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METAI-VOL. VII 

AIRIAI SUKILĖLIAI ATSISAKO] - " j -

DUBLINAS, Airija, bir. 29. 
Čia kova su insurgentais (su
kilėliais) vis dar eina. 

Sukilėlių vadas Rory O'Co-
nnor su skaitlingu buriu repu-
blikoninių kareivių laikosi 

Kitose miesto dalyse maže
sni sukilėlių būriai jau įveik
ti ir nuginkluoti. 

Bet tai neviskas. 
Pranešta, kad iš Cork insur

gentams eina pagelba. Prieš 

STREIKO KLAUSIME. 

Four Courts bute, kaipo ko- ' tą pagelbą gaminasi provizio-
kioje tvirtovėje, stipriai gina
si ir nemano pasiduoti.N 

Provizionalės valdžios ka
riuomenė senai butų insurgen
tus sutriuškinusi. Tik jai gai
la griauti didelį butą armotų 
šoviniais ir bereikalo daugin
ti aukų skaitliu, 

Šiandie rytą provizionalė 
valdžia dar kartą pranešė in
surgentams pasiduoti. Tečiaus 
tie atsakė šaudymais. 

Kad taip, tai prieš tą butą-
tvirtove imtasi grieže iausių 
priemoiim. Atkirsta nuo bu
to vanduo ir šviesa. Be van
dens sukilėliai neilgai 
laikytis. 

1 

nalės valdžios kariuomenė. Pa 
sveikins ją anuotomis ir kul-
kasvaidžiais. 

Antra diena eina čia kova 
ir nežinia, kuomet jis baigsis. 

Insurgentų vadai, taigi Ai
rijos respublikos šalininkai, 
šaukiasi pagelbon visų airių; 
tautos. Sako, tai paskutinė 
proga išgelbėti respublikos 
projektą. 

Bet vargiai jų šauksmas bus 
išklausytas. Airija senai at
sisakė but respublika. Sutiko 
but dominija. 

Kadangi civilis karas kol-
kas apsiribuoja viename Du-

galės faline, tai anglų vyriausybė ne-
simaišo. 

WASHINGTON, birž. 30.— 
Prezidentas Harding paskelbė 
pakvietimą streikuojančių an-
glekasių ir kasyklų savininkus 
atstovams susirinkti konferen
cijom 

Konferencija įvyks Baltuo
se Namuose rytoj, liepos 1 d., 

Anglekasių organizacijos 
prezidentas Lewis pranešė, 
jog anglekasiai pakvietimą 
priimsią. 

Kalbama, kad prezidentas 
paskirsiąs arbitracijos komisi
ją, kuriai abi pusi turės pa
siduoti. 

PRANEŠTA, SUGRIAUTA 
AUSTRUOS VALDŽIA. 

C H I C A G 0 J E i VISUR SMARKIAI EINA AUKSO-SIDABRO VAJUS 
2 APSKRITIES POLICMO 

NU NUBAUSTU. 
BERLYNAS, birž. 30. — 

Čia gauta nepatvirtintų žinių, Keturi Cook apskrities po-
kad Austrijos krikščionių so- licmonai aną dieną su revol 
cialistų valdžia nuversta su veriais mėgino sustabdyti iš 
bekrauja revoliucija. Tos * AVaukegano Chicagon-iažiuo-
valdžios priešafcy stovėjo kun. jančius kelis laikraščių repor-
Seipel. ' teriu^ i 

Teciaus kol-kas negauta a- Reporteriai važiavo sutemo-
pie tai jokių patvirtinančių ži-fje, kuomet susidūrė su stovin-
nuJ- IJ U i t a i s pavieškely policmonais, 

kurie šaukė, idant automobi-
PRANCUZAI PUOLA VO

KIEČIUS DEL BOLŠEVIKŲ. 

Vokietijos Monarchistai Kaž
kodėl Aptilo 

ŽUVO 3 LAKŪNAI 
KADETAI. 

SAN ANTONIO, Tex.. birž. 
30. Brooksfielde trys lakūnai 
kadetai aeroplanu pakilo oran 
ir krito žemėn iš 200 pėdų au
kštumos. Visi trys žuvo už
siliepsnojus nukritusiam lėk
tuvui. 

Sako, jie padarę militarinę 
sutartį su Maskva. 

BERLYNAS, birž. 30. — 
Šiomis praėjusiomis dienomis 
vokiečiai monarchistai žadėjo 
sukilti ir sugriauti šiandieni
nę Vokietijos valdžią su res
publika ir grąžinti valstybei 
monarchiją. ' 

Tečiaus kažkodėl jie aptilo 
su savo rengiamąja kont r revo
liucija. Matyt, jiems visus 
žygius sugadino minister. Ra-
thenau nužudymas. Nes visoj 
šaly prieš juos atsisuko socia
listų vadovaujamos darbinin
kų minios. 

Visur sukeltos didelės de
monstracijos prieš monarehis-
tus. Ant galo kaip čia, taip 
apylinkėse įvesta karo padėtis. 

Tokiame momente sukilimai 
negalimi. Nes jie be nieko gali 
pasibaigti ir patiems monar-
chistams dar blogumų gali pa
daryti. 

Pranešta, kad Berlyno apy
linkėse policijos suimtas šofe

ris, kurs valdė automobilių, iŠ 
kurio žmogžudžiai nužudė mi-
nisterį Rathenau. Tas šofe
ris tai buvęs vienos aukštes
niosios mokyklos studentas. 

Atrastas ir automobilius, 
kuriuomi jis važiavo. Areštuo
tas išdavė žmogžudžius. Pra
nešta, kad tie veikiai busią su
imti. 

Suimtas yra Ernest Werner 
Teichow, 21 m. 

Nieko tikra dar nežinoma, 
bet spėjama, kad tie žmogžu
džiai busią monarchistų įran
kiai. Atlikę žmogžudystę ne
galėję pabėgti iš Vokietijos. 
Neturėję tam tikslui užtektinai 
pinigų. 

Čia vokiečių politinių par
tijų tarpe nei kokiame katile 
ginčai ir užsipuldinėjimai 
kunkuliuoja. Gali įvykti ko
kios nors netikėtos valdžioje 
arba ir valdžios formoje per 
versmės. 

SENATE KRITIKUOJAMA 
ILLINOIS VALSTIJA. 

_— 

WASHINGTON, birž. 30.— 
Senate senatorius Myers iš 
Montana kuoaštriausia kriti- Anot Tardieu, vokiečiai be 

PARYŽIUS, frrž. 30. — 
Smarkus ginčai vedami čia 
vokiečių ambasados su Cle-
menceau-JTardieu laikraščiu 
EI'Echo National. Šis laik
raštis tvirtina, kad vokiečiai 
su bolševikais padarę militari
nę sutartį balandžio 3 d. Tą
ja sutartimi vokiečiai pasiža^ 
dėję bolševikams patvarkyti 
armiją ir oro laivyną. 

Vokietijos ambasador. Ma-
yer kategoringai užgina, kad 
tokia sutartis gyvuotų. Te
čiaus Andre Tardieu paduoda 
tos tariamos sutarties sąlygas. 
Sakosi sutarties kopiją gavęs 
iš trečiojo internacionalo spe-
cialio skyriaus Berlyne. 

liūs butų sustabdytas. { 

(Reporteriai pamanė, kad tai 
'plėšikai ir dar smagiau leidosi 
važiuoti, gi policmonai į juos 
šaudyti. 

Apskrities teisme aną dieną 
įvyko byla. 2 policmonu iš
teisintu, gi kitu du nubaustu 
po 25 dol. pabaudos ir teismo 
lėšomis. 

Dviejų dienų darbo pasekmės nustebino darbuotojus. 
Central Brooklyn, N. Y., kolionija pirmutinė įdavė virš 

šimto delerių pinigais ir keliolika* maišelių su aukso-sidabro 
daiktus. 

Long Island City lietuviai irgi įdavė dvidešimts maiše
lių su aukomis. 

New Britaįne kalbėjo Žemaitis. Sudėta šimtai pinigais 
ir daugybė daiktais. Vienas žmogus aukojo puspenkto sva
ro sidabro ir pusę svaro aiikso pinigais. 

Providence net kvitų pritruko. 
Amsterdame darbuotojai eina per kiekvienus namus. Jau 

daug surinko. 
Kaip ir visuomet Chicago ir kitos kolionijos bruzda vi

su smarkumu. 
Misijos Raštinė. 

kavo Illinois valstiją del įvy
kusių Herrine darbininkų ske
rdynių. 

Senatorius sakė, jog valstija 
neverta prigulėti Suv. Valsti
jų unijoje, kaip ilgai ji neiš-
gandys ir nenubaus tų visų 
žmogžudžių. 

Darbininkų skerdynes Her
rine palygintos prie baisiausių 
atsitikimų Suv. Valstijose. 

BIELASKI PASPRŪDO NUO 
MEKSIKONŲ BANDITŲ. 

KARTAIS GALI BUT PANAIKINTOS RUSIJOS 
S K O L O S 

HAGUE, Olandija, birž. 30. i skolos, garantuotos Rusijos 
— Rusijos skolų konferencijos valdžios. \ 
subkomisijos susirinkime de
batuota apie skolas ir jau be-

3 Kitos skolos, valdžios ne
garantuotos 

veik sutikta dalį Rusijo* sko- £, Banknotų emisija. 
lų panaikinti visai, gi kitai da- Bolševikų clelegacjios pirmi-
liai ir nuošimčiams paskelbti 
ilgam laikui moratoriumą. 

Tečiaus tas klausimas toli 
gražu dar nepabaigtas. J i s 
bus padalintas į keletą dahų 
ir kiekviena dalis bus nuodug
niai apsvarstyta. 

/Tos dalys bus: 
1. Rusijos valdžios skolos. 
2. Gubernijų, geležinkelių ir 

visuomenės naudos įstaigų 

ninkas Maxim Litvinov sutiko 
subkomisijai pristatyti reika
lingų informacijų ir skaitlinių, 
palytinčių Rusijos finansus. 
Gi Europos valstybhj delega
tai paduos tų valstybių pre-
tensijas. 

r 

Eina gandas, kad Europos 
valstybės Rusijai įduos sąskai
tą, jog Rusija joms yra kalta 
arti 100 bilionų rublių. 

MEXICO CITY, birž. 30>-
Brike Bielaski, kurį buvo pa
grobę meksikonai banditai ir 
reikalavo išpirkimo, pabėgo 
nuo piktadarių. 

J i s .buvo laikomas kokiame 
tai urve netoliausia nuo Cuer-
navaca. Pabėgo, kuomet jį 
saugoją galvažudžiai užmigo. 

Per kalnus ir uolas, tai vėl 
pel pelkes basas jis turėjo 
bėgti nuo piktadarių. Viso
kių vabalų sugeltas net susir
go. 

Visa ta apylinkė apsiausta 
kariuomenės ir banditams ne
bus progos pasprųsti. 

kitko dar pasižadėję bolševi
kams reorganizuoti karo laivy
ną Baltijoje. v 

NUBAUSTAS IKI GYVdS 
GALVOS KALĖJIMU. 

f 

Žinios iš Lietuvos 
PASŲ DIRBĖJAI. STEIGIAMA NAUJA 

PARAPIJA. 

KAZLŲ-RUDA, Marijam-

Harry Deyo, 914 So. State 
• t , kriminaliame teisme atkar 
tojo savo prisipažinimą, jo<rei 
jis nufcudęs R. & J . pick Co. 
manadžerį Wemett. Nubaustas 
iki gyvos galvos kalėjimu. 

Deyo yra narkotikų varto
tojas. Teisėjas McKmley mė
gino nuo jo išklausti, kur jis 
gaudavo pirkti visokios rųšies 
'narkotikus. Žadėjo jam net pa 
lengvinti bausmę. 

Bet Deyo nepasakė. 

ZAPYŠKIS. Pasirodė, kad 
išvisur atpludusiems ir netu
rintiems dokumentų vaisčiuj 
. , • T j • i polės apskr. .Naujai parapi-
buvo daromi Iiudymai, po ku
riais pasirašę liudininkai, jau, 
keli metai micę arba visai nė

jai jau yra paskirtas ir klebo
nas. Pamaldos laikinai, kol — 
statoma bažnyčia, atliekamos 
dideliame geležinkelių valdy
bos name. Gal kam truputį 
stebėtina, kad vietiniai žyde-

mokanti rašyti. Tokių pasų 
blankų be fotografijų atvykę 
iš Kauno milicijos valdininkai, 
rado ir paėmė su savimi 38; 

. . , v. . . „ liai, siųlosi dovanai ispiausią 
sueme valsčiaus sekretore B. . > f . 7 
_ •„•_ SA. \ v. • T^ lentų ir medžių, o kiti ir pini-
Poškaiti ir nuveze \ Kauną, . ' v. „e -. v •• - . 1 £U paaukosią. Gegužes 15 d. miUcna suami * ^ 
. . v . . T 0 . * 1 * • Žino ką darą. Įsikūrus cia 

SUSTATYTA NAUJA ILLI
NOIS KONSTITUCIJA. 

[APSIVERTĖ AUTOMOBI
LIUS. 

Bus pavesta piliečių balsa
vimui. 

Chicagoje pavogta 10 auto
mobilių paroje birž. 28-29 d. 

Rasi, tuo būdu bus išvilktos 
aikštėn visos bolševikų finan
sinės spekuliacijos, kokios šia
ndie jų aklai slepiamos. Gal 
bus patirta, kaip daug Rusija 
šiandie turi aukso atsargoje. 

Visko bus šios konferencijos 
pabaigoje. 

Greitu laiku bus imtasi sva
rstyti savasčių klausimą. 

MIRĖ NUO APOPLEK
SIJOS. 

Ant Division gatvės tilto, 
arti Elston ave., apvirto auto
mobilius, kuriuomi važiavo ke
letas žmonių. 

SPRINGFIELD, 111.. birž. B u s u ž e i s t u m i r š t a > v i e n a R 

3o'. - Nauja Illinois valstijai f11*1 b l o ^ a m e P ^ j i m e . Visi 
konstitucija jau apdirbta. Kon . e n ai* f 
stitucinė konvencija paskutinį t 

darbą užbaigė užvakar po pie
tų. Taigi, konvencija baigė 
savo darbą, pradėtą sausio 6, 
1920 metais.' 

Šiuo kartu naują konstituci
ją pasirašė 52 konvencijos na
riu. Rugsėjo 12 konvencijos 
nariai susirinks ir pabaigs 
teknikalius darbus. 

Konstitucija bus paduota 
piliečių ratifikavimui Šįmet 
gruodžio 12 d. I r jei ji bus 

,.«., . ^ i ~ • Kriminaliame teisme rasti 
ratifikuota, tuomet tas naujas 
dokumentas ims veikti sausio k a l t i i r n u b a u s t i 7 b u v « d a r " 

bininkų unijtj viršaičiai, įė-
mus vieną moteriškę, už są-
kalbiavimus bombuoti darbi
ninkų samdytojų savastis. 

Teisėjas Kavanaugh kiek-

ir viršaitį J . Seniūną, kuris 
pirmiau buvo pasislėpęs ir nu
gabeno jį tai pat į Kauną. Val
dininkai užrakino raštinę ir 
uždėjo antspaudus; busianti 
dar revizija visų raštų ir kny
gų. Raštinė uždaryta, dieną 
ir naktį stovi sargai, o visi 
raštinės darbai sustoję. 

RYGOS SVEČIAI. 

Charles Nowillie, 40 m., 3o-
23 Lowe ave., vakar rytą ėjo 
darban į stockvardus. Ant 
'kampo Auburn ave ir 33 pla-
ce staiga jis krito ir veikiai 
mirė nuo apopleksijos. , 

BOMBININKAI NUBAUSTI. 

15, 1923 metais. 

JAMAIKA PRIEŠINGA 
NAUJAI KONSTITUCIJAI. 

KINGSTON, Jamaika, b i r f / v i e n * i š « n u b a u d ė k a l ^ i n m 

nuo 1 ki 5 metų ir po 2,000 
dol. pabauda. 

30. — Salos legislatura vien
balsiai nutarė pasiųsti deputa
ciją Londonan pasimatyti su 
kolionijų sekretoriumi Chur-
chill apie pravestas salos kon
stitucijoje atmainas. 

T̂  . . • ! • 1 vėse 3 vaikai automobilių su-
Deputacijon ineis penki Į 

žmonės: du valdžįos paskirti 
ir trys legislaturos parinkti. Be to, legislatura atmetė 
projektą, kuriuomi norima ap-

3 VAIKAI SUVAŽINĖTA. 

Birželio 28 d. Chicagos gat-

važinėta ir 2 kitu sužeista. 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie pra

dėti mokestimis žmones, atke-1 matomas gražus oras; maža 
liaujančius salom atmaina tempera1. :roje. 

KAUNAS. Gegužės 3 d. 
atvyko iš Rygos apie 45 lietu
vių ir latvių visuomenės dar
buotojų, susitelkę latvių ir lie
tuvių susiartinimo draugijoj 
"Vienybėj.*' Jų sutikti Kau
no stotin apie 1 valandą susi
rinko visuomenės veikėjai, or
ganizacijų atstovai. Iš * ten 
svečiai nuvyko* Vytauto kal-
nan, kur buvo vaišinami. Pa
vakare svečiams buvo parody
ta Karo muzėjus. Sekmadie
nį suruošta ekskursija apylin-
kėsna, o taipat mieste buvo 
rodoma įdomiausios vietos, į-
staigos. Svečiams priimti su
sikūrė komitetas iš visuomenės 

naujai parapijai, jų išlaidos 
sugrįš šimteriopai. Jau dabar 
Kazlų-Rudoje gyvuoja trys 
smuklės ir keletas žydų "kro-
melių," kurie ne blogai verčia
si. Ar nevertėtų mūsų apy
linkės piliečiams pasirūpinti 
įsteigti Čia savo krautuvę-ko-
peracijos pamatais. Tuomet 
jų pačių sunkiai uždirbti auk
sinai neplauktų į žydų ir kitų 
vertelgų kišenius, bet neštų 
naudą jiems patiems. 

