • • i i »»; «~« ,iT,.i^ ™nv;»m n Irloc 

... , . . , . / . . j vardu, tariamai darbo žmonių gų aukų bus daugiau, jei l>ol- nu prie darbo ma>mų su klas- ; b i a U 8 i o j i ] ) r iedermė apsaugoti 'ndė įvesti savotišką socialisti-partijos vadai atsidėję tvirti
na, jog jų partija laimėsianti. ' , 

gerovei. Kursto jie darbo ševikams bus lemta ilgiau te- tingai* liudijimais.. 
žmones vienus* prieš kitus, gi na i viešpatauti." 

Nes, girdi, republikonų parti-
w< v! • . . . patys gyvena rojaus laikais. 

ja. Kuri šiandie stovinti prie XT . . .v . v , ,.v 
*' ' . \ j Nes vieni is jų užima valdis-
valdžios vairo, leidusi pakilti . - I - A - ^ -i ^' t^u ^ ., i i*- m ^ •>. 

^ , kas vietas, gi kiti užlaikomi cmlistų valdžia. Gi į js 
šiam krizini. 0 .. , ,* -i , / 

1 Rusijos bolsevikij auksu. ^J 
Daug vargo, daug visokių 

Bendras frontas. 

Kaip fabrikantai, taip valdai tinki: 
tautą taip, kaip jam atrodo nę sistemą. Tuo tikslu jie įm

ainiau. Dėlto jis ir nega- cionalizavo visą šalies pramo-
Toks pat likimas laukia ir žios atstovai ir kiti šaukia, j j T)ask(1ii)tį visuotinos kali- ne. 
. . . . . . * . - _ i . i i * . i 

įga-

i neteisybių čia siaučia del tos 
I r dėlto tik darbe su stipriu nelaimingosios politikos, par-

tijinės kovos. pasiryžimu žmogus atranda 
suraminimą. Be darbo nega-

Vokietiją, jei tenai įsigalės so-j jog šalies pramonei pavojus,; „ j a i n s amnestijos. 
darbininkai nerimauja, nepa-
., y • , i n •-̂ WCT ju*. Nėra abejonės, kad atėjus 

sitenkma tuo, kas jiems duo
dama. 

, \ 

lės, jei darl>o žmonės nesusi
pras, jei- jie ir toliaus seks 
socialistus vadus ir jiems ak-

Tečiaus gyventojams įkarto \ iaį vergaus. 
Argi tai dar menka darbi-

ramesniems laikams preziden-

socialistų valdžia. J ie norėtų 
'Deja, taip yra ne vien Ameri-! pasiliuosuoti iš tos vergijos, ninkams pamoka iš Rusijos Ii 

Proletaras. Ii but atsilsio. Nes atsilsis p a - | k o j e > h e t v i s o s e v a l s t y h ė s e , vi-; Prieš socialistus kilo aiškus kimo? 
eina nuo darbo. | s a m e kultūringame pasauly, veikimas. Kasgi įvyksta? 

Deltogi, į darbą, broliai dar-1 Tai jau tokia žmonių prigim-
bininkai! DarbinitĄkas. \ tis. Dalgis. 

Kur čia gali but ramybė, jei tas ir be delegacijų prašymo 

Nacionalizacijos pasekmės 
pasirodė pragaištingos. Šian
die Rusijoje nebėra jokios 
pramonės. 

"Nori vaikus išauklėti svei-

Socialistų vadai pamatę pa- SAVIEJI REMKITE SAVAS 
vojų pradeda susieiti krūvon Į S T A I G A S -

< perkratvs tų kalinių prasikal-(larl)ininkams uz darną nemo- ' ** t . i 
, • . - i i • i •• ' „i •+„ i tiiinis ir ne vieną iš ju paleis.' . 
karna bek, su kiek Jie galėtų! r* >K " (kais žmonėmis, duok jiems 
ramiai pragyventi, kad nerei-j . ^Tie visi, kurie prasikalto pieno; nori išsiauklėti sau ner-
kėtų badauti ir sveikatą nie-! šalies įstatymams tuo laiku,; vingus, perdaug gudrius, bet 
kais leisti. kuomet šaliai buvo reikalinga | podraug kvaišavotus 'pasenė-

Tas šauksmas bus be atbal- jų parama, negali laukti vi- liūs, duok jiems degtinės.' ' 
sio ir nerimavimams nebus ga- j suomenės užuojautos. Proį. Dr Paulsen, Berlyn. 
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Obuolių sviestas su citrinomis. 
Reikia supiaustyti keturias citrinas, 

apmerkti vandenyje ir laikyti per naktį. 
Ant rytojaus sudėti į puodą sykiu su aš
tuoniais svarais nuluptų ir supiaustytų 
obuolių. Virinti vieną valandą, pridėti 
tris svarus cukraus, ir virinti dar pusant
ros valandos, kol nepasidarys tirštas. Su
pilti į bonkas kol karštas ir virinti bon-
kas, panašiai kaip buvo daryta su obuo
lių sviestu, arba aplieti su karštu vašku. 

Grušių sviestas. 
G rusių sviestas yra daromas taip, 

'ka ip obuolių sviestas be giros. Grušios 
turi būti užtektinai prinokusios. Reikia 
jas nulupti ir supiaustyti ir įdėti į puodą 
pridėjus truputį vandens, ir tol virinti, 
kol nepasidarys minkštos. Paskui reikia 
įdėti cukraus vieną puoduką ant kieirvie-
nos kvortos ir virinti dar nuo pusantros 
iki dviejų valandų. Sviestas tada turi bū
ti jau užtektinai tirštas. Truputis citrinos 
skystimo, imbiro, cinamono, i r kitų kvė
piančių žolių turi būti gerai įmaišyta, kol 

ar karštas. Paskui supilti į karstas 
bonkas ir vėl virinti panašiai, kaip buvo 

* 

daroma su obuolių sviestu. 

Persikų (Peach) sviestas. 

Sudėti persikus į dratinį gurbą ir į-
merkti į verdantį vandenį kol jų lupenos 
nenusilups. Paskui įmerkti į šaltą van
denį, ir lupenos lengvai nusilups. Gerai 
prinokusieji ir neturintieji priaugusių 
prie minkštimų kaulukų .yra geriausi. Su
grusti vaisius ir virti be vandens. Ant 
kiekvienos vaisių dalies dėti pusė tiek cu
kraus, iSlengvo virinti, ir dažnai maišyti, 
kol nesutirštės. Galima kelius čielus per
sikus sykiu su sviestu išvirti. Karštą 
sviestą sudėti. į bonkas ir panašiai dary
ti, kaip su obuolių sviestu. 

Persikų (Peach) sviestas darytas iš 
džiovintų ir virintų persikų. 

Kada švieži persikai perbrang^s, per
sikų sviestą (galima padaryti iš džiovin
tų ir virintų persikų. Ant keturių svarų 
džiovintų persikų, dėti dvi kvorti virin
tų. Vandenyje išmirkyti džiovintus persi
kus per kelias valandas ir virinti, kol su
minkštėja. Pridėti virintus persikus ir 
perkošti viską per dratinį sietelį. Įmai
šyti pustrečio (2y2) svaro cukraus ir is-
lengvo virinti, dažnai maišant, per dvi 
vnlandi arba kol sutirštės. Sudėti į bon
kas, kol karštas ir panašiai daryti kaip su 
obuolių sviestu. 

Persikų (Peach) sviestas su 
citrinos skystimu. 

Nulupti, išimti kaulukus i r supiausty-

• 

ti 15 svarų persikų, sudėti į puodą' ir vi
rinti jų pačių sunkoje. Virinti 4f) miliutas 
ir pridėti 5 svarus cukraus. Virinti dar 

I 

15 minutų, pridėti skystimą vienos citrų 
nos, ir dar apie kokią minutą virinti. Vi
rinant dažnai reikia maišyti. Sudėti * j 
bonkas, kol karštas ir panašiai apsieiti 
kaip sn obuolių sviestu. 

Slyvų sviestas. 
Nulupti slyvas, įdėti jas į puodą su 

trupučiu vandens ir virinti kol suminkš
tės. Paskui atskirti lupenas ir kaulukus, 
iškošiant per .dratinį sietelį. Su toms, 
kurios turi didelius kaujukus, gal butų ge-
liau įmerkti į karštą vandenį, kol lupena 
sprogsta, paskui sudėti į šaltą vandenį Ir 
tada lupenos lengvai nusimauna, slyva 
persiskiria ir kaulukas išsiima. 

j 
Jeigu slyvos turi daug skystimo, tai 

reikia perleisti per koštuvą, ir paskui vi
rinti kol sutirštės. Ant kiekvienos dalies 
vaisių reikia dėti nuo pusės iki trijų ket
virtadaliu cukraus, dažnai maišant, .kol 
sviestas nepasidaro tirštas. Jeigu geis
tina turėti sviestą rūgštesnių, mažiau cu
kraus galima vartoti. Cinamonas, kve
pianti pipirai ir gvaizdikai turi būti pri
dėti, kada jau išverda. g 

Slyvų sviestas turi būti sudėtas į bon
kas ai* stiklus, ir panašiai daryti kaip su 
obuolių sviestu, arba užpilti karštu vašku.-

Garfield sviestas. 

vieną trečdalį persikų (peaches). Nulup
ti, išimti kaulukus ir supiaustyti visus. 
Virinti slyvas ir persikus sykiu, kol su
minkštėja ir pakol perkoši. Ant kiekvie
nos vaisiu dalies dėti tris ketvirtadalius 

" - i 
(2/4) cukraus , v i r in t i i £ lengvo, kol nesuti r-j 
stės. Kol karštas sviestas sudėti į bon-, 
kas ir panašiai daryti kaip su obuolių 
sviestu. 

