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IŠ AMŽINOJO MIESTO 
Ž I N I O S . 

PAPĄ LEONAS XIII PA 
GERBTAS. 

S. V. senatorius Walsh 
audiencijoje. 

ROMA, birž. 7. — Kardi
nolas Nasalli-Rocea, vienas iš 
nauju Šventosios Kardinolų 
Kolegijos narių af>ėiu|ė sau 
skirtų titulare Švenč. .Marijos 
Transpontina bažnyčią. 

Kardinolas Reig y Casano-
va, Toledo Arkivyskupas, 
kurs atvyko Romon gauti 
nuo Papos kardinolinę skry-

Francija Nenori 
kos su Vokietija 

Atmeta Naujas Vokietijos 
Taikai Sąlygas 

KALBAMA APIE GINKLĄ 
VIMOSI AĮPRIBAVIMĄ. 

i 

Tautų Sąjunga aptaria 
projektą. 

STREIKAI IR RIAUŠĖS 
LEIPZIGE. 

\ SAKO, LAI VOKIEČIAI PIRMIAU SUSTABDO 
PASYVI KOVį 

BRIUKSELIS, birž. 8. — 
Neėm|> ilgo laiko Francijos 

IH-Jc, ap.>mė san skirta titulą- P j e r u i Poincare \#]gų vai 
San Piotro bažnv.-ia Mon-! d ž i 9 P i l l , a i Paraukt i .savo pu-n 

Yra žinoma, kad Anglija ne 
sutinka su Franci jos nusista
tymu Ruhro okupuotas klau
sime. Anglija jau pareiškė, 

JbTfcv \ \>ni i i**n Ruhro okupuotės reikale.\ kad Vokietija negali atmokv-
lOlIJOJ. I <ll Į \ \ K ( ) n \ . l t H l l - j ; ## , 
nando, Ispanijos karaliau,.! Pmni.-ras Poinoare turėjo ;ti jokios kontribucijos, ka.p 
V , „«*A;^ privatini pasikalbėjimą su 
šventėje. i ' | J 

beloru premieru Theunis ir už-
Manzoni sukaktuves. s j j f i k , ministeriu Jas-

t- 4. 

Penkiasdešimts metų nuo par. I r tuojaus po to oficia-
mirties Aleksandro Manzoni liai pranešta, kad abidvi vai-

i 

sukaktuvės čia buvo iškilmių- Į stybi bendrai ir neatmainomai gai paminėtos Areadian Aka
demijos narių. 

Ceremonijose4 dalyvavo ka
rdinolai Fruehwirth, Ragone-

stovi Ruhro teritorijos nusis
tatyme. 

Taipat pranešta, kad Ruh
ro plotai bus apleisti tik Vo-

si, Gascput ir Laurenti, diplo-. kieti jai išmokėjus kontribuci-
matinio korpuso nariai, Pa-.j jų. Naujų Vokietijos taikai 
j)os rūmų valdininkai, įžymie- pasiūlymų Francija su Belgi-
ji mokslininkai ir aukštos kil- ja nepriims, kai]) ilgai vokie

čiai nepertrauks |>asyvės ko-ii s minenai . 

šorius Guilio Salvadori kalio
jo api«' Manzonio atsivertimų 
katalikų tikėjiman, apie krik
ščioniškos katalikiškos litera
tūros išsivystymų. Papą 
l'ius XI pasiunta palaimini
mų. 

Leonas XIII pagerbtas. 

Romos Universiteto profe- v o s okupuotuose plotuose. ? 
ši pastaroji Vokietijai sąly

ga, tai nauja premiero Poin
oare pakelta sąlyga. 

Atsakys Vokietijai. 

Francija su Belgija nutarė at 
sakyti Vokietijai į jos pasta
rąjį pasiūlymų. Tečiaus no
ri, kad prie to atsakymo šiuo 

Profesionalu ir darbininku kartu prisidėtų ir kitos san-
organizacijų atstovai, susirin
kę ties Papos Leono XII I at
minčiai pastatytu darbininkų 
paminklu, palei Laterano ba
zilikų, tam tikra apeiga pa
gerbi' to Papos atmintj. 

Parlamento atstovas Cingo-
lani kalbėjo apie "Rerum No-
varum , , enciklikų, kurioje Le
onas XI I I išdėstę darbininku 
teises ir sąlygas. 

Papos gimimo diena. 

Gegužės 1 dienų išpuolė Pa-
]M)s Piaus XI gimimo diena. 
Nebuvo surengta jokių iškil
mių tų diena paminėti. Šven
tasis Tėvas turi 66 metus am
žiaus. 

Senatorius Walsh. 

Suv. Valstybių senatorius 
David I. AValsh.iš Massachu-
setts valstybės priimtas Šv. 
Tėvo audiencijon. 

Po tos audiencijos ir širdin
go pasikalbėjimo (Šv. T^ėvas 
Pins XI gerai kalba angliš
kai,), senatorius aplankė dar 
kardinolų Gasparri, su ku-
riuom ilgai kalbėjosi. 

Senatorių AValsh Papai per 
statė Šiaurių Amerikos Kole
gijos rektorius. 

Ekumenine Taryba. 

Ekumenines Vatikano Ta 

tarvės valstybės, taigi, Angli
ja ir Italija. Bet nieko tik
ra nežinoma, ar tos valstybės 
sutiks su premiero Foinear 
nuomone. 

il#ai franeuzai okupuos ir e' 
sploituos Ruhro kraštų. 

Vokietija bus spaudžiama. 
* 

Premierui Poincare pavyko 
Belgių patraukti savo pugfcn 
ir Vokietijos spaudimo reika
le kaip Ruhro krašte, taip 
Rliinelande. 

Belgų premieras tečiaus at
sisakė į okupuotas teritori
jas siųsti daugiaus belgų ka
ri uomeUės. [Tuomet francu-
zų premieras pareiškė, kad 
tas nei nereikalinga. Franci
ja i>ati viena turėsianti ga
na kariuomenės pasiųsti į b-
kupuotas teritorijas. 

Nutarta dar stipriau at
skirti okupuotas teritorijas 
nuo likusios Vokietijos. Nu
tarta iš okupuotų plotų ištre
mti visus tuos vokiečius, ku
rie atsisako dirbti, arba ku
rie priešinasi okupantų veiki
mui. 

Pagal i aus nutarta visomis 
priemonėmis praplėsti oku
puotų teritorijų eksploitavi-
ma Francijos ir Belgijos nau
dai, i, {{ 

FRANCIJOS VALDŽIOS 
KRIZIS PERTRAUKTAS. 

Poincare išvažiavo Briukselin. 

Po ilgų diskusijų parlame-
ntas nubalsavo reikalauti val
džios rojalistus patraukti at
sakomybėm Tas pažadėta. 
Tuomet aprimo radikalai ir 

PARYŽIUS, birž. S. — kiti ir leista premierui liuo-
Francijos valdžiai kilęs krizis | sai ir toliaus veikti Ruhro o-
kokiam laikui pertrauktas, 
kuomet vidujinių reikalų mi 
iiisteįis užtikrino parlamen
tą, kad jis pasidarbuosiąs pa
traukti tieson visus nerimstan 
čius franeuzus rojalistus. 

Kr/, i s valdžiai laivo labai 
.viavov.ngas, kuomet parlamen 
to atstovai radikalai ir repu-
biikonai vanojo Poįr.carės va-
)d'.i<2 už jos apsileidimą, už 
nežiūrėjimą, kad kas veikiaisi 
namie. 

Ana diena tad premieras su 
visais ministeriais nikėjo par-
lamentan ir tenai laukė sau 
kartaus nuosprendžio. 

kupuotės klausimu. Gi radi
kalu atstovų vadas pasisakė 
ateinantį mėnesį keliausiąs A-
merikon aplankyti savo 
" draugus.w 

Tas reiškia, kad Poincarės 
valdžiai krizis neišnyko. Tik 
jis pertrauktas. Parlamentas 
rado, kad Ruhro klausimas 
Francijai skaitosi svarbesnis 
reikalas už rojalistų ir-fašistų 
veikimus. 

GENĖTA, birž. 8. — Tautų 
Sąjungos komisija nusiginkla
vimo reikalais vakar svarstė 
apie paduotų Sąjungai valsty
bių nusiginklavimo projektą. 

Tų projektą pagamino pra
eitą vasarį Anglijos lordas 
Robert Cecil. Komisija nu
sprendė atlikti statistinius iš
tyrimus apie ginklavimosi tai
kos laikais ir apie išlaidas 
tam tikslui. 

Tai visa bus įduota genera-
lei Tautų Sąjungos sesijai. 

6 asmenys nužudyta, daugybė 
sužeista. 

HARDINGAS UŽ TARPTAU
TINĮ TRIBUNALĄ. 

WASHINGTQN, birž. 8.— 
Prezidentas Hardingas visas 
laikas neatmainomai stovi už 
tarptautinį tribunalą. Nori, 
kad prie jo būtinai prisidėtų 
ir Amerika. 

Apie tai prezidentas parašė 
laišką vienam protestantų vy
skupui. J i s pažymi, kad A-
merikos prisidėjimas prie to 
tribunalo sustiprins pasaulio 
civilizaciją. 

PAVOGTA 500 MLIONAI 
MAEKIŲ. 

Iš BERLYNAS, birž. 8. -
valdiškos spaustuvės pavogta 
500 milionų naujai atspausdi
ntu markių po 50,000 markių 
banknotais. 

Už vagių susekimą valdžia 
paskyrė viena nuliouų mar
kių dovanų. 

STREIKININKŲ RIAUŠĖS. 

SCHENEOTADY, N. Y., b. 
8. — Streikuoja gatvekarių 
darbininkai Vakar įvyko di
delės streikininkų riaušės. 
Keletas gatvekarių sunaikin
ta. 

WISCONSINE PRIEŠ 
PROHIBICUĄ. 

MADISON, Wis., birž. 8.— 
"YVisconsino valstybės legisla-
turoje smarkiai darbuojama
si atšaukti proliibicinį valsty
bės įstatymą. 

KOVA SU PROHIBICUĄ 
CONNEOTICUTE. 

45 ISPANAI KRITO KOVOJ. 

MADRIDAS, birž. 7. —Ar
ti Tizziazza, Morokkoj, ispa
nai pralošė kovą su moroka-
nais, anot oficialio pranešimo. 
45 ispanai krito ir 210 sužeis
ta. ' '* 

BERLYNAS, birž. 8. 
Visoj Vokietijoj išnaujo dar
bininkai pradeda nerimti. 
Kuomet markjės kaina tomis 
dienomis sudribo ir maistui 
kaina pakilo. Darbininkai rei
kalauja didesnio užmokesnio, 
bet jiems neduodama. 

Vietomis darbininkai dar 
Jtenčia. Bet antai Leipzige 
jau kelinta diena seka strei
kai ir kruvinos riaušės. 

Birželio 6 d. riaušių pasek
mėje 6 žmonės nužudyta ir 
daugiaus 100 sužeista. 

Darbininkų vadai tą dieną 
sušaukė darbininkus į mitin
gus. Buvo sakyta, kad mitin
guose bus pakelti protestai 
prieš Ruhro okupuotę ir prieš 
aukštas kainas. 

Po mitingų dalis darbinin
kų išvaikščiojo. Bet dalis su
sirinko paskirton vieton ir 
puojė plėšti maisto krautuves. 
Susidūrė su policija. 

Kuomet policija areštavo 
vadus, tuomet riaušininkai at
sisuko prieš policijų ir vienas 
policiantas nužudytas, 

Po to policija pakėlė kovų. 
Paskiau įkaitusi minia pradė
jo atakuoti policijos ofisus. 
Gvardija atsakė šaudymais 
miniom 

AEROPLANUKAS SŪDAU 
ŽYTAS. 

Lakūnas išliko gyvas ir 
sveikas. 

DIDELIS ARMIJOS ORLAI
VIS SUDEGĖ. 

tintas. Šiandie paruošiami 
tai Tarybai planai. 

Misionierių darbavimosi 
porodos Vatikane planai tai-1 bės 
pat gaminami. Misionierių or- mo. Tečiaus "sausieji 

HARTFORD, Oonn., birž. 
8. — Connecticut valstybės le-
gislaturoge "s lapiej i" veda 
smarkią kovą su " sausai
siais' ' del atšaukimo valsty-

prohibicinįo įstaty-

DAYIįpN, Ohio, birž. 8. — 
Wilbur Wright lėktuvų lauke 
sudegjė milžiniškas armijos 
skyriaus orlaivis TC-1. Tai 
įvyko kilusios vlėtros laiku. 

P l i lLADELPHIA, Pa., b. 
8. — Prancūzas lakūnas Ge
orge Barbot pasigamino mažą 
aeroplanų ir pritaikė 15 ark
lių jėgos motorą 

Paryžiurje jis laimėjo dova
ną. Su tuo aeroplanuku jis 
iš Francijos nuskrido Angli-
jon ir atgal. 

Barbot nesenai su savo 
"maš ina ' ' atkeliavo Ameri
kon. New Yorko apylinkė
se atliko vykusius išmėgini
mus. 

Tomis dienomis iš ten jis 
užvakar pasileido skristi Wa-
shingtonan. Netoli Philadei-
phijos mašinos motorukas 
staiga sugedo ir sustojo. Ba
rbot nenoromis turėjo pasu
kti sparnus žemyn. 

Aeroplanukas krito ant 
medžio viršuniės, nuo ten že
myn ir visai sulūžo. Bet Bar
bot, išėmus lengvą susidaužy-
mą, išliko sveikas. 

Sakosi, jis keliausiąs atgal 
Francijon, ten pasigaminsiąs 
du tokiu mažu aeroplanu, ir 
gryšiąs Amerikon. . 

SLUGGERIS NUŽUDYTAS. 

y f ima 
rybos sušaukimas Romon ganizacijos tąja paroda labai viršų. Išpradžių taip butą ir rešto arba 30/XX) lenkų mar 
1925 metais oficialiai patvir- užsiinteresavusios. New Yorko legislaturoje. 

Už atidarymą pradžios gu 
dų mokyklos p. M. Stankevi-
čaitė nubausta 7 dienomis a-

FRANCUZAI FINANSUO
JA BAVARUS NIONAR-

CHISTUS. 
FINANSUOJA J IE IR VO 
KIEČIUS SEPARATISTUS. 

Blogai nušviečiamas franeuzų 
darbas. 

tas tuo laiku, kuomet jis ren
gėsi Bavariją paskelbti nepri
klausoma. 

Su juom areštuota du įžy
miu advokatu ir plačiai žino
mas orkestros vadas. Pasta
rasis tečiaus po areštavimo 
nusižucįe. 

BERLYNAS, į irž. 8. —Ba
varijos sostinėje Muniche tei
siamas profesorius Fuchs. J is 
kaltinamas už sąkalbiavimą 
prieš republikoninę valdžią. 
, Bylos laiku paaiškėjo, kad 

anti-republikoninės organiza
cijos Bavarijoje franeuzų fi
nansuojamos su tikslu, idant 
Bavariją visai atskelti nuo 
Vokietijos. ,Toms organiza
cijoms franeuzai išmokėję 100 
milionų markių ir žadJėję pa-
gelbos. 

Nevyko žygiai. 

Bavarijosv policijai pavyko 
sąkalbį susekti pirm trijų mė
nesių pačiame Muniche. 

Profesorius Fuchs areštuo-

Prof. Fuchs byloje įrodyta, 
kad pulkininkas Richert, san
tarvės komis, narys, pinigus 
išmokėjęs areštuotiems dali
mis. Paskutinę dalį jiems iš
mokėjęs vasarį. Už poros &fr 
vaičių Bavarijoje turėjo įvyk
ti sukilimas. 

Tankas žadėjo. 

Gen. von Moehl, bavaras 
monarchistas, teisme išpažino, 
kad Francija monarchistams 
žadėjusi pristatyti 70 tankų 
ir du šarvuotu traukiniu, kad 
Bavariją atskirti nuo Vokie
tijos kol situacija neaprims. 

Bavarijai buvo paskirtas di
ktatorius. J is tunėjo but lai
kinas. Nes Bavarija turėjo 
but veikiai proklamuota kara
lyste. Sostan turėjo but pa
šauktas buvęs sosto įpėdinis 
princas Rupprecht. 

C H I C A G O J E , 
SUŠAUKTAS BENDRAS 

MITINGAS. 
, — 

nistams tiesiog visos blusos 
sustingo. Nežinia, ką jie turės 
pradjėti. 

3 ŽUVO DVIKOVOJE. 

Miesto maįjoras Dever va
kar bendran mitingan sukvie
tė gatvekarių ir viršutinių ge
ležinkelių bendrovių viršinin
kus ir unijų viršaičius. Ma
joras nor*ėjo, kad jie vestų 
derybas bendrai ir rimtai. 

Nežinia, a r bus kas naudos 
iš to mitingo. Kadangi abi 
pusi griežtai laikosi savo nu
sistatymo. Kalbama, kad da
rbininkai palinkę prie arbit-
raeijos. Bet bendrovės prie
šinasi. 

m 

Majoras deda pastangas 
gražiuoju sutaikinti. Nes ga
tvekarių streikas Chicagai y-
ra begalo brangus dalykas. 
Dėlto norima, kad streiko ne : 

butų. 
Je i šiuo kartu nebus susi

taikinta, darbininkai, matyt, 
balsuos streiko klausimu. 