PLĖŠIKAI. 

Gegužės 22 d., 4 vai. rytą at
vyko į Širvintų miestelį apie 
80 ginkluotų lenkų partizanui, 
apšaudę milicijos sargybą, į-
puolė valsčiaus valdybon, kur 
išdaužė visus langus, paėmė 
valsčiaus valdybos antspaudą, 
ir šiaip raštų. Šaudymas tę
sėsi apie 40 minučių, po kurio 
partizanai pasitraukė, nuosto
lių žmonėmis nėra. 

LANKELIŠKIS, Vilkaviš
kio apskr. Prieš didįjį karą 

darbuotojų, o pirmininkas —į lankeliškiečiai turėjo porą 
V a r n a s - : draugijų, ' 'Šviesos " ir ' ' Žibu-

Apgyvendinti svečiai buvo p i o „ į r p o r ą ^ g y n ė l i ų . O 
privatiniuose butuose po 1—2, d a b a r l a n k e i į š k į e č ia i draugijų 
kur kiek buvo galima. Iš ry- j a u n e s i s t e n g i a ^Ti{j t i k ^ 
giečių lietuvių atvyko: Šimoli-
nas (senis), Vronevskai, [Trin
kai ir kiti. 

PASVALYS. Naktį gegu
žės mėn. iš 11 į 12 d., Pasva
lyj buvo keistas atsitikimas: iš 
vietos kalėjimo pavogta pane
lė. Tat nusikaltusios panelės 
stengkitės pakliūti Pasvalio 
kalėjiman, nes iš ten tuojau 
jųs išvaduos nematoma dva
sia, kurios labai bijo kalėjimo 
sargyba. Tai dvasiai pasiro
džius, visi nusitolina arba už-
mnega. 

siskubino įsitaisyti smuklę. 
Daugiausia girtuokliauja jau-
nimas. * 

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

mainant nemažiau 25,000 dol. 
biržei. 29 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterL svarui 4.50 
Prancijos 100 frankų 9.12 
Italijos 100 lirų 5.24 
Vokietijos 100 markių .27 
Lietuvos 100 auksinų .27 
Lenkų 100 markių .02 
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LIETUVOS PINIGAI.' NEMATO PRIEŽASTIES. 
Laukiamieji Lietuvos pini

gai netrukus pasirodys apy
vartoje: Tam tikri įstatymai 
jau Ministeriu kabineto pa
ruošti ir įduoti Steigiamajam 
Seimui. 

Piniginė vienetą, sulyg pro 

Visame margume pasauly 
pasitaiko, kuomet viemur-Mtur 
iš namų nuo savo tėvų pabė
ga paaugusios dukterys. Vie
nos bėga iš tėvų globos pa
kalbintos nedorų jaunikių, ki
tos — piktų žmonių. Dar kitos 

i * — — .• 

visokios rųsies reformatoriai Šalis kurioje pramonė yra JA V i T A Į GYVENIMO 
skaito žinias apie plintančia socialės struktūros raktas, 
epidemiją ir tik linguoja gal- darbininkų klausimas valdo 

jekto, bus auksinas lygus maž- į bėga į platųjį pasaulį ieškoda-
daug dabartinei markei. Pen- mos kokių ners ypatingų nuo 
kiasdešimts auksinų bus lygus 
penktai daliai Amerikos dole 

tikiu arba darbų 
Bet pastaraisiais laikais 

rio arba kainuos 20 eentų. Suv. Vasltijose jaunų mergai-
Apyrartoje Lietuvos pinigai 

pasirodys, tikimasi, šį spalio 
mėnesį, gi vėliausiai apie Nau
juosius Metus. Jie bus mūsų 
dailininkų tautiniame stiliuje 
pagaminti ir greičiausiai ats
pausdinti čekoslavakų spaus
tuvėse, nes ten gaunamos ge
riausios spauzdinimo sąlygos. 

Garantijai (apdraudimui) 
savų pinig-ų reikia bent 2 mi-
lionu dolerių arba 4 milijonų 
aukso rublių. Imant domėn 
kad Lietuva turi 3 milionus 

čių iš namų bėgimas virsta 
kaipir kokia epidemija

is New Yorko praneša, kad 
tenai 15-os ir 16-os metų mer
gaičių pabėgimai taip prapli-
to, kad vietos policijos de

vonus. Neranda ir nemato to 
apsireiškimo priežasties, O juk 
ta priežastis ta ip aiški, kaip 
diena. 

Ta priežastis, tai paeių tėvų 
kaltė. J ie mergelių dorai ne-f 

auklėja. Taip nesielgia todėl, 
nes patys neturi t&yfciniai-do-
rinio išauklėjimo. Deito ir au
gančios mergelės, lankydamos 
betikybiaes mokyklas, visai at
bukina savo gamtinius doros 
jausmus ir leidžiasi slidžiais 
kaliais. Ten jos eina, iž kur 
smalsesnis vėjas pučia. 

Jei Amerikai bus lemta ir 
ilgiau d ikugt i s betikybinėfnis 
mokyklomis, laukia mūsų di-

visus k i t o klauuinms. 
Niekuomet gyvenimas nema

tė tokios darbo i r darbininkų 
unijų organizacijos, kaip mū
sų dienos. 

0 vienok, Jas socialus orga
nizmas, jo veiklumas i r i&i-
vyst^Fjnas nepftlengvŲiio NWH 
ti vyriausią #eeialų klausimą v 
darbinkkų problemą. 

Socialistų išpažintis. 

Nesenai. JFranoijos "Visuoti
nos Darbo j^ ju i igos" vadas 
Paryžiuje pareiškė darbininkų 
klausim© ktfizį ir , afcyvaaadoje 

KATAUKŲ MOKYKLOS 
AUSTRIJOJE PERSE

KIOJIMAS. v 

mas. 

parfcmenfce įkurtas specialis i desnės nelaimės negu strqį>k»i, 

biuras tik vienoms mergaitėms prekybas i r pramonės puoli 
ieškoti. 

To biuro viršininku y ra mo
teriške. Jinai turi skaitlinga 
Štabų agentų moterų* ir vyrų. 
Tas biuras šiandie rūpinasi ne 
vien New Yorko pabėgėlėmis 

NAUJŲ KELIĮI BEIEŠ
KANT. 

aukso rublių gautų iš Rosijos, | mergaitėmis. Iš v.sų artimes- R e i k i a . p a ž i n t i j fcad s o c i a 

gi Lietuvos bankai garantuoja | nių ir tolimesnių miestų, net idausim&i l a b i a u s i a i š iar 
vienų trečdalį ir užsienio bau-1 iš svetimų valstijų gauna kas- ^ g | g U < n l n i l vU 

ai kaip anglų, šveicarų, ita-1 dien daugybę pranešimų apie M u g ) j ^ 
j taipat siūlo trečdalį, tai pabėgusia^mergaites. , , . . • 

ienų trečdalį 
kai 
lų 
didelių, keblumu su tvirtu sa
vos valiutos apdraudimu ne
bus. Ypatingai, kaip pažymi 
** Lietuvos Laisvė" n r. 14: 

44Jeigu dar bus gauta iš A-
merikos aukso bei sidabro fon
dui aukų ir dolerių perlaidos 
is Amerikos bei Lietuvos pi
liečių indėliai nenustos plau 
kę, tai mūsų pinigai" turės | 

sian 
dien painus suįdomino visą 

visuomenine in
dividas (atskiras asmuo) kas-

Tie pranešimai tuojaus j - k a r t d a u g i j u | g y r a p r i k l a u g o _ 
mas nuo kitų savo gyvenime. 

Ekonominė. sritis nuosta 

Austrijos vyskupai gindami 
katalikiškas mokyklas nuo 
žiaurių valdžios persekiojimų, 
surašė rinktinį .(kolektyve) 
protesto laiškų, kurio išteau-
kas čia dedame: ** 

"Vardan, ^ ta ip vadinamos 
mokyklos re£©rtn«e, rašo jįe, 
norima ypatingai iš privačių 
mokyklų i&brauikti religinės 
doros idealą, Valdžios žvietinio 
programa nori nutverti pries-

įvairių šunkelių kuriais eina- j tikybine mokykla. J i u%ina 

konstatuota, kad Škotijos pro
testantizmas smunka ir kad 
katalikų Bažnyčia vis laoiaus 
įsigali 

Sprendžiama besiremiant 
naujausia statistika kuri ro
do, kad vis diUesais vaikų 
skaičius lanko katalikiškas 
mokyklas, tuotarpu protes
tantų mokyklų mokinių skai
čius mąžta. ^ 

• " • • • ' • . i 

ma .prie to klausimo, paskelbė: 
' \ būtinų reikalų įkurti *o-

ciale moralybę (dorą,) orga-
ni»HOJ«nt teisingumo santy
kius ta rp tų kurie dalyvau
ja darbo khrasime, ir indi-
vidualę dora vidujinio to-
bulinimos, kurs privalo sek
ti iš darbo meilės." 
Aiškiaus, šaukiasi socialės 

mokiniams atlikti j ų tikybines 
pareigas. Taigi valstybė pe
reina į svetimų jaį sritį kis-
damos į Bažnyčios teises, Jcu-
ri viena tegali nustatyti tiky
binio auklėjimo praktike, feit 
deJko bažnytinė valdžia J>nvo 

SKAlTYTOJy BALSU. 
(Redakcija neima atj*komyt>4e) 

LIETUVA KRUTAMU06B 
PAVEIKSLUOSE. 

Kad labiaus suartinus • A-
merikos lietuvius su jų tėvy
ne, atskiri asmenys, o pasta
ruoju laiku ir tani iikros ben
drovės pradėjo rodyti l ie tu-
vos vaizdus krutam'uose pa
veiksluose, kuriuos jie parve
žė iš Lietuvos. Gi tenykščiams' 
mūsų broliams jie nuveža vaiz-

»KiiHąutiilWWiiimimtiUlimiimnmM 
UUJSCVMV JfcATAWK.t' MEKUAMm» 

"DRAUGAS" 
Clna kaadfemt Oakrrua nedėldieiiiu* 

PRENUMERATOS S-AIlf A: 
Metanu , $«.©• 
Pusei Meto *•• $S-W 
Prenumeratos mokaal įSkalno. Lai

tas skaitosi nuo užslraiymo dienos 
oe nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
tr aelnaa adresas. Pinigai seiiausia 
siųsti iiperkant k rasoj e ar exprese 
"Mouey Ordai-" arba Įdedant pini 
put 1 seiMtruota ialika. 
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dyti. Neužmirškime kad Lie
tuva yra grožybių ir dainų sa-
•lisf 

Kaištis. 

padariusi sutartį su švietimo ^ $ Amerikos. 
vyriausybe ir buvo gavusi jos 
sutikimų, nustatė religinių la 

J 

doros paremtos, iš vienos pu- vinių tvarkų mokykloje: mal-
" sės, teisingumu tarp darbijiin- <*a Pnes ir po pamokų, ėji-

'kų ir darbdaviiį, iš kitos pu-1 mas prie šventų sakramentų 
sės, paremtos sąžiningumu ir kelis kartus metuose, šv. mišių 
darbo meile pas darbininkus. 

duodami biuro agentams. Gi 
agentai dienomis ir naktimis 

Šit kų socialistų vadas skaito 
būtina sųlyga socialės proble-

klausymas ir dalyvavimas pro 

Keletu sykių buvo rodoma 
Lietuvakrutanmose paveiks
luose Cnieagoje. Butą ir gra
lių vaizdų, <bet histvo ir neti
kusių, ypač suvargusios, *c-
nos, basos moterėlės; stisfyre, 
apžėlę, murzini žydai, susivt;-

Angliįos moterys įsitikėjo į 
savo galybę. Ligi «iol priteis-

tos prie balsavimo į komunos 
Rūmus, dabar jos stengiasi 
gauti teisės balsuoti į Lordų 
Ruimus. Konservatoriai stebisi 
ir klausia kada j ų norai u&i-
baigs siekiant aukščiausiri 

Viešojo gyvenimo funkcijų. 

Neikia geležinkeliu stotyse, ^ s l t a o b i l i z a v o r a n k a s i r mos išrišimui. 

tvirtą pamatą ir taip nuolat vams. j _ 
vokiečiu ar r 1921 metais viename Ne\v 

uostuose, garadžiuose, net s m e g e n i s ; k i e k v i e n a s S B d „ r o 

tramvajuose ir požeminiuose ^ ^ ^ teg|llinėB a r m i j o s 

vienetą, ir norpms nenoroms 
yra nmsinės evoliucijos malo-
oėje 

Kėm žmogaus kurs nesiru 
pintų socialiais klausimais jau 

traukiniuose. Daugybė pabč 
gūsių atrandama viešbučiuose 
1r kaba lėtuose. Atrastos poli-

pasiunčiamos atgal tė-N 

I 

Ta problema, jis sako, yra 
visuprrma doros klausimu; tai 
>*ra didelis žingsnis pirmyn. 

Bet ta socialė dora, ko ji 

cesijose. Šie Ukyluniai l a v i - , ^ ! b r w k ) ^ ^ . i g 0 B a į k 

niai papildo kutinu 'ikybiniai ( ^ p r a g t i v a i z d a i T ( > k i u s 

— dorinį auklėjimų. ' 

Paišytos negalima išmokti 
be lavinių; skaityti, rašyti, 
dainuoti tegalima išmokti 
nuolatine praktikai Juo lab-

verta ir kuo pasirems? Dar įaus tikybinis mokymas rei-

Gerai piitaikinti če\Terykai, 
tinkamos formos, tiesiomis vi-
daiUvS Mymis .geriaiteia prie
monė apsisatigoti nuo J^ojų 
silpnumo,T nuospaudų, ' ' kor-
nų", kaip 'praneša Suv. Vals-

vaizdus pamatę Amer ikos | t i j u Sveikatos Biuras. 'Tokie 
'čeveiykai tik nieko gero ne-
I^ridnos kuomet kojos yra su-
paralrzuotos, arba sužeistos 
kaip nors kitaip. Bef dau-

lietuviai ntisimena* ir net mis 
loja energijos tolesniai daa-
buotis tėvynės labui. O ką gi 
bekalbėti apie čion augusį jau-

; tik dėlto, kad negali išveagti 

. . . . . . 
Vorke nuo tėvų pabėgo apie t J Q ^kn**, o kurios pareina 

nesvyruos, kaip 
lenkų .markės' ' . 

ĮHue Lietuva tikisi, kad lOO.OOO nepilnamečių mergai-. n n o tdk[Q ftr k i t o k i a ^ t l J k l a u , 
mis lietuviai amerikiečiai pa- j «ų. Tai baisi skaitlinė! Ž>ani | g i m ^ p į š i f f i o 

remsime pinigų leidimą. Aul^-j-lJ dalis visw nesusekta. Neži- j ^ j t o mes visi privalome 
so-Sidabro vajus prasidėjo.Ne- ^ia kur jos pragaišta. Kai- \^& ^ į d o m ė t i , nešdami savo 
apvilkime savo tautiečių, 'ku- kurios susekamos praėjus ke- ^ i u 0 8 r i š d a m i ; w s ^ s įi_ 
rie vis tik įsitiki mumis ir Kems mėtoms, 
tnipažįsta mums Kvmią rolę! Tas biuras aiškina, kur tos : 

.reikės keliolika metų palauk
ti kada socialistų patyra ga
lutinai pripažins kad tas doros 
klausimas yra esybiniai ir iš-

IJietuvos pinigus leidžiant ir mergaitės bėga. Dalis jų išva-
joos apdraudžiant. Tenebuaie : žiuoja į Kalifornijos miestą 
nei vieno kurs negalėtų pasą- L°s Ang-eles, kur nori palikti 
Įvyti, kad ir aš savo auksu bei ^ m aktorėmis ir pagarsėti, 
sidabru išleidau pirmuosiu- Kita dalis patenka prostitu-
Lietuvos pinigus. Skubėkime | (i.įos agentams. Šitos paže-
savo broliams talkon, skaity-
jpuni sau u i garbe, galį taip 
svarbų Lietuvos ekonominį žy
gį paremti. 

iratirtai surištas^ su tikybiniu 
klausimu. Gi mūsų socialis
tai, kurie visu Šimtmečiu vė
liaus velkasi liž kultūringų 
tautų socialistus, kada nors 
prieis prie tų pat išvadų. Nors 
ir susivėlavusius, mes visuo
met juos sveikinsime susitikę 
toje pat socialio klausimo riši
mo plotmėje. 

LIETUVOS MEILĖ BRAN 

GESNE UŽ AUKSĄ Iii SI

DABRĄ. BET JEIGU MEILĖ 

BUS, TAI BUS LIETUVAI 

I S AUKSO IR SIDABRO 

minusios savo vertybę iš nusi 
minimo žūva, kuomet neįsten 
uia pasirodyti viešumon. 

Trečioji dalis pabėgusių mer' suomenės žymi dalis- buvo pa 

gai skurskne ir vargsime, jei
gu jie butų netikusiai išrišti. 

[^zčiuopla branduolys. 

Bet kaip ne vienas sociolo
gas pastebėjo, socialus klapsi
mas yra doros klausimas, gi*BROLAU! AUKSO -SIDABRO 
doros klausimas yra tikybinis VAJUS N E T » » K S PRA-
kHiusimas. BĖGTI. AR JAU AU-

8it delko, sakytume, mes ii- , EO^fAT9 

gai klaidžiojome. Mnsų vi-

nimą f Tokie įspūdžiai juos t i k g į a u s į a į kojų.ligij paeina nuo 
'nuo tėvynes atšaldo. 