Dedant vaisius į dėžes galima apsieiti 
be cukraus. 

Nereikią leisti vaisiams ant nieko nu
eiti, .vien (Vito, kad nėra užtektinai cuk
raus. Vaisius labai pasekmingai galima 
išvirti ir į linukas sudėti, ir pasaldinti 
tada, kada reikia juos valgyti, arba jei
gu geistina, galima naudoti syrupą vieto
je cukraus ir dabar. 

Nevartojant cukraus, reikia pripildy
ti bonkas su Vaisiais ir užpilti juos tyru, 
karštu vandeniu, paskui uždengus bon-
kas, įdėti jas į karštą vandenį ir jame 
palaikyti porą minusų. Vaisiai nesuges, 
nors ir nebus, taip skanus, kaip, kad su 
cukrum butų sutaisyti. 

Suv. Valstijų Žemdirbystės departa
mentas pataria sekti viršminėtą būdą. jei 
norima pasekmingai ir gerai vaisius už
laikyti. 

Nors vaisiai butų ir brangus ir cuk
raus mažai tegalima gauti, tečiau atsiei
na daug pigiau vaisius atvirinti ir šutai-, 

Keikia imti du trečdaliu slyvų ir syti namie, negu pirkti iš krautuvių. 

Šviesos ir oro reikalingumas virtuvėj. 
Tinkamai sutvarkyta ir įrengta virtu

vė reiškia lengvesnį ir skubesnį užduoties 
atlikimą šeimininkei ir jos pagelbinin-
kėnis, sulig pranešimo Suv. Valstijų Ag-
i ikulturos departamento. 

LTžtektinai šviesos ir šviežio oro, bū
tinai reikalinga virtuvėj, netik kaipo to
kiam* svarbiam kambariui, bet i r del pa
gerinimo budo ten dirbantiems. 

Nuolat bėgantis vanduo ir srutyne 
daug prigelbsti ir sumažina netik ką ne
mažai žingsnių šeimininkei, bet ir daug 
laiko. 

Valgomasis kambarjTs, priekambariai 
ar skladeliai, kur maistas laikomas, priva
lo būti ant to pat aukšto kaip i r virtu
vė, idant nuolat neprisieitų trepais bė
gioti. 

Sienos, lubos, pasieniai ir abelnai 
imant visas medis šiuose kambariuose 
privalo būti medžiagos, kuri lengvai valo
ma ir< ant kurios netaip žymu taškai ar 
plėmai. 

Nors ir brangiau atsieina tinkamai 
įrengti ir sutvarkyti virtuvę, bet tas vis- , 
kas atsimoka tuomi, kad daug laiko ir 
sveikatos tas viskas sutaupo šeimininkei 
ir jos pagelbininkėms. Ne vienos moters 
strėnų ir pečių nesmagumo šaltiniu yra 
X>rastai, ar net ir netinkamai įrangta vir
tuvė. 

( U ž b a i g a ). 
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SULAUKĖME, BET NESI
DŽIAUGIAME, 

Prohibieijų (gali but visokių. 
Prohibicija (angį. prohibition) 
reiškia uždraudimą. 

Suv. Valstijose uždrausta 
visokius svaiginančius gėri
mus gaminti, pardavoti. Tai
gi čia prohibicija paliečia 
svaigalus ir todėl tas žodis į-
gijo ypatingą nacionalę pras
mę. Jei sakoma " prohibici
ja , ' ' tai be jokią priedų su
prantame, kad yra svaiginan
čią gėrimą prohibicija. 

.Nemaža žmonią ilgus metus 
Suv. Vaisi jose daug darbavo
si už šiandie gyvuojančia pro
hibicija. Daugelis su dideliu 
Išsiilgimu laukė, kuomet ateis 
prohibicijos laikai ir žymiai 
daliai gyventojų nublaivins 
protus. Nes girtybė čia buvo 
taip praplitus, kad gyvenimas 
pasidarė tiesiog nepakenčia
mas. Svaigalai griaužė ir žu
dė visus žmonių luomus. Al
koholy čia mirko ir kapitalis
tai. 

Sulaukta prohibicijos. Buvo 
manoma, kad tas duos žmo
nėms laimą. Bet nedavė pro
hibicija to, ko buvo laukta. 
Pasirodė, kad neužtenka kon
gresui padaryti ir paskelbti 
prohibicijos įstatymą. Keikia, 
kad tam įstatymui visuomenė 
pritartu. Reikia, kad įstaty-
tną vykinti butu atatinkamą 
priemonių. 

Pasirodė, kad prohibicijai 
priešinasi organizuotas darbas 
ir plačioji visuomenė. Prieši
nasi dėlto, kad -tas įstatymas 
be atodairą vykinamas. 

Prohibicijai vykinti reika-
Viiiigos didelės išlaidos. Keikia 

samdyti daugybę žmonių. Kei
kia visur pastatyti tikrus legi
onus t. v. prohibicijinfti agen
tą. Keikia, kad tie agentai 
butą ne tik blaivininkai, bet ir 
dori. 

Kongresas atsisako skirti 
tam tikslui didesnės pinigą su
mos. Už paskirtą mažą su
mą nusamdyta mažai agen.tą. 

Visoj šaly tad vietoje viešo
jo alkoholio dirbimo priviso 
visur slaptų alkoholio varyk
lą. Šiandie kiekviena abejo-
tinos doros šeimyna gaminasi 
namie svaigalus. Girtų žmo
nią vis dažniau visur pasitai
ko. Seniau iš jų dauguma lai
psniškai nuodijosi alkoholiu. 
Šiandie daugelis prigeria na
minio alkoholio ir antkart ke
liauja į kapus. > 

Žmogžudystės ne tik nesu
mažėjo, bet dar labiau plinta. 
Nes žmonės nuo naminių svai
galu virsta baisiais pamišė
liais. 

Nelaimingos mylinčią daž
nai išsigerti vvru žmonos kei-
kia prohibicija. Seniau ją vy
rai galėjo savo protus svai
ginti už dolerį, kitą. Šiandie 
vienam kartui reikia keliolikos 
doleriu. Nes slaptose smuklė
se nuo girtuoklių plėšiamas 
paskutinis kailis. 

Taip yra visuose miestuose. 
Visur tie nuodai šinkuojanii. 
Žymi dalis darbininką su vie
na valanda praranda savo už
darbius. J Ų šeimynos kenčia 
vargus. 

Tie faktai rodo, kad ir Jvil-
niausia blaivybės idėja negali 
visuomenėje prigytL jeigu ji 
nėra prie to auklėjama. Taigi 
per auklėjimą eikime prie 
blaivinimo ir dorinimo savo 
tautos. 

IŠ ŠV. ANTANO PARAP. 
8US-M0. 

gražių pasekmių, nes teko gir
dėti, kad šv. Rožančiaus Mote
rų draugija jau rengiasi prie 

WEST SIDE. Liepos 23 jo. Ta draugija čionai uoUai 
d., Lietuvių B-vės svet. įvyko darbuojasi ir nuveikia daug 
Sv. Antano parapijos nepap
rastas susirinkimas. 

Gerb. klebonas kun. Ig. Bo-
reišis paaiškino susirinkimo 
tikslą savo dailiais žodžiai iš
dėstė visą dabartinį parapijos 
stovį, ir apie seną pageidavi
mą įsigyti savą bažnyčią. Ma-
tytis, kad visų ūpas buvo pa
kilus. Po ilgo svarstymo vien
balsiai' nutarė statyti i į me
tą, sulyg savo išgales, kad ne
reikėtų vargti ir kartu turėti 
visus patogumus. Bažnyčia 
bus pirmame aukšte, mokykla 
antrame. Darbas bus pradė
tas trumpame laike. 

Taipogi svarstė ir -pienus, 
ar senus panaudoti? Bet, kad 
turės būti nemažai permainų, 
tai komis, pasižadėjo kuogrei-
čiausia viską sutvarkyti. Skai
tė vardus visų aukojusių ]>as-

didelių darbų parapijos nau
dai. 

DaUjg svarstė kitų dalykų. 
Susirinkimas buvo skaitlinga* 
įr rimtas. Tas buvo už tai, 
kad Čionai vienybė viešpatau
ja. . 

Trumpoj ateity pasirodys 
mūsų darbo gausus vaisiai. Si 
parapija yra Detroito liatuvį*ų 
širdy, kame yra ir lietuvių 
svetainė pastatyta, Prįeš ją 
s.tosis ir bažnyčia. Tai yra 
vieta viena įr gražiausių ir 
patogiausių. 

niką ant liepos 30 d., prisidė
ti prie programos virvės trau-
Irime su Vyčių Tfkta kp., per
sitikrinimui. Minėto pikniko 
pelnas yra skiriamas šv. Anta
no parapijos naudai* Laiš
ką priėmė ir vienbalsiai nuta
rė važiuoti ir stoti į minėtą 
programos dalį, arba koSSą ki
tą dalį. 

Su džiaugsmu pranešu, kad 
Siame susirinkime prisirašė 
keturi nauji nariai ir du per
sikėlė: Ignas Aukštuolis, iŠ 
West Pullman, savo pirmu at
silankymu pareiškė labai daug 
gražių minčių ir naudingu pa
tarimų. Pasižadėjo darbuotis 
čia skaitlingoje kuopoje. Vi
si nariai džiaugiasi susilaukę 
-taip gabaus nario, > ypač teat-

PASAULIO LYGOS 
SEIMAS. 

buvo girdėti, kad buvo nema
žai stambių aukotdjų." Surin
kta net viršum keturių tūks
tančiu ($4,000) dolerių. 