Majoras įsitikinęs, turi tam 
tikrus dokumentalius įrody
mus, kad gatvekarių bendrovė 
galėtų padidinti darbinin
kams užmokesnį be didelfes 
sau skriaudos. Bet bendro
vė nori žerti auksą, kuomet 
neturima legalių priemonių 
ją prispausti prie sienos. 

Biliardinėj, 60 West 37 st., 
juodas poliemonas Sutton pa
stebėjo peštynes. Keli juo
dukai mušėsi, 

Poliemonas įb^go ir mėgino 
vieną iš peštukų, E. Jackson, 
areštuoti. Tas pasipriešino ir 
išsitraukė revolverį. Tuo mo
mentu išsitraukė revolverį ir 
poliemonas ir pasigirdo 3 šu* 
viai. 

Rezultate žuvo poliemonas, 
Jackson ir vienas pašalinis 
juodukas. Atvykusi policija 
poliemonų rado dar kviėpuo
lantį. Bet vežant ligoninėn 
jis mirė. 

Biliardinė uždaryta. Eina 
tardymai. 

REIŠKIA PAGARBĄ GUBE 
RNATORIUI. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus, bet gana vė
sus, oras. 

PINIGU KURSAS. 
m 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.63 
Francijos 100 fr. 6.68 
Italijos 100 lirų 4.94 
Vokietijos 100 mark. .ool3 
Lenkijos 100 mark. .0018 

kių pinigine pabauda. 

Vienas iš dviejų Checker 
taxi šoferių aną vakarų ties 
restoranu, 2003 W. Division 
st., nužudė sluggerį Frank 
Sexton. 

Abudu šoferiu, Raifman ir 
Rose, policija areštavo. 

Chicagoš miesto taryba su
sirinkime užvakar 31 balsu 
prieš 13 reiškė pagarbos žodį 
New Yorko gubernatoriui 
Smith už drąsų patriotinį žy
gį atšaukiant valstybjės prohi-
bicihį įstatymą. • 

Tuo pačiu balsavimu tary
ba rekordavo, kad ji palanki 
ir Illinois valstybėje prohibi-
cinio įstatymo atšaukimui. 

Del tokio miesto tarybos 
pasielgimo vietos prohibicio-

m 
DRAUGO PINIGŲ SIUN

TIMO SKYRIUS 
Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

ryta iki 8 vai. vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

"Norint kad pinigai butų Lietuvoj 
Išmokėti DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 
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D R A U G A S Penktadienys, Birželio 8, 1923 

LDBTTTVTŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
kaadkoą išskyrai nedėldienina-

Metama 
PoMi Meti). 

i « • » - * • - » * • • • • • ?9M 
13.00 

Ui prenumeratą mokei lakalno. Lai
kai tkaitosi nno užrašymo dienoe, 
M nno Naujų Metu, Norint permai
nyti adreeą visada reikia prisius 
U ir senas adresas- Pinigai geriau
sia siusti išpeikant krasoje ar sx-
prese "Money Order" arba įde
dant pinigus 1 registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenut 
Cbicago, DliBOis 

Ttl Roosevelt 7791 

T T r j n s :rzzza 
MOKSLEIVIŲ RŪPESNIAI. 

Paskutiniame "Giedros ' ' nu
meryje pranešama, kad jeigu 
iki birželio 20 d. neįplauks pi
nigų apie $50 į Giedros cen
tro iždą, tai "Gied ra" liepos 
mėnesį nebeileis. 

Leidėjams ir mūsų jaunuo
menės idealistams si pastaba 
yra labai skaudi. Bet kadangi 
ji nebepirmų kartę, atsikarto
ja, ar nereiktų jos pasvarstyti. 

Mūsų visuomenei neabejoti
nai brangi giedrininkų orga
nizacija ir jos minties skleidė 
jas organas "Giedra" . Jeigu 
ligi šiol giedrininkams nesi
sekė savo organų pastatyti ant 
tvirtų finansinių pagrindų, 
galime tame kaltinti ir visuo
menę ir moksleivius. Visuo
menę kuri permaž rodė savo 
susidomėjimo moksleivių rei
kalais, neužtektinai rėmė jų 
pastangas siekiant mokslo, 
dažnai prie labai sunkių mate
rialinių aplinkybių. Tų spraga 
iš visuomenės pusės turėjome 
prašalinti šiais metais sukelda
mi Amerikos moksleiviams va
jų, sušelpti einančių mokslus 
jaunuomenę. Deja, šis pasirį-
žimas nuėjo niekais. Kodėl, 
šiuo atveju nenagrinėsime. Tik 
tiek turime pabrėžti, kad Fe
deracijos neišpildytas nutari 
mas turės įeiti į šių metų Fe
deracijos Seimo pirmąjį dieno
tvarkės punktų ir mes neabe
jojame, kad Amerikos lietuvių 
visuomenė atsilygins mūsų 
jauniesiems broliams — mo
ksleiviams. 

Bet žvelgiant į pačius mo
ksleivius galima ir jiems vie

ną kitų priekaištų padarytį 
kad pašalimus visas kliūtis jų 
augimui ir bu jojimui. 

Moksleivių organas privalo 
būti moksleivijos veidrodis*. 
Jame privalo atspindėti vi«o 
jų sielvartai, pastangos ir ko
vos siekiant mokslo. Kaip ic-
čiaus skaudu, kad " G i e i r a " 
neatvaizdena moksleiviu en 
tuziazmo, jų lakios ir karia
mos sielos. Talpinamieji G ic-
droje" straipsniai, plunksnos 
bandymai bemaž visi yra1 ga
minami Lietuvos moksleivijos. 
Kame gi mūsų poetai, litera-
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tai? Kalbant apie dienos klau
simus iš moksleivių gyveni
mo, jų vieną, kitų surasime 
per visus metus. Gal kuopų 
veikimas ryškiemis spalvomis 
nusidriekia organe! Ne. Lai
kraštis nesnpažindina mūsų su 
moksleivijos vidaus paslėpto
mis jėgomis, jos energija bei 
dvasios* potencija. Skaityda
mas "Giedrų" negali pastebė 
ti neramios jaunuolio sielos, 
drąsaus jo užsimojimo, negir
di stipraus idealo plakimo, 
tarsi kad aistrų sprogdinama 
širdis nebetilptų siauroje k ru
tinoje. Jaunuoliams — auk
štų idealų kaitinamiems toks 
reiškinys turėtų būti visiškai 
natūralus. Tuotarpu jauti lyg 
dvasios sustingimą, gyvenimo 
apatiją, minties stagnaciją. 
A r nepageidaujama mokslei
vių organizacijoje panašį me-
tamorfoxa — atmaina? 

Bet palikę taisomas ir tai
sytinas paklaidas iš visuome
nes ir jaunimo pusės, riškime 
klausimą praktiškai. 

Gal į Centrų ir įplauks $50 
šį ir kitų mėnesį kad butų 
galima vilkti organo leidimo 
reikalą. Bet kuomet kiekvie
ną mėnesį vis reikia neramiai 
laukti tų $50 ar ir daugiau-, 
ar nepravartu stačiai savęs 
paklausti: ar jau būtinai šian
dien mums reikalingas atski
ras moksleivių laikraštis? 

Amerikoje berods mes •serga
me laikraščių liga, jie daugi
nami dažnai be aiškaus reika
lo ir dėlto ne vienas jų skur
sta, pakol galutinai daug pi
nigo išaikvojęs ir net skolo-
mis apkrautas miršta. 

daviniams svarstyti, jų lite-
ratiniams gabumams lavinti, 
mes neabejojame. Bet jeigu 
giedrininkai ir neturėtų savo 
atskiro laikraščio, moksleivių 
organizacija nežūtų. Juk butų 
labai lengva ir naudinga netik 
"Giedrai" , bet ir kitiems sa-
vaitiniems, dvi savai tiniems bei 
mėnesiniems laikraščiams su
sijungti į vienų didelį žurnalą 
nedidinant kainos, gi turiniu 
jį bent trigubai pagerinti. To
kį žurnalų skaitytų nepaly
ginamai žymesnis skaitytojų 
skaičius, nereiktų šiandien 
skaitlingi] laikraščių prenume
ruoti, gi nauda butų ta, kad 
yiename žurnale rastų viską 
ko pirmiaus turėjo ieškoti tri
juose bei penkiuose laikraš
čiuose. 

Galop, jeigu giedrininkai 
mėgsta skaityti ir rašyti ar 
negalėtų susitarti su kitais 
savaitiniais bei mėnesiniais 
laikraščiais, pasiteirauti leid
žiamųjų laikraščių ir į juos 
prieinamomis sąlygomis įvesti 
Moksleivių Skyrių? 

Bene reiktų šį klausimų šį
met Giedrininkų Seime pas-
svarstyti iškeltoje plotmėje! 
Gi apie Seimą Rytuose, kaip 
Centro pirm. siūlo, ryt tai pat 
savo nuomone pareikšime. 

diktatūrų. Deja, K. Jamontas, 
kurs gina skriaudžiamuosius 
bendrovės šėrininkus, ne Gri
gaičio ir Jurgelionio "fren-
tus" , griežtai pasipriešino to
kiai "N-nų" bosų diktatūrai 
ir laimėjo bylą. 

Birželio 4 d. teisėjas išnešė 
griežtų raštu pagauuntą įsaky
mą reikalaudamas B-vės pre
zidento Galskio ir sekretoriaus 
Šmotelio tuo jaus pervesti ir 
įtraukti į B-vės knygas šimtų 
šėrų priklausomų V. Rudai-
v t • 

CJU1. 

K. Jamontas rašo: * 'Naujie
n ų " štųbui nesmagu pralaimė
jus tokių svarbią bylą. Bet šė-
rininkams yra didelis laimėji
mas. "Demokratija ima viršų 

DANTIS BEKRAPŠTAN1, 
PILVAI. 

Nutukimo klausimas vra la 
bai gyvas klausimas. 

Jeigu galva yra žmogaus 
gražybė, tai didelis apvalus 
pilvas reiškia visų žmogaus 
vertybę. 

Kas patikės plonam sljekui, 
ištysusiam, kaip šilkinis siūlas, 
pabalusiam, kaip numirėlio 
veidas. 

Žmonės pamatę storą l>obų, 
sako: ."gera -bačkutė". Storu
mą jie jungių kartu su geru
mu; nors atsitinka kartais, 
kad ir piktos bobos turi dide-

Laikraštijoje ir rašytojų tar vesti žalį prie įvairių neramu-
pe tas pats. Žiūrėk Grigaitis mų, nes tolimesnės kartos ne-
Jamontui prakišo bylą, nes Ja- jėgs pakelti mažiausių sunku-
monto advokatas tur but slo-!mų, o pageidaus kodaugiausia 
resni s už Grigaičio Gugį. 

Visuomenės veikime ir " i n 
polities" pilvas — tai viskas. 
Jei storas ir pilvotas,* pamažu 
judi, pasakys: " T a i rimtas 
žmogus", ir klausys. Jei su 
džiuvęs, kaip stinta, sakys: Et, 
vaikėzukas!. 

viso ko savo lepumui paten
kinti. 

liūs pilvus. Viena tik išimtis 
ant spešelizmo autorių ir dik- yra su storumu: jeigu nepri
tar imų". • klausai prie nucizeliuotų kaip 

Toliaus K. Jamontas, kurį šakaliukai plonų jaunikaičių; 

' N A U J I E N Ų BOSAI 
PRAKIŠO. 

nelengva surasi" amerikonišką 
" sweetheart". Moteris ne mė
gsta tos rųšįes apvalumo. 

Jeigu esant svečiuose kas 

"N-nų" bosai visokiais budais 
" k i k i n a " ir pasirįžę yra iš
graužti iš Bendrovės, rodo sa
vo nepalaužiamą pasirįžimų 
ginti Bendrovę nuo tos "gen-
g ė s " kuri stengiasi pavergti 
visus šėrininkus ir socializmo 
vardan norjtų diktatūrą įvesti. 
"Bendrovės sekretorius Šmo

telis visiem žinomas nuo anų 
laikų, kai jis dar buvo Lietu
vių Socialistų Sąjungos Rajo
no sekr. ir kai Rajono pinigai 
"susimaišė su jo pinigais*' ir 
iki dabar jisai tebelaiko apie 
$150 "sumaišęs su savo pini
gais" . O Grigaitis tuo laiku 
jį gynė. Tokį žmogų Grigaitis 
pasistatė Bendrovės sekreto
rium. Lietuviškų spešelninku 
didžiausi pravadyrių Jurge- 'gu vokietukas su širšės lieme 
lionį, autorių kūjagalvių kom- ' niu, su kojomis yt degtukai 

galvą. Pilvas daug kartų at
stoja galvą.Galva pilvo niekuo 
met nepavaduos. 

Ir nėra nevieno žmogaus 
pasaulyje, kurs į galvų sau 
dėtųsi tiek, kiek deda į pilvą. 

Pilvas, tai vienintelis aksti
nas, del kurio juda pasaulis. 
Kad pilvo nebūtų žmonės iš 
bado numirtų, iš nuobodumo 
nudžiūtų, nes nebūtų jokįo rei
kalo darbą dirbti. 

j O ir artimo meilės nebūtų. 
! Nes senai jau rodos Saliamo-

nors pašauks Tamista: " E i , | "! '» y r a P n s a k ^ k a ^ r p i , V a 

1 u , s t o r u l i ! " e i k į k i t ? k a 1 n b a - ' t ( > S a l i m a ž m o 8 ' a u s s i r d l e s p a " 
rį, kur vyrai kortoms pliekia, 
arba munšainę traukia. 

Bet jeigu esi biznierius ir 
turi apvalų čemodaną, palai
mintas esi! Visi bankieriai, mi 
lionieriai, didieji pirkliai ir 
fabrikantai turi didelius pil-
vus. Prekyboje pilvas yra iš- j 
kaba, o kartais ir kapitalas.) 
Nutukimas duoda ramybę, pa-j 
si tikėjimą savim, rimtybę. 

Pirklys, kurs pučia lipda
mas laiptais, kaip gnrvežys, 
daugiau ras pasitikėjimo, ne-

Amerikos pašto "b izn i s " 
Chicagoje ima eiti geryn. Vi
sur ima rodjrtis žymus pelnas. 
Tai padarę farmeriaj, kurie 
liuosai parka įvairių sau rei-

v kalingų dalykų, nes dabarti-Pilvas daug vra vertesnis uz ° * J V . 
nes valdžios labiau remiami 
ima jaustisA vis stipresni ir 
puriau pasiturinti. 

siekti. 
Lai gyvuoja tad tie, kuriems 

mes galime storų pilvų pavy-
d Hi. 

Iš lietuvių kalbos vertė 
Bim Bam. 

TEISINGA PASTABA. 

Argentinoje labai atpigo gy
vuliai. Už kuriuos karo metų 
buvo mokama po $100 ir $125, 
dabar mokama po $10 už gal
vų. Į Suv. Valstybes labai 
daug iš tenai gyvulių gabena
ma. Mėsa vienok neatpinga. 

Tai aiškinama tuo, kad 1 — 
parvežimas brangus; 2 — mui
tas uždėtas didelis; neva kad 
nepakenktų tas įvežimas au
gintojams gyvulių Amerikoje. 

Vieniems daro gerai, kitiems 
nesidaro .geriau. G. P. S. 

ITokiu antgalviu prisiuntė 
mums raštų K. Jamontas 
smulkiau aprašydamas "N-
n ų " bylą kurią prakišo Cook 
County Superior teisme prieš nelaimingo "pinigų susimai-
J. Sabath. Įšymo". J is teisme taipgi Ua-

panijos, pasistatė mandžie-
rium, tą žmogų, kuris būdamas 
Škotijoj vieno fondo apyskaitą 
suvėlino atiduoti irgi del to 

ir pats i degtuką panašus. 

Vincas Rudaitis pareikalavo j rringtoną gynė, kaipo gerą' negali. Girdėtis, kad Cliiea 

atkeliavo iš Norvegijos Ameri
kon. Būdamas šešių'lnetų par-

Diplomatų tarpe tas pate. j d a v į n - ^ a n t g a t v i u c h i c a g 0 . 
Pavyzdžiui: storas Vileišis v i - , ^ i a i k r a ^ i u s . Vėliau dirbo 
šiems bedieviams ir laisvama-! Wisconsino Valst. fanuose, 
niams patikdavo. O plonas , Dirbdamas sunkiai svkiu ėjo 
Čarneckis niekaip jiems įtikti | i r m o k s l a < Sunkus, bet išmin-

VAJUS, 
AUKOS ŠVENTO KAZIMIE

RO 6ESERŲ KOPLYČIAI 

Prisiųstos Vienuolynan nuo 
gog. 13 iki 20 dienai. 

Aukos iš šv. Jurgio parapijos, 
Brooklyn. N. Y. 