MISIJOS. 

nors mokslas, siekia aukštes
nių idealų arba dirba dorai 
gyvendamos. Bet sių yra ma
žiausioji dalis. *Jų 4auguma 
pačios gryžta namo pas tėvus 
atsiekusios savo tikslą. 

Amerikos visuonieninkai ir 

SESYT: LIETUVA MOČIU-

^aičių kartais eina kokius- miršusi šią pagrindinę tiesą. * % ŽKJRJ į TAVO A ŪKSI 
Tečiaus -alime džiaugtis ma- NC ^IRDELC .IR J-AUKIA 
tydarni, kad net seeialistai ja» 
grįžta protan ir suprasti šią 
tiesą. 

Iš visų socialių problemų, 
svarbiausia ir sunkiausia —r 
darbo problema. 

DOVANĖLĖS. 

LIETUVIAIS ESAME GIMC, 
UETUVIAIS TURIME IR 
BUTO. DAR SYKĮ LIETU

VAI I TALKĄ. 

negerai pritaikintų čeverykų. 
Kas idta atBodytų, jei biutų tF©pe4gn Languagre lof. Servioe) 

rodoma Lietuvos kariuomenės 
va ida i , maršavinjai, . u . t r a i , L £ ¥ l f ^ l U AMERIKOJE. 
karisKa mokykla, ironto apka
sai, batarijos, šarvTuoti tran-
kiniai, a^tomrobijiai., oriaįviai 
iv kiti kariuomesiės pabukki , ! ' 
e • i Philadelphia, Pa. — Nuo 13 
Seimo rūmai, ntuzegus, &m- *********&*—»> *»• x^.«vx^ 
versitetas i r a^ama i tok&MV*1 ^ d * * • fiv- J u P ^ i o p a " 
įstai^os 4raug su uMkkuais. j m ^ ^ b u w <Y- m i S ^ 8 ' k u " 
Lietnva turtinga gražiais miš- "^ *"r« t 6 v a i Marijonai: ku-
kais, gojeliais, lankomis po ku-

2C m*m—m 

kalingas lavinių, nes religija 
nėra gryna teorija bet visų-
pinua gyvoįi prajoti ka. Taigi^ 
makla mokylcToje prieš i r jp.) 
pamokų yra savo vietoje. 

Mokyklos vakstyfoiniai įsta
tai leidžia mokytojams teikti 
tikybiniai dorinį auklėjimas 
tuotarpu, GioeekTo eirkularas 
(oficialus švietim© raštas) jį 
draudžia! Mes patol kelsime 
savo balsų pakol jis nebus at
šauktas". 

Vis tai socialistu žadamo
sios t i kėj imo ir sąžinės laisvės 
vaisiai! Lietuvoje jie 4aipog>i 
savo iltis rodo. Beito lietu
viai katalikai ojjgaaizuojasi 
ir kovoja yprdež Profesinę Mo
kytojų Sąjungą kuri nori su-
bedieviuti muaų mokyklą. 
Tuotarpu kai-kurie Amerikos 
lietuviai "ka ta l ika i " ją šel
pia. Kante pisotasf 

Katalikybė ir Protestantizmas 
Škotijoje. 

• .Metinėje konfei^neijpje 
"Protestant Re£orm Society" į a r t u i r svetimtaučiams paro-

—LJ ••• • •""• . ' • ' , 'V' . ,1 ," .? .• . ' •••••• I1 ••"•,*" T'.'l,11,1 ' Į F f l i l 

-j -J i 

ria« vingiuoja siattri įpiatųs u*, 
ueliai. Jtfk ir jaunamo ^5^°: 
ten apsčiai esama. Tokie v a i 
dai tik amerikie^i'U* gali pa 

nigai Pijus Andziulis i r And, 
€įkota. -Šių niisijonieri.ų pa
mokslai buvo nepaprasti, pa 
Mokinanti, tikros liaadies uni-
versito pamokos iš filozofijos. 

Įmukti, jų širdyse T^vynės : ^ ^ J * ir gamtos mokslų 
meilę -sužadinti. 

Pastaruoju laiku Liet. Teat-

srities. Mokino kaip žmogui 
tapti patenkintu ant žemės 

r 0 B-vė rengiasi važmėti Ue- g e n a n t ir amžinatvėj būti 
laimingu. Tokie pamokslai 

tuv4>nNir ten traukti paveiks
lus kurios 'beabėjo atveš aute-
rikiečiams parodyti. *^atac«tifui 
sunaudoti pirmiausiai gra|į»s 
vaiadus. ikad viėliasus juos eioti 
a t r e t e - t a ^ t a . ^ d ž i n u g - j ^ a y V Ų 0 J A _ g A y A 

t i , pasigerėti mums patiems, -o . 
VALIUTA 

kiekvienam protaoijąnčiam 
žmogui yra naudingi, kaip del 
sielos taip ir .del kūno labo. 

W. 

Kun. A. Petraitis. 

B E N D R O S Ž I N I O S 
• 

Astronomija yra ta gamtos mokslo da
lis, kuri tyrinėja dangaus kūnus, jų ju--
dėjimus^ suseka jų kelius. t 

Pakėlę akis dangun, matome dideliausią 
erdvę, kurios ribų negalime apimti. Koks 
"begalinis jos aukštis ir plotis!*Toji erdvė 
nėra tečiaus, tuščia; ji yra pfina dangiškų 
kūnų, kurie nuo seniausių laikij atkreipė 
žemės gyventojų domę. 

Tyrų gyventojai, dieną ir naktį pasi
likę po atvira dangaus pastoge, pirmiau
siai pradėjo domėtis žvaigždėmis. Jos 
mirkčiojo niekeno nekliudomos: nei auk
šti nuėsto namai, nei dirbtini •žiburiai ne-
stelbė jų grožės. 

-iiiedrią naktį veizėdami i eidvee mato
me nesuskaitomą daugybę žvaigždžių, i spalvų gėlės puošiančios Jauk* 

Vienos yra šviesesnės,, kitos tajuses»ės. 
Tjruanpei į jas pažvelgus, re^k, jos ne 
kruta, savo vietos nemaino. JBet ilgiais į 
jas įsis^itrėjus pastebėsime, kftd jos eien-
ka į vakarus^ arba kitaip sakant, maty
dami žvaigždę -ant meridiane), vienam me
nes ruipj»sJinkus ją matysime toje vieto
je, dvi valandas pirmiau. 
/ ALusų planetos gyventoja v patol netu
rėjo laikrodžių, ^ulyg žvaigždžių padė
tiem snžinodavo nakties laiką. Ypatingai 
žemdirbiai tėmijo Grižo šratus prie $>o!a-
rinės žvaigždės. 

Lietuvoje5 seimininkas keldamas .savo 
berną sako; 

— Rauki , kelk. Orižo fiatai jaju 4Uit j&to-
go-

Benaas jiežkiodamas apie paigždiiių e i 
sena, pasikasęs pakan&ę atsiliepė: 

— Tai k:oks bie»as-juo« čia nakėJė* 
Prisiiiurėdami žvaigždėms, matome jas 

ne vienodai šviečiant ir ne vienodos epa/1-
vos. Astronomai prilygina .ei*dves prie 
lankos. Kaįp laikoje matosi įvair^ugių 

traailciančios žifiogaus akį, taip ir erdvė
se, Aukščiausiojo lankoj ramįasi įvai
riausių spalvų žvaigždafts, kurias matp per 
žiūronus. 

Emersanas sakp: * 'Jj&įgu į taikstantį n>e-
tų tik vienų karta pasinodytų ^ i e ^ i nak
tis «u visa savo grožybe, tai j ą dainiai 
«,pdaijiuotų ir visa tai pasakomis pereitų 
į mitologiją. Etekar gi ji »edaro tekio di
delio isp»d»io, «es -dainai j ą nmt©a>e". 

Psichologija skiria žmogų nuo visų kitų 
gyvtmų. Visi kiti gyvūnai jaučiasi paten
kinti, jeigu j i e yja-sotųs. Žmogui to aega-
sa. J a u mažas vaikas* įsikabinęs tėvo 
skverną, ka tįį: pamato, tavoj įdomauja, 
Mausinėja: 4tas ta«l k:ą rtas reiškia? "kaip 
tas vadinasi,? -ir į. i. .Nors 4ar kūdikis, 
teciąus ką tik pamato, tuoj suari ^uii-
noti daikto priežastį, kucios jis suprasti 
negali. 

Nenuostabu, kad dan^ans kanai toli
miausioje praeity, Jjįuejaet niažįau *upr»n-
tami buvo, patraukė 'prie savęs įnon ių 
akis. Juk jau Mmmu^ Is&m didžiausia 

j k a ^ d ė arkiturus b«*> ^ ^ ^ -

• c •m 

narna. .. 
Aigipfcįečiai žiloje senovėje buvo pada

linę ^padangę į dvylika dalių i r .sustatę 
žodyną, kuriuo ir dabar moks lk l» i nau
dojasi. 

- • Babilonijos mieste buvo dideliai reikš
minga įstaiga -žvaigždėms tėmyti. 

^Kiniečiai žinojo kad mūsų žemė yra 
planeta, tik gaila kad neturime žinių, kuo
mi jie rėraė savo aiškinimą. 

Sokratas aiškino, kad žemė nėra vidu
riu pasaulio planetų.. Gi ^Ptolomėjus bu
vo tam priešingas ir anot savo sugalvo
tos sistemos žemę padarė pasaulio caatrci 
(viduriu). Tą ldaklą žmo»ės fMimėgdžiojo 
j l$ astronomijos tevo„ kunigo kaBau*i»Jco 
Mikak)ja«s Ivo^emiki), gimusio vasario 
14 d., 1473 m^ mie&te Toniaię. 

Kopernikas jiepapra^tų gabumų moka-
lavyris, ao/int aieturėjo Žiūronių, nes tuo 
laiku c&r jų t o ^ v o , jgecai suprato planetų 
si*b»l# i r i w i ė , Jįad saųiė yra centi-as 
plane tarės sistemos, 4> pĮan&tos josios vai-
kai .bo^ į̂aaypią savo mąimĵ e — $##&.., 
. ^ # * į$m$šk f** #|tuonios: M+&U-

rdus, VeaeBa, žemė, Marsas, Jiipiterk, Hii".-
ui-ųas, L ip ia s i r ^ p t n n a s . jSe ^įų aastaD-
mų didžiųjų.faanetų, o^usų siste«*oJ2 yra 
daug plattetoidij arba mažų j^anetij. J u 
koHos j?nu tarp Marso i r Jupiteri©. Ma
žosios j^lonetos visos keliauja apie saulę. 

Prie saulės Vaikų priklauso dar labai 
įdomus dangiški kūnai —-kometos, g r a i 
kai jas" vadindavo plaukuotomis žvaigždė
mis. 

Nuo mažos mūsų žeanės, ant kurios Vi
sagalio ranka mus patalpino, keliamės į 
aukatą, iš kur pažiasitfie saulės sistemą. 

Pažvelgę nuo saulės i r j o s planetų sis
temos įoa i į , atrasime antrą didesnę sis
temą; ana pus tos išvysime trečią ir ta ip 
toliau. Proto i r akies, vedini prieisime ri-
i>as už kurių yra, įnamis nežinomos erd
vės, č&a tai aavaimi skverbiasi pranašo 
Izajo aomtarimas: ^Pakelkite savo akis 
aaakštyn ir apsižvelgyk^te, kaS ^ai 
visa ^iitvėfė". 

f 

#• 

i 

(Bus ^avujj^u) 
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SĖJIKAS. 
tyt, prezidentas jam iMestė 
taikos pienus ir visus projek
tus, kokiu būdu anglekasiams 
susitaikinti su kasyklų savi
ninkais. | 

Kiek žinoma, anglekasių 
prezidentas Lewis iš savo pu
sės nežadėjo nieko ypatinga 
streiko užbaigimui. Visgi jis 
sutiko pasidarbuoti, idant su

dalyvautų' vizų distriktų 

DEMAGOGAI RAUDONUO-Įgali gyvuoti. 
SE RŪBUOSE. Šiandie tos raudonosios 

gaujos pamatė, kad be kapita-
Jau gana ilgus metus eina *o ir joms pačioms darosi 

darbo su kapitalu kova. Ka- anksta net erdviausiuose bu-
dangi darbą sudaro daugiau-'vusių carų rūmuose, kad d a r - ' a l s t o v a į # 

sia nesusipratusių žmonių mi-[ bininkai su valstiečiais ima Tai konferencijai projektas 
nios, tad prie darbininkų pri- nerimauti. Dėlto ima šauktis pagamintas. J is pavestas 
kifo visokios rūšies nekviečia- užsienių kapitalo, kad gelbė- K o m e r c į j o s sekretoriui Hoo-
mi "pr ie te l ia i ." Darbiniu-1 tų Rusija ir jr.os pačius. veriui. Šis turės susinešti su 
kams jie, į ausį kugžda ir vie- Bet tas šauksmas neduoda anglių kasyklų savininkų ša
šai šaukia, jog reikia sugriau- jiems geistinų pasekmių. Nes jungomis ir tų atstovus pak-
ti šiandieninę kapitalistinę tva jų valdžia nepastovi, kibo nei viesti konferencijom Konfe-
rką ir ant jos griuvėsių įkur-, ant plauko. Nepastovi gi vald- rencija turi įvykti artimiau-
ti rojų. žia negali duoti reikalingos ga- šiomis dienomis.. Tečiaus pats 

DARBININKAI VIENYKIMES buvo skaitoma . žmonėmis. 
Kiekvienas ponas turėjo de-

Socialistai ir įvairaus plau- .šimtimis tūkstančių vergų, ku 
ko bedieviai, būdami vilkais, 
o prisidengę avies kailiu, šau
kia visa kakarine: "Eikite 
prie mūsų, nes mes esame vie
nintelė jūsų išganymo viltis. 
Mes kovojame už darbininkų 
būvį, tik mes tegalime jus pa

šauktoj prezidento konferenci- i;uc:v.Gti '.i- kapitalistų vergi-
M jos ir suteikti žemiškąjį rojų. 

Tokiais ir kitokiais gražiais o-
balsiai socialistai vilioja dar
bininkus į savo "kromelį." prieš Kristaus atėjima į šį pa 

rie jiems dirbo be jokio už-
mokesnio. Tieji ponai su jais 
elgėsi žiauriausiai. Šiandien 
civilizuoti žmonės nesielgia 
taip žiauriai nei su gyvuliais, 
kaip jie pasielgdavo su žmo-
nėmis-vergais. Juos parduo
davo, mainydavo ir užmušda
vo ir už tai neturėdavo jokios 
atsakomybės. Taigi toks tai 
įmvo. darbininkų padėjimas 

Tiesa, jie ir turi patraukę šiek 
tiek trumpai mastančių darbi-
ninlcų po savo globa ir veda 

šaulį. 
Bet štai, Kristus atėjęs į šį 

pasaulį paliuosavo darbinin-
juos prie "žemiško rojaus " | k u s iš tos baisios vergijos ir 
kur darbininkai kraujuose ir 
ašarose braido. 

pakėlė jų luomą lygiu kitų. 
Kristus pasakė, kad Dievo są

jungas ir tos sąjungos vėl į 
vieną didelę Federaciją, tuo
met tai kapitalistai butįų pri
versti skaitytis su darbinin
kais. Bet dabar to nėra. Mus 
dabar skriaudžia ir išnaudoja 
visokiais budais. Jeigu mes 
būtume tinkamai organizuoti, 
tai mes stačiai pasakytume 
darbdaviams, kad mes stato-
me tokias ir tokias sąlygas, 
kad mes reikalaujame į dieną 
dirbti tiek valandų, kad mums 
užmokesnis butų užtenkamas 
išmaitinti šeimyną ir kad ga
lėtume gyventi kaip žmonės. 
'Mes tuomet pareikalautume, 
kad nelaimei patikus nelaimiu-
gojo šeimynai butu mokama 
pensija. Kada mes busime 
organizuoti, tuomet mes galė-

Tie visi šaukliai ir tariamie- rantijos užsienių kapitalui, projektas nepaskelbtas viešu-'visa valdžia ir dirbtuvės yra 
ji darbininkų globėjai nėra kad jo įdėliai tikrai bus sau- nion. 
kas kiti, kaip tik paprasti de-įgojami, kad jie nepražus, ga-
magogai ir sukčiai. Jie dar- lop, kad patys bolševikai tų į 
bininkams ne rojų rengia, bet 
pragaištį. Ne gerovės jie dar
bininkams ieško, bet stiprina 
savo partiją, kad įsigijus sau 
lengvą gyvenimą, minta n t dar
bininkų prakaitu. 

dėlių neužgrobs. 
Žinodami, kas darosi Rusi

joje, dėlto patartina darbinin
kams saugotis tų raudonuose 
rūbuose demagogų. Kilus ne
susipratimams su kapitalu, 

Kad taip yra, mes geriausia darbininkai privalo pasirinkti 
matome ir girdime, kas šian- dorus žmones ir juos autori-
die darosi Rusijoje. Prisiden- zuoti vesti darbo reikalus. Ki-
gę raudonu apsiaustu bolŠevi- lus streikui, iš savo tarpo pra-
kai šaukia, kad jie kovoja už srinti visokius socializmo kate-
proletariatą. To proletariato 
vardu jie sugriovė visą valsty
bę. . 

