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METAIVOL VB 

IŠ KATALIKIŠKO PA
SAULIO. 

ŠVENTASIS TĖVAS IR PA 
SAULIO POLITIKA. 

Didis Skaitlius Maldininkų 
Lanko Stebuklingą, Vietą. 

Austrija Visais Pasieniais 1 

Spaudžiama 
TURKAI IMA VIRŠŲ VISA

ME FRONTE. 

L* 

l 

< t 

MUNICH, Bavarija, rugp. 
1. — Čia įvykusiame vokie
čiu kataliku kongrese kalbėjo 
kardinolas von Faulliaber. Jo 
Eminencija pareiškė, jog viso 
pasaulio katalikai privalo rei
kalauti, idant Šventasis Tė-
\ a s butų reprezentuojamas vi
sose politinėse konferencijose. 

KONCENTRUOJA ARMIJAS JUGOSLAVIJA, 
RIJA, ČEKOSLOVAKIJA 

ITALIJA LUKERIUOJA, KAS TURĖS 
TOLIAUS ĮVYKTI. 

UNGA-
ATfiM* NUO GRAIKŲ 

ESKISHEHR. 

KILUSI REVOLIUCIJA 
UKRAINOJE. 

LONDONAS, rūgs. 1. 
Iš Odessos gauta žinių, kad te-

—: '— naitinis sovietas pertraukė vi-
Kova eina 125 mailių ilgio šokius santikius su bolševizmu 

frontu. 

Žinios iš Lietuvos 
PLEČKAIČIUI NEPASI

SEKĖ. 

V I E X \ A , rūgs. 1. — Čionai 
oficialiai patvirtinta žinia, jog 

PARYŽIUS, mg. 1. — Gau
ta žinių iš Mažosios Azijos, 
jog turkai nacionalistai nuo 
graikų atsiėmė Eskisbehr di-

, kija su Jugoslavija. Apie vie-
Kanhnolas taipat prisiminei _. .. . , , 

_ !.. ___,rnų Kumunna kol-kas dar mo-
apie popeziaus Benedikto X\ 

gelba būtinai reikalinga. 
Del Austrijos likimo Euro- džiai svarbių graikų pozicija 

ngarija koncentruoja karino j poje kįla komplikacijas, ku- šiaurinėj Anatolįjoj. 
rias sunku bus ir išpainioti. Turkai pažangiuoja visur. 

" Mažoji ententė" priešinasi Kai-kuriose vietose yra pasi-
Italijos-Austrijos unijai. Ja i 
norėtųsi Austrijų patraukti sa 
vo pusėn. Tamgi priešinasi I 
talija. 

4 * Mažųjų ententę" remia 

mene Austrijos pasieniu. 

Tų pat daro ir Čekoslava-

munistai. 

Ico negirdima. 

Kuomet Austrija ekonomi-i 
mai nusilpo ir palinko susi-, Francija, gi Italijos pusėje nepaisant kai-kuriose mušiu-

1922 metais Vokietija turėjo valstybės nei varnai gaminasi 

taikos projektų 1917 metais, 
Tr nupeikė Vokietiją, kuri 
tuomet tų projektų atmetė. 
Del to, sakė kardinolas, šiais s jungti su Italija, kaiminingos s t o v i Anglija. Taigi, Austri

jos klausimu Europa pasida
linusi į dvi sau priešingi dali. 

Nelengva pasakyti, kaip tai 
visa baigsis. 

Kas momentas čia laukiama 
pakilsiant riaušių. 

Apdraudos kompanija atsi
sako apdrausti viešbučius, ka
vines ir krautuves. 

Italija lukeruoja, kas čia 

varę pirmyn daugiau 40 mai
lių. 

VILKAVIŠKIS. Man pa-
ir pakėlė revoliucijų prieš b o l - l d a r i u s Panešimų, Vilkaviškyj 
ševikus. Kai-kur žudomi, ko- mėgino p. Plečkaitis parodyti 

save katalikų ir darbininkų 
užtarytoju ir stengėsi viso
kiais budais biaurinti krikščio
nių demokratų blokų. Bet 
man paprašius, kad jis malonė 
tų pasakyti, kaip jisai kalbėjo 
Seime del Žemės Reformos ir 
del tikybos. Po tokio mano 
prašymo pasigirdo balsas pu
blikoj, jau Plečkaitis slenka 
susilenkęs. Sunku kartais su 
teisybe apsilenkti. Taip ir šj 

LAWRENCE STREIKAS 
BAIGIASI. 

LAWRENCE, Mass., rūgs. 
1. — Čia ilgas audekle dirb

t u v ė s e 18,000 darbininkų strei-
'kas jau baigias. Artimiau-
, šiomis dienomis gal visi darbi 

Konstantinopolis, rūgs. 1. —' . , . A 7 w . .! i e i 8 > u e ***»'«"*»• *»*P " » 
, Į l inka i gaUS d a r b U S . A e VISI UQY,fn pwv»knirnrn a K i t i t n Ii 

r ip fns o>rnik«i t v i r t i n o fe«,1 . _ _ b . k a r t $ P l e č k a i č i u i atSltlKO, l l Vietos graikai tvirtina, kad jie laimėjo. 

kreiptis (ienuon su nuolankiu 
prašymu. 

Tautų Sąjunga, anot kardi
nolo, vieton vvkinti taika Eu-

Austriją pulti ir ją sudraskyti. 
Italijos vyriausybė tečiaus 

nusprendusi gelbėti Austriją. 
T u o tikslu vedamos dervbos 

rojoje, ji čia gamina tik ka
pines. JProtestavo prieš a pa-

fronto dalyse turkų pažangia- M E K S T R O J NAUJI SUKI-
vimo, graikai pasekmingomis' 

su pačios Austrijos vyriausy
be. Be to, tariamasi su Ang-

tiją franeuzų katalikų, kurie ' Hja. 
nieko neveikia, idant Franci- Tuo tarpu pačioj Austrijoj 
ja Papeiny (Vokietijos oku- finansinis krizis siekia jau 
puotuose plotuose) nelaikytų aukščiausią laipsni. Greita pa-"turės toliaus įvykti. 
pagonų ir mahometonų karei
vių, kurie ten su vokiečiais 
katalikais žiauriai apsieina. 

kontratakomis sulaiko turkų 
briovimųsi. MEXICO CITY, nigs. 1. -

|Toliau jie tvirtina, kad g r a i - ^ C o a J m i l a v a l a t i j o j p r i e g 0 b r e 

kai Afium Karanissar evaku-
avo ir todėl turkams buvo len-

gono valdžių sukilo generolo 
Murguia šalininkai. įvykę, su

ko vargšas 
pasisekimo. 

' tavoršeius" be 

gva JĮ paimti. , 8 i r o m i m i J . 
Graikai is Afium Karahis- *f*įejmtes kariuomenės. 

L I M A I - SILAGALIAI, Panevėžio a. 
Šilagalio kaimas susideda iš 
51-os šeimos; dauguma to kai
mo gyventojų mažažemiai ir 
bežemiai. Žemės reformos 
jie laukia kaip saulės užtekan-

Pasiųsta daugiau v. , . ..* •• ^n^: „ ;» * fo cios, bet ne tik jie vieni, o ir 

LOURDES, Francija, rūgs. 
1. — Nei vienais metais čia ne
buvo toks skaitlingas maldi
ninkų suvažiavimas, kaip yra 
šįmet. 

Stebuklingoji vieta čia die
nomis ir naktimis apgulta ne-
apskaitomis žmonių miniomis, 
kurios pas Dangaus Karaiie-, 
nę ieško suraminimo šiais ne
ramybės ir vargo laikais. 