Šioje parapijoje yra gra-
žiausis susiklausymas ir vie
nybė. J i talpa t yra viena is 
turtingiausįu. , 'Čionai klebo-
nauja gerb. kun. Ig. Boreišis. 
Tai yra turtas ir didžiausia 
garbė mums westsaidiečiams. 

\VKST SIDEr — liepos 7 
d., Lietuvių B-vės svet., įvyko 
Liet. Vyčių 102 kp. susirinki
mas, į kurį atsilankė visi na
riai su gražiais pasirįžimais. 
Pirmiausia buvo išduotas ra
portas iš įvykusio pikniko 
svaidininkų naudai. Pasiro-

teliai į svetainę ir nekantriai. viena kambarį Chi^gof 
laukė atvykstant troko. Apie faNaujienomis." Kad biznį pa-
l valandą atvažiavo du trD-1 laikius pardavinėja: rožan 
ku, kurie akiesrairksny prisi- čius, škaplierius, malclakny 

ges. Atsiranda mulkių,'< ka pildė ir dar keletas pasažie-
rinių automobilių ir bedainuo-
darni nei nepajuto kaip atsi
dūrė į pageidaujamą vietą. 
Tuo jaus visi griebėsi prie žai
dimų. Seimininkės ištiesė 
stalus ant gražios pievos, po 
djdeiiu ąžuolo medžiu. Pir
mininkas L. Vinalis pakvietė 
visus prie ištiesto stalo užkan-
džiams.. Pavalgius pirm. L. 
Vinalis pristatė kalbėti vieti
nės kuopos darbuotoją klie
riką E. Stįgmoną, kurs savo 
jautria kalba nupiešė visus 
mūsų organizacijos reikalus ir 
ko mums reikia siekti. Savo 

ro srity, ko cjomu labiausia . . . . 
* m , . ,. . . 'ilgoje kalboje suteikė jaunuo-

truko. Tad u Imkime p. Aukštuoliui ilgiausių metų 
darbuotis niusų tarpe. Tai-
pat prie kuopos prisirašė vie
nas is įžymiausių lietuvių at~ 
letfų Amerikoje, kuris Detroite 
yra plačiai' žinomas tarp sve-1 

menei daug stiprybės ir gia-
žių pamokinimų. Paskiau 
kalbėjo gerb. dvas. vadas kur. 
J s. BoreUk. Savo gražiais 
žodžiais ragino visUs Hnkamai 
kaisti tyrame ore ir taip nu-

dalykėlių. Tai-

(. 

is bolševikėUų perka kata^kiš-
kas "b ros tvas . " Zmone*. 
žmonės, turėkite ^akis ir pro 
tą, o pamatyste. "> 

Vietos šlamštįninkai — ^ e i 
likučiai turi geresnes ak* u? 
apuoko. Lenda su visoyįguV 
pagarsinimais prie kataUkiš 
k)ų parapijų, kad jiems įianį 
padarytų. fcirdėjau, kad ar
timoj ateity bus nušluoti »ue 
bažnyčių su visais šlamštais. 
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timtaučių didžiausiuose teat- P e fr' "[• 
pogi dar Kalbėjo seimininkas 

kutinėję kolektoje. Malonu de, kad piknikai mažai pelno ^ Janusas 

ruose ir yra atsižymėjęs kū
no mankštinime. Juo yra Vin-

Tarpta utinės priešalkoholi-
nės Lygos pirmas seimas j -
vyks lapkričio 24—29 d. d., 
Massey Hali, Toronto, Ont. 
Tikimasi delegatų atvyks ma
žiausia nuo i()0 tautų. 

Informacijos apie seimą ga
lima gauti adresuojant Dr. E-
H. Cherinton, General SeVre-
tary, \Vesternvill, 111. 

Paskui paaiškėjo, jog šv. 
Antano draugija rengia mil
žinišką piknike su didžiausia 
programa, kurioje dalyvaus 
visos Detroito katalikiškos 
draugijos ir organizacijos. To 

tedavė. Po to, buvo išduotas 
raportas iš rengiamo išvažia
vimo, kuris įvyko liepos 9 d. 
Komisija pranešė, kad jau vis
kas prirengta, tik {rūksta šei
mininkių. Išrinkta? š ios : , J , 
Kairiutė, Jy Melčįnsjciutė, N, 
Slovinskiute ' ir ' .kįtos, vardų 
nesttžttLoJAu. ij 

Seimo renginio komisija iš-
davė raportą. Paaiškėjo, jog 
viskas sekasi gerai i? juhilė-
jinis seimas jau prirengtas. 
Svaidininkams vieta surasta 
Bell Isle. Vieta yra viena 
iš gražiausių, tik dar nesą su
žinota ar Clevelando 25 kp. 
ratelis, kuris arčiausia Detro-

J . Bartkus, dėkodamas uz at
silankymą ir kvietė visus į ra* 
\ą prie žaivlnnc. Imvo Įvai
rių žaismių. Viskas pasise
kė kuopuikiausiai. 

Apie 8 valandą vakare suse 
do visi į trokus ir linksmai, 
dainuodami traukė namų link. 
Čia turiu priminti, kad dau-
giaušia pasidarbavo šeiminin-

pikniko visas i>elna* skiria- ito randasi atvyjte žaisti. 102 
mas šv. Antano parapijos nau- kp . »vaidimnkai išgirdę pra-

ALK0H0LI0 UG0NIAI 
MAŽĖJA. 

dai. Iš to parapijonai did
žiai nudžiugo. Draugijos ir 
visi dirba išvieno, vienas už 
visus. Tas piknikas bus lie-
pos 30 d., K. Abyšalos darže. 
Taipogi nutarė, jmsibaigus pi
knikams surengti šokius arba 
kokį vakarą. Paėmį Bendro
vės svetainę ant lapkričio 18 
d. Paaiškėjo, kad pereitas 
parapijos piknikas davė gra-

I r tie ne visi pasirodė sąžinių- čiai patuštėjo vienu dešimda-
©i- liu ligonių. 

Ohio Valstijos Sveikatos. 
Departamentas oficialiai pra
neša, kad alkoholio aukos ma- ! žaus pelno, virš 300 dolerių, 
žėja, ypač bepročių ligonbu (Taipogi daržas dar yra paim

tas ant pabaigos ruppiučio 
mėnesio. Tada irgi tikimasi 

• f " " » W • 

džiugo, kad gal turės progos 
laike jubilėjinio seimo .žaisti 
su savo vienminčiais, vyčiais, 
ir jie pageidauja visuomet žai
sti su savaisiais. 

Bet jeigu artimųjų kolonijų 
vyčiai nesutiks atvykti, tada, 
žinoma reikės duoti progą per
sitikrinti su Betroito žvmiu 
" teamu," Knįghts c>f Colum-
bus. Bet visa pirmenybė yra 
duodama lietuviams, kas tik 
atvyks. Po to buvo perskai
tytas laiškas nuo šv. Antano 
draugijos, su užkvietimu į pik-

su savo du
krele Alena. ,Ta4gi y ia di
delė garbė susilaukti tokių na
rių vyčių organizacijoj. Ši 
kuoj^a praeitais metais buvo 
labai spaudžiama ir vargina
ma iš įvairių" pusių. Aplink 
siaatė visokios audros, bet ei-
dama teisingu keliij. gerėjo vi
sas smikenyboe. Mugu dide-jkai J . Bartkus, if F. Kačiu-
liai brangus ir visų labai my- lis. Bet didžiausia padėka 
limas dvasios vadas gerb. &un. priklauso mūsų" vytėms (mer-
Ig. Boreišis yra visa siela vy- j gaitėms. Jos daugiausia dar-
eiams atsidavęs. J is lanko buojasi šios kuopos visuose iš-
kiekvieną kuopos susirinkimą 
ar ehoro piaktikę ir jo kiek
vienas atsilankymas, gražus 
žodžiai trankia visų širdis 
prie veikimo ir vienybės. 

Vargiai fcasi kur kitą tokią 
kolonija kaip ši. Čionai visi 
vyčiai darbuojasi išvien, ui. 
laiko šv. Antano parapijos 
ohorą, prie kurio priklauso vi
si vyčiai. J am vadovauja į-
žymi vargonininkė p-lė T. 
Laueaitė. J i yra visų myli
ma, gabi darbuotoja vyčių 
taupė." 

Šiais metais kuopa labai žy
miai paaugo ir aš' t ikiu, kad 
pataps viena iš didžiausių. 

l&vaki&vivMs. 

Kuomet žydelis apga 
lietuvį kokiu nebūtu dalyku, 
tuokart su bėda kreipiasi pąs 
lietuvį, kad išgelbėtų iš bį-
dos. Ar gi negeriaus butij 
pirma eiti pas ^erą lietuvį ir 
su juomi atlikti teisingai r ei \ 
kalus, o tada nerai&ės skųstis 
ir dejuoti, 

Lazda-. 
. . . . « ; 
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, Čionai sandarokų yra ąpifi 
pusantro. Kelios savaitės at
gal čia turėjo šarvo pataikūnių 
seimą. Skylėn sulindo. Da
bar ir vaikščioja nosis nuieu 

Tėvynės ašara. 
• 

Dr. 
tru s 

V? 

I 

DR, 

saer 

LAIŠKAS RE0AKOIA1. 

važiavimuose, baliugse ir įvai
riuose užmanvmuose;. J. KaUi 
riutė, O. Šliumpaitė, M. An-
drilenaiU', O. Padolskiutė, M. 
Loskiutė ir kitos. -Tu didelis 
pasišventimas yra ncapkai-
miojamas jaunimo tai po. 

' Balandis. 