KTin. A. P. Kodis $25.00 
Moterų Sąj. 35 kp 20.00 
šv. Kož. Praug. Mot 16.00 
Masiuliutė Ona 10.00 
Kazlauskiene Stef 5.00 
Klumbienė Emilija 5.00 

S e n a t o r i u s N e l s o n . J i s j a u n a s Barauskienė Paulina 5.00 
' I taudonairiutė Morta 5.00 

Po $*.00: Don?. Mažonaitė. Pe*. 
Barauską*, I ' r su^ Kulikauskienė. 

To $2.00: Babianskas Juozas. Elzb. 

Dabartinių dienų auklėjimas 
Amerikos mokyklose veda jau
nuomenę prie didžiausio išsi-
lepinimo. J i baigusi mokslų j 
tik ir gaudo lengviausių dar
bų; o bėga nuo sunkesnių. 

Labai teisingai tą pastebėjo 

"N-nų" bendrovės viršininkų žmogų. 
pervesti šėrus kuriuos jis piK! Didžiumai šOrininkų. kaip 
ko. "N-nų" bosai pabūgo sau j ii visuomenei, jie yra nepati-
neprielankių šėrininkų ir no
rėdami pasižaboti visus šėri
ninkus nesutiko tų šėrn per 
vesti ir įtraukti į knygas, ku 
rie priklausė nariams nepatai
kaujantiems Jurgelioniu! ir 
Grigaičiui. Tuotarpu pastarų-

Kad moksleiviams re ika l imjų agentai skubėjo pusdykiai 
gas laikraštis jų organizacijai supirkinėti ŠVTUS ir tuo būdu 
palaikyti, jų santykiams, už- įvesti į bendrovę kelių asmenų 

kimi žmonės. Jie patys tatai 
jaučia, todėl ir nori apsirube-
žiuoti įstatymais, kontraktais 
ir dideliu skaičium šėrų. Tik 
teismo ranka juos atstūmė. 
Privertė išsižadėti bonusų j>o 
600 šėrų i j dabar jų "socialis
t in į" įstatymų išmetė sąšlavy
nam 

Bet kovos su jais ^iar ne 

gon buvo paskirtas Dr. Biels-
kus. Gerai, kad jis atsisakė. 
Kuomet paskirs Chicagon sto
rų, kaip jautį bučerį, ar saliu-
ninką konsulu, tuomet jis tu-
r ' s visiems patikti. 

galas. Kovosime tol, kol Gri
gaitis, Jurgelionis ir jų klap
čiukai taipgi neatsidurs sąšla
vyne. Tos votys nuo Bendro
vės kūno turi būti iš šaknų iš
rautos". 

Šumskienė, Ona Stanienė, M. Kučin
skas. 

Smulkiais $23.00. 
Viso iš Šv. Jurgio parap. Brook

lyn, aukų prisiųsta $125.00. 
šv. Jurgio parapija Brooklyn, X. 

Y. $125.00; 
Antanina Milvidaitė, Gary, Ind. 

$20.00; 
Pr. ir Uršulė Kėvišai, Gary, Ind. 

$5.00; 
N. N., Phila, Pa. $2 5.00; 
Per A. L. R. K. Federaciją 

Hartford, Conn $125.00 
Newark, N. J 55.22 

33.40 
31.13 

| gas, darixas iš jaunų dienų, už
grūdino jo kūną ir iki mirties 
jis jautėsi sveikas ir stiprus. 
Paimkime, jis sakė, šių dienų 
jaunimą, kas iš jų norės dirbti! Brooklyn- N- Y- s- s 

• * ' Norwood, Mass. . . . 
t a m i U O S e , p a i m k i t e m e r g i n a s Brooklyn, N. Y. J. Grebliunas ĮO.OO 

N. N. Chicago, UI. $50.00; 
Roselando Mergaičių N. P. P. Šv. 

Dr-ja $150.00; 
Roselando Mokyklos mokiniai 

močiut**'S. Jų daugelis nemo- Į $i**.ti; 
ka išsivirti valgyti, apšvaryti 
namų, pasitaisyti savo drabu
žių ir nenori tu dalykų žino
ti. , į / 

Tokis auklėjimas turi pri-

— kurios jų nori dirbti dar
bą, kurį dirbo jų motinos ir 

T7T7 

Pirmiau vagarsinta ($200.00). Išvisa 
Roelando mokyklos mokiniai paauka
vo koplyčiai $513.50. 

"Vakarienbučio" peJtias koplyčiai 
$1,580.92; 

Viso $2,393.67; 
Pirmiau pagarsinta $15.316.20 
Viso iki geg. 20 T t 7,709.87. 

šv. Kazimiero Setery*. 

V A I K U T E A T R A S . 
i 

1 PABAIGĘS MOKSLUS. 

(Monologai) 

(7 metų berniukas kolegijos moksleivio 
rūbais apsitaisęs) 

Gerbiamieji Ponios Ponai ir Žmonės! 

Turiu už garbę jums pranešti, kad ir 
aš nors kartų gavau progos ant scenos už-
•siritęs jums naudingų žinių ir pamokinimų 
suteikti. Mat ėa. iki šiol šis garsus vyras 
buvo nei nežinomas nei nematomas. 

Gal jųs dar ir nežinot kad aš esu pa
baigęs augstųjį mokslą. Aplankiau daug 
žymių vietų. Buvau Šidlavos atlaiduose, 
Trakuose mugėje, peT Vilkaviškį važiavau. 
Veliuonoje dvi savaiti malkas kapojau. 
Ka, o Šakių mieste padėjau molį minti iš 
kurio paskui puodus darydavo, paskui Ra
seiniuose nuo milicininko mušti gavau, 
kad net guzas pakaušėje iššoko. Tytavėno-
se pas ponų Grafų kiaules ganiau, taip 
tas mokslas sekėsi kad net nuo pono Gra
fo gavau bulvinį medalį. Vilniuje po žaliu 
tiltu miegojau. Griškabudėje pas kleboni
ją ant tvoros sudėjau, gal kiti manė aš 
gaidys, bet kas man galvoj. Kaune baltą 
žiurkštų prisijuosęs 'gatves šlaviaU, kame 
man bešluojant ausys taip pridulkėjo, kad 
net iš tos priežasties turėjau nustoti ir 
mokslus ėjęs. 

Mat, kiek išmokau ikr Kauno gatvių 
tiek ir žinau, galiu ir kitus to paties pa
mokinti. Perdaug laiko reiktų viskų smul
kiai x>asakojant. Tai tik pasakysiu kelis 
gerus ir naudingus mokslo }>atyrimus ku
riuos aš pats patyriau. Aš patyriau šiuos 
dalykus. 

Kuriems bus naudingi tai tie paklau
sykite, o kuriems bus nenaudingi tai tie 
patylėkite, sulyg aš pabaigsiu kalbėt, jau 
dabar klausykite, taip yra, aš patyriau 
šiuos dalykus. 

- Pirmutinė mano lekcija buvo apie žmo
gų. Žmogus tai yra tikras žmogus ir turi 
būti žmogumi, bet kai kuriems nusibuosta 
būti žmonėmis tai jie pasiverčia į lauki
nius gyvulus. Žmogus turi galvą, galva 
žmogui labai naudinga. J is su galva mąs
to, protauja, na ir kepurę bei skrybėlę ant 
jos užsideda. Kai-kurie žmonės turi galvo
je smegeuų, kiti jų neturi ir yra vadinami 
besmegeniais. Galvoje žmogus nešioja a-
kis, kurios yra sielos veidrodžiu ir dėlto 
žmogus akimis miega, verkia, in mato ar
ba žiuri, bet kaikurie žiuri o nemato, y-
pač tie kurie nenori. Toliaus žmogaus 
galvoje esti veidas. Vieno esti ilgas, it 
šakalys, kito atrodo platus, storas, ištižęs, 
it *rudens baravykas, o kitas rundinas, 
kai menulis, na juk sakysįme bet vis vei
das o ne puodas. Paskui žmogaus veide 
kybo prikabinta nosis. Na jau čia gerbia
mieji žemiausiai atsiprašau, nežinau ai

be pataikinsi u tų mokslo šaką gerai jums 
išaiškinti. Matot, nosis vra toks svarbus 
dalykas kad net apie ją kalbant galva su
sisuka. Tie žmofLV kurie supranta kam 
Dievas jiems nosį prikabino, tai jie tam 
tikslui jų ir panaudoja. Bet kurie nesu
pranta, tai tie iš nosies padaro nepap
rastą pavidalą. Iš prigimties žmogaus no- Į 
sis*yra panaši į gatvę, jų yra visokios rų-
šies, ilgų, trumpų, storų, kumpų, plokš- j 
čių, o kai kada ir į šalį pasuktų. Štai jau 
po šimtą pypktų laikas perėjo ir kai ma-1 
tau lekcijos apie žmogų neužbaigsiu aiš-! 
kinęs. Jųs gerbiameji, nepavadinkite ma
nęs žiopliu arba veršiu kad lekcijos ųepa-
baigęs, turiu kūprinti nuo scenos. 

Mat, jei ilgiau kalbėčiau, tai gal jums 
atsibuostų beklausant o man bekalbant, 
tai šiuo kartu užteks o kitą kartą kai su-
gryšiu ir vėl pradėsiu nuo nosies ir vary
siu iki kulnų, nuo kulnų jau toliau ne
gali eiti kai tik ant žemės, tai tada ir 
pradėsime lekerją apie žemę ir tt. Bet šiuo ' 
kartų užteks. 

ir 
. . . . • . 

VAIKO KLAUSYMAI IR TŽVO 
ATSAKYMAI. 

O kaip čia gražu ir malonu! Saulutė 
šviečia, gėlelės žydi, paukšteliai ore čiul
ba; ir kas' tai padarė, pasakyk man tėtuk? 
Kodėl saulutė mums Šviečia ir šildo! Kas 
žolelių medelių priveisė? Kas upelį van
deniu pripildė ? Kas sutvėrė žvėrelių, tokių 

daugybę! Kas išmokė paukštelius taip 
gražiai čiulbėti? Kas gėlėms duoda tokią 
grožybę? Kas laukuose liep javams derė
ti? Ir kas tai padaro, kad aš galiu maty
ti, girdėti, ir linksmai šokinėt, (apkabina 
tėtukų), ir kas man davė JumissTėtuk, 
ir mano gerąją mamytę, 

Tėvo atsakymas. 
Mano mielasis vaikeli. Vis tai Dievas 

mums padai*. J is saulutei davė spindulė
lius. J is sutvėrė medžius ir žalius lape
lius. J is vienu savo žodžiu padarė visą 
regimąją gamtą. Jis sutvėrė plačius van
denynus ir mažus upelius. Jis liepė žuve
lėmis vandenyj plaukioti. J is žemę ap
dengė žaliais žolynais ir papuoš!» kvepian
čiomis gėlėmis. Jis liepė paukšteliams po 
orą skrajoti ir savo linksmu čiauškėjimu 
Jo garbę skleisti. Jis žvėreliams liepė bė
ginėti ir javeliams liepė užderėti. 

Todėl brangus vaikeli, nors Dievo ne
gali regėt, reikia Jį nuolat iž širdies my
lėt. Reikia kas rytą ir vakarėlį pagarbin
ti Jį ir padukot Jam už dovanas, atkalbė
damas savo rytinius ir vakarinius poterė
lius. 

Juk tik Geriausis Dievas tave augina 
ir maitina. J is davė tau Tėvelius Ir nutei
kia viskų ko tik tu reikalauji. 

Vaikas klausia. — Tjtuk! o kur tas 
Dievas yra? 

'T}vas (rodo). - Ten, vaikeli, augštai, 
dangaus aukštybėje. 

Vaikas. — Ar jis gali mus matyti ir 
girdėti, kad taip augštai? 

Tėvas. — Taip, mano vaikeli Dievai 
viską gali. 

Vaikas."— Tėtuk, ar aš galiu pagie
doti tam geram Dievui? 

Tėvas. — Taip, vaikeli, gali. 
(Dabar gieda suėmęs rankas). 

Ačiū Tau geras Dieve, 
Už tų visų gražumą. 

Už dangų i r už žemę, 
I r už šviesių saulelę. 

Už šias gražias akeles, 
I r už visas gėleles, 

Ačiū ir už paukštelius, 
Tr jn gražius balselius. 

Už Tėtukų, Mamytę, 
Ir dž~jų sveikatytę, 

Ačiū aš vis giedosiu, 
I r niekad nenustosiu. 

(Pabaigęs vėl klausia tėvo). 
Vaikas. — Dėtuk, ar Dievui patiko, 

kad aš Jam giedojau? 
/Tėvas. — T^aip, vaikeli, Dievas myli 

dėkingą širdį. 
Vaikas. — Tėtuk, ąr dabar eisiva na

mon, gal mamytė pietukus parengė. 
Tėvas. — Gerai vaikeli, galiva eiti 

pažiūrėt. 
Gėlelė. 

w 

(Išeina) 
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SĖJIKAS 
KAIP PANAIKINTI ANG- , kuras reikalingas. 

LEKASIŲ STREIKUS. Kad -anglekasius iš kasyklų 
savininkų vergijos paliuosuot 

Pernai aiiglekasių streiko •,. . . .. , 
^ /* . I reikia, tai apie tai negali but laikais vyriausybe paskyrė 

komisijų. Tai komisijai pa
vesta surasti anglekasių su 
kasyklų savininkais nesutiki
moj priežastis. Komisija il
gas laikas darbavosi. Darbuo
jasi dar ir šiandie. Tečiaus 
nesurado tikrų nesutikimų 

dviejų nuomonių. Bet kad 
tuonii butų užtikrinta taika 

anglių pramonėje, tai reikia 
abejoti. 

Ko reikia. 
Nekuomet nebus taikos, jei 

kasyklų savininkai nesivaduos 
krikščioniškais pagrindais ap-

priežasčių. Nei nieko gera j m o k a n t 8 u n k i a i . d l r b a n a M 

tuo žvilgsniu nenuveikė. Tik 
paskelbė abiem pusėm kalti
nimą. Sako, kasyklų savinin
kai su anglekasiais vieton gy
venti gražiuoju, nuolat veda 
kovų. Nuo tos kovos dau
giausia nukenčia visuomene. 

Tas kovų faktas visiems ir 
be komisijos žinomas. Tai-
pat žinoma, kad nuo to ken
čia visuomenė. Komisįįai rei
kėjo Tasti kovų priežastį ir 
apgalvoti priemones, kad to 
v^sa nebūtų. Bet ji to ne
atliko. 

Komisija pavaduojama. 
Lelto šiuo kartu tų komisi-

darbininkus. 
Šiandie mes matome tik 

vienas skriaudas darbinin
kams. Anglis pįgiai gamina
ma, darbininkai pigiai apmo
kami, gį visuomenė skriaud
žiama. 

Tai valdžios skirtos komisi
jos pareįga rasti priemones 
tuos visus blogumus pašalinti. 

Darbininkas. 

JUODŲJŲ PERSIKĖLIMAS. 
Ūkio departamentas AVash-

ingtone praneša, kad jis su di
deliu atsidėjimu tėmija, kaip 
juodieji žmonas (nigeriai) iš 

siu organizacijos viršaičiai. 
Šie paduoda sugestijų, kas 
reikėtų daryti, jei norima at
eity apsisaugoti anglekasių 
streikų. Tos sugestijos ne 
naujos. Bet visgi jos darbi
ninkams įdomios. 

Anglekasių sugestijas gali
ma sutraukti į šiuos kelis po
smus : 

1. Laisvė žodžiui, laisvė su
sirinkimams, laisvė, organiza-
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vimosi ir veikimui. 
2. Organizuotiems darbinin

kams teisies reikalauti geres
nių darbo sąlygų ir aukštes
nio užmokesnio. 

3. Apdrausti nuo persekio
jimo tuos anglekasius, kurie 
priguli į unijas. 

4. Apdrausti pačias angle
kasių unijas nuo šerifų asis
tentų ir nuo kasyklų samdo
mų sargų. 

Prieš vergiją. 
Anglekasių organizacija ne

apima visų kasyklų laukų. Y-
ra tokių kasyklų apskričių, 
kur kasyklose dirba neunis-
tai, kur darbininkams apie or
ganizavimosi ir apie unijas 
uždrausta ir mintyti. Kasyk
lų savininkai tų savo darbi
ninkų tarpan neįsileidžia jo
kių organizatorių. Jei kurie 
darbininkai mjėgina šaukti su
sirinkimus, toki arba pavaro
mi nuo darbo, arba prieš juos 
siundomi kasyklų sargai. 

Dėlto, anglekasių organiza
cija norį tuos darbininkus pa-
liuosuoti iš vergijos. Nori 
juos patraukti organizacijon, 
užtikrinai jiems susirinkimų 
ir žodžio laisvę. 

Streikai nebus galimi. 
Žodžiu tariant, anglekasių 

ja pavaduoja pačios angleka- pietinių valstybių būriais per
sikelia į šiaurines valstybes. 
Juodieji apleidžia savo ūkius 
ir keliauja į šiaurinius mies
tus, daugiausia į dirbtuvių 
centrus. Savo ūkius tie žmo
nės arba pigiai parduoda ar
ba dažnai be jokios apsaugos 
palieka. Keliauja į miestus 
ir dirba dirbtuvėse. 