Suvažiuoja maldininkai iš 
viso margo pasaulio, visokių 
tautų žmonės. Tečiaus did
žiausias skaitlius tai franeu-
zai. Vieną dienų vienų fran
euzų maldininkų atvežta net 
šešiais traukiniais. 

Maldininkų būriams vado
vauja ne vien kunigai, bet kar
tais ir vyskupai. 

ATPILDYMO KOMISIJA BALSUOJA MORATORI
UMO KLAUSIME 

FRANCIJA PASIRENGUSI PATI VIENA 
PULTI VOKIETIJĄ. 

Biuletinas. 

PARYŽIUS, rūgs. 1. — At-
pildymo komisija vakar vėlai 

vakare nubalsavo Vokietijai 
pi-ipažii ti tmtopam laikui mo-
laUžriumą. To reikalavo hcj-
gai. Su tuo sutiko \v Fran-
"ijos atstovas. 

DAR NEPRISIKASTA PRIE 
NELAIMINGŲJŲ. 

JACKSON, Cal., rūgs. L— 
Argonaut aukso kasykloje dar 
neprisikasta prie 48 nelaimin-
gųjų darbininkų, kuriuos jau 
kelinta diena ten laiko užda
ręs gaisras. 

Kasamasi prie jų dvejose 
vietose. Vienas darbininku 
būrys skubiai atkasa senąjį 
kasyklon inėjimų. Kitas bū
rys su didžiausia paskuba ve
da tunelj iš pašalinės kasy
klos. 

Mažai kas tiki, kat} tie dar
bininkai butų tarpe gyvųjų. 
Vakar jų išgelbėjimo intenci
jai laikyta pamaldos Šv. Pat
riko bažnyčioje. 

Nelaimi ngųjų namiškiai die-
Tjomis ir naktimis stovi prie 
kasyklos. Laukia žinių. 

Pranešta, kad jei komisija 
nubalsuos kompromisą, tai 
Francija atšauks savo atsto
vą iš komisijos ir pradės pati 
viena veikti prieš Vokietiją. 

Francijos vyriausybė oficia
liai dar nieko neskelbia apie 
savo akcijų. Bet žinų reika
lus tvirtina, kad Francijos 
kariuomenė tai akcijai jau 
ruošiama. 

Franeuzų karo ministerijoje 
pakeltas didis veikimas. Susi-

pA RYŽIUS, rugp. 31. — 
Santarvės atpildymo komisija 
atsisako spausti Vokietijų 
taip, kaip to nori Francija. 
Komisija nutarė moratoriumo J siekimai su okupacine armija 
klausime daryti kompromisųsu nei momentui nepertraukiami. 
Vokietija. Kompromiso suma-j Francija žut-but nori vy-
nymų padarė belgų atstovas, kinti savo planus. Būtinai no-
kurjs taipat nesutinka su grie- ri utžimti visus Ruhro plotus. 

sar pasitraukė ant Ushako, • 
kuris stovi ant Smirnos gėle-j VEIKIAI BAIGSIS ANG 
žinkelio, ir iš tų naujų pozici- LEKASIŲ STREIKAS. 
jų kontratakuoja turkus. 

Mūšių linija „tęsiasi per 125 
mailes. 

stambus ūkininkai, kurie savo 
žemės turi po 30 dešimtinių. 
Minėtasis kaimas su visa sa-
vo žeme, apsuptas grafo Kai-
zerlingo dvaro žeme, taip, kad 
minėto dvaro žemės plotai po 
keltų desėtkų dešimtinių ran
dasi tarp Šilagalio kaimo že
mės, kas sudaro gyventojams 
daug keblumų. ^ 

Nors dauguma kaimo* gy
ventojų ga*i vargingai gyvena 
ir rinkimuose paduoda savo 
balsų už darbininkų sąrašų, 
bet į organizacijų jokių nesi
deda, išskyrus 4 mergait., ku
rios dalyvauja *! Pavasarinin
kų" organizacijos, ir vienų 
krikščionių demokratų parti
joj Panevėžio skyriuje. 

Laikraščių ateina 3 egz. į 

dvi šeimas, '* Vienybės , , , l egz. 
"Tėvynės Sa rgo" 1 egz. ir 
" P a v a s a r i o " 1 egz., atskirais 
numeriais prorečiai nusiper-
kama "Darbininkas." Iš viso 
to lengvai .galima spręsti, kiek 
yra susipratusių darbininkų. 

kasių su bendrovėmis sutaiky 
me, tvirtina, jog kietųjų ang
lių kasyklose streikas baigsis 

' artimiausiomis dienomis. 

SMIRNA, rūgs. 1. — Turkai 
savo puolime vartoja nemažų 
skaitlių franeuzų armotų ir ar
mijos automobilių. 

Centralinėje atakoje prieš 
Afium jiems gelbėjo neregu
liariai turkų būriai, kurie dau
gel vietose buvo išblaškomi ir 
panešė didelius nuostolius.' TOKYO, rugp. 1. — Nuo 

Kova eina.- Turkams p a g e l - 1 n u ^ k e m , l l s i o Kamcatkos pak-

>nL&ESJ3ARR>;, P a . rug
sėjo 1. — Kun. J . J . Cnrran, 
kurs 1902 m. dalyvavo angle-t R ( > j j A ^ j __ M i j o s 

16-ka IŠGELBĖTA. 

AR BUS ĮKUNYITA ITALI
JOS SU AUSTRIJA UUUA? 

Prieš unijų kovoja italai fab
rikantai. 

nuo tos unijos galės nukentė
ti Italijos finansai. Bet, be 
kitko, svarbiausia, kad IfalUft 
įsigys sau didelių priešų Ju
goslavijoje ir Čekoslovakijoje. 

Kaip matosi, Italijos vy
riausybė tuos protestus laiko: 
antraeiliais. 

"I"8 

Kitos problemos. 

Užsienių reikalų ministeris 
chanzer artimiausiomis die-

bon nuolat siunčiami 
stiprus būriai. 

nauji rašČiuose japonų karo laivo 
išgelbėta vos 16 jurininkų. 

vyriausybė įsigijo naujų ne-
suia'riunų pasiketinusi sudary
ti ekonominę unijų su Austri
ja, kurių baigia spausti finan
sinis krizis, kuomet santarvė 
neduoda jokios jai pime-inės,'™1*18 t u r i ^ ^ ******* 
pao t .lbos. I A r i j a i nnijos klausmiu. 

*> . , , . Tečiaus pirm to jis turi gau-
Itali.ios ministenų kabinetas j. , .vi A , . . 

. ,. TT .. , ! ti aiškų Anginos sutikimų, turėjo posėdi. Unijos klau-

žtais^Francijos reikalavimais. 
Tam tikslui reikalingas ko

misijos narių balsavimas. Gal 
jis Įvyks dar šiandie vasare. 

Naujų vokiečių projektų 
garantijai Francija atmeta. 

Anglija dirba prieš Fran-
cijų. 

S. VALSTIJOS TYRINĖS 
RUSIJOS PADĖTĮ. 

kios komisijos siuntimo gali
mybę. 

Valstybės departamento vir
šininkai sako, jog tasai vy
riausybės žingsnis neturi but 
aiškinamas, kad vyriausybė 

daryti bent kokias 
svarbias sutartis su bolševikų 
vaMžJa.. 