MAIšINYS 

Liepos 9 d„ susirinko vįsi 
Vyčių kuopos nariai ir jų prie-

-

Deti-oitiečiai lietuviai kata
likai draugiškai sugyvena. 
Todėl gi apsirinko sau geriau
si dienraštį, "Draugą," kai-
po gerą vadą prie draugišku
mo. Skaito ir džiaugiasi 
"Draugu ," o žemesnės rųšies 
gaivalai iš pavydo dantis ka
lena* 

— * — * — * — 

Lietuvių svetainėje užteršė 

Gerb. " D r a u g o " Redakcijai 

Šiuo pareiškiame, kad mė's 
išvažiuojame į Lietuvą ir mel
džiame brangų laikr. "Drau
gą" nebesiuntinėti 9501 Gar-1, 
doni Ave., Detroit, Mich., betV 
nuo liepos 27 d., -š. m. atsių
sti jį mums į Lietuvą sekani 
čiu antrašu: Ukė StungaičįųJ 
Paštą Laukuva, Tauragės Ar t 
skričio. Prisiunčiame tamsi 
toms prienumeratą už laikraš-
tį " D r a u g ą $24.00. Tas į u a 
dar ant trijų metų. Kiekviel 
nas tikintis lietuvis išvažiuo
damas į Lietuvą taipat tuaaėtų 
užsisakyti tą begalo braągų 
ir prakilnų laikraštį "Drau
gą," kuris neša žmonijai *š«są 
ir šviesą. Keį vienas skaityda
mas tokį laikraštį, kokiu > 
dienraštis " D r a u g a s , " neapsi
riks, bet bus laimingas. 

Karštai mylintis laikifcstį 
*' Draugą 

Pranas Druktepfįs, 
fotograJas, 

Detroit, Mkh. 

1 
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Dr. 
f m. 

Kpeciaj 
Valkų 

Ofisi 
1 1 Vai.: 1 

Spiet. 1 
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m 
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SVAIGIOJO GĖRIMU MAŽMENOMIS 
PARDAVINĖJIMO ĮSTATYMAS, 

(Tęsinys) 

^14. Valsčiaus ir miestų taryboms 
duodama teisė, visuomenės tvarkos atžvil
giu, drausti atidaryti bent kurios rųšies 
įstaigas svaigiesiems gėrimams mažmeno-
mis pardavinėti ir kitose, bet paragr. 12 
pažymėtų, vietose. 

§15. Valsčių ir miestą taryboms duo
dama teisės savo valsč. ar mieste visiškai 
uždrausti atįdaryti ir laikyti visų rųšių 
svaigiųjų gėrimų mažmenomis pardayinė-
jimo įstaigas, bet reikalinga, kad toksai 
uždraudimas butų patvirtintas visų turin
čių teisės dalyvauti savivaldybių rinki
muose to valsčiaus ar miesto gyventoju 
balsavimu, klausimą sprendžiant papras
tąja balsų dauguma. 

Leisti steigti svaigiųjų gėrimų įstai
gas tame valsčiuje ar mieste, kur einant 
šiuo paragrafu, j&a steigti ir laikyti bus 
uždrausta, galima ta pat tvarka, kuri 
šiame paragrafe nustatyta, bet spreno> 
mo teisėtumui reikalinga, kad u i šių įstaį-
gų steigti ir laikyti leidimą balsuotų du 

trečdaliai vįsų teise turinčių gyventojų 
dauguma (dalis). ' S 

Šiuos sprendimus vykdo Vidaus Kei-
kalų ministerijos vietos organai. 

^li). »Svalgiesiems gėrimams mažme
nomis pardavinėti įstaigų laikytojai ir 
tarnautojai negali būti: 

a) asmens, kurie yra teismo nuteisti 
už nusikaltimus, kuriuos seka teisių atė
mimas, lygiai taipat ir asmens, kuriems 
yra iškelta byla už šios rųšies nusikalti-
mus 

b) asmens, kurie yra teisino nuteisti 
už nusikaltimus*, kurie žmogaus garbę plė
šia (vagystę, prigavimą, svetimo turto 
pasisavinimą, vogtų-daiktų slėpimą, arba 
pardavinėjimą, kyšių ėmimą, lupikavimą, 
paleistuvyste), už slaptą degtinės varym-ą 
ir pardavinėjime, už nusikaltimus akčyžės 
mukesnių įstatymams, jei jiems, bausmę 
atlikus 3 metai dar nepraėjo, lygiai taipat 
ir asmens, kuriems yra iškelta byla už 
šios rųšies nusikaltimus; 

c) asmens, kurie būdami įstaigių svai
giesiems gėrimams pardavinėti laikytojai 
ar tarnautojai, nusibengę taisyklėms, 
svaigiesiems gėrimams mažmenoinis pai% 

rs jį T . 4 

da\inėti nustatytoms, kad įstaigos buvo 

uždarytos, arba, kad jie patys liko teis
mo nuteisti už šių taisyklių sulaužymą, 
jei nuo įstaigos uždarymo dienos, ar jiems 
bausmę atlikus, 3 metai nepraėjo. 

PASTABA. Svaigiesiems gėrimams 
mažmenomis pardavinėti įstaigų laikyto
jai ir tarnautojai negali būti ir Siame 
paragrafe pažymėtų asmenų nesavaran
kiškai gyvenantieji šeimos nariai. 

§17. Svaigiųjų gėrimų nmžmenomfs 
pardavinėjimo įstaįgų lankytojais būti, 
arba bent kuriuo šiose įstaigose darbu už
siimti draudžiama kariams ir asmenims, 
.jaunesniems kaip'21 metų amžiaus. 

Už nusižengimus prieš š] paragrafą 
nisalvo įstaigos savininkas. 

§18- IstaigŲ. svaigiesiems gėrimams 
nw»meiu*uis padavinėt i laikytojai nedali 
būti valstybės ir savivaldybių tarnautojai 
ir jų nesavarankiškai gyveną šeimynos 
nariai, bet tik savo tarnybos vietoje, ar
ba toje, vietoje, kurią apima jų valdžia. 

419.. Įstaigos svaigiesiems gėrimams 
maiuienomis pardavinėti, išskiriant gele-
žinkėlįįų stočių bufetus, laikyti atidarytos 
draudžiama šiuo metu: 

Ė 

a ) ' apskrities teisėmis miestuose kas
dien ankščiąti kaip 9 vai. ryto ir vėliau 

kaip 10 vai. vakaro, o kitose vietose kas
dien anksčiau* kaip 8 vai. ryto ir vėliau 
kaip 8 vai. vakaro. * 

. b) Didžiųjų švenčių dienomis, būtent, 
Kalėdų pirmą .dieną, Velykų pirmą die
ną* Sekminių pirmą dieną, Naujų Metų 
dįeųą, Visų Šventųjų dieną ir Vėlinių die
ną — visą dieną; 

c) sekmadieniais ir kitais šventadia-
'niais, Velykų (Didžiojo) Ketvirtadienio, 
Velykų Penktadienio ir Velykų Šeštadie
nio dienomis, 2 dieną Kalėdų, 2 dieną 
Velykų, 2 dieną Sekminių apskrities tei 
šėmis miestuose _ - bgį X vai. dieną, o ki
tose vielose lįgi 1 vai. ir po 4 vai. vakaro; 

d) valstybių švenčių dienomis — visą 
dieną, 

e) šeštadieniais — po 4 vai. vakaro; 
f) šeinio arba savivaldybių ir kitokių 

organų rinkimų dienomis — visą dieną; 
g) naujokų šaukimo ar mobilizacijos 

dienomis — visą dieną; 
h) jomarkų (mugių) dienomis vak-

čiaus teisėmis miestuose ir valsčiuose —•-
po 4 yal. vakaro; 

i 

i) tikybinių procesijų metu. 
PA&(TAJLA. Pirmos rųjšiės jrestora-

nuose nurodytos šio. paragrafo ! punkte 

-"a** vakarinią prekiavimo laikas gali bū
ti pailgintas Vidaus fieikalų minisreri<. 
susitarus su Finansų, Prekybos ir P r ą m o - | 
nes nnnisteriu, 

^20. Valsčių ir miestų tarybos duoda
mą teisės, visuomenės tvarkos at^viliri 
atskjrais atsitikimais drausti svaįgįBOr* 
gėrimus mažmenomis pardavinėti ir tou. 
be parągr.19 pažymėtojo, metų, a r \& vi 
są dieną, ar tik tam tikromis dienos va 
landomis.. 

§21. Svaigiesiems gėriiaams mitine 
nomis parįavinėti - įstaigoje draudžįama 
parduoti svaigiųjų gėrimų ar leisti juo. 
gert i : asmenims, kurie matomai girti yL 

ra, ar mažamečiams, nesuėjusiems Ibme 
tų amžiaus, asmenims v a l s t y b i n ė j e 7 * ! ^ 
moję ir visą mokslo auklėtiniams bei mo-
kiniams. 

§22. Svaigiuosius gėrimus pardavįnė 
vrdraudžiama, įmokant įkaitui daiktus ai 
ba laukiamą derlių, arba apskritai skolin 
tinai, mainais už jąvųs arba. kitus ūkio 
gaminius. 