Pirm karo juodųjų tas per
sikėlimas buvo skaitlingas. 
Bet šiandie tas jau apima pla-
tesniųsias mases. Tokių da
lykų dar niekuomet nebūta, 
pažymi to departamento at
stovai. 

Baltieji ūkininkai taipat se
ka juodųjų pėdomis. I r tie 
apleidžia ūkius, kurie neduo
da jokio pelno, išėmus sun
kius darbus ir vargus. 

Dėlto, Ūkio departamentas 
susirūpinęs, nes artimoj atei
ty nuo to tuijės daug nukentė
ti amerikoniškas ūkis, tur">s 
dar labiaus pabrangti mais
tas ir patsai gyvenimas. 

Kas juoduosius traukia. 
Ūkio departamento atsto

vai, kurie tyrinėja tų ypatin
gų persikėlimų, tvirtina, kad 
juoduosius žmones į miestus 
traukia aukšti uždarbiai ir į-
vairesnis, margesnis miestuo
se gyvenimas. 

Juodasis žmogus iš prigi
mimo yra nedrąsus. Bet jei 
kartais iškelia kokį sumany
mą, tuomet jo niekas negali 
sulaikyti. Žengia pirmyn, 
kol atsiekia tikslų. 

Seniau šiaurinėse valstybė
se nebuvo juodųjų. Į kaiku-
riuos miestus jie tečiaus pra
dėta traukti su kontraktais. 
Miestuose apsigyvenę ir su 
darbų sųlygomis apsipratę 
juodieji greitai painformavo 

riaus, negu nuolat but užsi-
tvėrusiems pietuose. 

Gryžę iš kariuomenės tie 
jaunieji vyrai nepanorėjo but 
užsidarę. J ie ėmė keliauti į 
miestus. Į juos nusižiūrėję 
kiti irgi nerimo. Tokiu bū
du ir pakilo masinis persike 
limas. 

Iš kai-kurių vietų pusė juo 
dujų gyventojų persikėlė į 
šiaurius. 

MUŠA IR RĖKIA. 

organizacija nori visus lig. saviškius apie padėtį. Tuomet 
vieno anglekasius patraukti u- patys juodieji palengva pra-
nijon. I r tuomet, sako jie, 
įvyksianti taika ir ateity bus 
apsisaugota didelių streikų, 
nuo kurių turi kentėti visuo
menė. 

Suprantama, kuomet visi 
an^lekasiai bus unijoje, tuo
met streikas nebus galimas. 
įJarbininkų statomi reikalavi
mai bus pildomi, nes nebus ki
tokio išėjimo, kuomet šaliai Į drųsos, įprato gyventi į vai-

dėjo persikelti į šiaurinius 
miestus. 

Kitos priežastys. 
Kai-kas juodųjų persikėli

me mato jų įsidrųsinimų ma
tyti daugiaus pasaulio. 

Daugelis jaunų juodųjų 
praeito karo laiku tarnavo ka
riuomenėje. ,Tie daugiau 
prasitrynę, įgavo daugiaus 

Gyveno du kaimynu —Kau
las ir Baltrus. I š senovės 
juose buvo įsiėdusi neapykan
ta del nedidelio sklypo žemės. 
Tų žemę vienas ir kitas sa
vi nosi. Kur gyvuoja neapy
kanta, ten nesutikimai ir peš
tynės. Kits kitam dažnai grų-
sino. 

Pasitaikius proįgai, abudu 
susikovė. Vienam ir kitam 
pagelbon stojo jų kaimynai. 
Kaulas savo pusėje turojo 
stipresnius kaimynus. Tad 
Baltrus įveiktas. 

To rezultate teismas. Teis
me įrodyta, kad Baltrus pir
mutinis pakėlė kumštį. J is ir 
apkaltintas. Priteistas ilgam 
laikui nekelti rankos ant Rau-
lo ir užmokėti piniginę pabau
dų — Raului nuostoliu. Nuo
stoliai turėjo but mokami da. 
limis. 

Baltrus iškarto išmokėjo 
kiek nuostolių ir, kiek palan
kus, mokėjime ^~4~aukė. 
Pranešė neturįs pinigų. 
' Kad taip, tai Raulas su sa

vo šeimyna įsikraustė Balt
raus pirkion. Užėmė net svi
rnų su javais. Raulas su na
miškiais kaip namie Baltraus 
pirkioje šeimininkauja, šio ma 
stu maitinasi, neleidžia Balt
rui net grudų išvežti turgun 
parduoti ir nuolat šaukia: 
Mokėk man skolų! Duokš pi
nigus, kokius teismas pritei
sė! 

Kokiu-'gi būdu Baltrus gali 
atsilyginti būdamas tokioj pa
dėty! Visai negalimas daik
tas. 

Raulas tai Francija, gi Ba
ltrus — Vokietija. Francija 
užėmė svarbiausių Vokietijos 
industrijos centrų ir šaukia, 
kad Vokietija motoėtų jai tai
kos konferencijos pripažintų 
kontribucijų. Kaipigi Vokie
tija gali mokėti netekusi to 
industrijos centro, iš kurio ji 
galėtų sudaryti pinigų! 

Tiesiog negalimas daiktas. 
Tai gerai žino Anglija, Ame-
rika ir kitos valstybės. Te
čiaus nei viena iš jų nenori 
išsitarti, kad tokiu būdu Fra
ncija negalį 'atgauti pripažin
tų skolų. Diplomatinis "man 
daigumas" neleidžia tai dary
ti. Nenorima prasikalsti Fra-1 
ncijai. Gal dar ir bijomasi 
užgauti jos militaristinę dide
nybę. 

I r kuomet Francija taip 
laisvai švaistosi svetimose že
mėse, skriaudžiamųjų žmonių 
pagieža eina didyn. Europai 
grųsia naujas kraujo pralieji
mas ir išnaikinimas. 

Kaip anam Baltrui negali
mas daiktas atsilyginti, taip 
negalimas daiktas Vokietijai. 

Bet Francija savo: muša ir 
rėkia. Okupavusi industri
nius plotus vargina ir skriau
džia gyventojus ir šaukia, kad 
Vokietija mokėtų kontribuci
jų. Tai visvien, kad suriš
tom kojom žmogui lieptum 

MO TEKŲ TRIB UNA 

MOTINŲ DARBO 
PROBLEMA. ! 

— 
* 

Ne kokia čia padėtis, jei 
motinos priverstos eiti uždar
biautų, kad išlaikyti šeimy
nas. Viemj vyrų uždarbm ne
užtenka, kuomet nuomos bra
ngios, kuomet gyvenimo bran
genybė neatkeliama. 

Darbo departamentas skel
bia apie gryžusį Amerikoje 
gerbūvį. To paties departa
mento Vaikų Biuras išdėsto 
darbininkų moterų ir vaikų 
motinų vargus. Kokia tai 
kontradikci j a ! 

Chicagoje daromi paroda-
vimai, kuriuose rodomi na
mai, kokius tupėtų įsigyti da
rbo žmonės, kad jaustųsi lai
mingais. Bet tuo pačiu žy
giu pažymima, kad tie namai 
tinkami tik tiems, kurie per 
metus turi pajamų nuo 2,500 
dolerių ligi 6,000 dolerių. 

Klauskite darbininkų, kuris 
jų turi per metus tiek pajamų 
sunkiai prakaituodamas. Te
čiaus gražus namai, juose pa
vyzdinga tvarka ir visokia vi
dujinį ruoša nurodoma darbi
ninkų moterims. Nes kas 
per metus uždirba 5,000 dole
rių arba daugiaus, tokiam nu
rodymai nebereikalingi. 

Rengiamos kūdikių savai
tės. Darbininkų moterys mo
kinamos, kaip auklėti sveikus 
kūdikius. Bet neatsižvelgia
ma į motinų padėtį. Vaikų 
auklėjimas nurodomomis mo
kslinėmis metodomis brangiai 
atsieina, motinos verčiamos 
palikti namus ir vaikus ir eiti 
uždarbiautų. 

Argi tai ne kontradikci jos. 
Ištikrųjų, tik darbininko bū
vio pašiepimas. 

Šiandie SuV. Valstybėse 
(firba milionai motinų. Dau
giausia tokių, kuriii vyrai tu
ri darbus naktimis. 

Vyrui anksti rytų p a ė j u s 
iš darbo, darban rengiasi mo
tina. Vaikai per dienų palie
kami t£vo globoje. Vakare 
gi gryžus iš darbo moterei, 
vyras išeina darban. 

Tokia motina yra tikroji 
kankinjė. J i turi per dienas 
dirbti, gi namie vaikus ap-
liuobti, paaugusius leisti mo
kyklon. T?ai tikroji katorga. 

Darbo departamento Vaikų 
Biuras apie tai paduoda žinių 
ir motinų darbo problemų sta
to visuomenei. Patsai Biu
ras neranda priemonių, kaip 
butų galima išspręsti tų pro
blemų. 

Biuras tyrinėjo tokių moti
nų darbininkių padėtį Balti-
morėje, Chicagos stockyar-
duose, oisterių gaminimo įs
taigose, Michigano ir Colora-
do burokų laukuose ir .Texas 
medvilnės plotuose. 

Visur vienoda padėtis. Vi
sur motinos priverstos uždar
biauti, kad gel)>ėti. vyrams, 
kurie mažai uždirba. Visur 
skurdas ir vargas. 

Štai vienas Biuro paduoda
mas vaizdelis: 

Motina dirba stockyarduo-
se nuo 3:30 po pietų ligi 11:30 
nakties. Gultų eina 1:00 po 

į pusiaunakčio ir anksti kėlusi 

sti mokyklon. Paskui per 
dienų triusiasi namie. Vyras 
uždirba 18 dolerių savaitėje. 
Gryžta iš darbo, kuomet mo
tina jau i^ėgusi darban. J is 
pagamina sau ir vaikams va
kariene. Sekmadienį abudu 
skalbia, namus apvalo, vaikus 
išprausia. 

Tokiose sųlygose vaikai ne
gali išaugti nei gerais pilie
čiais, nei net dorais žmonė
mis. 

Motinų darbo problemų Tra
tų galima išspręsti, jei tik to 
norėtų valstybių legislatyviai 
organai. Bet niekas tuo 
klausimu nesirūpina. 

Tai kokiems galams tos vi
sos parodos ir visokios rųšies 
pamokos! 

KOMUNIZMAS PAVERGĖ 
MOTERIS. 

bėgti. 
Kaip ilgai tvers tokios ne- turi pagaminti valkams pus-

teisybės? Usnis, ryčių, juo* aprengti ir iglti-

Rusijos moteriška krito ko
munizmo auka. Komunizmas 
davtė jai "visišKų laisvę," kad 
tuo būdu jų pavergti ir kuo-
Jabiausia pažeminti. 

Tečiaus ne visos rusų mote
rys leidosi sugauti komuni
zmo tinklan. Ačiū savo ne
paprastai drųsai ir vyrų pa-
gelbai, kurie moteris gerbia, 
daugybė moterų apdraudė sa
vo kilmj pašaukimų. I r tose 
tad moteryse šiandie igludo 
visa rusų tautos viltis. 

Visgi didžiuma Rusijos mo
terų pateko labai blogon pa
dėtim Valstiečių moterų pa
dėtis menkai kuo atsimainė. 
Bet ir tos pajuto komunizmo 
skelbiamų ir vykdomų vergi
j a 

Baisiausias moterims smū
gis buvo bolševikų paskelbtas 
dekretas, leidžiųs kiekvienam 
vyrui tris kartus susituokti 
ir tris kartus persiskirti. Tai 
laisvosios meilės dekretas. 
Tuomi suardyti moterystės 
ryšiai ir šeimininis gyveni
mas. Atsirado daugyb/ė gy
venančių be jokio oficialio su
situokimo. 

Nes kamgi reikalingas toks 
ar kitoks susituokimas, jei 
persiskyrimas taip leugvas. 
Užtenka porai nueiti į tam 
tikrų bolševistinį biurų i r pa
sisakyti nenorį kartu gyventit 
I r viskas. 

Gi pati komunistinį mote
rims " lygybė" yra viena pa
saka. Nerasi šiandie Rusi
joje nei vienos moteriškės, 
kuri užimtų bent kokių aukš
tesnę vietų bolševisfinėj vald
žioj. Visas aukštųsias i r at-
sakomingas vietas užima vie
ni vyrai. 

Komunstinė moterims " lyl 
gybė" duota tik darbe. Dėl
to, šiandie ten moteris galima 
matyti dirbant sunkiausius 
darbus. 

Štai Petrograde daugelis 
moterų valo gatves vyrų prie
žiūroje. Kitur moterys dir
ba ant geležinkelių, taipat vy
rų kontrolėje. 

Kad labiaus pareikšti savo 
' ' lygybę," daugelis moterų 
darbininkių turi nusikirpusios 
plaukus, kaip vyrai. Tai tik
ros "čučelos," rašo apie jas 
korespondentai. 

Tai kų dav£ komunizmas 
moterims. Žacįėjo joms lais

vę, bet jas pavergė, žadėjo 
rojų, bet davė pragarų. 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" SIE ASMENIS: 

Baltulienė Ona (Cicero, EI.) 
Ignatavičius Konradas 
(Putnienė Julija 
Jankauskas S. K. 
Kudulienė Juzefą 
Pateriabas Juozas (Cicero, 111.) 
Čibienė Marijona 
Brazas Juozas (E. St. Louis, 111.) 

* 

' 
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Deksnis A. 
Rimkus P. (Cliicago Heigltts, 111.) 
Viap&as A. 
Jankauskas Alex. (E. Chicago, Ind.) 
Senavaitis P. 
Šiaulys Julijonas 
Sudimtas Juozapas (Cicero, 111.). 
Rimkus K. G. 
Mieeevičiutė Eufrozina 
Blaskevijh Simon (Granville, 111.) 
Dvilaitis Juoz. (Shehoygan, Wis.) 
Kukta Antanas (Indiana Harbor, Ind.) 
Bartkaitė Z. 
Lenauskas St. 
Krušinskas Povilas (Cicero, 111.) 
Šeškevičius Zigm (Cicero, 111.) 
Jankauskas S. K. (Worcester, Mass.) 
Brazauskas Povilas 
Reinis Jonas 
Kieliėuė Z. 
Madekauskis Pranciškus 
Kesminaitė Kazimiera (Cicero, 111.) 
Pateriabas Juozas (Cicero, 111.) 
Jonušas VI. 
Gvaldo N. 
Milašauskas Sim. Farmington, 111.) 
Sirakas J . (E. St. Louis, 111.) 
Genys Stanį. 
Ražinskas Petras 
Paurazas Ignas 
Andreliunas Bernardas 
Bielskis Povilas 
Dabravolskienė Petronėlė 
Akavickas J . 
Kiella Ignacas 
Balakauskas Ignacas 
Janauskas Antanas 
Vasiliauskas Petras 
Linkus Antanas 
Žvirždins Stanislov. 
Ūselis Karolis (Sando vai, 111.) 
Vinauskas Jurgis 
Antanavičius Justinas 
Stakeliunas Alex. 
Kiella Motiejus 
Garuckas Juozapas 
Vaitkus M. J . (Donorą, Pa.) 
Žiekienė S. (Waukegan, UI.) 
Kunskis Juozapas (Gary, Ind.) 
Norvaišas Dominikas (St. Louis, Mo.) 
Bartininkaitis A. (St. Louis, Mo.) 
Balčiūnienė St. 
Tūbelis Petras (Brockton, Mass.) 
Jankevičius D. 
Jaruševičienė Uršule 
Gaidaitė Ona 
Lecaitė Jieva (Cicero, III.) 
Rimšienė Agota (vVestville, 111.) \ 
Aleknavičius Kastantinas 
Stulginskis Kazimieras (Westville, 111.) 
Drugeikienė Julijona (Cicero, Ui.) 
Kiupelis M. "VVost Pullman, 111.) 
Daujotis Vincentas (WestviUe, 111.) 
Šlajienė Barbora 
Gedraitis P . 
Wolk Wm. (Cicero, III.) 
Indrele Petras f 
Valaitis Pranas 
Bikinaitė Teklė 
Zalatorius Ignacas 
Sadauskas P. (Donorą, Pa.) 
Zubas Jonas 
Lukoševičius J . 
Vasiliauskas Petras 
Misevicz K. 
Radomski Jurgis (Cicero, 111.) 
Poškevičius Juozas 
Tamoševičius Pranciškus 
Šventeckienė Valerija 
Milašauskas Simanas (Farmington, UI.) 
Jurevičius J . 
Žiemys Antanas (Rochester, N. Y.) 
Kairys Stanislovas 
Jasinevičius Mykolas 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Avi. TėL RooseTdt 7791 
Atdaras kasdienų, išskyrus šventadienius iki 8 v. T. 
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BLAIVYBtS DIRVA 
MUSŲ PROHIBICUA. 