Kuomet rusų tauta nusikra
tė despotų ir autokratų, kaip 
bematai anų vietas užėmė bol
ševikai. Prasidėjo baisesnis 
despotizmas, kurio ligi šiol nė
ra įrašiusi Rusijos istorija. I r 
tie demagogai dar ir šiandie 
šaukia, kad jie kovoja del dar-
bininkų rojaus. /Tiesa, jie pa
tys sau jau kelinti metai turi 
įsigiję r oJn. Tečiaus darbo 
žmpnėms vargai nuolat eina 
didyn ir jiems galo nesima
to. 

Pirmiausias jų darbas buvo 
pakelti terorą ' 'buržujams" 
ir sugriauti kapitalą. Milio-
nus žmonių jie pragaišino žu
dydami, ligomis ir badu. Tai-
pat trumpu laiku jiems pavy
ko sugriauti ir kapitalą, be ku
rio šiandie jokia valstybė ne-

kizmo skelbėjus. Nes tie rau-
donskuriai neieško darbinin
kams bent kokios laimės, tik 
stengiasi darbininkus išnau
doti. 

Nors kartą turime atvirai 
pasakyti demagogams, kad jie 
paliautų su savo suktybėmis ir 
eitų šalin iš mūsų darbininkų, 
tarpo. 

Prezidentas grūmoja. 
\Vashingtono valdiškose sfe

rose kalbama, kad prezidentas 
Hardingas nusprendė streiko 
užbaigimui panaudoti visą sa
vo energiją ir, prireikus, net 
sau prieinamas spėkas. Nes 

Pažvelgkim mes į Rusiją, kurlkyse lygus yra darbininkas ir įsime tinkamai save ir savo šei-
ponas. I r daug katalikų Ba-[myną aprūpinti. Užtai visi 

jų rankose, kokį ten darbinin
kai rojų turi. Industrija su
smukusi iki žemiausio laips
nio, žmonės neturi ką valgyti 
nei apsidengti. Kaip laikraš
čiai praneša, kad žmonės iš 
bado kasa iš žemės lavonus ir 
juos valgo. Taigi net plaukai 
šiaušiasi pamintijus, kas deda-

šis streikas jau užtektinai įsi- s i socialistiškoje Rusijoje. Do 
ra taipgi nupuolusi iki žemiau
sio laipsnio. Moterįs ir mer
ginos neturi jokių teisių. Jos 

ėdė visuomenei. 
Suprantama, tie prezidentą 

grūmojimai galės but vykdomi 
tik tuomet, kuomet abi pusi 
neras susitaikymui priemonių 
arba laikysis savo atkaklumo. 

1 Tečiaus taip ilgiau negali 
but, kai kad šiandie yra. 

žnyčia turėjo vargo ir darbo,.stokime į LDS. ir sujungę sa-
kol milionus vargšų ištraukė ]vo jėgas kovokime su kapita-
iš turtuolių baisaus jungo.... llistais, kurie taip drąsiai ir 

Katalikų Bažnyčia rūpinosi j nesąžiningai mus išnaudoja. 
darbininkų gerove nuo pat au
šros, istorijos pradžios ir dar 
smarkiausiai tebesirūpina. Tas 
mūsų ponams socialistams la
bai nepatinka. Bolševikų laikr. 
u ' Laisvės' ' viename nurn., .bai
siai užsipuola ant gerb. kun. 
F . Kemėšio, kam jis, girdi, 
taip užstojo darbininkus. Kam 

pavergtos, padarytos vyrų j jis rūpinasi darbininkų reika-
vergėmis. Žudymai, plėšimaisiais. Juk kunigui esą tik Mi-
vagystės, girtuoklystė ir kito
kios nedorybės jau yra pasie

j u s i o s aukščiausio laipsnio. 

šios laikyti, o ne darbininkų 

zinėję traukiniai. Nevažinės 
traukiniai, didesnių miestų gy
ventojams kaip bematai pra
dės grūmoti badas. Sustos 
darbai dirbtuvėse. Nebus 
duonos, pakils 'skurdas. Ga
lop darbininkų bruzdėjimai. 

Vyriausybės atsinešimas. 
Sustreikavus anglekasiams 

šąljęa vyiiauc~b6 elrclbė savo 
neutralumą. Tečiaus ta pati 
vyriausybė kitaip atsineša a-
pie žadamą kilti geležinkelie
čių streiką. Vyriausybė grū
moja imtis kuoašt-iausių prie
monių prieš streikininkus. 

Daugelio žmonių nuomone, 
geležinkeliečių streikan stu
mia ne kokia prabanga ar ko
ki kiti žygiai, bet vargas. Per
nai jiems žymiai apkarpyti 
uždarbiai. Šįmet tas pat da
roma. Tuotarpu neatsižvel
giama į gyvą faktą, kad gy
venimas darbininkui su šei
myna pereitus du metu labai 
mažai atpigo. 

Normaliai laikai. 
Štai kadi r maisto kainos vis 

nepastovios. Paties Darbo 
Suv. Valstijų vyriausybė per departamento statistikų biuro 

tris pereitus mėnesius nieko [kas mėnuo skelbiamos žinios 
apie kainas tai geriausia pa-

Žvalgaitis. 

VĖL KITAS MILŽINIŠKAS 
STREIKAS. 

neatliko, kad sutaikinus strei
kuojančius anglekasius su ka
syklų savininkais. O juk ang
lekasių streikas milžiniškas, 

reikalais rūpintis. Taigi mato- S. Valstijose. Gana jis ir pa-
me, koki tie ponai socialistai | vojingas. Tečiaus vyriausybė 

kokio dar niekuomet nebūta [ neatpinga. Vieną mėnesį 
maisto produktai atpinga ke
liais nuošimčiais, tai kitą mė-

Jei kartais ab*i pusi nesusi-. Tai£i socialistų pažadėtasis yra darbininkų ' 'užtaryto-j nusistatė pasilikti neutrali. 
taikintų, tai kalbama, kad vy-1 žemiškasis " r o j u s " yra bai-
riausybė gali laikinai užimti sesnis už patįx pragarą... 
kasyklas ir vesti darbus. Tai-
pat gali pasiųsti kariuomenę 
saugoti tas kasyklas, kuriose 

^ i • • i savininkai" norės pradėti dar-Paprastas Dfirbrni\nkas.\-
bus. Į 

jai. ' Jiems-tik rupi darbinin
kai tiek, kiek- jie i'š jų gali pa-

Brangųs broliai darbininkai, sinaudoti. 

ANGLEKASIŲ STREIKO 
KLAUSIMAS. 

Birželio 27 d. iš Washing-
tono paduota tokia telegrama 
apie anglekasių streiką: 

Prezidentas Hardingas nu
sprendė atlikti deciduojamą 
žingsnį reikale užbaigimo di-

Gali būti kitaip. 
Bet prezidento Hardingo 

kabineto nariai spėja, jog ne-
kuomet nepramatoma tas, 
idant vyriausybė pakiltų prieš 
streiką, ty. prieš pačius angle
kasius. 
' Darbo sekretorius Davis, 
kurs susipažinęs su streiko si
tuacija, tvirtina, jog bus apsi-
eita be griežtų priemonių. Jo 

delio anglekasių streiko. ,Tuo 
tikslu jis vakar turėjo konfe
renciją su anglekasių organi-1 nuomone, abi pusi konferenci-
zacijos preeidentu Lewis. Ma-'joje susimainys mintimis i r 

mes spieskimės po Kristaus 
vėliava, nes J is tik yra mūsų 
tikrasis Vadas, kuris pakėlė 
darbininkų luomą lygiu ki
tiems. Juk istorija parodo, 
kad prieš Kristaus atėjimą į 
šį pasaulį, darbininkų klasė 
buvo visiškai pavergta. J i ne-

veikiai įvyks taika. 
Anglekasių organizacijos 

prezidentas Le^vis, labai geid
žia, kad streikas kuoveikiau 
baigtųsi. J i s sako, kad atei
nantį mėnesį Suv. Valstijos 
pirmu kartu pajus pavojų pri
trukus kuro, jei veikiai nesi-Į visi susiorganizuotų į sąjun 

Gerbiamieji, m^s susipraski-
0 

me ir vienykimėn į tokias or
ganizacijas, kurios stovi ant 
Kristaus pagrindų ir kurios 
ištjkrųjų rūpinasi darbininkų 
reikalais. Mes turime Lietu-
tuvių Darbininkų Sąjungą. J i 
susideda iš krikščionių darbi
ninkų. J i turi savo laikraštį 
4' Darbininką/' kurs išeina tris 
kartus į savaitę. Šis laikraš
tis rūpinasi darbininkų reika
lais ir gina juos nuo kapita
listų išnaudojimo. 

Jeigu visi darbininkai bu
tų ant tiek susipratę, kad jie 

tvirtina tą faktą, kad gyveni
mas šiandie beveik neatpinga. 
Vieną mėnesį šiandie beveik 

baigs streikas. I gas, o tos sąjungos vėl į są-

Anot žinių išf Washingtono, 
šiandie vyriausybė jau labai 
susirūpinusi tuo streiku ir nu
sprendusi šaukti konferenciją. 

Didelis anglekasių . streikas 
dar nebaigtas, kad štai liepos 
1 d., kyla dar didesnis strei
kas. J 

Darbininkų galybe. 
Anglekasių streike dalyvau

ja apie 600 tūkstančių darbi
ninkų. Bet geležinkeliečių 
streikan žada prisidėti du kart 
daugiau darbininkų, ty. apie 
1,200,000 žmonių. 

Tokį streiką tikrai galima 
skaityti ne vien milžinišku, bet 
ir labai pavojingu visai vai- ' IŠBUDINKIME PASKUTI-
stybei. Milionui darbininkų 
pakėlus streiką turi sustoti va-

nesį ir vėl brangsta. 
Neatpinga kaip reikiant nei 

kiti gyvenimo reikmens. Tuo
tarpu darbininkui užmokes
nis mažinama ir jam sakoma, 
kad tas reikalinga belaukiant 
normalių laikų. 

Gerai. Normalius laikus 
reikia grąžinti. Tų laikų dau
giausia pasiilgę patys darbi
ninkai. Tečiaus reikia tas 
daryti ne vienų darbininkų lė
šomis. Tegul prie to priside
da ir turčiai. Tegul ir jie su
siaurina savo aukštas paja
mas ir didelius pelnus. 

Žmonių kova už būvį nepa
siliauja. 

NĮUS MIEGALIUS LIETU
VOS DARBUI. 

Š d l a i t i s. 

Socialio Klausimo 
K A T E K I Z M A S . «i 

£ 
Gamybos srity. 

Kl. 1. Kokios yra pageidaujamos 
principales permainos gamybos srity, 

At. Pripažinimas darbininkams teisių 
organizuotis ir tartis su darbdaviais, ne 
pavieniais, bet organizuotais; laipsniškas 
mainymas darbininkų padėjimo, taip, kad 
darbininkas taptų dalyviu, o ne tarnu ga
myboj (produkcijoj), kas reikštų darbi
ninkų dalyvumą valdyme, pelno pasidalini 
me ir nuosavybėje. Be to, yra reikalin
ga pašaukimo auklėjimas; įstatymai su
laikymui ir mažinimui bedarbes, prašali-
nimas bereikalingų aikvojimų produkci
jo j ; sistematiškas būdas sustabdyti ir su
taikinti industrijinius ginčus; sutrumpi-
limas darbo valandų, kur dar jos yra per-
ilgos; pagerinti apsaugos ir sanitarijos 
priemones dirbtuvėse; išleidimas teisių 
niMtatyme darbininkų algų, palaikyme ir 
prkplietime tikėjiminės doros ta rp darbi-

Kl. 2. Kaip darbininkai gali būti pa-
traiikti prie gausesnės gamybost 

At. J ie gali būti patraukti prie gau-
* sesnės gamybos, jei jų darbas bus tinka
mai apmokamas, jei jie turės didesnę į-
tckmę į darbo aplinkybes, jei jie turėk 
progą gauti patarimus nuo. darbdavių a-
pie gamybos metodas i r jei jie bus pri
leidžiami dalintis perviršiu, kurį darbas 
atneša. 

Kl. 3. Kas turėtų būti mokinama pa
šaukimo auklėjime f 

, At. Pašaukimo auklėjimas yra geras 
dalykas taip ilgai, kol jis pagelbsti protą 
ir valią auklėti. J i s neprivalo būti teikia
mas specialėse mokyklose, ar kitokiu bū
du stengtis* atskirti darbininkų vaikus į 
tam tikras žemesnes klases. J i s privalo' 
būti praktiškas, teoretinis ir kultūriškas. 

Kl. 4. Kaip gali būti sumažintas aik~ 
lojimas gamybojf \ 

Ač./Įvairiais budais ir priemonėmis, 
kurios padarytų darbininką labiau pa
traukiantį prie jo darbo; ganėtinu išlavi
nimu pramonėj; naudojant geriausios rū
šies mašinas ir išplatinant morališką at
sakomybę tarp visų darbininkų. 

Kl. '5. Kaip gali būti bedarbių blo
gumai sumazintif 

bavimas, susilpnėjus pramonei, butų vie
na svarbi išeitis. Susivienijimas tautiš
kųjų darbo biurų su valstijos (statė), 
miestų ir privatiniais biurais; socialė ap-
drauda nuo bedarbės; domė darbdavių 
samdant darbininkus: samdyti tokius, ku
rie tikrai atatinka tam darbui. Sezoniški 
darbai turėtų būti taip sutvarkyti, kad 
prasti laikai apsireikštų vienam sezone, 
kada kitame yra geri. 

Kl, 6. Kaip pramonine taika gali bū
ti paaugdytaf, 

At. Pramoninė taika ga4i būti paaug-

• At. Bedarbių blogumai gali būti su
mažinti keliais budais. Valdžios pasidar-

• 

darbdaviams su darbo unijoms. Darbinin 
kų taryba panaši*į Tautišką Karės Dar
bininkų Tarybą (National War Labor Bo-
ard) , arba komisiją, kaip, kad patarė 
prezidentas Wilson, Antroj Industrijinėj 
Konferencijoj, jei pastaroji butų darbo u-
nijų priimta. Priverstinas ištyrimas gin
čų tarp darbdavių ir darbo unijų butų di
džiai naudingas ir pageidaujamas. Ata
tinkamos darbininkams algos, dalyvu-
mas valdyme ir pelno pasidalinime. I r 
kitos priemonės, paaiškintos pirmame 
klausime, turėtų įtekmę. 

v Kl. 7. Kokią įtekmę turi tikėjiminės 
doros principai į klausimą pramomės 
taikos? 

At. Teisybė, meilė, žmogaus kiltumas 
ir brolybė yra dalis religijos mokslo. Je i 
butų pasekti, suteiktų pramoninę taiką. 

Pirkimo ir pardavimo srity. 
Kl. 1, Kdkie svarbiausi pagerinimai 

yra reikalingi pirkimo ir pardavimo sri-
tyf 

At. Svarbiausi pagerinimai yra rei
kalaujami šie: Teisėtas uždraudimas ar
ba monopoliaus kontrolė, teisėtas sulai
kymas adulteracijos (priemaišų) metodos 
ir koperątyvis veiklumas. 

Kl. 2. Kokiomis priemonėmis gali bū
ti sulaikomi monopoliaus blogumai. 

At. Monopolius yra naturalisi arba 
dyta reguliaria sistema ^ tariantės draugė/ dirbtinas. N e i jokis monopolius nepri-

valo būti be kontrolės. Jei monopolius y-
ra dirbtinas, kaip kada, gali nepaisyti tei
sių per ilgą laiką. Valdžios nustatymas 
prekių gali sulaikyti tik nuo didžiųjų iš
naudojimų. Valdžios kompeticija su ne
palankiais monopoliais butų reikalinga 
kai-kuriuose atsitikimuose. Tik valdžios 
nusavinimas visų monopolizuotų išdirbi
nių, po demokratiškų valdymų ir prekių 
kontrole, galėtų būti ganėtinos priemo
nės svarbiuose atsitikimuose: 

i. 

Kl. 3. Kaip koperacijos prašalina a-
gentus ir numuša prekių karnas f 

At. Koperacijos prašalina agentus 
dėlto, kad jų nariai tampa patys agen
tais ir pirkėjais. J ie sumažina bereika
lingas agentų išlaidas ir sutaupo jiems 
mokamas algas. Kad koperatives 
draugijos gali būti pasekmingos, apie tai | rtus individualus į brolišką veikimą. 

nėra abejonės. Maisto produkcijos rei
kale koperatyvų rinkų susivienijimas tarp 
ūkininkų, gali būti didžiai naudingas pir
kėjams ir vertelgoms. 

Kl. 4. Kaip priemaišos (adultera-
tion) gali būti sumažintos? 

At. Priemaišos gali būti sumažintos į-
vedant tam tikrus įstatymus ir aštrias 
priežiūras. Jei pirkėjai butii susiorgani
zavę į koperątyvis darugijas, jųjų įtek
me inspekcijoj ir pramonėj butų daug 
reiškianti. -

Kl. 5. Kaip kredito sistema, gali but 
pagerinta? -

At. Kredito sistema gali but pagerin
ta su pagelba koperatyvių bankų ir re
guliavimu bankų sistemos, taip, kad pir
menybė butų duodama išdirbėjams, vie
toj spekuliantams. 

Kl. 6. Kokia yra Bažnyčios pažiūra į 
^operatyvius judėjimus? 

At. Bažnyčia neturi oficialio mokslo 
tame klausime, bet nuo vyskupo Ketteler 
iki dabarties, katalikų vyskupai ir kuni
gai yra pasižymėję* kaipo rėmėjai ir dar
buotojai šiame klausime. Koperatyvfes 
draugijos pirkėjų i r pardavėjų labiau tin
ka katalikų principams negu bile kita e-
konominė sistema. Koperatyvės draugi
jos atgaivina ir palaiko pavienių — in
dividualų galę ir suvienija juos kaipo vti-

V 
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PREŠALKOHOLINĖ M 
SAROS I; 

me sodžiuįe hutų. kas-iiors* pa 
daryta* kas atkreipti* domesio 
į alkoholio pragaištingumą. 