1 ' / 

\VASHING;TON, rūgs. 1. — 
Suv. Valstijų vyriausybė pra
dėjo teiriautis, ar kartais ne- 111{manti 
butų galima Rusijon pasiųsti 
teknikalės komisijos ištirti te
nai visą padėtį Bet komisija 
neturėtų autoriteto vesti bent 
kokias derybas su bolševikų 
valdžia. Ateinantį pirmadienį išpuo

la Darbo šventė arba Labor 
Suv. Valstrjų a m b a s a d o r i u s , ^ T a į l e g a l - y i s ( > j My š y e n 

DARBO ŠVENTĖ. 

Berlyne Houghton valstybės 
departamento autorizuotas ne
formaliai pasitarti su Mask
vos valdžios atstovais apie to

te. 
Chieagos pastos viršininkas 

praneša, kad tų dienų nebus 
išnešiojami laiškai. 

VIENAS APKALTINTAS IR 
PADUOTAS TEISMAN. 

KITIEMS IR TEKS, BET 
IMS LAIKO. 

Biuletinas. 
MARION, 111., rūgs. 1. — 

Jau areštuotas ir uždarytas 
kalėjiman Otis Clark, angle-
kasių unijos viršaitis. Gran 1 
jury ji apkaltino už v?dinių 
darbinjnkų skerdynių ir už 
kasyklos superintendento nu-
;/uchmų. 

MAIHON, 111., rūgs. 1. — 
Williamson apskrities grand 
jury, kuri veda tardymus apie 
įvykusias Herrine darbininkų 
skerdynes, išnešė jau vienų ap
kaltinimų prieš žmogžudį, ku
ris nužudė kasyklos superin
tendentų McDoVell, kuomet 
tas su kitais nelaimingais dar
bininkais buvo yaromas į sker
dynes. 

Su tuo apkaltinimu pasisku
binta todėl, kad tas žmogus 
jau mėįgina parduoti savastis 
ir išdumti iš apskrities ir val
stijos. Pagaminta warantas 
j j areštuoti. Tečiaus jo pa
vardė kol-kas užtylima. 

Apie kitus žmogžudžius ap

kaltinimai bus išnešti vėliaus. 
I r gal tam tikslui užims dar 

j nemažai laiko. Nes grand ju-
j ry vos pradeda įsigilinti į tas 
! skerdynes su savo tardymais. 

Keisčiausias daiktas yra 
tas, kad čionai atvyko angle-
kasių unijos prezidentas Far-
rington su unijos advokatu ir 
mitinguoja su vietos unijos 
viršaičiais. Farrington žino, 
kad* apkaltintų suolan pateks 
daugybė anglekasių ir jų vir
šaičių, kurie vedė skerdynes. 
ToJel skelbia, kad darbininkų 
organizacija visomis . galimo
mis priemonėmis gins kaltina
muosius, taigi, žmogžudžius. 
Farrington sako, kad šie tar
dymai atkreipti prieš pačią 
anglekasių unijų. 

Tos Farringtono kalbos vai-
stijos generalį prokurorų pri
vertė paaiškinti, jo»g tardymai 
nevedami su tikslu kenkti u-
nijai. {Tai visa neturi nieko 
bendra su organizacija. Bet 
visa procedūra atkreipta prieš 
žmogžudžius, kuriais • kiekvie
nas doras unistas darbininkas 
tari biaurėtis. 
. Grand jury kasdien vis dau-
giau pavardžių žmonįų, vei
kusių skerdynėse, įtraukįa kal
tinimo lapan. 

Be to, italų finansų minis
teris tomis dienomis turi pa
simatyti su Austrijos finansų 
ministeriu ir nuo pastarojo 
patirti daugiau smulkmenų a-
pie ekonominę austrijos padė
tį. Italijai svarbu žinoti, ar 
nuo to nenukentės Italijos in
dustrija. 

simu nieko galutina nenutar
ta. Tik nutarta kuoveikiaus 
gelbėti Austriją, kaip jau se
niau buvo kalbėta, ^paskolinti 
jai 70 milionų lirų. 

Su tais milionais bus įsteig
ta nauja Austrijos va^tibyna 
banką. 

Reikalinga greita pagelba. 

Unijos klausimu kabinetas 
nieko galutina nenutarė todėl, 
idant unijai nepasipriešintų 
atvirai Anglija su Francija. 
Ypač pastaroji kreivai žiuri į 
tokių unijų, bijo perdidelio 1 
talijos sustiprėjimo. 

•' r Tkalavo proMbieijos Įstatymo 
Italijos vyriausybei svarbu a t m f t i n y m o # . 

ypač tas, idant ta unija nebu- * 

PETICIJA JAU SPRING 
FIELDE. 

Alaus peticija jau Spring-
fielde. Užvakar Colisenme 
mass-mitinge dalyvavo dau-

Įgia*u 12,000 žmonių. Visi rei-

tų priešinga nei vienai taikos 
sutarčiai, idant tan reikalan. 
nebūtų įpainioti politiniai 
klausimai. Savo keliu Austri
jai skubi pagelba butiiiai rei
kalinga. Nes jų griūvančią 
gali pasidalinti kaiminingos 
valstybės, arba ji gali persi
mesti Vokietijos globon. 

Eina protestai. 

Didieji Italijos fabrikantai 
priešingi tai unijai su Au^tri-* 
ja. J ie siunčia vyriausybei 
protestus. Reikalauja mesti 
tų sumanymų. 

Fabrikantai bijo sau konku
rencijos iš Austrijos pusės. 
J ie sako, jog nesvarbu? kad 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie ne

pastovus oras; pramatomas lie 
tus; maža atmaina tempera
tūroje. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 doL 
rugp. 31 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trost Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 8.47 
Italijos 100 lirų 4.67 
Vokietijos 100 mark. MV2 

Lietuvos 100 auksu .06*4 
Lenkų 100 markių .01 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGĄ 9* 

Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 
i 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $6.00 
Pusei Metą $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
tas skaitosKnuo uisirašymo dienos 
įe nuo Naujų Metu. Norint permai-
įyti adresą visada reikia prisiųsti 
bt senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
'Money Order" arba jdędant pini
gus į registruotą laišką. 

j "DRAUGAS 0 PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Rooseveft 7791 

brangaus metalo' čia sukrauta. 
Žinome, ką pergyvenome. 

1917 metais žiemą su krep
šiais žmones parsinešdavo an
glių prakurt i ' kakalius, Del 
daugybės sniego buvo sustoję 
traukiniai. ICai-kuriomis mics 

susisiekimas. 
Tuomet nebūta jokiu streiku. 

Nežinia, ką mums* duos at
eitis. 

tepaiso jų kurstymų. Tas pat 
to gatvėmis nebuvo galimas Jm i r Europos valstybėse. 

Tik vienoje Rusijoje jiems 
sekasi. Tenai jie visus gyveu 

KĄ DUOS ATEITIS. 

NĖRA TAIKOS. 
'Nėra taikos Airijoje ir airių 

tautoje. ąį* 
Nužudžius didį Airijos pa

triotą ir atgimusios Airijos 
provizionalį prezidentą Collin-
są* airiai maištininkai manė, 
kad Airijos valdžioje atmai-

Amerikos vyriausybė daug 
sus i rūp inus i . Geležinkeliečių i r 
anglekasių- streikai -kuone per 
vasarą prasitęsė. Vasaros lai
ku streikai šiaip taip buvo 
buvo pakenčiami. Bet ateina 
žiema. Tuomet šie streikai Vi-
su smarkumu atsilieps gyven
tojuose. Žinovai tvirtina, jog 

NESISEKA RADIKALAMS. *ios/™w<* lr °r*a;»*aci-
jos daro savo susirinkimus, 
nužiūri tinkamus kandidatus, 
daro jų. sąrašus, išdirbąs pla-
'tesnį rinkimų planą. 