Mokėt i .p in i^ 'v ie to j s v a i g i a i ^ ^ n . 
mais iš įžadų arba už padirbtą darbą taip 
pat dirbam. \ 

JBus daugįau) . \ 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Avcnue 
Telef. Lafayette 4144 

amiMiiiiiaiE 
^ ^ 

Vaandos: 9-11 rytais, 1-2 po-k 
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-^ 
niais tiktai po pietų 2 iki 5 val.^ 

Tel. Caiial 257. Vak. Caunl 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 South Hals ted Street 

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

J J 
rWR 

m 

• • 

SPRINGFIELD, ILL. 

i TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DKNTISTAS 

•712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 4 7-tos Gatvės, 

Valanaoa: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
rėdomi* nuo 4 iki 2 vakare 

Išvažiavimas. — Liepos 9 d., 
l l a r t s darže, L. Vyčių 48 kp. 
surengė šeimyninį išvažiavimą. 
l\> skanių pietų, kuriuos su
taisė mūsų jaunos šeiminin
kės, jaunimas linksmai i a k t y 
dainavo ir šoko. Kadangi te-
nais randasi tyro vandens li
pė, tai sporto mėgėjai mau
dymuos ' rodė savo gabumus. 
Vakarop mergaičių '*base-
b a l l " ratelis su tokiu pat vy
rų rateliu ėjo " a n t betų".. Pa-

[Rtm. TeL Cicero MM 
Ofiso TeL Cicero 40, 

OR. J. SHINGLMAN 
1825 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir 12 Htr. 
į ant rirSaus Taistyničlos. § 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr.A.A.R0TH 
RI'SAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų Ir visu chronišku ligų. 

Ofisas: S354 S. Haistetl St. , 
Vai.: 10—11 ryto: 2—3 po 
piet, 7—Svak. Ned. 10 12 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

Federacija. — 10 d, Kat . Fe* 
Aeracijos 37-tas skyr ius / la ikė 

savo pusmetinį - susirinkimą. Vyras į vyrą atrodė, 'bei ir po 
N u t a r ė ^ l ) Smarkia i pastūmė-^ ilgos* kovos savo priešus su- j 
ti Aukso-sidabro P . vajų; 2 ) T malė į miltus.,. Šis žaidimai 
kreiptis prie vietinių draugi -" ta i buvo kova už garbę šio 
jų, kad pastarosios materialiai j miesto svaidininkų ratelių, 
prisidėtų prie pastatymo Har- ta ip vadinama " C i t y Chani-
ris paininklo AVashington, D / p i o n s h i p " . Lietuviams šiuo 
C. Valdyba sekančiam pus ine- 'kar tu teko laimėti 1—/). Itfusų 
čiui pal ikta ta pat i . 

-:- — 4 — -:-
Vyčių darbuotė. — Liepos 

11 d., buvo L. Vyčių 48 kp. 
pusmetinis susirinkimas.. Val
dyba išr inkta t a pati. Išklau-

's\aidininkų ratelis, tai garbė 
Springfieklo lietuvių kolonijai. 
Mes galim pasidžiaugti, kad 
turime du suaugusių "ba&e-
b a l l " ratelius ir vieną jauna-
mečių. 

sekinė ie mennnos (kiti sako, s ' u s F e t L Atstovo ^raportą nu- Gyvai veikia vadovystėj 
kad vaikinai pasidavė....) " k o 
vą"1 laimėjo. 

ta r ta paaukoti penkis dolerius kun. L Keršio ir B. Jokubau 
pastatymui "Harriš 'o pamink- j skaitės " t e n n i s " rateli*. Ru-
lo. 'denio laikotarpiu žada baigti 

Pilnų narių kuopoje randas i 1 organizuoti " b a s k e t b a U " ir 
115, kandidatų 19, ir jauna- 1 "footiball" ratelius. 
mečiu. 67. Taigi iš viso mūsų 
kolonijoj po Vyčių vėliava 
gražaus jaunimo sutraukta 
201. Išr inkta komisija kuri 
rūpinsis sutvarkyt i programą 
busiančiam naujų narių priė
mimo vakarui . 

Mūsų jaunimo ūpas pakibus, 
nes mūsų t a rp t viešpatauja 
vienybė, yra suorganizuoti 
i t fbasebftll" ir " t e n n i s " rate-

Mažiuk as. 

I M I G R A C I J O S APYSKAITA. 

Įleisti nuo 
Liepos 1-5, 

Šalis. 1922. Įleidžiami. 

Albanija 
Armėnija 

(Rusiška) 
tsms chorus ir dra- i *»us«*ija 

Liepot 

II DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

46S1 So. Ashland A#e. 
Tel, Yards 984 
Tel. Yards 09*4 

OFISO VAI*: 
8—10 T. ryto, 1—3 ir T—9 v. • . 
Nedėi iomis: nuo 10 v ryto iki 
1 vai po pletu, 

ADOLFAS E. STASULANIS 

išlaikė Illinois Board oi 

liai, skaitlingus eiioi 
mos skvrius. i " e ^ ! J a 

10 <!., J a k a b a u , k u j B u ' S a r i J a 

u- 4 i Czecho-» 
d a n e , pagerbimui unusir 8,yai-
dininkų vytės surengė simpa
tingą vakarėlį. 

Jauni ta . I ***** 
Kinlandija 
Fiuma v 

49 
27 

76 
94 

' Slovakija 
f>anzigas 

Liepos 23 d. Susivienijimo 
i a w Kxamim>rs kvotimus i r ! , fc R A ; m k p . , L įn t .o h ) Į^rancija. 
yr, priimtas prie Illinois Dar . . ( , - ., ^ s a v o i š v a ž i a v i m , Vokietija 

• . • 

DR. S. NAIKELIS 4 
L I E T U V I S 

U l D Y T O J A S Ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2.*>41 

8252 South Halsted S t r e e t . . 
Ant viršaus Univer. State Bank ^ 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo g 
2—4 P o pietų; nuo 7—9 vak. X 

Nedėi iomis nuo 10—2 $ 
x Oofisas ir gyvenimo vieta: % 

DR. CHARLES SEGAL 
A y erkele savo ofisą po numeri i 
^ 4 1 3 0 SO. ASHTiAND A V E N U E 

Dabar, gavęs laisnį, galės 
prakt ikuoti . 

P-as Stasulanis yra sunūs 
Juozo J, Stasulanio, kuris 1912 
m. at idarė pirma lietuviu mu
zikos krautuvę Cliicagoj, žino
mą vardu Eagle Musie Gani-
pany, 3236 So. Halsted St.. 
P-as Stasulanis yru 23 melu 
anižiuus, ir gyvena su tėvais. 

>Jis baigė De Paul Univer
siteto Teisių Skyrių, guvo 
Bachelor of Ln\\s (LLB) 
Inipsnį 1922 m. Pradinj moks
le guvo 8v. Dovido ]mrupiji- • 
nėj mokykloj.. 1916 m huig**1 

i De La Sulle Insti tute. 
P-us Stusulunis vra narvs 

I . v 

j Kniglit of Coiumbus, Calumet 
iCouneil, Benevolent ir Protee 

Cirdėjau, kad 
'gerai misisejvė. 

visapusiškai 

Mažiukas. 

9 
127 

'l 

't 

i 

32 

72 
331 
513 

PRAKALBOS. - STREIKAS. 

Baltimore, Md. — Lieį^os 17 
buvo surengtos L. L. Paskolos 
Stoties pmkalbos. Kalbėjo vi
sų mylimas gerb. kun. P . Ke-
nu'všis iš VVashingtono. Gerb. 
kalbt'tojas apie darbininkų rei
kalus daugiausia kalbėjo.Daug Portugali ja 44J 
gražių vaizdų parodė iš Lietu
vos praeities. Tik gaila, kad 
žmonių nedaug tesusirinko, 

s115 -

3,920 

(i raikija 
Vengrija 
Islandija 
Italija 
Luxemburgas 3 
Holandija 
Norvegija 
Lenkija 
Kvtinė 

(uilicija 
Pinsk 'o 

apygarda 

55 
46 

142 
12 

28S 
830 

7,451 
i,c%3 

302 
14,357 

301 
SyilO 
3,92t 

71 
5,729 

67,607 
3,294 
5,638 

75 
42,057 
1. n 

12,202 
21,076 
5,786 

4,284 

2,465 

S P E C I J A L I S T A S 
Dilovu, M o t ė m te Vyr« Ugų 

;po pietų; nuo 7—»:M 
'NedėUomis: 1» iki 1. 

vakare. 

Telefoną* Drexel 9S80] 
\*G6^&$$Gš&&fs&:'2§§$š®§$®zit. 

tive Order of Elks, Chieagos 
kvriaus No. 4. J i s vra gerai 

D r . M . StupDicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėi iomis 
ofisas uždarytas. 

žinomus Chieagos lietuviums 
ir daugumai kurie -alsilanky
davo Eagle krautuvėm 

Kol kas p, Stasulanis pasi
liks prio* Eagle Musie Com-
pany kaip ir lig šiol. , 

su Azorų ir 
Madeiros Sa
loms) 

Atvėsus orui, mokėsime p a s į t Ivimianija 11» 
naudoti, nes ,gerb„ kalBetojas 
kaimynystėje' gyvendamas, ap-

Bes^arabijos 16 
apygarda . 

lunkvs mus v dsados. kada t i k ' I ž u s i J a ( E u " 3 7 7 

ropiška ir xVzia-
tižka) 

7,419 
2,792 

^1,613 

mes busime pasirengę. 
Aukso-sidabro sunešta apie 

100 maišų ir virš 200 dol. pį-4&«tonija 
j Latvija 
Lietuva 
Ispanija 102 
(su Kanariš-

I DR. A. L, YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 

gį Valandos: l d ryto iki 8 vakare. 
į Gyvenimas:— 2811 W. 63-rji S t 

' 
Tel. Prospect 3466 

K ¥ r r t f 5 3 1 W o W 8 ^ o - r a * * * r 2 > ^ ' « 
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I S. D. LACHAWICZ I 
I.IETByiS GRABORIUS 

S Patarnauja laidotuvės* kuopi- rs 
Sgiausia. Reikale meldžiu ataisau-s 
rkti, o mano darbą baalta aijra-r: . 
| i « 4 n t w . tsrd r t Ghiaago. J ^ ^ n ^ u t l l karpomos, 
S Telefonas Ganai 1271—2199 S<[ 
IIIlUilIlIltlIlIlIllIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIH 

lugais. 
Antradienyje, 18 liepos išsi 

vertė iš visų palėpių strei 
kuoti siuvėjai. Čia randasi a 
pie 70 suvirs l ie tuviškų šapų koim &*l<>ms) 

Į ir visi išėjo sti*aikan. Mat už-
mokestįs buvo, karpomoSu 

Laimėsime nelaimėsime,, tai 
nors susi tvarkys 1 kad dau-

2 
3 

71 

1,348 
1,540 
2,310 

912 
y 

Druslfutis. 