Šių metų "Priešalkoholinėje 
j vasaros savaitėje'' reikia vigų 

Norėdama sukelti priešai- l a b i a u s i a k r e i p t i domk į a i ^ . 
koholinio susipratimo musų | h o l i o nnodų kenj^mingumą 
tautoje, kad paliauti} k a r a l i u i , i ^ ^ ^ j f t U n i f m i L ^ t i k . 
žmogžudžiui alkoholiui v e r g a - t ^ t ^ m e Mekviename 
vus, "Blaivybės" Centro Val-i , . . . 

,v. 'mieste ir meistelyje sekmaoie 
dyba savo posėdyje gruodžio • ^ ^ 25 d; padaryti vai-
mėn. 5 d., 1921 m. nutarė k a s - Į ^ i r j a n n i m o demonstra«iją 

prieš alkoholį. Tą cfcenąr rei* 
ketų visi parapijos vaikai nuo 
7 iki 13 metų ir jaunimas nuo 
14 iki 18 metų pakviesti į* 

BĮgggS 

IŠ 
-—•- rT^^I? rnrnritftni^^ 

• A i , 

metai daryti dvi priešalkoho-
lines savaites: vieną — žie 

•i mos, antrą vasaros metu. 
Pirma tokia savaitė jau bu

vo apvaikščiojama šįmet nuo 
29 d. sausio iki 5 d. vasario 
mėnesio. 

Dabar, vasarai besiartinant, 

Krrfta 
Birž: 18 d1., pb pamaldų;, £. 

Vyčiu. 102 kuopa surengė ptri-
kų> Joniką' A%salbV d#t% 
%ar Btlvb susMrfĄ' *tf£ visa* 
tfetroitb jtunuonltfilė,' Gritežli 
Bukarifo tokėštra. Jatmirite 
žaidė Bore ir kitus žaifllmuS. 
Žodžiu sakant, buvo kįekvie-
nam malonu leisti laiką minė
tame piknike. Tarpe svečių 
žymesnių asmeny buvo atsi
lankę kunigai J . Čižauskas ir 
Ig» Boreišis, T. Laučaitė, klier. 
Mf F. Daumantas ir eil^ kitų. 

Birž. 14 d., L. Vyėi* 79-t* 
kuopa turėjo mėnesinį susirin
kimą. Tarp kitko rtutarė lai
kyti milžinišką* Betroittf Vy
čių išvažiavimąf rugpiučio' mė
nesy. Išrinko komisija stiek*, 
rymui projekto. Išrinko' nau-

alkoholio nuodų! ją; kuopos vaidybą: Pirm*. Pėt-
bus apvaikščiojama pradedant ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ padaryti tfkil- kus, viee-pirm: Keršauritas, 

Tėvynės blaivinimosi darbui, 
šiuo skelbiame, kad "PrięMpaškur trumpai papasakojus 
alkoholinė vasaros savaitė 

miestelį, pasimelsti bažnyčio* 
i 

je, prašant V. Dievo palaimos 
ir pagelbos sunkiam mūsų 

sekmadieniu 18 d. ir baigiant 
sekmadieniu 25 d. birželio mė-
nesio, - " 

Skirdama vasaros savaitę, 
V'Blaivytes" Centro valdyba 

taiko, kad jon įeitų 24 d. bir
želio — diena šv. Jono Krikš
tytojo, kurs per visą savo gy
venimą ant žemės jokių svaigi
namųjų gėrimų neragavo ir 
žuvo. pasigerusiam karaliui 
Erodui įsakius jam galvą, nu
kirsti. 

Šventame Rašte pasakyta, 
kad V. Dievo siųstas arkange
las Gabrielius, pranešdamas 
Zakarijui apie šv. Jono Krik
štytojo giminią tarp kitko yra 

- apie jį taip pasakęs: 
"Bus didis Viešpaties aky

se, vyno ir jokio kito svaigaus 
gėrimo negers, ir bus. pripildy
tas šventosios Dvasios" (Luk. 
I 15). 

Tas šv. Jono Krikštytojo, 
tikrojo abstinento, pavyzdys 
reikėtų nuims visiems krikščio
nims katalikams sekti, ypač 
šiais kritiniais mūsų tautai 
kryžkelės laikais, kada kaskart 
labiau ir labiau užlieja- mūsų 
Tėvynę Lietuvą alkoholio tva
nas, kuriame ir dvasia ir kū
nu skurstame ir žųstame, kada 
stengiamasi užkrėsti visą mu-
sų tautą materializmu, tykan-

x čiu joje nuslopinti idealizmą 
i per ištvirkimą ir išsigimimą 
privesti ją prie pražūties. Juk 
ir ta pati alkoholizaeija yra 
nekas kita, kaip materializmo 
reiškinvs. 

Butų labai sveika, naudinga 
ir pavyzdinga, jei per tą prieš-
alkoholinę savaitę mūsų tauta 
su visais savo inteligentais 
priešakyje nelankytų karčia-
mų ir negertų jokių svaigina* 
mijjų gėrimu: alaus, degtinės, 
likierų ir kitų. Bent per tas 
aštuonias dienas pasirodykime 
esą tvirtabudžiai, susilaikyki
me nuo alkoholinio nuodų ir to 
kiu būdu sutaupytų pinigų 
nors dalį paaukokime savo 
tautos reikalams. 

Ne tik "Blaivybės" skyriai, 
bet ic. visos rausų aukos kata
likų visuomeninės organizaci
jos: sąjungos, draugijos, ben
drovės ir tt., labiausiai gi ger
biami kunigai, mokytojai, mo-

minga eiseną siiį muzika, dai
nomis ir prakalbomis, nešant 
plakatus su atatinkamais pa
rašais ir apsistojant ties para
pijos klebono butu, ties vals
čiaus valdybos butų, ties mo-
kvkla ir tt. 

r ; f < 

raštin. Tvarkauskas ir kitą/ 
mergaitę, ktirios vardo nep&-
menu. Susirinldme dalyvavo'1 

poetas (Žilvitis> K. Jonaitis 
ir kl. M; Baumantas, ką tifc 

s iš seminarijos, kun. J. 
žauskas ir vytis M. Simo-

Tat visi, kieno širdyje musųį n e s i r i n k i m a s buvo-gyvas 
tautos meilė dar nėra užgesu
si, kas yra susirūpinęs mūsų 
Tėvynės Lietuvos ateitimi, te
malonėja padėti niusų taatai 
pasiliuosuoti iš karaliaus Al
koholio vergijos, kuri yra 
daug biauresnė ir pavojinges
nė, negu visos kitos vergijos, 
kurias jai išvargti teko. 

Tiktai blaivioms tautom* 
priklauso ateitis! 

- H — • • ! • •• | - I I , 1 • | 

NEMALONUS REGINYS; 
PAKUONIS, Kauno apsk. 
Netyčiomis teko važiuoti 

per šį bažnytkiemį. Vos įva
žiavus miestelin, tuoįaus vi
sur išvydau žaliuojančias smu
klių iškabas. jTečiaus nenorė
jau tikėti, kad tai butų smuk
lės iškabą sulupusiame namely 
prie pat mokyklos,, bet priėjęs 
arčiau įsitikinau, kad- ištiktų
jų smuklė, kurią* nuo mokyk
los skiria ne didesnis 5 sieks
nių tarpas. Klausinėju' pažįs* 
tamų — dėlko- leidžiama dia 

rengiino komisija 
stropiai darbuojasi- del L. t^y-
^ų^Seitao. Jtfu pradedama 
rengtiis prie koncerto. * Ren
gime vadovauja pats kun. Ji 
Čižauskas, vienas iš gabiausių 
pianistų Amerikoje. Bu& sta
tyta Šimkaus "Išeivis," be to 
bus įvairių dainų ir muzikos 
tvarinių. DfanuOs Detroito 
gabiausi dainininkai. Vaka-' 
rienei programa' jau ruošiama. 
Garsinamai programai jau re
nkama. Išvažiavimui prieš 
pat L. Vyčių Seimą vieta jau 
yra nužiūrimą. . Nėra abejo
nės, jog Vyčių Seimas bUs su
rengtas kuopuikiausias. 

•J .-. 

i Pirma komunijtf. 
} Birž: 25* d£, &tę vai: r f t ^ 
ŠV. Jurgio paYattfįotf nto%k-^ 
'ICs beYniuSal it n # r g a i ^ » 
kilmingai pitem ^ r lu^ # . 

jrtomun1j^ ^ r a ^ >«p<f d%i# 
tokg' valMu îųr g#a&Us išmokt-
'nimttlB. Už ta!' priklauso gar-
(bė seserims i r kattt. Či^attskui, 
Reikia pasakyti, kad per sr. 
MiSias gerb. kun. J . Sižtftts-
kas pasakė tinkama v^Bhi1 

čiams , j r tėvams. panioksIV. 
(Turbūt retai taip paisittlifcr, 
kttd tėvas yra saVo dukTe*^ 
Neprietelius. 

Buvo atsitikimas toks. At-
įėjo mergaitė pas kun. J. či-
.žauską, atsiklaupus verkda
ma skundėsi, kad* jos tėvas sa
kęs,-jei ji eisianti prie šv. Ko
munijos, tai jai gvvai skūrą, 
nulupsiąs. Kun. Čižauskas 
girdėdamas mergaitės nusis
kundime, stebėjosi1 iš tokio kie
taširdžio fcėvV bet mergaitei 
davė gražius pamokinimus, 
taip, kad mergaitė galėjo vis
ką atlikti ir jos tėvas* skuros 
nenulupo. Žmonės,, girdėdami 
kun. Čižausko pamoksle tokius 
žodžius ir mergaitės gailestin
gumą, dauguma net verkė. 
,Gaila, kad atsiranda tokių, 
tamsių' žmonelių, kurie nebe
mato šviesos per savo pilkas 
akis. 

KIMIA mi\mm mmm 
VYTAM® BENDROVES HRMlNimuS ir SENfiHJSIAS LIE«WttlM 

tMAĖMty AdĖNTAS, GED: X BARTASIUS 

GREIČIAUSIU WWte Star Lftnjos UktYV, 
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; Aukso-sidaBrii aukoi. 
*• L. L. Paskolos stotis pra
dėjo Aukso'HklBttro' vaįij; KaV 
jaučiasi lietuviu, myli savo tė* 
vynęj privalo^ leiek nors auko
ti savo tėvynei. A«kos yra? 
priimamos šv. Jurgio mokyk
loje. Gali- kas" vakarą atiješ* 

Ui. aukso ir sidabro; o jer kas* 
neturi; gali aukoti pinigais. 
Kas iš* detroitiečhp rtu^ins vai
niką tėvynei? 

Pikniką* pavyko, 
tfirfc 25 S., įvyko 8V. Jttf-

$ DiMf Riigpjučio-Aug. 1922 m,, iš Najorko j Kauną per 9 Bftffifc 
Keliauninkus iš NAJORKO iki KAUNO palydės Vytauto Bendrovės palydovas 

plafciai žittomas visiems lietuviams Kun. N. J . PETKUS. Iš PILIAVOS iki KAUKO 
keliauninkams bus parengti specialiai traukiniai. 

i Trečios Klesos . . . $106 S9 
| Antros Klesos . . . $152.50 

Nofihtiej* keliaut Lietuvon ant laivo OLYMPIC ir turėt greita ir smagia vasar 
ros keftonę, tuojaus Visais keliones reika lais atsišaukite pas SENĄ ir PBETYRUSĮ: 
MITArtORerŲ AGENTĄ OEO. J. BARTASIUS. 

Ant laivo OLYMPIC bus gaminamas tikrai lietuviškas valgis. 
Bus traukiami keliauninkų paveikslai. > 

Nukvines keleiviai gaus ant vietos už žemas kainas. 

Turint ryšius su Lietuvos Ūkio Bankų išduodam draftus ant perlaidų dolierlais. 
Kitų miestu keleiviai įus patikti ant stočių Najorke ir palydėti ant laivot 
Kviečiam visus kreiptis per laiškus ar ypajiškai po adresu: 

BARTASIUS 
498 WASHINGT0N STREET, NEW YORK, N. T, 

Ofiso valandos: nuo 8 ryte iki 9 vakare. NedėHomš nuo 10 vai. ryte iki 3 vai. 
po pietų. 

>- *> v,*-* AniiS v..i--*: 

••&> parĄ>ij«Js pilthikttte p: Â  p i r m i 4 i U 8 i a a n t e 8 t r a d o s 
>Vi_«.)l~lL_-_ J i L - . v . . T i k i _ » _ ^ C - —?.*' 1 byšalos darže^: Jis- gerai nu 
sisek^ žmbnių? Huvo' sVaitlin-Bir-ž. 17 d., Lietuvių svet., 

įvyko L. Vyčių Seimo rengimo.. 
komisijos posėdis. ' D a ^ t o ' C g 1 * * * P e f i l ° *"*#• 

diedrininkams atsto-tattasi. 
vams kambarius komisija jau 
pažymėjo, tuojdus suras. Pet-
roifo basebolininkai mano ren-

nuodyti jaunų kūdikių širdis! gti rungtynes laike Vy^ių Sei^ 
Išrinkome, sako, viršaitį ir ta- «*>• *?*& ^^^ net* ies^o-
rybą, rodos, gerus žmones, bet m»- Nutarta rengti pra!i!albas 
dabar — Dievas fino* į fcp j i* P***n& Seimo vakarą, kame 
pavirto, ifilicija-, saitt); kurios 
pareiga butų pridaboti įstfety-
mų vykdymą, taipat nemato 
smuklės šalia mokyklos. Išė
jus vokiečiams — turėjome 
net telefoną valsčiuje, p dabar 
jau 
mat 
busi% nesant telefono. 

Gėda tamsuoliams! Prava? 

Mokslo metų užbaigimas Šv. 
Jurgio mokyklos mokinių. 

birželio 18 d., ž. m», įvyko 
įdomus mokslo metų užbaigi
mui vakaras, kuri surengė Se
serys Nazarietės. 

Nepaprastai Vyčių 
* piknikai. 

Lieptos 4 d'., L. Vyčių n ir 
10^ kuo*ptfs rengia rfepapfrastą 
pflrni**. M DUS Attysuios \ ™ -
j - ^ JI*, -rtn â« ^..^ r ir 8 skyriaus mokines ir mo-
dtfr2fe, pradfta m vai. ryt^. 

I 
sirodė visi mokiniai, kurie su-
dainavo patriotinę dainą, pa
skui pasakė "Pasveikinimą 
'svečių,,> 

Toliau atvaidino penkių ak
tų dratną- "T&lbrels;, arbtf Per 
¥giiies Skausmą.'' Veifeajate 
yra laibai gražus ir pamoki
nantis; ^kMinime dalyvavo 

kūčių choras, sudainavo "Gra-
duation song." Sekė '*Atsis
veikinamoji kalba" pasakyta 
A. Statkiutės, 8 skyriaus mo
kinės. Nevienam ašarėlė per 
veidą nuriedėjo; kuomet j i is» 

žodžius seserims^ mokyklos 
draugams ir mokyklai. 

Poto kalbėjo gerb. Kun. J. 
Čižauskas. Nedaug jis galė
jo kalbėti, nes buvo vakarėlio 
įspūdžių sujudintas, vienok ra
gino visus tėvelius remti pa
raki ją\ idant; butų galima at
mokėti skolas ir kad siųgtlj1 

* $ - • kšeioniškai. Bet šiandie 
met Nazariečių kongregacijo
je sešerįs lietuvaites slpriatfi 
nUo lenkių, tai į lietuvaičių' 
.seserų/ naują Pranciškonių vįį-
nttoljqiC stoja sesuo M. Hta&Į?~ 

tarė graudžius atsisveikinimo lia^ didelė ^srriol*, sestttr m.'. 
Adelaidė ir sesuo1 M. Barbo
ra. 
i 04 prie lenkia tkif>#l li«k«M 
trys) ty.: perdetirte M- &*Ą? 
na (sulenkėįnsi liutdvaio^. gpt 
suo M. Vaclava (ptfelen^) ir 
sesuo M. Mijara. &&$,- MfT 
sesuo M. Lilijaną, būdama ti
kra lietuvaitė, turėdan^ gra-

vatkučlus į parapijinę^ mokyk- > ži% progtf- ̂ ersikelt^ į» M«%vai-
lą. Taipgi pristatė kalbėti čių, ar vieną ar lotą vlęnuoly-

^ i n i o s ^ a t o j į 1 % € % k^o^i: Wl i i l a i l Bružinskienės, turtin-' g r̂̂ b. kun. I* Boreišį. Pa%ta-! ną> lieka prW muĄ m\zį}ų 

- f c ^ _ 

Moterų Sąjung* ^ ė t | ia*s, l»d btis svečių-ir iš ki% 
putitoi pradėjo veik*ivMo6. ; k o l o n i j i } > į ^ 

bvftt pakviesti įžymus- kalbelbi- r ^ ^ * moteries rofę atsakančiai ^ i s , kaip ir visuomet, savo jprielų — lenkų. Per tiek m* 
jai. Bus skaitomi- w t e a t o i , ^ r ^ ^ ^ f i k o S- BulSaitt. Reikia jausmingais žodžiais i š t e i s i tų mofi^tMi mw&m I U # 
iš Vyčių i8tor4jio^ ir tt. * ] \ rr ̂  prlpaOTnti, kaof jos vaidinimas geriausius linkėjimus vaiku-! Vystės, slaudie pdti jos tm-

jtas ir gerb. Vadas S o d ^ ) 1 i k ^ t a i rolei pritiko. čiams baigusiems mokyklą. Sada; gallav 
•bus lietuviškų ž a i d t t n ų ^ T ^ A l l g u s t i n o s r o l ę a t l i k o N> Gerb. kun. J. Čižauskas frj Vi ker«r d i « ą .apleis imto 

^ A Gustaitė. Jtfe vi«a> isValfcdb pa^ ;daimo! o>^omus. A t a u H ^ j m i y s : lietiHTOt!e^ vyks į sa-
•l ? ? l\ traukė kiekvieno akį. Nors t*yr% Ba%^ šutantieji: ^ naujai v4enUolynf ?i*Wfol$£ 

J . Kasevičius, K. Šeirys, K, |&e , gi kitos trys gs$ iš* kur 
Eina 
ffenglR mm&i išvažiavitffc''*ua : ^ ^ ų

r
d R i B f t į g į r s f i . f itfifeo fcuogferiausiai; ir nu-

tu butų, kad apskričių vrrši- 1S> d! RepOs, AtyhlbB <fe^- graŠifr-nfefeleivių "pra&fbų, da^irtiflose parodė daug grffcî  

ir ta savivaldybė suardė;. noa^ (fienojie surengė i^a*1*'piknikas^ ir bue vienas įš # a - u 

mažiau visokių reikalų p*Wgr*** «^«W} paįprbin»(*r' įfa^ ^ j į , g į » j{ori if dar jaunutė, bet labai talen-
"ina paskalos, jog mote^aj ^ į ^ fcfc pralefeti, p a s i - « n ^ a k | 5 n t o J B V S a ^ ° u r " " 

nfr m m m i S v a ž i a v i h ^ l y ^ ^ p ^ ų dainų, iSg i r s t i -1 ' a t W t o ««g*naiuftĄ ir 

ninkai arba vaidyba, pir J^ds' žada išgalvoti ką nors to-
mininkai lankytų valsčių* itM& n^ujo, kad parbdžius M-
uoliaį pridabotų įstatymų vyfe 
dymą. 