Amerikoniška 
šiandie pasidaro labai paini 
problema. Tą problemą gali 
svarstyti gyventojai piliečiai. 
Gali pačią prohibieiją girti 
arba peikti. Bet visuomet 
privalo turėti omeny, kad 
prohibieiją yra pildytinas da
lykas. Prohibicijos proble
mą gali#išspręsti vienas tik 
šalies Kongresas. Kongre
sas prohibieiją įvedė, Kong
resas turi teisę ją atšaukti. 
Mekas kitas. Tokia čia val
džios forma. 

Bet pravartu visgi pažymė
ti, kad greitas darbas, be gi
lesnio apsvarstymo, visuomet 
yra nederąs ir nenaudingas. 
Tai pripažino viena iš pirmu
tinių New Yorko valstyt* 
Karo laiku ta valstybė pasi
skubino Kongreso pravestą 

kus savo tvirtindami, kad di
džiuma Suv. Valstybių gyve-

prohibicijaj ntojų nori prohibicijos tokios, 
kaip ji šiandien yra. Taigi, 
jie nori, kad čia degtinjės pir
kliai krautųsi milionus, išnau
dodami žmones. Jie nori, kad 
žmonės nuodintųsi įvairiais 

paviršio žemlapiai jau paga
minti. Nuo to laiko, kuomet 
Amundsen pasiekė pietinį 
žemgalį, gi Peary — šiaurinį, 
ant žemės nebeliko tokios vie
tos, kuri žmogui butų nepri
einama. 

Pirmukart šiandie žmonija 
gali apskaityti savo ištekliaus 
ir dirstelti ateitim Žinome, 
kiek mes turime įgiję savas-
tin žemės. Taipai žinome, 
kad daugiaus žemės negalėsi
me įsigyti. Žinome, kokius 
žemė vaisius gali auginti, gi namie gaminamais nuodais. 

Dar daugiaus, jie nori nuo j ^ ^ ^ 2 ^ & k i r ' * i 
žmonių atimti visokią, asme- j ^ to ^ ^ ^ 
ninę laisvę. To visa taipat 
nori ir degtinas pirkliai ir į-
vairių nuodų gamintojai. Nes 
kaip tie, taip kiti iš to turi 
daug sau pelno. 

Reikia tikėtis, kad Kongre
sas atsižvelgs į kilusią šaly 
nesusiklausymą prohibicijos 
atžvilgiu. Ir 
prie didžiumos 
bet ne fanatikų, noro. 

žmogus reikalingas. Dėlto 
galime apskaityti, kaip"daug 
žmonių gali žen*ė išmaitinti 
gyvuojant šiandieninei civili
zacijai. 

Kas tiesa, negalime matyti, 

negu butą seniaus. Šiandie
niniai ginklai senobės žmo
nėms nebuvo žinomi. 

Turime taipat naujovinę 
pirklybą. Tam tikslui varto
jama naujos rųšies transpor-
tacija. 

Finansai taipat nauji. Nau
jos /jų vedimui metodos. 

Šiandie naujag mokslas, 
nauji faktai ir viskas nauja. 
Tik vienas mūsų tikėjimas 
tas pat ir jo tiesos neatmaino
mos. 

Dėlto, gyvename naujame 
pasaulyje ir praeities istorija 
mažai gali mums duoti pamo
kų. Iš istorijos galime patil
ti praeitį. Bet praeities su 
dabartimi negalime glausti. 
Senovės taisykis ir dėsniai 
šiems laikams retuose atsiti
kimuose tinkami. 

Naujoms, ateinančioms žmo 

kų būrelis nedidelis, vos su
virs šimtas asmenų, bet jie vi
si geri patriotai Blaivybes 
dirvoje. Jie netik skaitlin
gai dalyvauja bažnytinėse iš
kilmėse, bet darbuojasi ir vi
suomeniniame veikime. Žo
džiu, sakant darbuojasi kiek 
galima. Kada buvo pardavi
nėjama L. L. Paskolos bonai, 
tai blaivininkai pirko už $100. 
Prisiartinus Kultūros Vajui, 
paaukojo $100; Lietuvos Blai
vininkams paaukojo $10; nau
jai lietuvių mokyklai $50. 
Taigi čia aišku, kad blaivus 
žmones būdami vienybėje, ga
li labai daug nuveikti savo 
tautai ir Bažnyčiai. 

Nestebėtina už . tad, kad ėti, buvo gerokai įkaoJef. 

^ 

• 
Reporteris, 

kas yra viduje žemės. Bet 

prisnaikins ! . r e m i a n t i s ^ i l i a i s ž e m 6 n gr*~ m gentkartėms, naujesnis 
gyventojų, j š i n i l l l t * » S a l i m e patirti, kiek pasaulis rodysis.. Tos gont-

joje yra anglių, žibalo, gėle-; k a r t £ g t u r ^ v i g k a n a u j a . Va-

NIEKAS NEBEKLAUSO 

" darbo kuoposM nepeša soci
aldemokratų, o socialdemo-
kratai ir nieko bloga nesako 
apie savo brolius. Jie Šiau
liuose turi net vieną bendra 
biurą, kurs rūpinasi ir bol
ševikinių ^darbo kuopų" ir 
socialdemokratų literatūrą 
platinti. ^arnas varnui s-
kies nekerta. Žinokite, žmo
nės, kas-per vieni socialdemo
kratai! "L. D . " 

BEDIEVIU. 

Paliepis. 

NAUJAS PASAULIS. 
prohibieiją, ratifikuoti. Tam —*—; 
tikslui išleido net nuosava įs-t Pasaulis, kuriame mes šian-
tatyma. Šiandie, žiūrėkis, ta, die gyvename, yra naujas, 
valstybe savo išleistą įstaty 

žies, vario ir kitokių medžia
gų. Ir žinome, kuomet tie 
natūraliai žemės turtai išsi
baigs, daugiaus jų jau neturė
sime. 

Šiandieniame mūsų pasauly 

rgiai naudosis mūsų paliki
mais, mūsų proto išdavomis. 

BAŽNYTINĖSE IŠKILMĖSE. 

mą jau atšaukė. Federalė 
prohibieiją New Yorko vals
tybėje gyvuoja, jį pildytina. 
Bet valstybė atsisako maišy
tis tan reikalan. Dėlto, kad 
toksai yra tos valstybės gy
ventojų didžiumos noras. Va
lstybės autoritetai didžiūnuos 
norams turi pasiduoti. l)id- Nes šiandie kinkas labiaus 
žiumos norui priešgyniavimas] jis apipainiotas visokių se

iles. Njėra daugiau tokių kilmingai paminėta Devinti-

sai galėtų apsigyventi, nesi 
klausus pas niekų leidimo. 
Visas žemės skritulio pavir
šius jau padalintas į privati
nes nuosavvbes. Ant mažiau-
šios sausžemio dalytės kokios 
nors valstybės vėliava plevė
suoja. Šiandie įau toki lai-

reiškia demokratijos griovi-j niau nežinomų jėgų ir veiks- kai» k a d 3 e i k u r i tauta nori 

plotų, kuriuose žmogus liuo-,nės. Visi ^altoriai buvo pa 

WORCESTER, Mass. — 
Niekas pini negyveno to- iJ a u l&™ daugiau liirosos že-Čia mūsų bažnyijėje buvo iš 
kiame pasauly. 

Yra tai pasaulis didesnis ir 
ruimingesnis. Nes jame dau
giau žinomų gyvena. 

Bet mažesnis jis pasirodo. 
Nes kur kas veikiau galima ji 
apkeliauti. 

Labiaus jis sukomplikuotas. 

mą ir politikierių kilimų. 
Štai Illinois valstybėje pro

hibicijos atžvilgiu ^politikie
riai triuškina didžiumos no
re. Anais metais Illinoiso 
piliečiai referendumu reiškė 
savo nuomone, savo pažval-
gas į prohibieiją. Bet legis-
laturos atstovai neklauso bal
so tų, kurie juos rinko. 

nių. 
Bet podraug jis yra mums 

žymiai suprantamesnis, ačiū 
atliktiems jo išmatavimams, 
aeiu tyrinėjimams ir mokslo 
pažangai. 

Šiandien žmogus jau susi
pažinęs su visu žemės pavir
šiumi. .Visos žemės dalys, 
galima sakyti, nuodugniai iš-

įsigyti kokį žemės plotą, turi 
atimti nuo kitos tautos. 

puošti įvairiomis gėlėmis. Be 
ginys buvo labai malonus. įs
kiluos prasidėjo 3 vai. po pie
tų, tuojau po mišparų. Šįmet 
bažnytinės draugijos skaitlin
gai dalyvavo iškilmėse. Da
lyvavo sekančios draugijos su 
savo vėliavomis: 

Blaivininkų, Šv\ Onos mote
rų, Marijos vaikelių, ir An
gelų Sa^gų mažų mergaičių. 

Bolševikų vyriausybės įkur
tas laik. "Pravda" pataria 
remti ratel. kurie vis. budais 
niekina dvasiškiją, šmeižia ti

kinčiuosius, stengiasi panai
kinti tikybą, bažnyčią. Deja, 
bedievių darbeliai visiems į-
kyrėjo. Bolševikų laikraštis 

Pravda" skundžias, kad nie d 

Karininkas į kareivį, arba 
"Kas girtesnis?" 

mm* • I I I 1 ' • ! • • • 

— Aš pamečiau pinigus, o 
ryt mano varduvės, kai susi
rinks svečiai, aš pašauksiu ta
ve ir liepsiu paduot užkanda; 
tai tu sakyk, kad šunės suėdlė, 
Toliau, aš liepsiu paduoti vy
no — tu sakyk, kad kietai uŽ-
kimsai butelius ir sutruko. 
Tada, aš tave iškoliojęs pa
siųsiu tarnaitės pašaukti, tu 
gi turi pasakyti, kad tarnai
tė pabėgo. Supratai! 

Kareivis. — Supratau, ma
no leitenante I 

Susirinko svečiai, žaidžia, 
dainuoja, pagaliau, vienas iŠ 
svečių sako: 

i 
— Klansant 0w 

— Paduok oikand|. / 
i— Užkanda pabėgo, maa« 

leitenante! 
— Kvaily! Duok vyno. 
— fciniės suėdė, mano leite* 

n aute! 
— Ak tu, gluie, palauk tuo

jau tarnaitę. 
— Kietai iižkimšau, mana 

leitenante, ir antroko. 

Michigau legislaturoje pa
duotas sumanymas atšaukti 
kriminaliu syndikahznio įsta
tymą. 

i f • • fUMim m . i - • • • • 

kas nebenori lankyt tų rate-j __ Klausyk, Jonai, mes vi
lių, Maskvos apskrity visi tie g i pasiutusiai išalkome, liepk 
rateliai iširę, nes "tavorš- paduoti užkandos, ar šiaip 

jau ką. 
— Tuojau, tuojau: Juozai! 
Pastarasis, savo tiesioginio 

AE tJMJkl KAD 
Amerikos Konsulas gyvena 
Kaune, jo adresas yra M Me
tropolis " Laisvės Alėja Kau
ne. Ar žinai kad iftdirbėjiai 
Helmar Turkiškų Cigąretu iš
dirba geriausios rusies .Tur
kiškus Cigarėtu** visam pasau
ly ir tiktai Helmars yra pa
dirbti iš 100% grynai turkiš
ko tabako kurk yra geriau
sias tabakas cigaretams. 

(Apgr.) 
B M T f l B B BBB 

"Sausieji' hypokritai nie-i tirtos. Didesni; žemfcs dalies 

Šiandie pasauly daugiaus * 6is reginys buvo begalo 
valstybių, negu butą devynio- malonus, ypatingai žiūrint 
liktame šimtmety. Šiandie ant tų mažų mergaičių, kurios 
apie dvidešimts naujų valsty- j dailiai pasipuošusios nešlė 
bių kovoja su sunkenybėmis I gražias pintinėles kvietkų. 
už savo būvį. Tų naujų val
stybių yra Europoje, Azijoje 
ir kitose žemės dalyse. 

Karas šiandie taipat kitoks, 

Blaivininkų draugija visa
dos skaitlingai dalyvauja ba
žnytinėse* iškilmėse. Nors pa
gal mūsų kolonijos blaiviu i il

čiai" atsisakų juos lankyt. 
Laikrašt. pataria tiesiog prie
varta priverst žmones, kad 
jie lankytų bedievyl|ės lizdus. 
Žinoma, socialistų roįuj gali-1 
ma ir prievarta. Mat, socia
listai tol duoda sąžinės laisvę, 
kol jie neįgauna valdžios į sa
vo rankas. Štai dar pavyz-
džini. \) '<4P 

Ukrainoj bolševikų kariuo
menėj tarnaujantiems karei
viams draudžiama dalyvaut 
tikybinėse apeigose. 

viršininko varduvėm* pami- , 4 

PA&AŽIERIU SKAIMU8 
Ant United States Line 

Laiva Padidėja. 
Šį pavasarį pasažieriu skai

čius, ant išplaukiančiojo laivų 
United States Lines žymiai pa
didėjo, taip praneša Ponas E. 
E. Mc Nary įPassenger Traffic 
Manadiierius. 

Oeorce Wa>|ington laivas 
kuris išplaukė praeita sutrata 
tūnojo 903 pasazieriu. 

Tas parodo kad patarnavi
mas ant šių laivu yra* manda
giausias važiavimas geriausias 
ir kainos visiems prieinamos* 

(Apgr. 
(• ===== 

B I Č I U L I A I . 
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Širdies Jėzaus ir Širdies Marijos 

Kas yra bolševikas? Nugi 
socialistas. O mūsų socialde
mokratai! Irgi socialistai, 
kai kurie ir bolševikai. 

i gražus paveikslai 
Rankomis išsiūta. • : r 

"Dieviškoji Jėzaus Širdies, susimilk ant mnsų ' 
Šie paveikslai ka itk gauti iš Vokietijos 

Po vieną perkant po $1.00 Abn paveikslų perkant ant 
* syk, atiduodame už $1.80 

• ! • 

i1 

DRAUGAS PUB. CO. 
* -

2334 South Oakley Avenue Chicatfo, IlUnois. 

Sužeidimai nuo karščio ir elektros, 
Apdegimai ir nušutimai. 

Apdegimai atsitinka nuo sauso kar
ščio, kaip ve ugnies, kuomet nušutimai 
įvyksta nuo skysto karščio arba nuo šla
pio karščio, kaip ve karšto vandens, ga
ro ir tt. Bent kuris gali paliesti tiktai 
odę, bet gali įsigauti ir giliau. Nuo ap
degimų visos plėvės kūno sulyg kaului 
gali suanglėti (pavirsti \ anglius)), o nuo 
apšuti mo gali aktuališkai išvirti. Viens 
ir kitas remiasi ant gilumo, didumo ir 
vietos sužeidimo, lygiai, kaip ir ant se
numo sužeistos ypatos. Abu, išdegimas 
ir iššutimas gerklės yra ypatingai pavo
jinga, kadangi sutinimas sužeistos vie
tos gali tuojaus būti pasekme užtroški-
mo. 

Priežastys. 
Apdegimų: Liepsnos ar ugnys, kar

štas ar ištarpintas metalas, elektriški 
sukrėtimai ir eksplozijos gazo ar para
ko. Apšiltinimų: Garas, verdantis van
duo arba karštas aliejus. 

{spėjimas. 
Jspėjimai nuo paprastų apdegimų 

ir apšutimų tankiausia yra supainiotu 
dalyku, kaip kad apima: (1) Įspėjimas 
nuo ugnies. (2) Užgesinimas. (3) Gel-
hėjimaa ypatos nuo ugnies. (4) Užgesi
nimas degančių drabužių. (5) l'rašali-
nimas pavojaus nuo karštų ar ištirpin
tų metalų; ir (G) Budas 'pašalinti gazo 
ir parako eksploziją. 

Įspėjimas nuo ugnies. 
Daug užsidegimu atsitinka nuo iu». 

a j tsi žiūrėjimo. Bendra taisykis: niekuo
met nepalikti lempą ten, kur liepsna ga

li kų nors pasiekti; užgesink ugnį visiš- butų galva žemiau Ir jei kų gelbsti, tai 
kai, pagalios ir nepūsk, jei numanai, kad i keturpečkioms rėpliok, vilkdamas užtro 
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liepsna galį kų tokio pasiekti. 

Užgesink ugnį. 
Ugnį visuomet ir visur galima leng

vai užgesinti, kuomet prasideda, bet jau 
yra suvis negalima, kuomet liepsna ap
ima plačiai, taip sakant, viskų apsiau-
čia, tuo syk viskas turi sudegtu Todėl 
aišku, kad kiekvienas privalo elgtis iš
mintingai gaisrui ištikus. 

Iš kart ugnį galima užgesinti užlie
jant kelis kibirus vandens arba užme
tant kelias kaldras arba vilnones palas. 
Smiltys, pelenai arba purvai tuojaus 
užgesina tokių ugnį. Viens iš šių visuo
met turėtų but vartojamas vieton van
dens, kuomet dega aliejus, nes vanduo 
iMriekia aliejų, taigi kartu ir ugnį. Vis
kas kas tik aplink kabo, reikia nutrauk
ti pirm pradėsiant gesinti ugnį. "Bri
gados kibiras" labai gelbsti gesinant 
ugnį. Tas susideda iš dviejų linijų vy
rų prie arčiausos vietos vandens nuo ug
nies. Viens žmogus semia va n denį ir 
Juoda kitam, tas kitam, pakol per rai
kąs prieina prie paskutinio, tas lieja 
ant ugnies ir tušeių kibirų paduoda pir
mam iš antros eilps, o tas kitam, pakol 
paskutinis pasemia ir tt. Atminkite, 
kad pasitraukimas gali padidinti ugnį, 
todėl nereikia atleisti nė ant valandjėlės. 