' PRANEŠIMAS. 
Oftsaa Dr. G. M. Glaser pe* 

r e ina į rankas Dr. Chas. Segal. 
žento ir partnerio. Visi seniejs 
paž]stami ir draugai aplaik>d 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

3149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; N u o 10 ryto 

iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
j 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 ofisą po num. 
3241 — 43 So. Halsted Street 

Naujame Jueiaus Rcst . 2 lubų. 
Pri ima Ligonius uuo 9-12 A. M. 

6-8 P . M. 
Tel. Uoulevard 7179 
Rezidencijas Tel. Fairfa.v 5374 

IŠ SPORTO SRITES. 

ZJ 

Skausmus ir gėlimus nutildo 

L IETUVIAI SVAIDININKAI 
LAIMĖJO ' 'C ITY CHAM-

P I O N S H I P " . 

Springfield, 111. — Liepos 
22 d. 111. Watelies darže, L. 
Yyčių 48-tos kp. svaidininkų 
'ratel is , v a d o v y s t ė j centro 

P Z L I N P Y P I T I I VU p'nu*,j" Milerio' turėi° dįcleli 
VaiibaieDklis užreg. S. V. Pat. 0129. 

DRAUGAS REIKALB 

Švedija 47 
Šveicarija 108 
Suvienyta 904 
Karalystė 
Jugoslavija 24o* 
Kitos Ėuro- ^ 2 
pos šalys (su » 
Andorra, Gib-
i a l t am, Liėch-
tenstein, Malta, 
Monoco ir San 
^ lar ino) - * 
Palestina 10 
Syrija - 56 
Turki ja (Eu- 95 
piška i r A&ia-
tiška su Simr-
nos Apygarda v 
ir Turkiška-
iVrmenižka apy
garda) 

20,042 
3,752 

77,342 

UŽSISAKYKITE 
" U E T U V 0 S O K I " 1822 Mulams. 

XLIETUVOS Ū K I S " yra vienintelis ūkio i r f i u n -
sų mėnesinis laikraštis, kurianie plačiausiai gvildeim-

v mi i r nrmvle&ami musni šaiies ūkio ekonominės bei 
medžiaginės padėtis^ir fiuansę sutvarkymo reikalai, 
kuodaugiausiai teikiama visokių žinių, tame skaičiuje 
ir statistikos, apie mūsų žemės ūkio, prekybos, pramo
nės, transporto, kredito i r finansų padėtį bei tolimes
nį jų vystimasį ir tobulinimasį, visa tai , kas reikalin
ga kiekvienam susipratusiam piliečiui žinoti apie sa
vo šalies ekonominę i r medžiaginę padėtį ir jos būtį. 

Tuo pat laiku kiekviename " L . U / ' N-rį talpinama 
ištisa eilė praktinių žinių ir nurodymų apie kainų sto
vį; rinkos sųlygas; esamus Lietuvoje išteklius išveži
mui i r reikalingus daiktus įveiimui; apie atnaujinau 
čias savo veiksmą arba naujai besitveriant, pramonės, 
prekybos, kredito i r kit. sakas ir įmones; apie orga
nizuojamas akcines, pajų, koperacijos ir kitas bendro
ves, reikalaujamus kapitalus, technikus, darbininkus 
ir t t . ; apie pinigų kupsą,, valiutos operacijas ir tt . ; 
apie naujus valdžios įstatymus ir parėdymus ekono
mijos ir finansų s r i ty ; apie rengiamus šioje srity įs
tatymus ir t. t 

Visos šios žinios žinotinos kiekvienam, kuris do-
miasi Lietuva ir palaiko su ja ryšius. 

Prenumeratos kaina Amerikoje: 
Vieniems metams $1.50; pusei metu 75 centai; metu ketvirčiui 
50 oentų; atskhro !fr. kama 20 eentų. 

Laikraštv taipogi vra atskiras skyrius skelbimams. 

Skelbimų kaina: 
formato) , $».«M) Vienas I>U>1H>M.S (didelio forma

to ) $10.00 
IPusė puslapio (dklel lo formato) 

^ 115.50 
Ketvirta dalis puslapio (didelio 

Ai taaip dalis puslapio (Midelio 
formato) $1.75 
šešiolikta dalis puslapio (dide- \ 
lio formato) $1.00 

,\€1KNT.'HM*» ' prtėattonė prenumeratom, skeftrimu Ir laikrašeio 
plat inime duodame 20% k o m i s o nuo prtsiuuėiantos sumos. 

Kaunas, Totorių g-vė 14 N. 
mmmmmmmmmmmmmmmm 

f • • - . . ' T a . i . , - - — — •. * . i • m ••• • M . • — • - • — ~ • 

DP%AUOI.JU ATYDAI2 
"PJ<Jy»l-|4-|i'iT^VeUavŲ, Kukardy, visokiu Ženkleliy, Guzikučiu, Ant-
JL/11 U t U V C spaudy ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalyky. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalg, pažymėkite ir jusy dr-tes vardą. 
S T R U P A S C O . , 9 0 - 9 2 F e r r y S t . N e w a r k , N . J . 

a r 

llcdjaz. I rag. 
(Mesopotami
ja) Persia, Rho-
des i r kitos A-
zijos žemės. Gi
mę Aziatiškoj 
Rusijoj pris-
kai tyt i prie 
Rusijos kvotos) 
Afrika 1G 
Atlantikos 

Satos 
Australija 31 
Nauja Zelan- 12 
dija i r Ramu-
sios Salos 

121 

279 
80 

Viso 8,375 37^65;} 
(Foreign įAngua** Inf. Sw^!ca) 

AR NORI APVAŽIUOTI VI 
SĄ PASAULĮ P E R 5 VA

LANDAS?!! 

Sianiii PJBiii Kursas 
Sh»čia»t Liatnv<w» Dar rona r 
23 centai u i 100 Auksinu 

arba^ 
435 Auk*, u i viena Dolerį 

\Plgcanis kursas siunčiant 
dirlfMrts saunas. 

Pristatymas Užtikrintas 
' Trumiiamc laike. 

Central Manyfacturing 
Distrjct Bank 

feute Bank — Clearing Housc 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

Ę Telefonas Yards 1188 
STANLEY P. 

MAŽEIKA 
;RABOIUTJ& mi 
Balsamuotojas 

Turtų automo-
tlliuą Tlsokleeis: 
-eikalams. Kaina; 
arieinamoa 

3319 Aūburu 
Ave. Chicago. 

= • 
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! Y. W, RUTKAUSKAS i 
S ADVOKATAS | 

Ofisas Didmiestyj: 

| 29 South La Salle Street | 
p Kambarls 5U0 » 
g Telefonas; Central 9Z99 

I Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
• Telefonas: Tards 4881 
i^HIIIHII!IIC^jUliUlllirll7JUIilttlfffr^ 

.U ' U ' J 

I Tel. Central 1289 
HAROLD O. MULKS 

ADVOKATAS 
Veda bylas visuoae teismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
l>uoda patarimus. 

Rooins 1611 — 1612 
155 Ko. Clark -St. Chioago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare • 

»4~~ 
Tel. l landolol i 4758 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vhlirailpslyje 
A 8 R O C I A T I O N B L D G . 

19 tfcrath lm Solle fHreet 
Room ISO8 

Valatkioa: 9 ryte Htf i »o pietų 
^Namų Tel. Hyde Park 8X96 

ac 

Je igu taip, tai tuojaus nu
sipirk knygą Kelionė aplink 
pasaulį per 80 dienų. J $ para
šė Julės Verne. \ lietuvių kal-
'hą vertė J . Balčikonis. Ši kny-

-,9vyfga begalo įdomi; kaxi ją pra 
dedi skaityti , tai jau nenori 
Velėti kol perskaitau Ją. skai
tydamas pervažiuoji visą pa
saulį i r matai jį kaip ant del
no. Knyga 228 puslapių. Kai-
n a $1.25. 

Draugas Pub. Co. 
2334 fkk Oakley Ave., 

Cfakago, 111. 

^usiįvmimą su vienu iš gar
sių mūsų miesto Myers Bros. 
bagahaU team'u . Mu*.ų žaklč-Į Kito^ Azijoj 17 
jai netik kad žaidime puikiai (su Cyprus 

SVARBU. 
AR TAJHST0S NEPAVaUOSITE PRIE 
DIDŽIAUSIOS EKSKURSUOS LIETUVON 

VYTAUTO BENDROVĖS 

laivas OLYiVIPIC išplauks 
12 dieną Rugpjūčio (August). / 

RŪPINKITE* - SKUBINKITE - REGISTRUOKITĖS. 
Vietas a n t laivo Olympie užsitikrinkite tuojaus, liue

sų vietų jau mažai lik*>. Mano vietos an t laivo Olympie 
rezervuotos 2 ir 4 lovų kajutos an t pat vidurio laivo. Ne
praleiskite progos iškeliaut aut puikaus laivo Olympie 
i r su dį įe l iu skaičium lietuvių. Vhą kelione vandeniu. 
Iš Piliavofc į Kaunfc bus parengt i specialiai traukiniai. 

Najorke keleiviai bus pat ikt i an t stočių. 
Nakvines keleiviai gaus mano Hotelije. 
^Reikalaukite pasporįų ir platesniu informacijų tuo

jaus nuo . 