— — • 

TAI BKKT GElBĖ. 

tom> Koltmljoms to| Detroite 
!Sąįttn#etBS nuveikia. Valio; 

-»» 

Tūlas laikas atgal sųsįyih-
kus Vaclovų kompauija' nuėį0 
į smukle gerti. Gėrė taip* kad 

Italus einančioji jaunuomenė*; I i et pradėjo kuolų IF peilių 
peštynes. Vieno Ubai šiauriai 
galva peiliu subadytą ir U* 
jaiuo kuolu apdaužytas. 
; Gydytojas jam speįa ^irtį, 
o jei-liks gyvas, tai busiąs be* 

LBIPALANfilS, Seinų ąĘi. !»Wt# pradėjo eiti gerai, t * 

šiuo yra kviečiami pagelbon 
tos savaitės apvaikžčiojimą 
savo apylinkėse tinkamai pa*-: 

, ruošti ir tvarkingai atlikti. 
Labai pageidaujama, kad â ek* 
vienoje parapijoje, kiekviena- protįs. 

» • ' 

jos. 
SEalivinos (Doloi»es), taletv 

J ąftistės role turėjo A. 

ttmiiavb; PasŽUttaį ritėją 
lietuvaitės Ikltei dkuf ttį^i 
^ėjo' nnti perUfctiASs gffijfa 

Bagdonas, M. NorfeatU, Jt. 
Statkiute ir Jfr. DainatlskaM 
J Auksinius medalius ga^b' J. 
Kasevičius už aritmetSkįE, VL 3usttn^w k jo^il j^ntl i^drllfe 
Norliaitė už darbštųja^ A. &$ geserv H. Y0$)0m WĮĘ0 
iStatkiutė u* kompozicija k K. jMojtmų. B ^ Wį* , l ruW# 

'Statkute. Jokio užmetimo jos Šeirys už istoriją. jkįa Dievp valįa, kad Uetuva^ 
Vakarą užbaigė vos 

i « " ^ * J I 

>iyWj, ortfc 

r _ _ _ mi> ka^ nern^r, totfjį^ visa-

img feaonių jau s u v a l o 
D^otta». Trumpoj1 ateity Hus 
sun|ru ^auti darbo čionai af> 
vybuaiems, nes gyventoj skaî  
čįm kasdien dįdinaai. Tai 
tiek tuat#rpu. Kįtą kartą pa
rašysiu daužau apie šios ko. 
Jonijoj darutę.. Motv£i$. 

važiuokite į V^čî  pikniką! 
L, Vyčių; 102 kp; 

ratelis m? Saikiai pra^ja1 

ba^bati" ***#> ta*t J*d* ttkS v^i«ifinui: n e ^ a ^ ?a<lar> 
m kuo žiitjl^ v^ia1^ ifelaimi. tt; ^ ilmQ tyKUf ^ ^ u bu- hftįa^ 
Vi»lvtiHh&iWto*VĘ&<to fa tUtfąi įnperspn»vo buvusią Daug.triujio padėjo »ltunto-

8blbres. ' jo skyriaus mokytoja', Wft 
W)ltoa«fe rolę . pagirtinai sesuo K JTumilia, veikaib p * 

titySto' g^ous vaidintojas, J*, statyme, ir taip fraiiai1 pri-

tės iesutes įl jų« jango pffį-
liuoiavo. 

Pradžioje liepoa m&Rt 14>p. 
Mipbigano ir ( ) l į p v * Ap
skričio 4ele^tąį vąiįųoji į m* 
atvažiavimą df^el^nde, *pt»r̂  
ti L^S. A | ^ n o i ^ reilfia^. 

, Laimingos kelionės 4eltįp 

'Ka^dvifcį^s'. Valkatos rolę 
ftjfe-ąi įuoRmgai vaidino A. 
JttodMukiutg. 
^KJtt» mMNii^ r̂ fes tm^ia-
rai iryi atsakančiai attiko, tik 
^tkąrdiais pert^iai, kalbėjo. 
žodįiu, veikaus maeiaekiė. 

r" I ' - J h r . . . • 1 . _ I 1_1 

renkant visus vaikučiui. 
Dar žodis apįe mūsų ie»ar4* 

Nazarietės. Detroite, Iv. Jui1-
g|o mokykloje jog mokė trįs 
metas. Visi* žmonas diiaugė-
si, neb vaikai, lankautiiji' mo-
kyklą, būdami po seaarų (rjo-

m ma^ r kupferįąu, 
sio paiįvekioio Jįnkune e s 
tėms lieftlvlftttmBr . ifytfė 

v.Vėl pdsįrodė mokyklos vai- ba, buvo auklėjami tikrai-kri-,1 

1 • ""•'"''•' ' ' • •••• 
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GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4443 So. Westcrn Avenue 

Telef. Lafayette 4148 • 
£; Vaandos: 9-11 rytais, 1-2 p o ^ 
į!; pietų ir 7-8 vakarais , Nedėldie-:o; 
?i niais tiktai po pietų 2 iki 5 vaJ.j-įi 

i m > t < i > l l t W l H H , - W M M * M M » W « « l ^ ' » « I M < H I > . • • • « • ! • ! » •< 

» " ™ H LIETUVIAI AMERIKOJE 
m m n • » i»«o • • » » T : ^«—-fe^MPI n j i a n n i 

KUN. JURO PRIMICIJOS. 
DŽIAUGSMAS. ; 

Tel. ( a n a i 257. Vak. t a n a i 2118 

M . P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

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

grabus 'buvo: 
" 0 vejalį, parnešk Jinią 
Į mylinius' namelius; 
Pasakyk tai motinėlei, 
Kad ,nžbaigiu tuos vargus' \f0ukevieieBė. 

. Lasvrence, Mass. — Mūsų ko 
lonija ilgą laika laukė tų iš-} 
kilmių kurias jvyfco biri. 25 j Tie žodžiai,lyg durte dūrė įj 
d. Tai buvo gerb. kun. Pr. M. Į širdį 

uro primicijas &v. Î iajK?iž-'f Nors mergaitė jrarsiai kal

bai! žaidimo iiepas 4 d, lai
ke Qhiaag3&s ¥ywą Apkudi^ 

į| išvaziav^uo, 
Biuž. 27 d. gerb- ikun:: 

J i . -Keršis neatiueBjgamu naapgti 
surišo A. Raineifi&uska KU II. 

•r 

kaus bažnyčioj. Jaunimas ir,bėjo, bet del triukšmo svet., 

TeL Blvd. 70*8 

Dr. C. Z. Veze!i» 
LIETUVIS DENTISTAS 

4711 SO. ASHLAND AV 
ARTI 47-toe Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto Iki t 
Seredomls nuo 

^=2 
4 lk1 9 

•draugijos iškalno rengėsi prie 
tos mūsų kolonijai iškiliaan-
gos dienos. 

Atėjus lai die*ai iš ry&>' 

sunku buvo gerai išgirsti tų 
eilių. 

Raznauskaitė prakalbėle oa-j 
,*wfcį»0 kun. Jura ir įteikė 

^ui&rkki lijo. Visi »M«ttui*ė,f ja**i <4ovaną nuQ mažų mer 
kad s e i l ė s ta brangia 4teaą 
gražiai, i«4dlmindai pa»rittėti 

&eb $MJ pusiaudienio saaįė 
pradėjo kviesti ir rki vakaro) 

K m TeL Cicero 8848 
Ofiso TeL Oleero 

DR. J. SHINGLMAN 

^paiedii elioro. Dar mergaitės* 
nudainavo porą dainų ir aplei 
du >\et. 

Ka lė jo -dar klerikai A. Ka-, 
i mžis ir Kneažis ir kiti. buvo giedru. 

Per pirmąsias Mi&fc* geti*.] * • . Cecilijos choras, kūriau 
km. Juras laimino žmoues, o"v*<iovairja A.^tanšauskas, pa 
klerikai jam tarnavo. 

Sumą laikyti gerb. kun. Pr. 1S25 So. 49 Ooort 
N E. cor. 49 Court ir i i Btr# Jurą atlydėjo kunigai, kleri-

i&at rlr^aus vaistyničios. 

M X 
J. P. WAITCHES 

Lawyer 
L.IKTI VI8 ADVOKATAS 

JUen.: R. 611-127 W. Dearborn Sa 
Tel Dearborn 8096 

Vakarais: 10739 S. Wubash Ave. 
Roseland Tel. P u U man §377 

« • • • • • - - - • - - . . . • • • . . 

ai ir didelis būrys vaikučių ir 
mergaičių. Prie altoriaus pasi-

dainavo Vyčių himną ir ^Il
giausių metų". Nebuvo ne es-į 
trados, nė piano, nors iš va-; 
karo buvo prirengta. 

J. Jaskelevičiutė prakalbėle* 

DR. MAURtCE KAHN 
GYDYTOJAS I R OH1RI RGĄS 

4031 So. Ashiand Ave. 
Tel. Yards MM 
Tel. Yards v t N 

OFISO VAL.: 
8—10 v. ryto, 1—S ir 7—9 r. v. 
I fedėl iomis: nuo 10 T ryto iki 
1 vai po pietų. 

girdo nepaprastas balsas, už- P a i k i n o kun. Jurą Vyčių ir 
giedojo "Veni Creator". Cho- \*h o r o v a r d u > k a r t u l š r e i k * t i a - ; 

ras ra vargonais tęsė giesmę ™ i r ^ ^ j i m u s . A. Davjdo-
toliau. Po to prasidėjo šv. M i - j n i u * ***** k u n* J u r U l d 0 V H 
šios. Kun. Jurui asistavo kun. ** n u o c h o r o l r V j * t 

Dar padainavo "Miškas u-
ir * gerkim, broliai". 

Dar butų daugiau dainavę 
'(salai ir duetai liko nedainuo
ti), bet buvo perdaug didc-

— 
DJtAtlCAS 

' " • ' • ' . • ' • • • ' • • • = H S = 5 = r • • — 

&s,m į iMmm, ttiitii&jm. Vy-kkitti, a^mtoi^ j»erb. k » t M* 
*iais svaidininkais del b^ee-į Ąm-botas iš Hartfordo, Conn.. 

Dvylikai smujfeų ir var.gronanis 

ji* i 

Įeinančius į bažnyčią OBoii-

£ios grotą'^Mareh — Bugle 
Boy". V a k ^ ė s OkUmte tra JĮĮJjaJ|(|ij f | | « g | IMU 
ko arti î oros vaiancl^. 

toio ij«lu* 4ttusų dvasios 
vadai ir ;šv. Juozapo ^««*J>.J 

'lietuviu joiokykla į Waterbu 

Pereitą sekmadieaį mmsų-
Jaunimą atlankė 6 i Šimulis ir 
L. Namnaitis iš Chicago, 111. 

Nenuorama. 

DIDŽIULĖ ŠVENTž. 
. . 

gūsius ir AluiiHius pasa t̂iakvj ry'jO Jietuvių katalikų darbuo
tės y»*nik£ Wfvė dar yi<m£ 
nevystančią gėlę... 
' "Kad tę^yv«<oja *uusų darb

štus Dvasios Va^ai, tegj^ao-
ja ,pa£išv<entusi«s .seser^s-uio-

iuaršu -*'Of Tke l^iieste3^ ar-; 
^e^asais 12 s«Muifeų (visi «io-
kyklos mokifiiai) vargoaainri' 
I>ritafiant. B^i-gusd^^ir Aluau-* 
nus .seka gefl3. feWb. ku«. J.1 

;Va?latTtiejas, keietps kianigų -ly-', kytq^o#, ^9jyvupja šv. Juozą-

. ' 

Parapijos mokyklos iškiknės. 
Watcrbniy. Ckmn. — Ilgam 

juusų atmintyje paliks š. m. 
Birželio 18 d. fev. Juozapo pa-
rap. niokyklos iškilmės. Nepa
prasta, sakau, buvo šventę, 

f ties tą dieną vietos parapijos 
bažnyčioje įvyko iškilmingos 
apeigos baigusiųjų šiais metais 
%N. Juozapo lietuvių mokyklą, 
taip pat paaimėta 10 metų su-
kaktuvės' nuo pirmųjų išėjusių 
*uokslą ši^je mokykloje. 

dimas. 
Maiio me i l i ją s garsai tai 

gūdžiai, tai trukšfdingai plau 
kia po bažnyčios-er^vę. Pva*ia.) 
pakili, gaiifiga. 

Kleb. kun. J. Valantoejaus 
prakalba. 

Gei'b. kuu. J. Valautiejus, 
{trumpai pažymėjęs šių iškil
mių reikšiaę trumpai, bet tik
sliai, pabrėžia šios parapijos 
mokyklos darbo vaisius. Pa-^ 
iymėtina, jog laikotarpyje 10 
metų Šv. Juojząpo mokykla y-
ra baigę apie pustočio šiaito 
aiokiBių.^ Jų tarpe matome 

{£0 mokykla, mūsų virtis ir u-; 

teitis! 

kleb. Pr. Virmauskas, kun. J. 
Jakaitis, klierikai Karužis, J 
Strakauskas, Kneižis ir Ra-
guckas. Mišias gražiai giedojo 
didysis choras. Pamokslus sa-
kė'kun. kleb. P. Virn»«usk8g(Hs t r i u k š l , 1 P s ^lėje, žmonės: 

į ir kun.%J. Jakaitis. Po Miš'n 

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

Dr. A. A. ROTH 
RLSAS GYDYTOJAS te 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišką, Vyriškų 
Valką lr visą chronišką figą. 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. 
Vai.: lfc—11 ryto; 2—3 po 
piet, 7—Svak. Ned. 10 12 d. < 
Res. 1139 Independence Blvd ." 

Chicago. 

,'choras pagiedojo "Tu es sa-
Įoerdos in eternull^, (Tu esi 
•kunigas, ant amžių). Po to 
I kun. Juras laimino kunigus, #*» k u n ' J u r u i a u k s ( > 

kalbėjosi kaip kermošiuje. 
Dar kalbėjo karštas Vytis,1 

J. Kulikaitis, draugijų atsto
vai ir svečiai Lawrenco drau-

$100. ' klerikus ir paskui žmiones. ' 
M>± _ T. »:...j.i .- -^^* -Ant ga+©- 4«dbė.pr-4t4Hkr-4>». 

DR. S. NAIKELIS 1 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 254^ 

3252 South Halsted S t r e e t . . 
Aut viršaus Univer. SijUe Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

^ . 2 — 4 po pietų; nuo 7—9 vak. 
Nedėl iomls nuo 10—2 

Oofisas ir gyvenimo vieta: 

Tiio "bažnytinės apeigos ir už
sibaigė. 

Po pietų, apie 2 vai., trokai 
vežė žmones į parapijos girią 
kur buvo rengiami pietus jaif-
nam kunigui. Suvažiavo dau
gybė žmonių. 

Su kun. Jum prie stalo sėtio 
keletas atsilankusių kunigų: 
Pr. Virmauskas, Urbonavičius, 

Juras. Jis pasižadėjo mūsų ko 
lonijoj darbuotis kiek jėgos-
leis. 

,Mes rankas ištiesę sveikina
n t kun. Jurą ir linkime jam 
ilgiausius metu* darbuotis 
mūsų parapijoj. Ypač- jauni
mas džiaugiasi sulaukęs tokį 
darbuotoją, prietelių. Nois sun 

Smarkiai paaidarbucta. 

įDar pirm Vėlių savaičių uo
liai buvo rengtasi prie šių ii-
kilmių. Ir gerb. 'klebonas, kun. 
#. Valantiejus, ir mokyklos 

, . . , ,. , ,i (skaičius mokjfkloje siekė 1033 
vedėjas bei lietuvių kalbos , J J 

Ar «p»ilekime ? 