Krikščionių organizuotąją 
'visuomenę sudaro Darbo r^ede-
'raeija, Ūkininkų Sąjunga, 
'Moterų K a t draugija, Pava-
sarininkai, Blaivybės Dr., Tre
tininkai ir Krikščionys De-

Radikalams vadams visur 
pradeda nesisekti. Amerikos 

'darbininkai ' j a u ^ISSLI mažai 

tojus laiko subraklinę nelais-! 
^vės retežiais. Tenai jie gyven
tojus arba terorizuoja arba 
durtuvais tvarko. \ 

2) Trečiadieny, rugsėjo 6 d,: 
9 vai. ryto, A. L. R. K. Fe-< 

deracijos Kongreso antroji se
sija. s 

8 vai. vakare, M o t e r ų 
Sąjungos 13 kuopos rengiama" 
svečia pagerbimui vakarienė, 
toje pat salėje. 

3) Ketvirtadieny, rugsėjo 7 
d.: 

9 vai. ryto L. D. S. pirmoji 

SVEIKATA - BRANGUS 
r \ 

TURTAS. 
KOKIAS DRAPANAS 

VILKĖTI. 

'mokratai. Labai daug yra Lie- sesija. 

Drapanos y-
ra reikalingos 
ne vien kad 
kūną papuoš
ti, bet taipgi 

tuvoje katalikų, kurie nepri; 
klauso į jokią organizaciją. 

Dėlto, Rusijoje radikalų j Jų d a u g u m a e i n a i ^ į e n*su 
katalikiškomis organizacijom 

'mis, Bet tarp jų yra ir daug 

pavykimai yra priemoniniai. 
Su tokiais pa vykimais nekuo- • 
met negalima sau užfikrinti 
rytojaus. Dėlto ir bolševikų 

t 

rytojus yra tamsus nei tam
siausioji naktis. 
' Aną dieną Francijos mieste 

nos duos ir jiems palengvini-. Havre, streikininkai sukėlė 
mo. Buvo spėjama, kad žuvu
sio Collinso kolegos tuojaus 
kreipsis prie maištininkų va
do de Valeros ir kvies jį tai-
kcn, kompromisan. 

Tečiaus taip nėra. 
Nauji Airijos vadai nus

prendė iki pat galo triuškinti 
maištininkus, kurie priešingi 
šalies demokratijai, 

ateinanti žiema bus taip sunki, J Dubline paskelbta, kad su 
kaip dar nekuomet čia nebūta. (m a įšt ininkais jokio kompromi-

Ateinančią žiemą bus nedau-] so nebus. Be jokių sąlygų 4url 
iausia anglių ir brangios. Del | pasiduoti arba bus sutriuškin

ti. 
De Valerą veda kovą už pla

tesnę Airijos laisvę. Tečiaus 
pasaulis su juo nesimpatizuo
ja. Visi stovi Airijos provizio-

geležinkeliečių streiko jau 
šiandie maistui kaina keliama. 
Žiemos laiku ta kaina kelerio
pai bus padidinta. 

Traukinių važinėjimas šian
die suparaližiuotas. Milžiniška nalės valdžios pusėje, 
daugyba ūkio produktų ir vai- i h- štai kodėl. 

riaušes. Pašaukta kariuomenė. 
Radikalų sukurstyti darbinin
kai pakėlė kovą su kumštimis 
ginkluotiems kareiviams. Ži
noma, kovą pralaimėjo. Kele
tas streikininkų nukauta. 

Po to atsitikimo Paryžiuje 
radikalai paskelbė generalj 
'darbininkų streiką 24-rioms 
valandoms. Tai turėjo but 
protestas už darbininkų žudy
mą. 

Anot gautų žinių, radikalų 
kaukiamas streikas neįvyko. 
Darbininkai neklausė jų šauk-

nesusipratusių, nėapsipažinu-
sių su organizuotos katalikų 
visuomenės veikimu ir todėl 
neretai pasiduodančių socija-
listų įtekmei, ar kokių kitokių 
agitatorių, (žadančių visokių 
gerumų aukščiausius kalnus. 

(Panašiai kaip ir pas mus 
Amerikoje. I r čia turime tokių 
katalikų, kurie aklai tiki so-
cialistųJPpažadams. Jie bežiū
rėdami ir akis pražiūrėjo, kad 
pamatytų žadamą laime. Bet 
jos-nėra ir nebus. Socialistų 
vadai kitų laime nesirūpina. 
Jiems sava tik rupi. Ypač 
jiems nerupi laimė tų katalikų, 
kurie nors remia socialistus, 
bet da laikosi ir tikėjimo. 

Toki katalikai mažiau pa
vojingi katalikams čia Ameri-

smou Paskirtą dieną nedirbo | koje. Bet Lietuvoje jų nesu
tik vieni šoferiai ir 

ių laukuose pusta. Nėra kuo ,\ De Valerą visas laikas rei 

mieste 
vežėjai. 

{Taigi, ir pasirodo, kad radi
kalai netenka įtakos darbinin-

fkų miniose. Darbininkai dau

bai visa išvežioti į turgavietes, kalavo atsiklausti pačių Airi-
įgiau susipranta ir neklauso 
.kurstymų. 

Be to, patsai išvežiojimas jos gyventoją, ar jie stovi už" Taip šiandie yra su radika-
U cana brangus. Daugeliui uki- l respubliką, ar už dominiją. jiaiS y taip su visais socialis 

[ninku visai neapsimoka siųs-j Tas atsiklausimas atliktasVtais. Kaip tie, taip anie vi-
produktus į miestus, "pareitą pavasarį, Dauguma i s į e m s perdaug įkirėjo su savo 

nmivų 
ii savo 

1 Ir Nes patsai siuntimas brangiau! gyventojų sutiko su dominijos teorinėmis 

U 

atsieina, negu patys siunčia
mieji produktai. 

Kelintas mėnesis vvriausv-
>ė darbuojasi panaikinti a-

'žmogns 
Svajonėmis. Juk 

vienomis svajonėmis 
gyvas nebusi. t 

sipratimas gali atnešti daug 
pragaišties visai šaliai. Juos 
rūpinsis da labiau sukvailinti 
socialistai ir jų nugaromis ;-
'sikraustyti į Seimą. 

8. vai. vakare, koncertas Šv 'kad jį prideng 
Juozapo mokyklos salėję, prie1 ti i r apsaugoti 
Broadway. « vnuo žiemos šal 
* 4) Penktadieny, rugsėjo 8 d,: !čių, nuo vasa-

9 vai. ryto, L. D. S. seimo' ros • karščių, 
tąsa. 

Pasibaigus L.. D. S. seimui, 
ten pat, lietuvių kat. laikraš
tininkų susirinkimas. 

Amerikos Liet. R. K. Federa 
ei jos XII Kongreso 

Dienotvarkė. 

li) Kongreso atidarymas. 
2) Atstovų priėmimas (tik 

Fed.) . 
3) Prezklijumo rinkimai: 
a) Pirmininko. 
H) Pavaduotojo. 
c) 2 raštininkų. 
d) Tvarkdario. 
4) Komisijos: 
a) rezoliucijų. 
h) presos ir pasveikinimų, 
c) mandatų, prašymų etc. 
5) Sveikinimai 
a) Šventojo Tėvo. 
b) Prez. Hardingo. 
c) Liet. seimo etc. 
6) Sveikinimų -skaitymas. 
7) Valdybos raporta i 
8) Referatas, Moksleivių šel-

^ Bet žinia, ir organizuoti ka- pinias (teoretiškoji pusė) .^ 
talikai nemiega. Jie, gerai pa-'I 9) Referatą*. Moksleivių šel-
renrti savo brolių katalikų A-
merikoje pasekmingai dirbo ir 

LIETUVOJE JUDĖJIMAS. 