GEO. J. BARTĄŠIUS 

• » - • - - « 

J. P. WAfTOffiS 
Lawyer 

U K T U V U ADVOKATĄ* 
Dien.: R. B11-127 If. D e a r b o m 8t. 

Tel. Dearborn 6696 
Vakarais: 10786 S. Wab*.<* Aim. 
Roseland Tel. PuKman §877 

A- .i 

Valentine Dresmaking 
College 

2407 W. Bladlson Street 
1S7 MokyMoa 8irv. Vaktl |oae. 

Moko Siuvimo, PaUeraa Idr-J 
pimo, Desi£minff bizniui Ir na-

Vleto* duMfema dykai. 
Diplomai. Mokslas iengrvais at-

okėjimala, Kleaoa diacomls ir 
vakarais. Reikalaukit knytfelėe. 

s ir ( } 
'elėa.5 

4rmi 
9—m 

SARA PATEK, p i n u 
» • • 6 » » • > • » • — » > i t e e m 

Tel. Lafay«tte 4S23 

PLUMBING 
Kaipo iieturys, llettrrfaaut visa
dos patarnauju kogerĮausta. 

M. YūfiKA 
Bta» w . M-tk 

! > " ? • 

H » t » » ' • • • • • I 

Telefonas Caaal 6369 

JOHN G, 6EZLAISKIS 
Generalis Kontraktorim, itaty-
tojaa ir senų namų taisytojai. 
2338 3 . Oakley Ave., Obicofo 

Art i 23-čio Plaoe. 

SAVAS 
Į S T A I G A S . 

file:///Plgcanis


• * 
DRAUGAS Penktadienis, Liepos 28, 1922 
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ANTRADIENI STREIKAS 
CHICAGOJE? 

T A I P PRAMATO PREZID. 
MAHON. 

Iškalcc j i0 perspėja publiką. 

lėtų panaikinti tik bendrovės 
nusileidimas. 

Viršutinių geležinkelių dar
bininkų unijos viršaičiai veda 

« 

skirt ingas derybas su savo 
bendrove. Internacionalis 

f prezidentas Mahon nenori į 
| t a s ta rybas maišytis ir, rasi, 
tie darbininkai susitaikins. 

HARRINGTONAS CHICA
GOJE. 

B I U L E T I N A S . 

Gatvekarių bendrovė vakar 
atmetė arbitracijos projektą ir 
apie ta i tuojaus painformavo Harr ing tonas pagaliau par-
gatvekar ių darbininkų unijos j v v k o chieagon. Tai t as pat, 
prezidentą Quinlan. i kurs šių metų pradžioje ne-

Reiškia, bendrovė a t s i s a k o %
ž i n i a k l l l . b u v o d i n ^ s s u d a u . 

taikos. J i nori streiko. Kar ta is ; g e i i o ž m o n i u p į n i g » i s _ ke-
streikas gali pakilti dar r y t o j / l i a i s m į i i o n a i s dolerių. 
Nes kam šaukti dar darbiniu- w , nu-

Atvykęs Chieagon jis su sa-

so pr ie L. R. K. Moterų Sa-
gbs i r visa širdimi joje vei
kia. P-nia L. Sabonienė nie
kuomet neatsisako dalyvauti 
scenoje, bet visuomet noriai j 
patarnauja ir publiką žavėto ' 
žavėja savo talentais. Girdė-( 
jau, kad p-nia L. Sabonienė 
da r toliau mokvsis. Linkime 
jai geriausių pasisekimų dar- j 
buotėj lietuvių tarpe. 

— 

Labdaringosios Są-gos vieti
nė kuopa nutarė surengti naš
laičių naudai "Dr isk ių balių ' ' . 
ftis "d r i sk ių b a l i u s " bus la
bai Įdomus, nes bus jame praš
matniausių driskių, kurių d a r 
niekas nėra matęs nei regėjęs. 

kų susirinkimas, jei bendrovė 
pati stumia darbininkus strei-
kan. 

vo advokatu nuėjo vienan tei-
t sman ir paliuosuotas iki by
los po 15,000 dolerių paranka. 

L. R. K. Moterų Są-gos 5f>-
ta kuopa nu ta rė surengti va
karienę Aušros Vartų pa r. 
naudai. Sako, bus skanių val
gių ir gėrimu. 

v i 

- • 

Jei gatvekarių konduktorių 
i r motormanų streikas Chiea-
goje įvyks, tai jis prasidės at
einanti antradieni . 

,Taip praneša darbininkų li
nijos internacionalis preziden
tas Mahon. 

Mahon perspėja Chieagos 
gyventojus, idant jie iškalno 
pasigamintų sutikti streiką, 
idant darbininkai nebūtų rū
go jami. 

Anot jo, streikas neišvengia
mas, nes gatvekarių bendrovė 
neatlaidžiai laikosi savo pa
duotų sąlygų — 6oc. darbo va
landoje ir 9 valandų darbo 
dienoje. 

Kad išvengti streiko, prezi
dentas Mahon bendrovei pa-

TRYS PABĖGO IŠ 
DUNNINGO. 

\ 

Spaustuvnikas p. A. Kaula-
kis nuo/22-roe ir Oakley^Ave., 
perkėlė savo biznį ant Bridge- ' 
porto. J o vietoje P. Jasnaus- i 
kas neužilgo a t idarys ^ e a ^ 
Estate ofisą, 

Žvalgaitis. 

BRIGHTON PARKO ŽINE 
LĖS. 

Iš Dunningo pamišėlių istai 
,uos, šalę Chieagos, pabėgo 
t iys pacientai. Tai Bums., 50 
m., Ritz, 40 m., ir Fuck, (kS m. 

! Pranešta , kad nei vienas iš j 
j nepavojingas. 

I rv ing Parko nuovados po j J o n a s Klimas n e ^ r s e n a i ati-
hc,.,a tėmijasi į pabėgusių na- ^ b i z n i . R o a ] E s t a t e i r J n . 
nnškni ir giminių namus. ^ ^ p o X Q m Ą S o C a l i _ 

įfornia Ave. (lirdėjau, ka ! 
' D r a n g a s " žada jo ofise ati

daryti knygų pardavimo sky
rių. Butų gera. kad tą pada
rytų, brightonparkięėiams iš 

BRIDGEPORTO ĮVAIRU 
MAI. 

i i 

siųlė sutikti su arbitracijos \ v- * * i • 
• J kabintas, ar ant kojo 

komisija, kurion turėtų ineiti 
t rys žmonės: vienas iš unijos, 
vienas iš bendrovės, gi treėia-
sis pašalinis. 

Teeiaus reikia, kad tų arbit-
raciją pripažintų bendrovė ir 
unija. Spėjama, kad beini ro
vė su tuo prjoektu sutiks, bet 
apie darbininkų sutikimą rei
kia daug abejoti. 

Tuo tikslu ateinanti pirma
dienį bus sušauktas gatveka
rių darbininkų unijos susirin
kimas. Susirinkimui bus pa
duotas arbitracijos projektas. 
I r jei* dauguma susirinkusių 
atmes, streikas tuomet ivvks. 

I r niekas neabejoja, kad 

Kadangi " K v l n i r i s " sak:\ 
-Ya la tk - ius" su p a d u " , tai ^lU)V]an j g t r a u M | l l e r e i k ( H u . 
paklausiu, delko jis tą vardę 
gavo? Kur jam tas padas pri-

nt ant 
miiraros.' 

M. J. 
R A S 

R e a l E s t a t e 
Improvement Co. 

Perkeldami savo Įstaigą iš .s-enos vietos 333! South Halsted Street, į naują 3335 So. 
Halsted Street, skaitome reikalingu paduoti žiniai mūsų draugų ir rėmėjų, kad be anksčiau 
atlikinėjamu reikalų, kaip ta i : Pirkimas, pardavimas ir mainymas namų, taipgi ir s ta tymas 
naujų namų (dar šią vasarą manoma pastatyti 'bent dešimts namų Brighton Parke) lotų ir 
farmų, — darymas įvairių legališkų dokumentų, kaip ta i : kontraktų, pirkimo ir pardavimo 
aktų, pildymas visokių aplikacijų ir parūpini mas leidimų (laicence), suteikiama patar imai 
teisių reikale, parduodame laivakortes važiuojantiems Lietuvon ir sutaisome visus kelionei 
reikalingus dokumentus, tai'p-pat pagelbstame įusų giminėms atvažiuoti Amerikon, skolina
me pinigus ant pirmų ir an t rų morgečių, Įsteigiama Pašto skyrius — dar ivedama jau senai 
mūsų draugų ir rėmėjų pageidaujama "Safe ty B o x e s " (Apsaugos Dėžutės). 

Beveik sunku šiandien rast i žmogų, kuris neturėtų tokių a r kitokių brangių poperin 
bei šiaip kokiu brangenvbiu: Bonai, Kont rak ta i , Morgečiai ir įvairus dokumentai ir bran-
genybės, kaip ta i : Auksiniai daiktai , deimantai, laikrodėliai, kuomet žūna, kiek tuomet žmogus 
sielojasi, kaltina save, žada šimtus dolerių <lova nų, kad tik suradus pražudytus .daigtus, o čia 
už palyginamai menkus pinigus ($3.00 metams) , nusamrlčius sau vieną saugumo dėžę (safety 
box) , t ikras ir pilnas yra sa/iigumas. 

Bizniui didėjant prisiėjo didesnę raštinę statyti ir visus kitus parankumus Įvesti ir tas, 
galjma sakyti , dėka tik geros valios žmonių kooperacijai. Tur int aukščiau suminėtus fak
tus omeny ir pridėjus mūsų ilgmetinę praktiką šioj srity, mes kaip ir pirmiau visuomet esame 
prisirengę noriai ir maloniai visuose tautiečių reikaluose patarnaut i . 