Džiaųgdauuęsi gražiais Šv. 
Juozapo lietuvių mokyklos 
darbų vaisiais, Waterbury'ie-
čiai, jieužmirškiine ir jos gy
vų reikalų. Atminkime, jog 
mūsų mokykla, taip gausiai, 
tarpdama ix bujodama, žut 
imt, yra reikalinga naujo er-
dvesaio buto. Tad stokime į ( 

talką gerb. klebonui kuu. J. 
^^alantiej^i, kursai visą, širdį 
deda kaip j parapijos, . taip 
ir į mokyklos reikalus, ir ne

daug *tokių, kurie jau baigia [nustokime dirfeę to\ kol nau-
iuikštesnius mokslus, ne tik. jas patogus ir gražus moky-
čia Amarikoje, bet ir užsie
niuose: Ryme, Šveicarijoje ir 
kitur. Šiais metais mojviaių 

i kų kelią apsirinkai, bet. Die-
Pr. Juskaihs, Daniunas ir kle-1 . A T x -, • x̂  v. c, . , ivui esant su Juims, graziau-nkai: Karuzis, Strakauskas,] . . 
Kneižisr Raguckis ir paskui 
visi svečiai iš apielinkės ir 

t šiais ir didžiausiais įlarbais 

OR, CHARLES SEGAl 
į Perkėlė savo ofisą po n u m e i l u į 

4799 SO. ASHLAJfD A V E N G B 

SPECIJALISTAS 
Dilovą, Moterą lr Vyrą U g n 

rVaL:'ryte nuo 10—12: nuo 9—B] 
kpo p ie tą; nuo 7—*8:39 Takare / 
^ e d ė U o m l s : 19 lkl 1. 

Telefoną* Drexel ttSO^ 

jį nuklosi. 
Mūsų šeimininkės ir inor 

gaitės daug padėkos ų/sitar-

žią puotą. 
Našlaitis. 

kuone visos Naujos Anglijos. 
Visi buvo pilni džiaugsmo, jog 
jų tarpe yra gerb. kun. Juras. , 

Po užkandžių gerb. kun. 
kleb. Virmauskas prakalbelėj 
išreiškė kun. Jurui savo linkė
jimus ir pranešė linksmą žini?i, 

fkad kun. Juras yra paskirtas Spring{iad> m _ p p m , 
i jam asistentu Lawrence. Visi v , , , . i i • 
4, . . .v zasties bedarbes, angtekasių 

mokytojas ^e*ib. k«n. Jonas 
Bakšys, ir gerb. A. Visiuinag, 
vargonininkas <bei mokytojas, 
ir, pagalios, g. g. se«erys-mo-
^cytojos (̂ &v. J ĵyaaios Kongre
gacijos) ypač dėjo visas pas
tangas tinkamai prisi rengti 
prie šios šventės. Ir neapsivil
ta... 

N. Rytinės iškilmės. 

Kytą* 8:30 Hmvo laikomos 
mokiniams skiriamos uiišios. 
Bažnyčia žaliumynuose, vaini
kuose ir gėlėse skendo. Baž
nyčios sienos braškėte-'brašk(,-
jo nuo atsilankiusiųjų gaus y-
b«'s. l>augelis net lauke pasi-
Jikti turėjo. Vaikučiai, ypač, 
fmikiai pasipuošę: švarųsjx o 
iijl<ytės, kaip žvaigždytės spin
di. Bet kaž ko dar laukiama. 

Baigusieji mokyklą ir Alum-
nai įeina. 

Tik, štai, atsidaro bažnyčios 
durys ir iskilnakagai įeijja 

navo surengdamos tokią gra šiįmet Baigusieji mokyklą ir 

ĮVAIRIOS ŽINELĖJ. 

j tapo apimti neišpasakytu 
džiaugsmu. Kun. Virmauskas--

joj visuomeninis veikimas tru-

Dr. M. Stupnicki 
1107 Sa Hacpui Street 

i;MIQA«r30, HAiIHOlB 
Telefoeaj T a i d s 50S9 

mjr&mi - J 9o u u tvtt 
po pt#to lkl 9 vak. NadėUP-

mis ofisas uždarytas. 

pristatė kler. Strakauską pro
gramai vadovauti. ^ 

Kalbėjo kun. Urbojjavičius 
m- kun. ©aaiunas iši*eikšdami 
savo linkėjimus kun. Jurui. 

Mažų mergaičkj cjioras pa
dainavo 4Uu gyvuoja sveiks \. 
J. Paplanakaitė j^sakė primi-
rijantui eiles. Ypač vienas ,po 

streiko, mūsų lietuvių koloni-

putį sumažėjo. Tiesa, nema
ža lietuvių dirba Illinois lai
krodžių dirbtuvėj, prie namų 
statymo ir t. t. Kurie ir nedir
bu, tai t̂re,įlvo irgi .^Jabai 

= = 

* = 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 a Halsted Str. 

Tel. Oanal i u § 
j 'alaados: 11 ryto iki 9 vak 

rrto imaa: — S811 W. «Srd Str 
TeL Ptoepect 9499. 

s*TTo^y»Tr»ctr8^yar5^^ 

smas, tų eilių vidury labai togų-laiką. 

paiso, nes diduraa čionykščių 
lietuvių yna nuo semii apsi:, 
gyvenę ir gerai pasiturį, ta k 
strekką sau skaito* kaipo atos-

Šv. JVli&a* ir pamofclą lai- l ^į_ k ^ s mfl[ D i e v4» i^myB 
Irė .^c4alįai iĘ CaiUMic Upi-
vejRįį&to, Wasuing\toji, D. C. 

• " i 1 . •••"• " I - m* 

*eL i*y*ifwę*A 4MKNo 

DR. A, l IARAUBS | 
;3303 8, *<tm> JStf. i ;i 

CHIOAGO, I L L . S 
i a i e 5 6 ^ l » r 5 ' 5 * * ^ y e ? J * » » o ^ 0 ' » 

X*ip tik pasirodo* piromtiois 
*B»irei8kimas perfelimo, pirmutinis 
reumatiuno ir neuralgijos gėlinaas, 
ttd*aadqkite ftta p a l ^ i » « i n M m į 
«»*»«». ^ersitifa&kite, kadkiekvie-

^ s perkate, o e t ū p S v n a f t a Jnkaro 
akUu. « W f t # ^ i r 7 0 c . 
»iurbapas. 

N; T. , 
»*x>\w% <>\\\ 

r-

Musų kolonijos veikėjai la
bai džiaugiasi sasŲaukę dar
bštaus, ir uolaus veikėjo as
meny p. Kaisjausko, k^lis kai
po susipratęs tėvynainis ir 
geras bjaaįerius įneša dtmg 
naudingų minčaių į vietinį vi
suomenės veikimą. 

Birž. 25 *i, Vyčių 46 kp. lai-

'Aluoinai. Visų apie pusantro 
šimto, nes tik «įn>et Baigusių
jų 57-merg»ičių 23 ir berniu
kų 31. Jie dar -puikiau pasi
dabinę. Piie kiekvieno kruti-
nės prisegtas ju-tM&tetts gėlitu 
Tvai'kdHgai, rimtai žengia Bai
gusieji ir Aluuinai aityn pr*e 
altoriaus, vargottų ir smuikų 
įnašui ^ i tariau t, 

šv. Mišios ir pamokslas. 

daugeliui atsakyta del vietos 
trukumo. 

Diplomų ir dovanų išdalini-
_ mas. 

(Iražiai ir sutartinai Baigu
sieji ir Alumnai atgiedoję gies
mę ir padarę pasižadėjimus 
šv. Jėzaus širdžiai, retai ka
me pasitaikomi tvarkingumu, 
liaigusieji žingsnis po žings
nio artinosi prie gerb. kleb. 
kun. J: Valantiejaus, iš kurio 
rankų gavo diplomus ir dova
nas. 

Mylėkit trispalvę vėliavą.. 

Pirm išdalijant dovanų už 
lietuvių kalbos mokslą, gerb. 
kun. J. Bakšys trumpai, bet; 
karštai ragina Baigusius my
lėti brangią musų kalba ir vi
sados ir visur ginti Lietuvos 
\ardą ir trispalvės vėliavos 
ga**>ę... ' 

2&W». F. Kemėšio pamokslas. 

I&uo atveju gerb. pamaksii-! 
nifikas kalbėjo apie Sti Baž
nyčios pasiuntinybę mokyti ir 
šviesti žmones, apie krikščio
nybės nuopelnus švietimo sti-
tyįe, apie katalikiškųjų mo
kyklų reikšmę apskritai, ir y-
I»ač mums lietuviams, katali
kams Amerikoje. Juk lietuviai 
parapijinės mokyklos Aiceft 
—tai lietuvybės židinys, iš kur 
karštais spindulėliais trykšte 
-tryška Lietuvos meilė. Paga-

klos rūmas neišdigs ntppą pa
dangėje. \ 

Nejaugi leisime šimtams 

43i«n̂ MUit Iiietavou per mtu: 
96 oetttai trž 160 Aoksinų \ 

280 Auks. už vieną Dolerį • 
FWe«uJe korsas eionfilaa* 

tUa^MMs >aafloa& 
'Pr i s ta tymas 'nfttlkrustas 

Trumpama i*&« 

Central Mamrfatrtiiring 
Distfict Bank 

« t » t e «a#k-—CleerJqtT H o u a s 
Bank. 

1112 W«st 354h Street 
Tmrtas $& .#00.000.00 

m*^mm*m 

^Telefonas Yards 11S8 . J 

STANLEY P.f 
MA2EIKA 

GRABORIUS IR" 
Balsauuotojas 

T.urly au tomo- į 
bUius v i sok iems* 
reikalams. Kaina1! 
prieinamos. 

3319 Anbum 
Ave. ChicagoJ 

I Y. W. RUTKAUSKAS I 
g A D V O K A T A S | 

Oftsas Ufekuiestyj: įl 
i 29 South La Salle Street j 

Eambaris 5210 
Telefonas: Central 6390 

musų vaikelių, kad del vietos Vakarais, 612 W. 33rd St. 

L Telefonas: Yards 4«81 
IIIIUIIillt^JllllUiUtHL7JUI!IIIIH!ll<j 

j = ^nrf •m m • . , . •'.•••• .•». _• M g . - . 

trukumo butų nepriimti į mo 
kslo šventyklą! 

Jeįgu, jštįkryjų, šiuo reikaJn, 
-esame pirmutiniai — tai neap-
sileiskimĮ 

Pr. Mma& 
a,i .f ' '• T S = 

"I I I 1 
Į Į 91ii = 

^iiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiniiiiiiH 
S. O. LACHAW!CZ 
IABTL ¥ 1 8 (GBABOIUfJS 

Patarnauja la idotuvėse knopl- * 
a u s l a Baikale jnelAttu ats lsau-f i 
1. o mano darbą busit* * !**-& 

ėdlntl. 5 
114 W. I f r d PL Cklcaffn I1LS 

Telefonas CanaI 1 2 7 1 — t l » 0 S 
i i i i i i i i i imi iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i 

- - i ir • - . ! • • • • m i V w 

GELgKJELIO TIKIETL BIIOK^KIS 
EKskursijiniai tikietai perkami par
duodami j r mainomi, ž e m o s kainos . 
I-YONS M C E N S E D TlGIvET OFViCJE 
311 S. Clark St. Tel. Harrison 8078 

S 

REIKALJI^GGS — Opera-
torkos turi turėti prityrimą 
ant power siuvamų miišinu. 
Darbas pastovus gera mokestis 
garantuojama. Atsišaukite 

2322 M. Seeky Ave. 

1 blokas i vak. nuo Robey St. 

THE DANDYLINE CO. 

J 
Tel 

i 

Central 1289 
KAĘOLD O. MUI*KS 

ADVOlvATAS 
Veda' bylas visuose teismuo

se. Egzaminuoja _ abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Kooans 1611 — 1)912 
155 Xo. Clark S t. . Cbieago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: A ryte iki 9 vakare 

KM. 1 *i *. L ». ",! V ,Į T. J.'-1 TJ H t -g! = 

f ANTANAS A. OLIS 
( Q L S Z E W S « i , # « . ) 

I A0V0KATA5 
V«da WU-s visnoee teA*u*a9t* 

MlesM) OfUsa^: 
8 Dearborn S t . B o o m ĮO 

Telefonas: "Central 1774 

—** -

Vakarais: 8251 S. Halsted St. ^ 
Telefonas: Boulevard 653. 

, , , , , • n. . . . i « • • . i , . ^ . . . , • . • 

Tol. Raudolph 4758 

A. A. S L A K I S 
1 ADVOKATAS 

Ofisas vidiunipstyje 
A S H O C I i l T I O N l $ L D O . 

t» Sooth La Salle Street 
Room 130S 

Valandos: 9 ryTo iki i po pietų 
įNi*uį Tel. Hyde Pa^k 8J95 

gai supliekė tenykščiu- svetini-' 
tauoių ratelį. 

"atvykęs gerb. kun. F. Kemė
šis, iinomas \visuomeniuinkas 
ir darbuotojas. Bukime iš-tiki-
ml jįvristaus kareiviai — štai 
pu^rindiflė paanokslo mintis^ 
G Uiai sjrdin krinta šio jaujii-
mo dr^Jįgo ir prieteliaus žo-. 
džiai. Fągalios, |>ajųąjdų iškil
mes vainikuoja Baigusiųjų ir 
AJu#mų priėmimas -^v. %o-
s>uuįios. Taip, t e l i e k a J)ie^ 
vas uiuniyse, o mes D^evuje^. 

Vafcariaės išįrilfiaės. 

Dar iškilmiugesuės buvo va-' kė išvažiavimą Mason^ ftt., kur 
musų svaidiniukai pasekmių-U^aripės apeigos, kurios prasi-

ir Tėvynę. 
Me to, baigusius jaunuolius 

Ap$tai#ragino siekti aukštes-' 
nįo mokslo, nes tikrasis mo-
k^įas kaip tik veda žmogų prie 
pažinimo Aukščiausios Esybės. 
Pagalios, pažyaa^jęs ko tikisi 
l ietuva iš Amsfikos lietuvių 
loidcslfeivių ateityje, aup&r-; 
Mmi baigė savo kalbąNpagar-
b©s įžodžiu^ vietos dvasios va
dams ir Waterbury'o lietu
viams katalikais, kurie stt-
j^atę katalikiško ir ^lietuviš-i 
ko auklėjimo svarbą, užlaikai 

|1^ne didžiausią Amerikoje (ir* 
ijįeituvoje) lietuvių mokyklą. 

i UWmų 9*totigdi. 

Po palaiminimo šv. ^>ajixa-

Reikalingi Leiberiai ir *'chi-
periai" dirbti foundreL Atsi-i 
šaukite BpiplovmeiA Dept.1 

LINK BELT CO. 
S29 W. 994s St. 

Į vakarus nuo Wentworth Av, 

REIKALINGI VYRAI 
CHICAGO RAILWAY 

J5QIfIPMBNT 
1928 W. 46-th Street 

Chieaf o. 
, »'f,". 1 , T. g. ,njy y; t—u,1 , , - - r 

PARDAVIMUI. 

dėjo bažnyčioje 6 vai. x\tvy-4 

ūkusiųjų tai*pe buvo m*tytL 
f JL 

Birž. 2G d. Vyčių Atletų žiuoniy ne [jk iš aplinkinių] men t u, kurį atliko g&rb. kun. 
Centro pirm, J. Mileris iš va- kolonijų, Vet ir iš tolia LL BI> J. AiubadėaSj î eis»aj b*w»y-

I 'I J**! H Į . - i •. • w l • 1 1 1 , 1 . . . — 

GERAS BARGENAS. 
A o t pardavimo lota,s 31-125 pč-

^ių ant 6,7 -tos ir Campbell Ave . At-
s išaukite paa sa.vlninky.: 

4034 S. M«ntgonwy St. y 

(Brighton Park) -

Ant pardavimo 3 augš&ų — 
# j^gyv^nimų mūrinis- namus 
užpakalij g-amdžius dviem ka
ram. Ramios »eša ?$1̂ 0-̂ 0 mo-
«esij. Atsišaukite 

2038 W. 22-nd *tr«et 

Parsiduoda bučerne ir grocer-
ne. A|i)iclinkė apgyventa lietu
vių ir amerikonų, bknis išdirb
tas per ilgus metus. Parduodu 
.nes ejnu į kiią fcumj. v 

716 W. 31-st St. 
'•"' '*••"••—mm • • — f — • i 

AiVT PARDAVIMO bizniu-
vę projiertė 739-741 W. 47 S t 
4 flatai ir 2 storai įej#ų $3,-
000.00 per metus. Atsišaukite 

Valentine Dresmaking 
College 

2407 W. E d i s o n Street 
197 HoJtjdkloi 6uv. ValsUjoee. 

Moko Siuvimo. Patternų kir-
pimo, Desig^iing bizniui lr na
mams Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-J [ 

okėjimais. Klesos dienomis lr, ( 
vakarais Reikalaukit knygelės < i 
[Tel. Seeley 1048 | 

tiABA FATKK. pinB.;! 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N 6 
Kaipo lietu vys, Uetuviama visa
dos patarnauju kogerįausta. 

M. YUŠKA 
8228 W. 88-411 Street J 

•*SĮ-.'U. 

Į Į W J » » » « 
I 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G, MEZLAISIGS 
Generalis EąntraktorinB, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakiey 4ve., Ohicagoj 

Arti 23 čio Place. 
1 | e* —» *m m » y » « e n e a ^ 

r=ac 

Telefonas fioulevard 4488 

A. Masalskis 
Graboriua 

Patarnauju lai-
dotavėee, ves-
tnveee, kr 
tynos* lr kitno-
•e re(kalii< 
Kainoj prieina
mos. 