! 
Steigiamasis Seimas jau 

I 

valdžios forma. 
De Valerą tečiaus tam žmo-

nių balsui pasipriešino. Taigi, 
jis pasipriešino ir šalies de-

mdu didžiuliu streiku Bet mokratijai. Jo šalininkai pakė-
įai tas darbas nevyksta. Truk-j lė gi*klus prieš provizionalo 
-ta jai griežto nusistatymo ir valdžią, 
•nergijos.. Nesenai streikų! Tai ve kodėl šiandie Airijoje 'skirstysis. Rinkimai Naujo 

į 

(busimą spręsti pavesta kon- eina civilis karas. Proviziona-j Seimo bus Spalio JO ir 11 j 
presui. Bet ir šis dirba be rei- 'lė valdžia kovoja už gyven- kaip jau tapo paskelbta, 
ralingos energijos. Visuose • tojų reikštą norą. Valeristai Rinkimai visose Šalyse vi
ngiuose daugiau j>olitikos,'s prieš, 
caip kitko. Aiškus .daiktas, provizionalį 

valdžia laimės". Bet kiek tai 
dar bus kraujo nereikalingai 
išlieta. 

Kiek tai airių/ tautai butų 

dirbs. Jie, reikia tikėtis, nu- į įnas Fed. ir T. Fondo, 
veiks tiek, kad Nauja* Seiman 
savo sąstatą bus krikščioniš
kas ir visa spalis eis konstitu

cijos nustatytu keliu. 
Titnagas. 

AMERIKOS LIETUVIŲ R. 
K. FEDERACIJOS XII KON

GRESO, ĮVYKSTANČIO 
RUGSfiJO 5-6-7 8 DD., 

TVARKA. \ 

pimas (praktiškoji pusė). 
10) Tampresnis subendrini-'gyty jį uodarkytų savo gra 

Dr. AI* M. RAČKU8 
OF^ICB 

1411 So. 50-th Ave. 

nuo , žiauraus j clcgro' n i" 
Vėjo nuo vabalų-parazitų ir 
nuo dulkių. Bet kaip kada ne
tikusios drapanos visą sveika
tą ir grožę sunaikina, ir į ne
laimę nugramzdina. O tos' 
mados, išdykusio [Paryžiaus 

'mados, kiek jos žmonių į ka-
'pus nuvaro! Gydytojas, ku 
riam rupi žmonių sveikata, 

'negali rainiai į civilizacijos 
klaidas (žiūrėti. Del "Draugo''< 
skaitytojų labo, teks keletą 
'žodžių apie drapanas pakal
bėti. Pradėsime nuo galvos ir 
baigsime kojomis. 

Kepurė ar skrybėlė turėtų 
būti neanksta. Ankšta skry
bėlė užspaudžia daug galvos 
kraujo gyslelių. Tūlas nuošim
tis vyrų, nuo ankštos kepu
rės praplinka todėl, kad jų 
plaukai negauna užtektinai 
maisto. Nuo angštos skrybė-. 
lės tankiai ir galv% skauda. 

Korsetai ir visokios juostos-
diržai, tai aršiausi sveikatos1 

rykliai! Jei mergaitės ir mo
ters žinotų kokios liūdnos pa
sekmės jų laukia, tai nevai 

n 
Km 

Tuotarpu eina ruduo ir ne-
oh sžiema. Kuro nedaug ir tas 
^rangus. Gvvenwnas vieton at-

I igti kįla į padanges. 
f Oi f ina l i s ta i skelbia, jog j džiaugsmo* ir laimės, jei vale-
\jnerika šiandie paplūdusi j ristai tartų gana kovoti ir 
,'iename aukse. Kuone viena fmAtų ginklus. I r labai verta 
rečdalis viso pasaulio t o ' jiems taip padaiyti. 

1) Antradieny, 5 4 . rugsėjo: 
a) 9:30 ryto iškilmingos Mį 

suoutet smarkiai visus pilie- šios 8v. Petro lietuvių bažnt-
čius įjudina. Nę tik partijos, 
bet ir įvairios plačios* organi-

žų liemenį su korsetu. Kuri 
mėgina savo knno išvaizdą 
perkreipti savaip,' ta priešina
si gamtos dėsniams. Gamta už 
'tai skaudžiai baudžia. Korse-

11) Nauji įnešimai. 
12) Katalikų Spaudos Sa

vaitė. 
13) Skyrių raportai. 
14) Galutinas mokesties nu-į'tai išvaro iš vietos vidurių 

!**••*»• todėl gaunama įvai-

zacijos, luomai ir profesijos 
nori turėti savo atstovus Sei
me. Todėl visi 'dirba ir sten
giasi ten juos pravesti. 

I r Lietuvoje visi juda — 
Prisirengimai prie rinkimų ei-

Viso-

statymas (Dr-joms i r pavie- 'oi -a 1111 >. 
niams). 

15) Registracijos klausinkis. 
16) Klaipėdos lietuvių atsi-' 

šaukimas. ' 
17) Konstitucijos dapildy-

mai. 
18) Valdybos' rinkimais 
19) Nuskyrimas vietos ki-* 

tam Kongresui. 

rias vidurių ligas. Man regis, 
kad tūlas nuošimtis chroniško 
appendicito yra nup susivar- nors bjauria liga. Net svetimos 

Gumelastikinial raiščiai r/an 
'čekoms arba rankovėms, yra 
taipgi nesveika. Tamistos tik 
truputį užveržkite su gume-
lastiku pirštą ir palaikykite 
taip keletą minutų. Patįs 
persitikrinsite, kad piršto 
galas pamėlinuoja, nutirpsta, 
nesmagiai jaučiasi. Taigi ar 
apsimoka kraujo srovę tvenk
ti. Priešingai, jei norime būti 
sveikais, tai turėtume prigel-
bėt r gamtai judėjimu, gimnas-
tika, braukymu, kad kraujas^ 
geriau vaikščiotų. 

Beje, prisiminus apie krak-
molintus marškinius ir kal
ni erius, turime pasakyti, kad 
jie tankiai sužeidržia uodą, už
tat piktvotės ir visokie spau
gai lyg grybai dygsta. Ypa
tingai privargina žmogų jei 
skaudžios karbonkos uJžrožija 
kaklą. Geriausia dėvėti min
kštus kalnierius. 

Ceverykai su aukštomis kul
nimis pagadina ir nusilpimui 
kojas. Moters kurios ilgai dė
vėjo tokius čeverykus, basos 
vaikščioti negali, joms užkul
nis labai gelia jei vaikščioja 
basos, gauna ligą vadinam-i 
'talipes eąuinus!. / 

Perkant drapanas, patartina 
turėti omenyje sekančias tai
sykles: -

1) Kad drapanos butų ne
ankstos ir "neveržtų juosmens 
ar kitos kūno dalies. Perkant 
madą nenusipirkite ligos! 

2) Kad drapanos butų pri
taikintos sezonui. Jokio senso 
nėra jei tūlos amerikoniškos 
pliuškės vasarą ant pečių -dė
vi brangaus kailio paleriną, 
o žienią pasmėlusios vaikšč; > 
ja plikomis krūtinėmis ir nuo
gomis blauzdomis. 