Liepos 29 d. įvyksta formalis šios įstaigos a t idarymas. Tuo tikslu atsidėję darome tam 
tikrus prisirengimus, kad supažindinus savo draugus ir rėmėjus su savo įstaigos naujausia i , 
įrengimais ir kokius patarnavimus' mūsų įs taiga gali suteikti. 

Su t ikra pagarba, 

M. J. K I R A S 
^ R. E. I. CO. 

3335 SO HALSTED STREET, 
TEI EPHONE YARDS 6894 CHICAGO, ILL. 

i 
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. 
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vyrų, moterų i r n . ^ i m , . IJu< R E I K A L I N G O S 
ir virvės traukimas.. Bet di-

-

džiausiu įspūdį padarys DZŪ
KAS iš Krosnos, kuris ant 

Laivini ingos Sa-gos Centras , , 
avino atjos ir Klaipėdos .JI LR, 

Klaipėdos Zepelinu atlėk*. 
Į rengia piknikų ir hazarų rug 
i'piiiėio-Aiigust 12 ir 18 dieno-
i n i k NVkalto P r a s i e j i m o Pa- į * * " * " H **)&**. « « " ^ 

" P y p k o r i a i " moka pasigirti . ! l ė g S v j , - ^į 4 4 t ( ) s h. r.a šį t , restoranui, (irios Bu-

MERGINOS 
16 metu del Puneh 

AMERIKOS LIETUVIAI 
-

• 

, 

So. Fairfield Ave. Pelnas ei
na našlaičių naudai . Butų ge-j 
i a, kad visi žmonės ta; haza-
rą paremtų, o tuo pačiu at 

Kad " p y p k o r i a i ' ' yra pa
gyro puodai, tai net ir Lietu 
\o> laisvamaniški laikraščiai 
rašo, buk Cliieagos "pypko-
r i a i " atstovauja 65 draugijas, liktų gailestingą darbą. 
O tuotarpu į susirinkimą ne-
ateina nei pusė tuzino delega
tų. 

Parapijonas. 

s 

ŽVALGAITIS W E S T SIDĖJ . 

Mokytoja L. Sabonienė baigo 

aukštesnį muzikos skyrių. 

Nekalto Prasidėjimo para
pija ;rengia pikniką liepos .'»(; 
'd., National darže. Manome, 
'kad š is ' piknikas pjlnai pa-
'vyks, nes prie jo ruošiamasi 
labai stropiai. 

žvalgaitis. 

* * f 

gatvekarm darbininkai turėtų Visuomenei gerai žinoma 
sutikti su tuo projektu. P r a - ' smuiko mokytoja L. Sabonienė 
matoma, kad jie tą projektą o-yvenanti 2156 W. 22-nd St., 
vienbalsiai atmes. 

Dėlto, gatvekarių darbiniu 
kų streiko reikia laukti atei
nantį antradienį. Streiką ga-

" m o v i n g " 

šįmet baigė Ameriean Conser-
\ a t o r y augštesnį mokytojų 
muzikos skyrių. L. Sabonienė, 
galima sakyti , yra viena iš ga
biausių lietuvių smuikininkių. 
Taigi kas pas ją ima smuiko-

An t pardavimo 
ir anglių biznis, geroj apylin

kėj . Parsduoda iš priežasties | J i m o pamokas, tas neapsiriks. 
P-nia L. Sabonienė, nors 

Amerikoje gimusi ir augusi , 
ligos. Atsišaukite: 

2134 W. 24th Str. 

NORTH SIDĖS PRAMOGA. 

Gal nei vieną metą, NORTH-
SAIDIEČIAI -LIBrUVIAI ne
sirengė ta ip prie parapijos 
pikniko kaip šiais metais. 
Choras rengia įvairiausią pro
gramą, kur i susidės iš žaidi
mų, dainų, lenktynių i r t. t. 
ir t. t / Ypač bus vienos lenk
tynės kurios da r nei viename 
piknike nėra buvusios, t. y. 
*' Flapper 's r ace ' \ Taip-gi 
bus lenktynės storų ir plonų 

orio muzika. Visi kas tik gy-
\*afc,į parapijos pikniką. Valio 
iu£thsaidieėiai!-

Parap . 

PRANEŠIMAS 

suvirs 
Press ir essembling darlr 

Daubas nuo štukio, kad ir be 

prityrimo. 8% vai. į dieną. 

ACME STEEL GGOD CO. 
2840 Archer Ave. 

Nonfce pasiusti Amer ikos Lietuvą j Lietuvą 
tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 
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A. C. W. of A. LdKALAS 200 
rongia draugišką išvažiavimą lio-
I»os 30 d., Jeffcrson miškueso. Is-

važiavimo tikslas yra davimui pro
gos lietuviams siuvėjams susijja 
žinti su vienas kitu. Kalbės vio-

lltft iš darbininkų vadų, Ella Reo\" 
Bloor, iš San Fraji,ciseo, Cal. Da
bar jis organizuoja We.st Paeifico 
uosto darbininkus. Visi siuvėjai. 
t*ipat ir svečiai yra kviečiami at-
silankvti. \ Komitetas. 

PARSIDUODA GROSERNĖ 
labai geroj vietoj biznis i.šdirb- : 
tas per kiek metų, apgyventa ; 
lietuvių ir kitataučių. Meldžiu | 
kreiptis pas savininke 

ONA GUDLINKIENĖ 
1705 So. Carą! Str. 

' : 

GELŽKELIO TIKJETU BROKERIS . 
Ekskursijiniai tlkietai perkami par
duodami ir mainomi. Žemos kainos. I 
LYONS I.ICENSED TICKET OFFICE i 
811 ,S . Clark St. Tcl. Ilarrison 8078 

DIDELIS CHI—COOK FERAS 
prasidės Rugpj. 2.6 iki Rugsėjo 4-tai 
SPEEDYVAY, MAYWOOD. 1LI,., 10 
dienu ir vakarų sutrauka 330,000 
žmonių. Norint nusamdyti vietas par
davinėti valgius ir gėrimus, atsišauki
te pas Manadžierių, Room 226—31 
W. Lake Street. 

ANT PARDAVIMO:" — grocernė 
kendžių, ice cream ir kitokių smulk-
men krautuvė. Biznis cash. Vie
nas blokas nuo bažnyčios — aplin
kinę apgyventa visokių tautų. Esmi 

teitis didelė. Kreipkitės pas savininką našlė, ligrusta negaliu užžiurėti biz-
W . WAISW5!I. ,I i n io . , 

813 — 23-rd Avenue Mrs. E. Kizevič 

ANT PARDAVIMO 
Didelis kampas Archer ir Sacra-

mento Ave's. ir 2 viduriniai lotai ant 
Archer Ave. art i didelio teatro gra
žiausioj lietuvių kolonijoj kur tyras, 
sveikas ocas, čia apsigyvena visi pra
kilnesni lietuviai. Nepraleiskite šios 
progos nes kainos kila kasdiena, at-

Melrosc Park, III. 37)00 E n u r a k l Ave. i Clilrago, 111. 

ETRAS 
1 9 1 6 M . 1 

Išleistą Liet. Katalikų Spaudos Draugijos f 

J A M E yra 150 su viršum pavekislų a ) pavieniu 
darbuotojų b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lie
tuvio astronomo kun. A. Petraičio observatorijos jo 
prietaisų ir e) kitų. 

J A M E yra aprašyta tver imasis .Amerikos Lietuviu 
parapijų, draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; 
ir išaip daugybė įvairių įvairiausių aprašymų. 

J A M E vienu žodžių, šalę visapasaųlinių žinių tel-
pia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. J i s 450 pus
lapių. Turėdami tą knygų jūsiškiai Lietuvoje netik 
žinos, bet ir matys Amerikos Lietuvą, ka ip mes ma
tome, i?-

Kaina: Apdary tas $1.00 
Neapdarytas 50c. 

Je i norėsite, kad mes pasiųstame, ta i pridėkite 
prieminėtos kainos da 18c. persiuntimui i r paduo
kite gerą adresą, kam norite siųsti į Lietuvą. 

Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGAS PUBLISHING CO. 
2 3 3 4 South Oakley Ave . Chicago, IHinois. 

»fPi»fPgPimpiPi»iPiPi 

S A V I E J I R E M K I T E SAVAS Į S T A I G A S . 

ROSELANDO, ROSELANDO, ROSELANDO 
DIDŽIAUSIS METIN PIKNIKAS! 

VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJOS 
NEDELIOJ, LIEPOS 30 D., 1922 M. 

GARDNER'S PARK DARŽE, 123 Michigan Ave. Pradžia 11 Vai. Dieną 
— i 

Šiame piknike bus skaniausių valgių ir gėrimų. 
Šokiai kuriems grieš garsiausia, didžiausiais 
trenksmais atsižimėjusi Chieagos apielinkėje mu
zike. Čia bus visokiu žaislų ir pasilinksminimų 
kokių tik doro žmogaus širdis gal reikalauti . Dar
žas didelis, pilnas gražių medelių, ir žolelių. Oras 
tyras, nes krašte miesto, netoli nuo ūkininkų. 

Iš Chieagos ir kitų apielinkfų lengvai galima 
privažiuoti imant S ta te gatvės gatvekarį su 119 
numeriu tuo gatvekarių reifcia važiuoti iki 119 
gatvės, išli'pti i r ta i pa t vietai imti k i t a (Harvey) 
gatvekarį ir važiuoti iki pa t daržo keletą bloku 
t iktai . ' Kviečia visus 

KLEBONAS i r KOMITETAI . 
s* 
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