A*b«wi Ave. Chicagoi 
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CHICAGOJE. 
» » < • M » » -

NORTH SIDES VEIKIMAS. 

įsu darbininkų unija iki sek-
" madienio nebus padaryta, to-
' eiaus. darbininkai nepakels 
streiko. Nes streikuoti nėru 
reikalo. 

tAbi pusi veda pasekmingai 
derybas apie uzmokesnio su
mažinimo klausimą. Derybos 
seka kuoramiausia. Darbini n-

V1S0J; . v . v . . • ! • *1 1 _,_ikų viršaičiai visokius reikalus saly vakar viršaičiai parede \ • \ , , ljL. .. 011 ., . apkalba saitai. Ai-era lokių gm-sukelti streiką. Streikui pra-• v . v .. vv. . ,^ , . ' , . .. , irk cu ir uzsikarsciav«rnu. 
dzia paskirta liepos 1 d. 10 \ T .. . _ \ 

Kompanijos prezidento nuo-
val. rytą. . . . . 

i mone, darbininkai linkę prie 
Taipat gavo Įsakymus s t r e i - I i e ž v m a i l s „žmokesnies suma-

GELEŽINKELIEČIAMS 
PARĖDYTA SUKELTI 

STREIKĄ, 
Keturiems šimtams tūks

tančių darbininku, dirbančių 
geležinkelių įstaigose 

Aukso - sidabro Lietuvos 
valiutai t stotis uoliai darbuo
jasi. Nbrthsidiečiai nemažai 
aukų sunešė. Galima tikėtis, 
kad neatsitiksime nuo didžiu
lių Chieagos kolonijų. Tie, ka
trie dar nesuteikėt aukos, ga
lite atnešti į viešąjį parapijos 
knygyną, antradienio arlva 
ketvirtadienio vakarais, o jū
sų aukos bus priimtos. Rep. 

ir nubalsavo iš iždo paaukoti 
$5.00. 

Taigi, ši draugija puikiai 
pasirodė. Ji yr a viena iš kil
niausių pašelpimų dr-jų šioj 
kolonijoj. Verta visiems nepri
klausantiems prie jos prisira
šyti. Jos susirinkimai įvyksta 
paskutinį mėnesio sekmadienį, 
parap. mokyklos kambary. 

Dr-jos narys. 

kuoti darbininkai dirba Pnll- žininio. Nes visuose kituose 
mano Įstaigose Chicagoje. | miestuose gatvekarių darbi
nėms sustreikavus streikinin-jn i n k a i kur-kas pigiau apmo
ku skaičius žymiai pasidau- ];ami. 
gins. 

K I U U DR-JA. — AUKOJO 
AUKSO SID. FONDUI. 

Dievo Apveisdos Par. —Birž. 
25 d., parap. svet., Šv. Jono 
Evangelisto Dr-ja- kųkė pus
metini susirinkimą. 

Aptarus draugijos reikalus 
prieita prie klausimo, ar užsi
mokėti metinę duoklę Kat. 

REMKITE KRIKŠČIONIŲ-
DEMOKRATŲ BAZARĄ. 

i**r V K W * i 
^Mji t*f/Ci L*t.*J ^ 

P I R A 

Reikia stebėtis, kad šiuo I Federacijai f Pakilo diskusijos. 
Tuo streiku šalies vy-'kartu kompanijos prezidentai 

riausybe didžiai interesuojasi/ kalba darbininkų vardu. Ne-
Geležinkelių darbo taryba9 žinia kaip apie nemokesnį at-

šiandie šaukią savo binran^šilieps patys darbininkai. 
visus tų darbininkų unijų vir 
Žaičius, idant jie paaiškintų/ DAUG NAUJŲ POLIOMONŲ 
delko jie paskelbė streiką,! PAŠALINTA, 
tarytum, ta taryba nežinotų 
motyvų. 

Tečiaus geležinkelių kom-

Chicagoje iš 633 tarnybon 
priimtų naujų policmonų pa
šalinta 103. Kai-kuriuos pa-

panijos iš to darbininku strei-<v ,. . . . . , . ' . 
salino civiles tarnybos komiko nieko nedaro. Nes darbi 

ninkai prie geležinkelių ir 
traukinių kol-kas abejoja apie 
streiką. 

[sijai Tečiaus daugumą — po-
i lieijos viršininkas. 

NEBUS GATVEKARIŲ 
DARBININKŲ STREIKO. 

VYČIAMS CHORISTAMS. 

Jonas Bimša karštai ragino 
priklausyti prie Kat. Federa
cijos, sakydamas, kad kiekvie 
na katalikiška draugija turi 
prie jos priklausyti, argumen
tuodamas, kad mes negalime 
priklausyti prie laisvamaniškų 
organizacijų, kur katalikus 
šmeižia, nurodydamas daugiau 
laisvamanių kreivumų ir kad 
turime priklausyti prie savųjų 
organizacijų. 

St. Jucevičius, tikėjimo ne
liesdamas, aiškino orgariizaci-
jinį reikalą priklausyti ir 
naudą iš priklausymo prie 
Kat. Federacijos. Jis tą visą {L. Vyčių Chieagos Apskričio 

Choro labai svarbi praktika į- faktais prirodinėjo. Draugija 
vyks šį vakarą, birž. 30 d., I paskui vienbalsiai nutarė pri-

Šį sekmadieni baigiasi Chi-jMark VYliite Square Parko 'klausyti prie Kat. Federaci-
cagoje gatvekarių darbininkų svet. Visi choristai-ės atsilan-U0S# 

su kompanija sutartis KOIR- Įkykite. Turim prisirengti prie 
panijos prezidentas Blair pra-'tradicijinio išvažiavimo. 
neša, kad nors nauja sutartis, 

UGIJU ATYDAli 
r\-jy»Vv4-"i-jTTpVeliavŲ, Kukardy, visDkiy Ženkleliu, GuzikučiŲ, Ant 

-L^l-L KJvKA. V C cnandu ir kitokiu Dr?»ii£rv<»tpma reikalinoni rialvku spaudgi ir kitokia Draugystėms reikalingu dalyky. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jusu dr-tes vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Newark, N. J . 

Pirmininkas pakėlė klausi
mą apie Aukso-sidabro Fondo 

Valdyba, vajų padėjimui pamato Lietu
vos pinigams, klausdamas, ar 
prisidėsime. Girdisi keli bal-

, sai, kad atmesti. Kiti tyli. 
Čia S t Jucevičius paaiški-

i no šio vajaus svarbą ir kaip 
j kiekviena draugija ir kiekvie
nas žmogus privalo prie šio 

; 
kilnaus reikalo prisidėti. Davė 
įnešime, būtinai prisidėti bent 
keliais doleriais. Visi pritarė 

ROYAL NAIL 
STEAM PACKET CO. 

Paskutine Proga Važiuoti Sykiu Su 

Didžiausia Ekskursija Lietuvon 
Po Priežiūra VINCO M. STULPINO 

Dideliu Tvvin Screvv Laivu 

"ORDUNA" 
Laivas išplauks iš New Yorko Liepos - July 8 dieną 

iš NĖVV YORKO 

iki KAUNUI 

Tuojau atsišaukite ypatiškai ar laišku: 

m KLESA $105.15 
JI KLESA $135.00 

Karo Taxų $5.00 

THE ROYAL MAIL STEAM PACKET CO. 
117 W. WASHINGTON St., Chicago, 111. 

ABBA PAS 

LIETUVIŲ PREKYBOS 
3313 South Halsted Street 

BENDROVE 
Chicago, minais. 

i, — — — - . - * — — — — — — — — — — — _ — — 

West Side. — Kataliku 
Spaudos Dr-jos 14 kuopa 
rengia krikščionių-demokratų 
partijai bazarą. Pusė bazaro 
pelno skiriama Aušros Vartų 
par. naudai. 
s Katalikų Bažnyčios priešai 
n&maudži%. bet stato visas sa
vo W jėgas, kad išgriovus 
Kristau* mokfcja ir išplėšus iš 
žmonių šmižįiį ttcrų, ir žmo
niškumo jausmus, rfcmiausiai, 
jie stengiasi subedievmiį mo
kykla lankančią jaunuomNic, 
kuri yra tantos rytojus-atei> ( 

tis. Jie gerai žino, jeigu jau
nimas bus išauklėtas be tikėji
mo, tai jau darbas atliktas. 
Nes koks bus jaunimas, tokia 
bus ir visa tauta. 

Socialistai bedieviai tvėrėsi 
žiauriausių priemonių išplėšti 
iš mažutėlių širdžių Kristaus 
mokslų ir dorų. Kaip laikraš
tyje buvo rašyta, kad vienoje 
pradinėje mokykloje bedievis 
mokytojas aiškinęs vaikams 
kad nesą Dievo nei dūšios, ir 
kad su mirtimi viskas pasi
baigsią ir kaip burbulas van
denyje pražusią. Vienas drą
sus, gerai išauklėtas vaikas, 
labai pasipriešinęs tokiam mo
kytojaus "mokslui". Tada 
mokytojas paliepęs kitam vai
kui nukabinti nuo sienos Kris
taus paveikslą ir paskandinti 
vandeny. Žinoma, mažas vai
kas tą padarė. Mokytojas su 
pasityčiojimu sakęs "žiūrėki
te, mažas*' vaikas Dievą pas
kandino vandenyje, ir jeigu 
jis butų buvęs galingas, tai 
jis nebūtų davęs savęs paskan
dinti". 

Taigi, ar mes katalikai ga
lime žiūrėti ramia širdimi į to
kius biaurius bedievių dar
bus!! Ne! Mes to nepadarysi
me. Mes turime dirbti išsijuo
sę, kad ateinančiuos rinki
muose į Lietuvos Parlamenta 
laimėtų krik&čionįs-demokra-
tai. Jeigu mes laimėsime rin
kimus, tai bedievybei bus ga
las! Jeigu mes turėsime di
džiumą krikš. dem. St. Seim^, 
tai mūsų laimėta! Bet, gink 
Dieve, laimėtų bedieviai, tai 
mūsų butų didžiausia nelaimė. 
Jie tuojaus nutartų išbraukti 
iš mokyklų tikėjimą ir pasta
tytų tik bedievitis mokytojus, 
kurie subedievintų jaunąją 
kartą. 

įšį rudenį prasideda rinki
mai į Pirlamentą. Laimės j 
Parlamentą tie, kurių bus 
stipresnė agitacija. Žinokite 
tą, kad agitacijai reikia pini
gų. Taigi Katalikų Spaudos 
Dfcga ir rengia bazarą, kad 
parengus krik.-dem. partiją, 
kad ji^ laimėtų ateinančius 
rinkimus.\ UAtai, butų gera, 
kad visi tą bazarą paremtų ir 
kad kuodaugiahsia padarius 
pelno. Už parėmimą to prakil
naus^ darbo bus dėkinga visa 

tlietuvių tauta. 
Bazaras prasideda liepos 2 

d., Aušros Vartų par. darže. 
žvalgaitis. 

DIDŽIAUSIA EKSKURSIA 
IŠ CHICAGOS 

Pa Ypatiška Priežiūra p. P. P. BALTUČIO 
KURIS SPECIALIAI SU PASAŽIERIAIS VAŽIUOJA ( 

L I E T U V O N 

DIDŽIAUSIU 
IR 

PUIKIAUSIU 
QUADRUPLE SCREVV TURBINĘ 

length, 9QlFeet» Breadth97 Feet» 47000 Tbns. 

CUNARD 
UNIJOS 
LAIVU 

i i 

s r S 

r». 

" A Q U I T A N I A " 
LAIVAS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO 

Antradieny, Liepos 4-tą dieną 
Sykiu reikia pažymėti, kad mūsų kelionė bus labai įdomi štai 

H del ko: — LIETUVIŲ TEATRO BENDROVE ATSTOVAI, PONAI 
\KUUIRKA ir LUKBAS važiuoja sykiu ir vežasi daug krutamu jų pa-' 
verslų iš Amerikos. Tuos paveikslus rodys visoje kelionėje ant laivo. 
Ta ip^t i e fotografai nuims paveikslus ant laivo važiuojančių Lietu
von ir Lietuvoje rodys .po visas lietuvių kolonijas. 

SPECIALIŠ\!TRAUKINYS SU KELEIVIAIS IŠ CHICAGOS Nlfc 
KKL PLATE & LACKAWANNA R. R. (LA SALLE STATION) Į 
NEW Y0RKĄ IŠEIS SUBAT0J, LIEPOS (JtJLY) 1-mą D., 1922 
9 VAL. tAKARE. Bilieto Kaina : $30.70 

Laivakortes per vandenį iki Pillavos trečia ldesa $106.50 
Laivakortės per vandenį iki Pillavos antra klesa $135.50 
Pridėjus taksų $5.00 

Yra paimta visa sekcija ant iajvo "AQUITANIAir del mūsų ke
leivių. Daugelis jau užsisakė vietas. Toeįel, kas nori sii,savo šeimyna 
ar draugais būti atskirame kambaryje, tuojaus atsišaukite, o vieta bus 
rezervuota. / 

, Visais reikalais kreipkitės pas 

PAOL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA 
901 West 33rd St. arba 460(FSo. Wood St. 

Tel. Yards 4669 TeL Lafayettc 6256 
CHICAGO, ILLINOIS 
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RADO LAVONĄ KANALE. 

JBirž. 28 d., apie 5:30 vaj. 
vakare, prie Halsted St. tilto 
ir Omaha Packing Co. „sker-

• Be programos, kuri susidės 
i iš choro dainavimo, lenktynių 
Į i J* tt., bus svaidininkų rung-1 
'tynės tarp L. Vyčių 48-los 
kuopos is Springfield, 111. ir L. 

NEPAPRASTA CICEROJ. 

dyklų, tilto sargas pamatė ant yy.[ų g t o g k p jj c h i c a g 0 ^ I U 

vandens pluduruojantį Į l ^ k o a nmgtynės turės nusprę-
gaus lavoną, U : _ ^ t l l l c ^ « t e a n l 0 » v a r d a 

Pašaukus policiją,, lavonas 
tapo išgriebtas ir paimtas po 
lieijos globon. 

Lavonas neidentifikuotas. 
Stipinas. 

AUKSO-SIDABRO FONDAS 
LIETUVAI. 

sti geriausio 
IIIinoijaus Valstijoj. 

Tat liepos 4 d. visi vykime 
.'į Beverly kalnus, kurie randa-
\ki ant 87-tos g-vės, tarp Ass-
lpjnd ir Western gatvių. 

Jaunutis. 

Cicero, IU. — Gerbiamieji 
cioeriečiai: — Aukso-sidabro 
vajaus laikas jau baigiasi. Lie
pos 4 d. artinasi. Nepavėluo
kime. Dar kelios dieneįės ir 
vajus užsibaigs. Todėl kas 
dar neaukojo, kviečiami pasi
skubinti. 

L. L. Paskol. Komitetas. 

PRANEŠIMAI. 
TRADICIJINIS ISVAŽIAVI 

MAS. 

Pereitą, metą virš 2,000 rink
tino jaunimą iš devynių Chi
eagos Vyčių kuopų dalyvavo 

! išvažiavime gražiuose Beverly 
kalnuose. Šį metų dalyvaujan
čių skaičius turės būti padvi
gubintas, 

L. VYČIŲ CH. APSK. ATLE
TŲ DOMEI.* 

Cicero, UI. \ 6j vakarą, 
birž. 30 d., Šv. Antano par. 
svet, įvyks ypatingos prakal
bos Aukso-sidabro Ifpndo re i 
kale. įžymus kalbėtojai kai-1 

bės apie svarbiausius Lifeįuvor 
šių dienų reikalu^. Atsilanlifv-
kitė visL Ą i " * -

L. L. Pask. Kom. 

L* f 
TOWN ^F LAKĘ. — Šv. Ka

zimiero Akactoriiios feėmėjų l-ni> 
iskyriaus suyrinlimafi. įvyks penk̂  
tadieny, biiž. 30 d., jĮv. Kryžiads^ 
svet., 8 vai. vkk Pageidaujama. 

L. Vyčių Ch. Apsk. Atletų k a d Phrės skailįmgai |itsilaakytų. 
ir svaidininkų lygos susirin- w'turime daiig sva^)i^ retkahi 
kinias įvyks penktacBenio va :( 
karą,, birž. 30 d., McKirdey 
Park svet, prie Archer ir. 

t 

'Aptarti. Taipgi nepaffllî kite, kad 
jau 3-čias Seimaf artį»asi ir rei
kės raportus fScįūoti, Jtai kurios 

\ 

Western gatvių, punktualiai , ,dar neužsimokįjėtc tqi meldžiu 
8:15 v. v. 

Susirinkimas yra begalo 
svarbus. Be svarbių reikalų 
bus padaryta tolimesnių žaidi
mų programa (sehedule). To
dėl svaidininkų ratelių vedėjai 
(managers) arba jų pavaduo-
tojai yra prašoini neatbūtinai 
dalyvauti susirinkime. Taipgi 
kviečiame naujai suorganizuo
tų ratelių, t. y. Vyčių 13 kuopą 
ir Vyčių 35 kuopę į šį susirin
kime. 

Pranas J. Paliulis, pirm. 

šiame susirinkimi u2sinW«Jti. 
Mums moterin|s tu»tų rūpėti 

ši organizacija ir}]privtfet̂ me rein 
tį ją, nes ji yri \-irfia }$, gvar-
biausių. 

M. MimiU r*št. 

AUKSO SIDABBO VAJUS 
? : 

MUSŲ PINIOia 
TVIKTI, K I B ^ ' 

MES BUSWE 
X w V JMEIA* 
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