3) Kad drapanoj nebulą 
kieno kito dėvėtos. Senos dra
panos, jei nėra tinkamai išru-
kytos, gali užkrėsti kokia 

•j žynio.. Korsetai užveisia krau

na g y v a i i r s m a r k i a i . 

ioje, West Fifth St. 
b) 11 vai. Šv. Petro lietuviui Visos prie Federacijos pri-

salėj, 492 East 7-tli St., A. L. įklausančios draugijos, Cetitra-
R. K. Federacijosr Kongreso lės organizacijos, Fed. kuopos, 
pirmoji sesija. 

c) 2 vai. po piet, ten pat, 
Tautos Fondo Seimas. 8 vai. 
vakare pobažnytinėje salėje 
šeiminės prakalbos. 

skrybėlės ir tos- nepatartina 
jo gysleles taip, kad kraujo,'dėtis ^ant galvos; juk pigiau 
srovė plaukia silpniau, užtat 

'viena kūno dalis labiau užsi
tvenkia krauju, - o 

yra nusipirkti naują skrybėlę, 
negu pirkti visokius ' tonikus ' 
kad plaukai neslinktų* Pigiau 
yra pirkti naujas "drapanas, kita dalis kūno negauna už 

lėktinai maisto. Moters kurios :'negu vaistai nuo džiovos gau 
labai varžosi, paprastai yra iš-; tos iš senų drapanų. 
blyškusios (anaemia), liiste-j ,Taigi kaip matote, ligas 

skyriai ir Apskričiai siunčia /.riškos, turi inkstų, širdies, ke-] gaunama ne vientik nuo noti-
po vieną atstovą į Federacijos'penų, nervųyir kitokias ligas, "kusio maisto, nuo n^švaru-
Kon&resą, 

A. L. R. K. Ped. 
\ Sekretorijatas 

Be to, vargiai motinystės pa-' 
reigas gali atlikti, turi sun
kiai gimdyti. 

mo, nuo nuodų, nuo parazitų, 
bet taipgi 
drapanų. 

ir nuo netikusiu 

I H Į • 

(Tęsinys) 

X. Tikybos ir kulto dalykai. 

83 §. 

I 

; Visoms esamoms Lietuvoje tikybi-
liėms organizacijoms Valstybė lygiai pri-
Jmžįsta, teisės tvarkytis taip, kaip jų ka-
Jtonai arba statutai reikalauja, laisvai 
tkelbti savo tikėjimo mokslą ir atlikti sa
ro kulto apeigas, steigti ir tvarkyti savo 
kainus, mokyklas, auklėjimo ir labdarybės 
staigas, steigti vienuolynus, tikybines į 
kongregacijas, brolijas, uždėti savo na 
iams mokesnių tikybinių organizacijų rei
kalams, įgyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį 
Urtą ir jį valdyti. 

Tikybinės organizacijos turi Valsty 

b ė j ę j u r i d i n i o a s m e n s t e i s i ų . 

Dvasininkai yra atleidžiami nuo ka-
i 

rinės prievolės. 
84 §. 7 . 

Valstybė pripažįsta naujai atsiran
dančias tikybines organizacijas, jei jų ti 
kėjimo bei doros mokslas ir statutai ne
prieštarauja viešajai tvarkai, ir dorai. 

Tokių orgnizaeijų atsiradimo ir gyva
vimo sąlygas nurodo įstatymas. 

85 §. ' 
Gimimo, jungtuvių a r mirimo aktai, 

daromi tikinčiųjų pas jų dvasininkų, jei 
jie atatinka įstatymo nurodytai ^formai, 
turi Lietuvoje juridinės galios, ir piliečiai 
nėra verčiami tų aktų kartoti kitoje įs
taigoje. 

N 86 §. > ' 
Sekmadienius ir kitas Valstybės pri

pažintas šventes įstatymai saugoja, kaip 
poilsio ir dvasios pakilimo dienas. 

87 §. 
Kariams turi būti suteikta laisvo 

la iko savo t i k y b o s p a r e i g o m s , a t l i k t i . 
Ligoninėse, kalėjimupse ir kitose vie

šose įstaigose laikomiems žmonėms tur į 
būti duodama galimybės savo tikybos pa
reigoms atlikti. . 

XI. Valstybės ekonominės politikos 
pagrindai. » 

88 §. 
Visose ūkio srityse kiekvienam pilie

čiui laiduojama darbo ir iniciatyvos lais
vė. Ši laisvė tegali būti ėuvaržyta įstaty
mo keliu, esant viešajam reikalui. 

Ūkio gyvenimas yra tvarkomas taip, 
kad kiekvienas pilietis turėtų darbo. 

89 §. 
Atskiroms ūkio sritims .įstatymai 

laiduoja tam tikrą savivaldybę. Įstatymų 
keliu steigiami žemės ūkio, prekybos ir 
pramonės, darbo ir kitokie rūmai, kurių 
bendradarbiavimą su Valstybės Valdžia, 
normuojant ūkio gyvenimą, nurodo įsta
tymas. 

90 §. 
iZemės valdymo pagrindati dedamas 

p r i v a t i n e s nuosavybės dėtaiis. 

Valstybei paliekama teisės (reguliuoti 
tženiės valdymą taip, kad butų sudarytos 
tinkamos sąlygos taisyklingai žemės ūkio 
gamybai, ypatingai smulkiajam ir vidu
tiniam žemės ūkiui tarpti. • 

Dvarai parceliuojnii įstatymuose nu-
rpdyta tvarka. 

XII. Valstybės finansai. 

91 §. 
Uždėti gyventojams mokesnių, skirti 

Valstybės Iždo išlaidų, užtraukti vidaus 
paskolą ar išleisti popierinius pinigus te
galima įstatymo keliu. 

92 §. / 
Valstybės pajamų ir išlaidų, turto bei 

skolų ir atskaitomybės prižiūri Valstybės 
Kontrolierius. 

93 §. 
Valstybės Kontrolierius kas metai pa

ruošia praėjusiųjų metų Valstybės biu
džeto vykdymo apyskaitą ir ne vėliau 
kaip ligi spalių ,niėnesia 15 dienos patie

kia ją Seimui. 

94 §. 
Ministerių Kabinetas kas. metai pa

ruošia visų Valstybės pajamų ir išlaidų 
sąmatą naujiems metams ir ne vėliau kaip 
ligi spalių mėnesio 15 "dienos patiekiamą 
Seimui patvirtinti. 

95 §. 
Valstybės pajamų ir išlaidų sąmatos 

didumas yra nustatomas įstatymų keliu 
kas metai kiekvieniems metams skyrium 
r^ieš prasidedant biudžeto metams. 

96 §. 
Biudžeto metai prasideda sausio mė

nesio 1 dieną; baigiasi — gruodžio mėne
sio 31 d ien^ 

XIII. Socialinė apsauga. 
97 §. 

Žmogaus darbo jėga yra tam tikrų įs
tatymų saugojama ir globojama. 

Valstybė saugoja atskirais jstatymai^ 
darbininką ligoje, senatvėje, nelaimingais 
atsitikimais ir darbo trūkstant. 

( B u s d a u g i a u ) 
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KAPITALISTŲ SU UNIJO- I taigose. Dar nesenai vienam 
MIS SĄMOKSLAS. j virbalui mokėta vienas doleris 

40 centų. Gi šiandie plieno 
Pla čiai žinomas automobi- Į šmuglminkai jau reikalauja 

r 
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lių gamintojas Henry Ford iš 
Dettoito, Mieh., paskelbė, kad 
jis rujgsėjo 16 d. uždarys vi
sas savo įstaigas, kaip Det
roite, taip ir visur kitur. • 

•Tų įstaigų uždarymas pa
kels didelį nedarbą. Apie 
300,000 darbininkų ateinant 
žiemai neteks uždarbh). 