Gelbėjimas žmogaus nuo ugnies. 
Kuomet, 'ieškai žmonių jaų užside-

gusioj vietoj, yra geriausia apsirikti 
bumų ir nosį su šlapia nosine skepetė
le arba pala. Atmink, kad oras gilumo 
Aršiu polių yra liuosas nuo durnų prie 
grindų ar žen#s, todėl, joi norį kvėpuo-

škusį paskui save. Tokiu jau būdu 
šliaužk žemyn ir t repais nuo antrų lubų 
arba įeigine į kasyklas skyle. 

Užgesinimas degančių drabužių. 
Jei tavo paties drabužiai užsidegtų 

kuomet tu esi vienas, nebėgk, ieškoti pa-
gelbos, nes tas padidins Viėjų ir drabužiai 
užsidegs dar labiau. 

Atsigulk ant grindų ir įsivyniok sa
ve į palų, užtiesalų, ploščių, kaldrų ar 
kitų kokių vilnonę palų; suveržiant ant 
tiek, kiek tik galima; vien galvų reikia 
palikti liuosą. JTei jokios tam panašios 
palos negalima tuoj nusitverti, atsigulk 
vi stiek ant ženlės ir riskis palengva, tuo 
tarpu užspausdamas ugnį savo rankoms. 
Jei kito asmens drabužiai užsidegtų, pa
guldyk jį ant žemės ir užslogink ugnį su 
žiuponu, kaldra ar tam panašiai. 

Pašalinimas pavojaus omo karščio 
ar ištirpintų metalų. 

Apdegimo ir apšutimo ženklai. 
Didelis skaudėjimas apdegintos vie

tos. Priklauso nuo gilumo žaizdos* Pa-
raudonavimas odos, formacija pūslės 
arba sudraskymas (sutrukimas) odos ir 
kaikurių plėvių giliau. » 

Kaip elgtis. 
Kuomet labai paraudus oda: praša

link orų, užtepant klijų, sudarytų iš van
dens ir bikarbonižkos sodos (kepamo
sios, ne plaujamosiosį), krakmolo ar mil
tų. Paprasti tepalai (vaselin) arba kar-
bolizuoti tepalai, alyva arba citrinų alie
jus, ir švieži taukai ar smetona ('grieti 

degimai nuo karščio. 

Pasielgimas. • - * 

. 

Su bent kurio iš šių apdegimų rei
kia vienodai apsieiti, nuplauti taip greit, 
kaip galima; geriausia pakišant apde
gintų vietą po kranu ir paleidžiant van
denį. 

jRugštys: Kuomet plauji, parengk ar 
sutaisyk kepamosios sodos ir vandens 
arba muiluoto vandens ir uždėk liuosai. 
Jei rūgštis įsiveržė į akį, plauk greičiau
sia galimai, išsyk tyru vandeniu, paskui 
kalkių vandeniu. 

Sarmarugštys: Plauk taipat, kaip 
nė) labai tinka. Vienu is paminėtų da-1 nigšties nudegimus. Visapusiškai su 
lykų reikia aptepti nudegintų, vietų ir 
paskui palele pridengti. Užrišimui rei
kia panaudoti plonytį, lengvų raištelį. 

Daktaro priežiūra labai pageidau
jama prie tokių sužeidimų. Kuomet iš
šoka pustės. v 

Apžiūrėjimas gali būti toks pat, bet 
t jei pūslės didelės, tai reikia pašaukti 

Naturališkai, tiktai prie tokių dar- daktarą 
bų dirbu asmens nuo jų nusidegina. Pa 
prasta atsarga šalina tų pavojų. 

Kaip pašalinti gazo ir parako 
eksploziją. 

Susimaišymas žibinamojo gazo ir o-
ro tam tikromis proporcijomis, padaro 
gan labai eksplioduojantį kūnų. Tas 
pats yra nuo susimaišymo ir kitokių ga-
zų su oru. Bent kokia neapsaugota lem
pa esti eksplozijos priežastimi. 

Kuomet vartoji šautuvo paraku, rei
kia saugotis, nelaikyti prie savęs degtu-
kų, kaip tai kišeniuose, ir degančių ei-
garų, ei garėtų, pypkės ir lempų, kokios 
rųšies jos nebūtų,' nes tai yra labai pa

ti, ^atsigulk kniūpsčias ant grindų, kad vojinga. 

Sudraskytų odų ir jei kurias plėves 
giliau: Gilus nudegimas reikalaus stro
pios daktaro priežiūros. Abejojant apie 
jo atsilankymą, reikia panaudoti tik kų 
aprašytų bilda, arba kaip atvirų Žaizdų. 

Ypatingai tinkamiausi žaizdų aprai-
|alai tokiems nudegimams, arba faktiš
kai, ir del visokių nudegimų, yra pikri-
škos rūgšties gazelės ( t ! ) , kurias už
dedama formoje kompreso, kurį reikia 
aprišti kaip ir visus kitus kompresus. 
Apžiūrėk smūgį. 

Be aprašyti} apsideginimų, apside
gini i, dar galima ir nuo stiprių rūgščių. 

Apdegimų žymos nuo rūgščių ir 
šarma-rugščių yra tos pačios, kų ir ap-

actu, citrinų syvais arba stipria kita ko
kia rūgščia. Akies nudegimai nuo kal
kių reikia išmazgoti su maža acto pro
porcija, maišyto vandeny arba alyva. 

Abu, rūgšties ir šarma-ru^ties ap-
degimus. reikia pridaboti kaip ir visus 
kitus nudegimus. Žiauriuose nudegi-
muose, ypač Jei tie nudegimai liečia a-
kis, tad reikia kuogreieiausia šauktis 
prie daktaro, kadangi rūgštys r larmn: 

rūgštys yra labai pavojingos. 

Apdegimai nuo elektros. 
Nudegimas elektra gali būti pavir

šutinis ar gilus, remianties ant tvirtumo 
srov&s ir susidūrimo su ja. Taukiai t#-
kie apdegimai esti gilus. Apžiūrėjimas 
elektriškų apdegimų, turi but tas pats' 
ka ir prie kitokių apdegimų 

. * • , •»• 

įspėjimas. 

Nuo bent kokių žaizdų,"" nuimant 
drabužius, buk atsargus. Jei drabužiai 
prilipė prie žaizdos nenuplėsk Jų, l>et at
raitojęs aplink užpilk aliejaus. 

J :V .1 ' - (*MM. S.). 

t 

* 

> 

i 
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PRADEDAMA MOKYTI 
LIETUVIŲ KALBOS. 

d>jc labai domėtis šiuo ei-
ceriečiii kermošium, Ar lys ar 

ir už $200 ir m $300. Daug ir 
draugijų prisidėjo pirkdamos 

snigs, tame piknike tai rei-, akcijas. Akcijų galima nus 

nok atliko labai gerai. Taip- sakė, kad kitą sykį atvažiuos AR ŽINAI KAD 
gi ir kHi pasirodė, kaip visa-mokslingesnis už mano, net iš 4,097 Lietuvių apleido Suvie-

Sprias VaUey, m . — Birž 
4 d. pradJta mokyti lietuvi II 
kalbos. Tad pranešame Spring 
Varlės, Oglesby, (Jranville, La 
r>a!le, Cedar Point, Marąuette, 
Seatonville ir kitų miestelių 
lietuviams, kad pasinaudotų 
proga; kad vaikai pasimokytų 
lietuvių kalbos, skaitymo ra
šyme. Mokytojauja varg. A. 
P . Stulga. I r gerb. kun. kieb. 
L. A. Vaitys rengia vaikus 
prie pirmos Sv. Komunijos ku
rį bus apie vidurį šio mėnesio. 
Tad neatidėliokite ir pasisten-
gkite anksčiau vaikus prisin--
t i ; anksčiau bus geriau. 

Ex-patrijotas. 

kės būti. 

Senas parapijonas. 

NAUJAS LIETUVIŲ PAR 
KAS. 

NE VIEN CICERIEČIAI. 

Cicerą, UI. — Birž. 5 d. į-
< vyko Šv. Antano parapijos su-

si rink imas, kad geriau prisi-
rengus prie parapijos pikniko 
kurs įvyks sekm. birž. 10 d. 
Bergman's darže, Riverside. 

• 

Seimininkių ir kitų raportai 
parodė, ,kad piknikas šįmet 
busiąs nepaprastas savo turi
ningumu, Įvairumu. Busią dar 
ir ko ligi šiol ir pasaulis ne
matė. 

Jau ne vien cįcėrieriai, bet 
ir kitų kolonijų lietuviai pra-

WorcCster, Mass. — čia per 
pasidarbavimą mušą gerb. 
kJeb, kun. J . J . Jakaičio tapo 
nupirkta senai pageidaujamas 
gražus parkas; šis parkas yra 
labai gražus ir gražioje vie
toje, įsmigęs kaipo sala į Qu-
insigamoml 'ežerą kuris yra 
prie pat AVhite City, taiposgi 
prie pat karų linijos kur Wor-
cesterio lietuviams galima la
bai lengvai nuvažiuoti, nes 
prie pat Bostono ir Lake Sbore 
linijų. Tame parke yra grąžąs 
namai: mva vasarnamių ir 
kitokių triobesių kurie bus su
naudoti geriems tikslams. Be-
to labai malonus reginys prie-
pat vandens kur prie kranto y-
ra gražus sm*lis. Ten bus ga-

j pirkti pas gerb. kleboną ir su-
j sirinkimuose. Virsminėtam pai
ku! suteikta gražus vardas: 
Maironio Parkas. Mums, lietu
viams, Maironis yra gerai ži
nomas kai}X) talentuotas lie
tuvis poetas. Taigi jo garbei 

da, garais, scenos vaidyloms: 
K. Daunis, O. Šimonienė, F. 
Stankus, J . Mitrikas, o jau 
motinos rolėje p. Švederskic-
n»>, tai tikrai atrodė motina, 
kalba ir judėjimu labai tiko. 

Kalbėjo kun. J . Čižauskas 
kuris daug gražių žodžių są-
jungietėms pasakė. 

P-ia M. Širvaitienė porą 
puikių solų padainavo. Pro
grama publikai paliko. 

Puota. 
Geg. 27 d. sąjungietės sū

nytas Valstijas 1922 metais, gi 
Isew \orko, tai tas paaiškins , t f k l a i 1 > 2 5 7

J teatvažiavo? Ar 
tiksliau apie beždžionės uode ; žinai kad Amerikos kareiviai 
gą. Kalbėtojas buvo tik iš I geriausia mėgjĮ rūkyti Helmar 

Turkiškus Cigaretus^ užtat 

VYoreesterio lietuviai ir nau- r e n R ė pavaišinimo puotą vi
ją parką pavadino jo vardu, 
idant butų jam amžina atmiu-
tis. 

Tame parke yra labai daug 
! sausų medžių kuriuos reikia 
iškirsti ir kitokių darbų reiki; 
nudirbti. {Taigi AVoreesterio 
lietuviai kviečiami prisid-ti 
ir pagelbėti tame darbe. Pa
gelbėti galite šeštadieniais po 
pietų ir vakarais. Kada tinka
mai išdirbsime tada bus vi
siems geriaus,nes turėsime kur 
linksmai praleisti laiką, prie 
vandens. Kas gi nenor ių nau
dotis sVeiku oru ypatingai 
vasaros laiku. Taigi dirbkime 
ir džiaugkimės, kad mūsų 

šiems aktoriams ir kurie sąj-
tėms visada su darbu prigel-
bsti. Be vaisių buvo dar gra
žus programėlis, kuris susidėjo 
iš daįnų, piano solo ir gražių 
išsireiškimų. Pasilinksminę, 
pilni džiaugsmo, grįžo namo. 

Daugiaus tokių vakarų! 
i 
Piknikai. 

Atšilus orui prasidėjo pik
nikai. Daugiausia piknikų į-
vyksta p. Abyšalos darže. Piw 
savo tautietį linksmiau. 

Ša automobiliais. 
Detroite, kaipo didžiausia

me automobilių išdirbystės 
mieste, tai netik biznieriai, 

Detroit, "moky tas" vyras, vy
resnis pagelbininkas biblistų 
vado. 

Nekaip čia muiųs einas, ale 
tamsių žmonelių ir čionai yra, 
taip kad turim ir užsiėmimą 
ir pelną. 

Tokios tai mūsų bėdos u 
nėlaim6s. 

Kitą sykį daugiau parašy
siu. * Oicilikas. 

kad jie padirbti iš 100% gry
nai Turkiško Tabako ir turi 
geriausia skoni (Apgr). 

Birž. 29 d. Cliicagos vieša
s i s (public) Iugh school'e* 
baigs 5,885 mokiniai. 

t. suaugusiems ir vai-

Lietaviai Daktarai 
> - • - « > • 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai. 

Įima įtaisyti patogios 
lės, k 
kams. 

Mūsų gerb. kun. kleb. J . J . 
Jakaitis pašventė daug liuoso 
laiko kol šį parką nupirko ir 
pats pirmutinis pirko akciją 
už $1,000. Toliaus jo pavyzdį 
pasekė ir kiti. Čia lietuviai 
gana pasižymėjo pirkdami ak
cijas. Kai-kurie pirko už $100 

5 maudyk- ^'^ klfmmM m u m s t i o k bet ir darbininkų dauguma į-
daug pasidarbavo 

Reporteris-. 

DETEOIT, MICH. 

• Tcl. B l \ d . i043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETI VIS DENT1STAS 

4712 SsO. ASHLAND A V E N I U 
arti 47-to> Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredoinis nuo 4 iki 9 vakare. 

• • • • • • • . . . . - . . . . - — • - ^ 

Į Tel. Ganai 157, Vak. Ganai 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 

i'SlMU TONSILOŠ 
Tobyliaisianis moUo priemonėmis: 

1.—be pelito, 
2, -be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4 ,—oe skausmo, 
5.—be jokio pavojaus sveikatai. 

Po operacijos, pacljentaa rali tuoj] 
eiti 1 darbą, gali tuoj valgyti; dai
nininkų balsas tampa malonesnis,] 
visa sve»kata geresnė. Kuriems Iš
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė-; 
dinti. 

Ligonius su Įvairiomis llgoi 
prtj imu:— 

Kasdien nuo I vai. po pietų iki] 
9 vai. vakare. 

Nedoliomis Ir seredonila ofisas] 
uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJ AK, (111(14 ItUA* IR 

OlkSTKTIUKAS, 
5o. M)th Ave. Cicero, m . 

Lietuviu; kooperatyvės vai 
gomų daiktų Bendrovės dovei. 
—Birželio 11 d. 1 m. įvyks 
svarbus visų ši>rininkų-ių eks
trą susirinkimas 7:30 v. v. fiv, 
Jurgio para p. mokyklos sve
tainėj. Meldžiame visų šėrinin-
kų kreipti- domėn į 'tą ir visi 
atsilankykite, nes mes turime 
rūpintis savo nuosavybe. 

St. St. 

ŽINIOS Iš BETROITO. 
X 

I M I Soatfc Halsted Ktreet i lMH—WWK~TWm HMMir imi \\"_ I Į 
Valandos: i t iki 11 ryta: 1 iki « J 

po platu: • iki • vakarą • - - » • - - - • » » » • • • « « • • • • • • * • ! 

OR. CHARLES SEGAL 
Dr. M. Stupnicki 

3107 So. Morgan Street 

ryto 
po platu l iki i vak. s ledei iomis 
ofisas až darytas. 

1 

OHICAUO, HJLIMOli 
Telefonas Yards &OSS 

Valandos — t Iki 11 M 

Perkėlė savo ofisą po numerin 
472» 8 0 . ASHLAND AVĖJUJE 

SPECUALISTAS 
Džiovų. Moterų Ir Vyro Vigų 

v"ai.: ryto nuo l s — 12: nuo S—6 
po pietų: nuo 7 — 8 : I t 
.Nedoliomis: l t iki 1.* 

vakare. 

Telefonas Drezel 1880 

0R.A.L.Y0ŠKA 
1900 So. Halated Str. 

Tel. Ganai 1118 
Ofiso vai.: 1* ryto iki 11 po plet. 

i Iki 7 vai vakaro. 
vai.: S iki 4 po pietų 
411* Archer Ave. 
Tel. LafayeUe M»8 

Tel. Boulevard U 80 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Strt*t 

Cbicago. UI. 
« 

Ilezid. tcl. Vau Burcn 0204 
Ofiso tel. Boulevard 8603 

Dr. A. A. R0TH 
KltfAH OYDYTOJAJ tr 

CHTJRURGAM* 
Specialistas Uote i iSkų, TyrtAkų 
Vaikų to vl»q caroniaka UĘU, 

Ofisas: mtk 8. Halsted St. 
• a i . : I i — 1 1 ryto: I—B pe 
olet, 7—*rek. Ned i i 11 d. 
Res . 1130 Indepciulcnce Blvd 

Ctatoaco. 