Vienose Fordo įstaigose šia
ndie dirba suvirs 100,000 dar
bininkų. Gi apie 200,000 dar
bi ninku dirba kitose pramonės 
šakose, kurios Fordo Įstai
goms pristato reikalinga au
tomobilių gaminimui medžia
g a ų 

Fordas toms pramonės ša
koms jau pasiuntė telegramas. 
Pranešė^ idant gaminamoji 
medžiaga jam nebūtų siunčia
ma. Nes jis savo įstaigas 
rugsėjo 16 diena uždaro. 

Dvi priežastį verčia Fordą 
uždaryti savo įstaigas. Pir
moji, tai anglių trukumas. An
troji, tai reikalingos medžia
gos pabrangimas. 

Kalba apie plėšimus. 
Kuomet laikraščių sądarbi-

ninkai nuvyko pas Henry For-
a dą, idant nuo jo paties gauti 

po 1 dol. 60c. vienam virbalui. 
I r dar pažymi, kad trumpoj 
ateity jie imsią po du doleriu 
virbalui. 

*'Sakiau jiems aiškiai," kal
bėjo Ford į laikraštininkus, 
4 'kad tiek nemokėsiu. Ver
čiau uždaryti įstaigas, negu 
krauti turtus plėšikams plie
no baronams. 

lose streikai, tai kapitalistų 
sąkalbis su darbininkų unijų 
vadais. 

' 'Nesakau, kad unistai dar
bininkai sąkalbiauja. Bet 
tvirtinu, kad be jų žinios tai 
daro jų vadai. Vadai sąkal-
biauja su turčiais, kjd pasck-
mingiau plėšti visuomenę. 

Ateitis neaiški. 
Pabaigoje Henry Ford pa

žymėjo, jog jis senai pramatęs 
savo įstaigų uždarymą neapri-
buotam laikui, jei didžiuosiuo
se darbininkų streikuose neį
vyks atmainų. 

I r pranešė, kad jis nieko ne-
žinąs, kuomet galėsiąs savo įs
taigas atidaryti. ,Taigi, atei
tis labai neaiški. 

Vienas daiktas įdomiausias 
už visus kitus, tai tas, kad H. 
Ford patsai yra didis kapi-Tas pat su anglimis. 

'Neuždarau savo įstaigų talistas ir jis šiandie kapita-
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savo 
dėlto, kad man truktų anglių. 
Vakar turėjau progą pirkti 
600,000 tonų anglių, bet ne
pirkau, nes nenorėjau savo 
turtu remti išnaudojime. Už 
tas anglis nuo manęs reika
lauta 6 dolerių tonai. Kad 
tuotarpu, mano nuomone, 4 
doleriai 50 centų tonai užtek
tinai. Negaliu leisti, idant 
mane kas toks turėtų išnaudo 
ti. 

' •Jei mes ilgiau toleruosime 
tą begalinį išnaudojimą, tad 
išnaudojimui čia ir nebus pa
baigos.' ' 

Sąkalbiai. 
Toliaus Ford pareiškė, jog 

tie visi Amerikoje siaučia di
deli streikai ir del jų kilęs 

listus bara. 
• 

jTečiaus tarpe jo ir kitų ka
pitalistų gyvuoja didis skirtu
mas. Ford sąžiningas žmo
gus. J i s jgerai apmoka savo 
darbininkus ir jų neišnaudoja. 
Gerai apmokami jo darbinin
kai energingai dirba ir sąži
ningai atlieka darbus. 

Taigi, žmoniškas darbinin
kų apmokėjimas Fordui duo
da gražaus pelno. Reiškia ge
rai klojasi darbininkams ir 
jam pačiam. 

Dėlto, ar kiti kapitalistai 
negalėtų pasekti Fordo? Te-
čiaus taip nėra. Nea tie visi 
kiti kadir didžiausiu pelnu ne
prisisotina. 

darbą negauti atatinkamo at
lyginimo. 

Nebraska ir kitose valstijo
se ūkininkai tariasi žiemos lai
ku kūrenti kakalius kornais. 
Nes tas javas keleriopai pige
snis už anglis ir už malkas ir 
niekas jo nenori pirkti. Už 
kornus ūkininkams pirkliai 
taip pigiai "moka, kad nėra 
prasmės nei parduoti. 

Amerika labai mažą dalį 
komų vartoja maistui. Kor
nais šeriami galvijai. Bet jei 
ūkininkai kornus pavartos ku
rui, tuomet mažiau bus pašar-
tės, šaliai pristigs mėsos. 

Viename laikrašty skaitome, 
kaip čia ūkininkai besąžiniai 
išnaudojami maisto trusto. 

Miehigane vienas ūkininkas 
tarpininkaujančios finuos a-
gentui pardavė 17 bušelių sly
vų. Sulygo po vieną dolerį 
bušeliui. Iš tų 17 dolerių a-
gentas atitraukė $3.61 geležin
keliui; 85c. už pervežimą ir 
$1.70 komisavo. Ūkininkui 
parašė $10.84 čekį. 

Iš tų $10.84 ūkininko išlai
dos: už krabutes $2.74, darbi

ninkui už slyvų skinimą $2.55 
ir $1.70 už nuvežimą ežero 
prieplaukon. 

Taigi, iš tų 17 dolerių ūki
ninkui liko vos $3.85. Tai vi
sas uždarbis už sunkų darbą. 
O juk jam taipat reikia gyven
ti, taksas mokėti, darbininkus 
samdyti. 
Miehigane sodnų savininkai 

Kitoje vietoje skaitoma, kad 
vienam bušeliui obuolių gauna 

K0NTRAKTU0TI DAR
BININKAI. 

Iš ateivio atžvilgio, neįlei
dimas į Suv. Valstijas ar su
grąžinimas atgal į Europą, 
reiškia daug vargo ir sunke-
n3'bių. Bet kiekviena šalis tu
ri teisę i r gali užtvirtinti jai 
tinkamus įstatymus visiškai 
neįleisti ateivius arba kokius 
ji nori, jų skaičių, ir kokiu 
būdu nori. 

Nuo 1885 metų, Amerikos 
imigracijos įstatymai prašali
na įleidimą kontraktuotų dar
bininkų. Dėlto valdžia užtvi-
rtino tą įstatymą, kad darbda
viai šioje šalyje padarė dide
lius kontraktus užjūry įgaben-
tį svetimus i r kartais nemo
kintus darbininkus į Suv. Val
stijas. Darbdaviai sutiko už
mokėti darbininkų kelionės lė-

kų." 
Per pereitus dvidešimts me

tų apie 1,500 ateivių kasmet 
neįleisti, nes kontraktuoti dar
bininkai. 1914 m. neįleista 
daugiausia, 2,793. Įstatymas 
uždraudžia darbo pasiųlijimą 
ateiviui, jeigu ateivis sutikda
mas su pasiųlijimu padaro 
kontraktą, ir uždraudžia bile 
pasiųlijimą, kuris nurodo ko
kį darbą ateivis turės atlikti. 
Tokiu būdu, jeigu drangas par 
traukė ateivį, rašydamas atva
žiuoti, jog jo darbdavį s priža
dėjo duoti jam darbą kaip tik 
atvažiuos, įleidimas bus sulai
kytas. 