Sąjungietėc darbuojasi 

^loterų Sąjungos 54 kp. kas
kart smarkiau pasirodo su sa
vo darbais, tik kažin delko ma 
žai terašoma apie mūsų sajun-
gierių darbus. Nors jau vėlo
kai, bet negalima praleisti ne
paminėjus. Geg. 20 d. Šv. Jur
gio par. svet. Mot. Saj. 54 
kuopa labai gražią programn 
išpildė, vaidino "Motinos Šir
d i s " . Veikalas gražus, o jau 
atvaidinimas — geriaus nega 
Įima reikalauti. Juokų dau
giausia padarė Adelė Žemaitu
kė. Nors jį pirmą sykį vaidi
no ir dar tokią ilgą rolę, vie-

sitaisė puikius automobilius, 
ypač Vyčių vaikinai. Jie žada 
vasaros laiku aplankyti Clevo-
landą, Chicagą ir kitas vietas. 
Vyčiai ką žada tą ir išpildo. 

Išvažiavo. 
Vyčių darbuotojas, Iz. Nė-

nįs, išvažiavo vakaeijoms į 
vakarines valstijas; aplanky? 
Chicagą ir jos apylinkės mie
stelius. 

Krikštynos'. 
(jeg. 27 d. pas biznierių p. 

Marozą įvyko krikštynos jo 
jauno sūnelio. Vardas suteik
tas Algirdas. Laimingai au
ginti šeimynMę. 

Plienas. 

PAIN-EXPELLERIS 
JUMS PAGELBĖS! 

Kuomet Šaukiamasi Pain-ExpeUerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— p r a n y k s t a . fcJu 
pirmu žnyptelejimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios ne uralgi jos, kan
kinančio ir riečian-
čio į krūva strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Šito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Eipelleris turi mūsų INKARO 
vaisbaženklj. Visi kiti yra pa-
megzdžiojimsis. Kaina 35c. ir 70c 
aptiekose arba iš 

F. AD. R1CHTCR & CO.. 
104-114 Sonth 4th St., Brooklyn, N. T. 

Express' Pa tarnavimas 
E U R O P O N ! 

R EG15LARIAI 1S-
ptaukin kas suba 

ta. Laivai apleidžia 
prieplauka S tr l 
Hoboken. Dideli 
greiti laivai. Geras 
valgis — ruipiingi 

\ kambariai. Norint 
patogią kelione va
žiuok U. S. valdžios 
laivais. 

S. S. Levlathan Liepos 4 
l*re*ident Arthur Birželio 1(1 

George Wasliiiigtcci . . Birželio 23 
S. S. America Birželio 30 
Proudcttt RcicKsevclt . . . . Liepos 1 
Preyidtmt I-MUmorc Liepos 10 
Prcsident Hnrding . . . . . . Liepos 14 

Norint Informacijų apie dienas Ir tt. 
rašyk * 

UNITED STATES LINES 
45 Brond\vay N e w York City 

Manasjng Operators for 

U. S. SHIPPINO BOARB 

Telefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis 
Graborius 

i 
Patarnaujg lai- j 

dotuvėse ves- , 
tu'vėse. krikšty- '• 
nėc ir kituose {« 
reikaluose. Kai- j 
uos prieUianios. 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad
resų gavo pažįstamų; ir paČ-
tos markių už 2 centu, — ta* 
#au* naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. . 

Tą knyg-utę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al. 
M. Raelcus. Ta knygutė sucė-
dys jums turto. 

Kreipkitės šiuo adresu: 

DR. AL. M. RAČKUS 

Medicinai Laboratories 

1411 So. 50-th Ave. 
Cieero, U). 

1 - i I I 
— i . — ^ — . - i . . — • — . . - . . i - , , i — _ * - . . — 

r^IefouRh Vurd* 11 S* 
STANLEY P 

MAŽEIKA 
GRABORIl 8 IK 

Balzamuotoj— 
Turiu automo-

oillue vlaokiama 
r#»ikalama k a l a * 
prieinama 

3319 Auburn 
•ve . Chicago. 

.< S. D. LAUHAW1CZ 
UITI Î VTH GRABORITTB 

9S14 W. SS-rd PI. ChJcatfO, OI 
Patarnauja laidotovėaa knopl-

rtausia Raikale meldžia ataiaaa-
ktl. o mano darbą bnalte olsra-
nėčMnt) Tel. Oaaal 1 f 7 t - ~ f l t t 

j 3307 Auburn Ave. Ohicago.j 

n i t i i i i i i i 
I I I I I I I I U 

CICILIKAS APIE SAVO LAI 
MES IR NELAIMES. 

• • • • i 
• • • • • -»»• • 

BOXESO/ io orao 

• ! • • 
• • • I 

- • • • • 
s t a t i 

• • ] • • - . 

• - » • • • • • 

I 
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Telefonas liotUevard 1030 

Dr.S.ABrenza 
4608 So. Ashland Avenue 

Chieago. III. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 3 po piet: 6:30 vak. Iki 
9:30 vak. 

Dr. A. K. Rutkauskas 
* a 

s f Tel. Blvd. 5052. Nakt. Canal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS i/r. r. /t. aimiwa 
S261 So. Halsted St., Chlt-ago 

Valandos: N u o 10 iki 12 diena. 
QUO 1—3 po pietų, nuo S—9 vak. I 

Nedol iomis 10 iki 13 dieną.. 
^ • • • i » » » » » » » » » » » » » ' » » » * » » » • 1 
m i 

• • — ' n 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayettc 4146 

DR. MAURICE KAHN 
«YT*TTOJA» I R C H I R U R G A I 

4631 S o , Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Tai. Varas —%A 
OFIBO T A U : 

• — I i »• ryto. I — t Ir T—t v. *. 
H*dėHomla : ano 16 v. ryta tkl 
1 yal. DO oiata —a 

Į į • • • • • • T Į Į 

Dr, M Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4601 So. Asliiand Avenue 

Tel. Boalevard 1820 
Vai.: 2 iki 4 ir « iki 8 

Ned. 10 iki 12 
Namai : 6641 So. Albany A v e n o e 

Tel. Prospect 1930 
Val . : paa^il sutartj. 

N E B Ū K L I G O N I S IR N U S I M I N Ę S 
Gauk patarimą D-rd Van Palng, Specialisto kuris su

pranta tavo stovj lr kuris pa tars tau kaip paaigelbėti 
Norint išsigydyti reikia rasti l igos PRIEŽASTĮ. 
Pasitark 8 u daktaru kuris turi ilgų m e 

tų prityrimą chronišku ir viduriniu ligų, lai tave 
gerai išegzaminuoja. 

Tavo kraujas ir š lapumas turi būti egzeminuojamas 
mikroskopu. Jeigu kenti nuo Chroniškų Ligų arba si lp
numo lytišku ligų ar užsinuodijinio kraujo, tau reika
lingas specialis gydimas. Serum Elektra. 

DR. J. V A N P A I N G 
Ofisas lr Laboratorija 

Valandos 10 išryto Iki 8 vai. vakare 
3101 South Halsted St. Telefonas Yards 1119 

i • ' 

Nežino kur beždžionės uodega 
liko. 

Gramd Rapids, Mich. — 
Katalikai čionai subruzdo ir \ 
.^talo naują bažnyčią Dievo 
garbei. O mes cicilikai ir tau
tininkai taipat nemiegam ir 
norim pastatyt šėtonui koply
čią, neprigul minga parapiją. 
Jau buvo įnešimas mitinge ir 
jau 'biskutį surinkom aukų nuo 
tamsių žmonelių ir jau bu
vom užsiprašę "vyskupą" iš 
Cliicagos, kad atvažiuotų, ale 
ant nelaimės, ėmė ir numirė. 

Antra nelaimė tai mus vėl 
pravarė bolševikai iš svetai
nės, kurią katalikai tautinin
kai ir cicilikai pastatė. Už 
tat mes dar turim užvaldyt 

N . 

Jurgine. Kadir ten dar katali-
ikų daugiau, bet jie jau užlei
do valdybą mūsų žmonėms ir 
toliau paimsime visą didelę 
svetainę į savo rankas. 

Dar mes dažnai su lenkų pa-
gelba pasikvieciam biblistus 
ir žinoma žmonių prisirenka ir 
knygutes jie perka ir gerą 
biznj darom. 

ffik pereitą savaitę nenusi
sekė, nes mūsų biblistas pats 

. prisipažino, kad kvailas. Vie
nas iš mūsų paklausė iš kur 
žmogus paeina; anas gerai at
sakė, kad iš beždžionės; bet 

I kada užklausė kur beždžionės 
uodegą liko, tai mūsų kalbė-

j toja^ir nUsigando, kepurę ant 
galvos ir pabėgo neišaiškinęs, 

tik bėgdamas per svetainę pa-

• • • • i i 

• • • • • i 
• • • * • < 

• • » • • 

CIGARETAI 
KOKYBES 

Išdirbėjai Helmar Turkiškų ciga-
retų yra dirbėjai aukščiausios rų-
šies Turkiškų cigaretų pasaulyje. 

Jie padeda laikp, ir klapatų dirb
dami Helmar 100% tyrą Turkiš
ką cigaretą, taip, kad rūkoriai 
galėtų gėrėtis Turkiškais ciga-
retais ui prieinamą, kainą. 

Jie suteikia Jums kokybę, o na 
kiekybę. Katrą Jųs pasirenkat 
kada perkat cigaratus? 

*> 

20 Helmarų kainuoja truputį 
daugiau negu 20 paprastų ciga-
retų, bet su kiekvienu Helmaru 
Jųs gaunat keliolika kartų dau
giau malonumo. 

ATSIMINK SKRYNUTĘ . 
IR VARDĄ 

• • 
• t » i : 
• • • • • 
• t U I ! 
• I • • I 
• • • •< 
• • • I I 
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* PINIGUS LIETUVON! 
'/e 
• Siunriu per didžiausius Lietu- 'f, 
į tvos Baukus. •% 
^ Padarau legaliSkus d o k u m e n t u s . ^ 
3S patarnauju pirkime ir p a r d a v i - ^ 
4£qie namu, lotų ir farmų. 

5c NOTARY PUBLIC 
i'? Užsiregistravęs Lietuvos a t s to - į į 
m ii 
j£ vybeje. .^ 
Ę Taipg i užlaikau Draugo " " S 
ioidžiausio knyg>no skyrių su di-~j£ 
X džiausiu rinkinio knygomis. U ž - X 
c prenumeruoja Draugą. 

:«: Jonas Klimas t 
4414 South California Ave. B 

Tel. Lafayette 5976 

20 metų prityrimo 
Akinių prilai&yuuj mene 

6IMFTUMAI PAIlfcllAKlA 
Aklų Ligas 

Ar jums skauda galva? 
Ar jūsų aky s ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar fckaitant akys greit pavarg

sta? i 
Ar kvaišta gaTva? 
Ar matote kaip lr plukaiičiua 

taškus ? 
Ar atmintis po truputi mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip lr smilUa aky

se? 
Ar yra balta dėmė ant rokų? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas ak l i? 

JOHN J: SMETANA 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 Sp. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto a p -
tiekos, kambariai 14, 15. 1$ lr 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septint&dlenlais 9 r. Iki 12 dienos. 

D-ro RACKAUS. IŠRADIMAS. 
Ilgą laika Dr. R&čkua galvojo, tru-

46, Išrado ir išbandė geriausius vaisiu* 

PLAUKAMS, 
Tte vaistai ta' nėra kokie patentuo

ti humbukai. bet daromi po priežiūra 
D-ro Račkaue ir Jie veikla ant plau-

\ k u štai kaip: 
l ) - l ž m u š a mikrobus, kurie ėda 

plaukų šaknis. 
2)-Sustiprina plaukų šaknis. 
3)Išjudina kraują galvos skalnoje 

ir priduoda plaukams daug gy
vumo ir j iegų. ^. 

1)-Sustabdo plaukų slink Imą. 
5 ) -Angina plaukus. 

Kurie nori gauti tų vaistų; tai to
ri prisiųsti su laišku: — savo amžių, 
keletą nuslinkualų plaukų ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
rieby s, l r a r T r & pleiskanų. Sių vai
stų aptiekoec negaustt. Kreipkittes tis-
slog prie mūsų FIRMOS. 

KAINA 15.00 ui vaistus tr v i pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių mums dėkavoja. Pinigus siu
skite šiuo adresu: 
DU. KACKl'S Medicinai J^baratory. 

1411 So. 50th Ave., Cicero, III. 

n Tel. Lafayette 4223 

PLUMBING 
Kaipo lietuvy^, l ietuviams viaa-
dos patarnauju kuogeriausia. 

M. VT «KA 
8228 West Sa-tti Street 

file:///orko
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Penktadieny*?, Birželio 8, 1923 

• 
Rengiamas 

Liet. R. K. Labdaringos Sąjungos Centro 
t * . 

iNedelioj, Birželio-June 10 d. 1923 

N a t i o n a l G r o v e , R i v e r s i d e , I I I . jį 
Pradžia 10 vai. iš ryto I ž a n * a 3 5 c - Ypatai| 

Brangi visuomenė atkreipkite atyda ant mušu tautos našlaičių ir seneliu remdami juos visokiaisy 

budais. Todelgi prašome paremti ir šį pikniką atsilankydami visi. 

i - . - . ~ « ^ ^ ^ £ > . 

CHICAGOJE 
ŽUVO KELETAS. ŽMONIŲ. Į ROSELANDO ŽINELĖ. 

i 
Tomis dienomis siautė di

delės vėtros su lietumi ir ne
paprastais griausmais Ohio, 
Oklahoma, Kansas ir kitose 
•alstytyėse. Keletas žmonių 
žuvo nuo griaustinių. Vieto
mis sukelti gaisrai, padaryta 
dideli nuostoliai. 

ĮP 

APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ. 

:Vakar rytą du juodu plėšį-' 
ku iriėjo krautuvėn, 3938 
Vineennes ave. Krautuvės 
savininką apmu#>, subraklino 

Dievo KUIID šventė. • 

Triūsu gerb. viet. kleb. kun. 
, Lapelio ir Seserų Kaziinie-

rieeių Roselande Visų Šventų 
bažnyčioje Dievo Kimo šventės 
iškilmės suteikė labai gražius 
įspūdžius, kaip kasmet, taip ir 
šįmet. Joki pasaulio pasilinks
minimai bei iškilmės, nesutei
kia žmogaus dvasiai tokio ma
lonumo ir dvasios sustiprini
mo, kaip kad bažnytinės apei
gos, ypa/ l)i«'vo Kūno šventėj*'. 

Vakaras. Sibiro Žvaigždė. 

gus turi auksine širdį. J is re
mia visus gerus ir prakilnius 
užmanymus. P-as J . Saunoris 
pirmutinis pridavė auką nau
jiems vargonams. Girdėjau 
kad mūsų gerb. vargon. K. 
Sabonis aplankys visus biznie
rius i r podraug parapijomis 
naujų vargonų reikale. 

Mylintis vargonus. 

PARDAVIMUI, 

LABDARIŲ DOMEI. 

ir atėmė 4.">0 dolerių. Apaštalystės Maldos dr-ja į-
> 

taisė parapijai brangus dahna.-
PADIDINTA UŽMOKESNIS. tikus (bažn. rūbus), savo ka-

' soje pinigų neturėdama. Tai 
AVabasb geležinkelio 3,500 gi, kad padarius pinigų užmo-

darbininkų (traekmen) padi- keti už dalmatikas, dr-ja su-
i 

dinta užmokesnis, nuo V> iki reng- gražų vakarą "Sibiro 
9c. darbo valandoje daugiaus. 'žvaigždė • « 

Labdaringos Sąjungos pikni
kas įvyKs birž. 10 d. National 
darže, Riverside. 

Visos kuopos, kurios turi 
apėmusios darbus piknike, tu
ri pribūti darban laiku, nesi-
vėluoti, kad butų galima su
sitvarkyti laiku. 

Pačios kuopos atsi vežkite 
savo daiktus. Taipgi kurios 
kuopos yra paminsios tikietus, 
turi atvežti daržan ir paduo
ti komitetui, A. Nausėdai. 

Reng. kom. 

B I Z N I S 
AOT PARDAVIMO grocer-

n>ė ir saldainių krautuvė arti 
2 mokyklų, biznis gerai išdirb
tas. Parduosiu pigiai. Atsišau
kite 

JOHN KATOVICZ 
4610 So. Wood Str. 

N A M A I 
BRIGHTON PARKO 

BARGENA1. 

BARGANAS PAS 
JONĄ KLIMĄ 

Didelis bargenas, medinis ant dvie 
PARDAVIMUI 2 augStų muro na- jų pagyvenimų namas 6x4 kambarių 

mas 2 flatai po 6 puikius kamba- Į elektra, vanos, cementuotas gpara-
rius su karštų vandenių šildo&nas; 2' džius del dviejų karų, st i l iuotas vor-
boileriai; kieto medžio ištrymuotas; • čius, randos neša $60.00 J menes] 
5 metai statytas pagal naujausios ma- 'v ienas blokas nuo Western Bulvaro 

Atsišaukite 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

— 

I T d . DearbMm 9057 

doe; kaina $11,500, vertas $13,500; 
yra $4,900 morgičio. 

PARDAVIMUI 2 augStų geras m u 
ro namas po 6 ir 7 gerus kambarius; 
su gasų, elektra, maudynėms ir ki
tais parankumais; augštas skiepas tin 
kantis padarymui gero storo; namas AUTOMOBILE REPAIK 

SHOfP PARSIDUODA g e r o ^ r a n d a s i a n t VVestern Ave., p r ie 35-
V i e t o j , b i z n i s g e r a i i š d i r b t a s , tos gatvės ar tai Western bulvaro; 
patalpinti galima 11 karų, už- ""»"« y ra nesantis 12%; kaina $10.-
nakalvie tralinm <rwenti 000, y m Tertafi daug" d a u^ i a u : y r a 

^ / J J i l T « i i J g y v e n u . 1 $4,000 morgičio, nereikia visų plnin-
/4257 So. Kedzie Ave. \gų tUrėti. 

T e l . L a f a j e t t e 0 4 0 9 j PARDAVIMUI bevelk naujas 2 au-
,' gštų muro namas po 4 dhlelius k a m - į Urna inešant tik $3000.00 

ir tarp 40-tos. $550,00. 
greit. 

Medinis, ant dviejų labų namas: 
elektra ir vana ant pirmų lubų po 
7x7 kambarius ant stulpų su base-
mentu tik $5000.00 

Medinis vieno pagyvenimo namas, 
aukštu basementu, 4 kambarių, elek 
tra, vana, dviejų karų garadžius ce
mentuotas ir surais, kampinis, gra
žiai apsodintas ir aptvertas lotas. 
Parsiduoda už $7200.00 nupirkt ga-

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vitfurraiestij Ofisas 
JRoora 1726 Chicago Temp le Bld*. -

77 W. VVashington St. 
OFISAS CICERO ~| 

1505 So. 49-tIi Court 
Panedėlio, Scrcdo ir Pė tnyč ios vak. L 

Tel. Cicero 6048 fc 

L O T A I 
Du 30x125 lotai ant California bu

lvaro netoli l ietuviškos bažnyčios 
Brlghton Parke, parsiduoda labai pi
giai. 

Lotas su garadžiumi del dviejų 
karų prie California bulvaro parsi
duoda už $850.00. 

P R A N E Š I M A I . 

POLICIJA IEšKO ŽMOG 
ŽUDĖS. 

Vakaras labai gražiai nusi-
Isekė. (Kiek jx>lno liko, nete
ko patirt i) . Veikalas buvo 

_._ . r~T" (įdomus. Jį vaidino iš Brightori 
Chieągos polieija deda visa .,•• , , , •• A. *. . 0 /. . 

y J !r ra rk kolonijos Vyčiai, .% kuo 
savo energija surasti ir suim-! „ v - • n i 

pa. v įsi vaidilos savo roles at 
ti plėšikę žmogžudę, kokia a-
im vakarę nužudjf' Riebard C. 
Tesmer. 

liko artistiškai, palikdan n gra-

(Jaisras išdalies sunaikino 

žų įspūdį. 

Kad vsas Amerikos jauni
mas prikiausvtu prie L. Vv^in 

L. VYČTŲ CHICAC-OS APSKR. cho
ro repeticija bus birž. 8 d. 7:43 va
kare. Visų minėto choro narių p ly 
šome atsi'ankyti lą vakarą, nes be , 
dainavimo, bus dar ir pasitarimas 
kaslink tolesnio ve ikimo. 

Valdyba. 

Atsišaukite pas: 

JONAS K Ū M A S , 

4414 So. California Ave. 
t a f a y c t t e 5076 .', Tel. ] 

Ai ^ Ai 

ED. GREGORAVIČIUS 
« . 

ROSELAND. — Sv. Kazimiero A 
kad. Rėmėjų 4 skyriaus ekstra susi- | 
r ink ikas jvyks penktadieny, birž. S 
d., 7:30 vai. vakare, Visų šventų pa-
rap. svet. Visos narės privalo susi
rinkti, nes yra daug reikalų aptari
mui kaslink rengiamojo pikniko kurs 
bus sekmadieny, birž. 10 d. S. m., po 
pietų, parapijos darže. Jžanga veltui. 
Ten bus visokių žaidimų, šaltakošės, j 
saldainių, gėrimų ir visokių d a i k t u . ' 

didele duonos kepvkla Gor- o r£amzaeijos, tai liet. I auta; Bus vilkių dovanų kurios rėmėjos 
suaukojo. Visi kviečiami atsllankyM 
j pikniką kurio pelnas eis šv. Kazi
miero' Seserų Vienuolyno koplyčios 
naudai. Nes vajus dar nėra pasibai
gęs. 

Kviečia Rcinįrėjos. 

• 

don Baking Co., 53 ir Federal - a n a l l k P t a i t a u t , Į s t o v ė t u t a r 

•treets. 

A. f A. 
ANTANAS JUREVIČIA 
mirė birž. 6 d., 1923 m., 
10 vai. vakar? amžiaus 35 
metų. 

Paėjo iš Kauno Rėd., 
Mažeikių Aps., Barstyčių 
parapijos, Laumių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 12 m. 

Paliko dideliame nuliū
dime moterį Teofilą, aunu 
Antaną, 8 metų. 

Laidotuvės jvyks suba-
toj, birželio 9 d. iš namu 
209 East 154 St. Harvey, 
111. į Visų Šventų baž. 10 
vai. ryto. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kvisčiame 
gimines, draugus ir pažį
stamus dalyvauti laidotu
vėse. 

Nuliūdę, moteris Teofilą 
Jiurevičienš ir suarus An
tanas. 

pe. 
Vaidilos buvo sekanti: Tat-

rov — A. šriupša, Olga — Z. 
Sakalienė, ftraviein — A. Jo
kūbaitis, Anzelmas — Ig. Sa
kalas, Kazimieras — S. Žilius, 
1). Rocker — J. Stankus, Zd-
zlslovas P. Balčiūnas, Vik
io ras — J. (Jotautas, Aleksan
dras — M. Čemeris, Enrikas — 
P. Juškevičius, Stanislovas —-
Z. Jonavičius, I sargas — T. 
Volkas, II sargas — A. Banls. 

(Jarb*' Brigliton Parko Vy
čiams. Pageidaujama Roselan
de daugiaus panašių vakari]. 
Tik gaila, kad publikos buvo 

Į nej>erdaugiausiai. 

Jul. Šliogeris. 

REIKALINGA 
MOTERŲ — MERGINŲ 
REIKALINGOS 4 merginos 

ar moterys kurios norėtų tapti , 
" n u r s e s " slaugytojoms 2 metų f 
kuxsas nuo 18 iki 25 metų am- j 
žiaus turi būti užbaigę pradi-1 
nę mokyklą; kambarys, val
gis, knygos ir uniforma dūo 

mirė birželio^ d., 1923 m 
amžiaus 60 metų. 

Paėjo iš Kauno Redy-
bas Raseinių apskr. Vidu
klės parapijos. Amerike 
iš ryveno 24 aietų. 

Paliko dideliame nuliū
dime seserį (Sese Mezlaiš-
kienė, pusbitflius Liudvi
ka ir Feliksą, pussesere 
Ant. Mickevičienė; Lietu
voje seserį L. Bajorie-
nė. *i%~ 

Laidotuvės i vyks birže
lio 8 d. 1923 iš namu 2154 
W. 23rd street į Aušros 
Vartų bažnyčią, 8:30 
vai. ryto. Po namaldu bus 
nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse. 

Nuliūdę; 
Giminės. 

barius BU gasu, elefctra maudy
nėms; kaina $7,500, nereikia visų 
piningų, gal ima gauti ant morgičio. 

PARDAVIMUI geras medinis na
mas 2 augštu 3 pagyvenimai; v ienas 
flatas 6 kambariai ir 2 po 4 kam
barius; namas yra ant bizniavos gat
vės neša, gera nuošimti; kaina grei* 
tam pardavimui $4,500 yra vertas 
$7,000, nereikia visų pinigų tur<>i. 

Norėdami pamatyti v i r š k i n ė t u s 
namus atsi lankykite diena ar vaka
rais pas 

BRIGHTON REALTY CO. 
J. Yushkewitz, vedėjas 

4034 Archer Avenue 
(Prie California Ave.) 

B A R G E N A S 
Labai gražioj vietoj randasi namai 

ant pardavimo mūriniai ir mediniai. 

Muro namas ant 3 pagyvenimų «u 
paru š i ldomas randos neša $202 l 
r.iėnesj $18,500. — $R.00Q įmokė. . 

Muro namas gražioj vi t. >j :> — 6 
kambariai garažus. 4 J pėd1; li'O lo-
t.is $10,300 — $7,700 Jmokėt. 

yuro namas ant 4 |ubų C — " 
kamb. š i ldomas "furnace" $12,000 j -
inokėl $3,000. 

Medinis namas labai gražiai pas
tatytas 6 — € kambariai 2 kertiniai 
totai labai graži vieta garadžius del 
2 mažinu $16,000 — $2,600 jmokėt 
turlų labai gražia vieta S. Angel 
Wood ant 8 lubų randos 7 5 doleriai 
$6,500. 

K a u s k y t e daugiaus informacijų 
į nes turiu labai daugel namų viso

kiose kolonijose aplink Chicaga kur 
i randasi gerų darbų pamokamu karu 
. šapos, automobil iu ir kitokios dirb-
I tuvės. 

V. GAIŽAUSKAS 

10749 Mithignn Ave. Roseland, III. 

Tel. Pu l lman 7635 

T Rezidencijos Tel. Bmns\vi«k 4887 
Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. C. 

CHIROPRACT1C GYDYTOJAS 
Bc gyduolių, he operacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. Sventad. 9-12 
1579 Mllvvaukee Avenue 

Kamp. Robey ir North Ave. 
m —a 

Mūrinis dviejų pagyvenimų namas 
su basementu 6x6 kambarių, pirmas 
flatas furnace ši ldomas, randos neša 
$45.00 J mėnesj, namas netoli Ke-
dzie ir 55th St. parsiduoda tiktai už 
$12000.00, $3000.00 mortgage. 

Medinis namas penkių kambarių, 
su elektra, vana, netoli naujai sta
tomos viešos mokyklos Brighton 
Parke. Tik už $3500.00. 

JONAS KLIMAS 

4414 South California Ave. *0 
Telef. Lafayctte 5976 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIKT L VIS ADVOKATĄ* 

elen.: R , 514-516-127 N . Dear-
>rn Str. Tel. Randolph 5584 

Vakarais: 10736 S. \Vabash A 
HOM \mtul Tel. IMIIman 6377 

Tel. Dea rcl . Dearborn 9057 

» , , . , - , - • • . • a 

A. A. S L A I I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vldiimie,*tyjp 
CHICAGO T E M P L E Bt ' ILDING 

77 VVest Washington Street 
Rooin 1726 

Valandom 9 ryto iki 6 po pietų 
N a m ų Tel. Hyde Park 8 S 96 

VVHISTLE TAXI 
AUTOMOBILIAI 

Pigus važinėj imas 
20c. už mylia 

2219-2223 So. AVestern Ave 
Telefonas Canal 4400 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Oftaaa Didmleetyj: 

29 South La Salle Street 
Kambarin 5S0 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefouae: Yards 4681 

A. Hicbnievicz-Yidikiene 
UUŠERKA 
101 S. Halsted St 

Kampas 31 gatve 
Pbone Yards 1119 
Viename ofise su 
Dr. J. F. Van 

jPaing. 
Sąžiniškas pa

tarnavimas prie 
g i m d y m e Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, Iki %X nuo 
6 iki 9 Tai. vakare. 

i f m M mm — • • • • • • • i » » » » » » » » » » g Į 

FP BRADCHUL1S 
ADVOKATAS 

(Buv. Vilniaus ir Kauno Apygar
dų Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose. 
Padaro visokius dokumentus 

Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
3112 S. Halsted St., Chica^o. 

Tclephone Yards 2390 

1 

i 
— - - - < » % 

Benikite tuos biznierius, ku-
dažniausiai garsinasi 

dienrašty "Drauge" . 
- — — — 

Vartoti Automobiliai 
Imami ant morgičių labai pri
e inamomis kainomis. 

S. W. B A N E Š 
: • - -Yp 

XT -X? O I 

ADVOKATA8 
79 VV. Monroe Street 

Room 904 -- Telef. Randolph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 8203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1016 
Chlcago. -J 

ST. PAUL'S HOSPITAL 
828 W. 35-th Place 

NAUJI VARGONAI BUS. 

West Side. — O r b . J . Sau-
noris naujiems vargonams au-

! kojo $40. Visa West Sidė ger-
i bia p. J. Sannorą, nes tas žmo-1 3121 W. Jackson Blvd. 

REIKALINGI malioriai u-
nijistai. Darbą užtikrinu visai 
vasarai, tiktai patyrę lai atsi
šaukia. Kreipkitės oas 

P. M. CIBULSKIS 
2338 South Leavitt Str. . 

Chicago. 
Telef. Canal 7233 

" P J f i E 8 l ^ Ū ^ r b ] n T n l ^ p r ^ 
bažnyčios, gera mokestis, kam
barin i r valgis. Atsišaukite: 

BROTHER JOHN 

dama, apart to $5.00 į mėnesį « - - . - - T . . . . _ _ , , , . ^ ^ _ J • .*. .•>•• . . . ••• a I 
m o k i n a n t . A t j a u k i t e : LIETUVOS ŪKIO BANKAS i B . H . B U C H 

litalas 15,000,000. Lito, 
Turtas ir atsakomybė 30,000,000 Lity. 

Didžiausias ir tvirčiausias bankas Lietuvoje. Turi sa- j 
skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje ir greičiausiai 

Tel. Kildare 5804 

vo sKynus KieKviename ijieuivos miestelyje ir grei 
apmoka amerikiečių perlaidas. Už padėtus pinigus vie 
niems metams moka 8% palūkanų. 

Jeigu įdėlys (depozitas) padarytas Amerikos Dole
riais, 'bankas grąžina tais pačiais pinigais. 

Lietuvos Ūkio Bankas turi korespond 
su didžiausiais pasaulio Bankais. 

Visais bankiniais reikalais kreipkitės į LIETUVOS 
ŪKIO BANKĄ, Laisvės Alėja Nr. 31, Kaunas, Lithuania. 

Atiresas telegramoms: UKBANK- KAUNAS. 

^pondentinius ryšius 

I PIRK LOTĄ f 
^Puik ioj Parkholme Subdivizijoj, 2 
^tarpe 48-tos ir 52-ros Ave. ir 16 J> 
f ir 19-tos Cicero, 111. ^ 
Ę Vanduo, šalygatviai, gazas ir <* 
^klt i Jtafsymai, viskas apmokėta. Ę 
^ K a i n o s nuo |1 ,000 ir aukšč iau .g 
^Neprale iski te šios progos. U e i k a - # 
p lauki te informacijų pas § 

JOHN O. SYKORA 
g REAIi ESTATE B R O R E R | 
«^2410 So. 52-nd Ave. Clcc-ro, III.g 

Telefonas Cicero 815-i § 
p atdara Nedėl . iki 4 vai po p l e f u ^ 

NORĖDAMI 
PIRKTI, P A R D U O T I A R MAI
N Y T I V I S A D O S K R E I P K I T Ė S 
P A S M U S . T A S J U M S B U S 

A N T N A U D O S . 

S. L. FABIONAS CO. 

809 H. 351b SI , Chicaga 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. % i 

Remkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi 
*i 4tT)rani?*»" 

r 
• 

U 

^ cą «r« •cai ̂  m 33C 

KN1KAS! K E R M O Š I U S IR 
M A K A B I L I A U S D O V A N O J I M A S 

To Cicero Picnic ffl 

ŠV. ANTANO PARAPIJOS, CICERO, ILL. PASKAITYK-f>A*Ą*TYk KAS BUS PITNINKEI ?? 
tiiPii%Pii • *± iv- M I M M M I JL • • • • . . ^ ^ ^ JL^ • kančiai pašokami, Bėgiai su lenktynėms, Pasaulio didžiausis vvras su savn Rnha ^rn+n* i^mfn ™; 

NEDĖLIOJĘ BIRŽELIO-JUNE 10 d. 1923 
BERGMANS GROVE Riverside, II 

Danciai pašokami, Bėgiai su lenktynėms, Pasaulio didžiausis vyras su savo Boba. Šimtas keptu viš
tų pietums. Salta koše namine, naminis dovanojamas Autos ir šimto sunkumo paršo 

fžan^a 3 5 c - Pradžia i l :30 iš ryto. 
• ~~~ • • • • * , . , , . . , , . . . - - - • • • • • _ _ 

K^e&Įfi^vigtts Ciceriečius ir Chicagiečius. KOMTTEITAI ir KLEBONAS. 
PASARGA: Privažiuot gal ima 22-ra gatvė iki VVestern Electric ir nuo We 8 tern Electric Co. i m k i t e ' L a Grange k irVs 
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