Yra keli išėmimai. Ateiviai, 
kurie priguli prie sekančių 
klasių, jeigu kitaip įleidžiami, 
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kutinio cenzo, daugiau kai 13,-
700,000 svetur gimusių baltę 
žmonių; baltų vietinių, bet 
svetimo paėjimo yra 15,700,-
000 ir balti gyventojai maišy
ta? ( j - y-j vietinio ir svetimo) 
paėjimo yra 7,000,000. Try
liktas nuošimtis visų S. Vals-
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tijų gyventojų '(1920 m. buvo 
105,710^620) yra svetur gimę 
balti, 14.8 nu oš. yra vaikai 
svetur gimusių tėvų, ir 66 
nuoš. vaikai maišyto paėjimo. 
Žodžiu sakant, suvirs trečda
lis žmonių Suv. Valstijose gi
mė svetur arba vaikai svetur 
gimusių tėvų. 

1820 m. buvo rekorduota 
įėjimas tik 8,385 ateivių į S. 
Valstijas. Per sekantį šimt
metį skaitlius augo mets nuo 

bus įleisti kad nors atvažiuo-; m e t u > p a ko l 1907 fiskališkais 
ja po kontraktu ar darbo pri-('metais dasiekė 1,285<349. Per 
žadėjimu; aktoriai, dailinin-

šas ir darbininkai sutiko dirb-jk a į ? pamokslininkai, damnun"-
ti aųt kiek laiko po atvažiavi-' k a i > s\mgės, kunigai arba mi

nistrai, kolegijų mokytojai, y-
patos, kurios priklauso prie 
pripažinto moksliško užsiėmi
mo, ypatoe samdytos kaipo na
miniai tarnai, bet ne ypatiški 
tarnai, kaip tai ponios tarnas, 
ar tarnaitė, perstatyto jai a» 
darbininkai prie turgų arba 
parodų, kuriuos kongresas au
torizavo. Darbininkai gali 
būti partraukti, jeigu nesiran-

mo už mažas algas. Tas da
ryta, kad numušti algas kitų 
darbininkų čion, Amerikoje, 
kurie dirbo panašą darbą. 
Tokiu būdu atveždami į šitą 
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šalį daugelį ateivių, kurie ne
turėjo gana pinigų užmokėti 
už kelionę, ir kurie atvyko 
čion ne su noru apsigyventi, 
bet tik sulig pasiulijimo nuo 
darbdavių, kurie tik stengiasi 
gauti pigų darbą. Pataisy
ti tą blogumą kongresas už 
tvirtino taip vadinamą "con-
tract labor law." 

Žinių apie įstaigų uždarymą, > p r a m o n ė j e krizis, tai kapita 
garsus pramoninkas laikrašti- l i s t u i r u n i j u v a d l } bendra; 

ŪKININKO PELNAS. 

ninkams atsakė, jog tiesiogine 
ir svarbiausioji uždarymo 
priežastis, tai kylanti brange
nybė. 

Pastaraisiais laikais, sakė 
Ford, plienui kaina pradėjo 
kilti. Fordo automobiliams 
vartojami specialiai plieni
niai virbalai. Tu virbalu di-

darbas. 
" J u k tai tiesiog nesupran

tamas daiktas, kad tokioj ša
ly, kaip Amerikoj, turėtų gy
vuoti nepaprasta brangenybė. 
Tai dirbtina situacija, tyčio
mis pakelta su tikslu išnaudo-
ti visuomenę.' * 

Asmeniškai esu įsitikinės, 

įstatymas sako, jog kont-

50c. Gi Chieagoje, kiterae e - į r a k t u o t i ^ ' " " ^ J™ atei-
žero šone, p i tuos pačius obucJV l a ,> " k u r i e P a t i n t i , pade-
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lė kiekybė suvartojama jo Js- kad ant geležinkelių ir kasyk-

Jei Amerikos ūkininkas pa
kiltą streikan, tai tas butų 
blogiau už visus streikus 
imant juos krūvon. Nes jis 
yra visos šalies aprūpintojas 
maistu. 

I r kaip ūkininkas yra svar
bus valstybėje faktorius, taip 
jis čia negerbiamas. Retai 
kas pagalvoja, kaip ūkininkas 
turi sunkiai dirbti' ir už tą Rūgštus pienas. 

lius bušeliui paimama $5.00. 
/Tai vis gryniausi faktai. I r 

tie faktai plačiai skelbiami an
gliškoje spaudoje Bet niekas 
nepagalvoja ūkininkus apsau
goti nuo išnaudojimo. 

Taip yra dėlto, kad čia tras
iai vis dar laba?'įsigalėję.' Kad 

t i, padrąsinti arba kviesti va
žiuoti į šįtą kraštą su darbo 
pasiųlijimais arba prižadėji
mais, a r tie pasiųlijimai ar 
prižadėjimai teisingi ar netei-
singi, a r sulig žodžiu, rašyto-
ar spauzdinto sutikimo, parei-

paskutinį metą prieš karę, at-
eivystė dasiehė 1,218,480. Pa
saulinis karas sumažino atei-
vystę. 1916 metais tik 110,018 
ateivių atvažiavo. 

Po armisticijos vėl ateiviai 
pradėjo keliauti į Suv. Vals
tijas pakol per fiskališkus me
tus, baigiant birželio 30, 1921 
m., dasiekė 805,228. Su už
tvirtinimu imigracijos sulaiky
mo įstatymu iš gegužes 19, 
1921, kuri veikia iki birželio 
30, 1922, Suv. Valstijų vald-

da čionai atliekančių panašų*žia padarė pirmą bandymą su-

kšto ar savyje apimto, atlikti 

be jų sutikimo nieko negalima d a r b * š i o J e š a l ^ e » i r a t e i v i a i 

pradėti. 

Kas pasidaro nedaroms! — 

kurie atvažiuoja iš priežasties 
pagarsinimų atspauzdintų, iš
leistų ir padalintų svetimoje 
šalyje reikalaujant darbinin-

darbą, ir jeigu iš anksto Dar-
bo Sekretorius davė leidimą 
juos partraukti. 

Čionai galime sakyti, jog vi
si ateiviai, už kurių bilietą ar 
laivokartę užmoka kokios kor
poracijos, draugystės, organi
zacijos, miesto valdybos arba 
svetima valdžia, nebus įleisti 
j Suv. Valstijas. 

ATEIVYSTES ŠAUS. 

Suv. Valstijos yra ąteivys-/ 
tės šalis. Po visako, visi šio
je šalyje, apart indijonų, yra, 
kaip nors, ateiviai, ar origina
liškai ar paėjimu. Šiandien 
tgyvena šioje šalyje, sulig pas

imažinti ateivystę. Tas įsta
tymas įleido tik 3 nuoš. tiek 
ateivių iš įvairių kraštų kiek 
tos šalies gyventojų randasi S. 
Valstijose sulig 1910 m. cen
zo. I r sulig to įstatymo iš 
viso nuo liepos 1, 1921 iki bir
želio 30, 1922 galėjo įvažiuoti 
tik 355,825. Bet ir tiek neįva
žiavo, nes Anglija, Vokietija 
ir Rusija dar nepripildė kvotą 
i r gal nepripildys. 

(Forclfrn Language Inf. Service) 

Atriekti šviežią duoną taip 
vkad ji netrupėtų, įkišk peilį 
pirm vartojant į karštą van-
'denį, o duona labai gražiai at
sirieks. 

ATIDENGIMAS NETEISINGI! SO
CIALIZMO PRINCIPU. 

I 

(Tęsinys) 

Valstybė ir jos veikimas turi pasilik
ti užpakalyje; jinai gyvuoja del žmonių, 
o ne žmonės del jos. JTaip manydami, 
kad civilė valdžia per savo pasikėsinimus 
įsikūnytų šeimynoje' yra didelė ir nuo
dinga klaida. Gyvenimas liktų nepaken
čiamas, jeigu valstybė maišytus ir dik
tuotų šeimynų žingsnius. 

Mes gerėjamės iš policijanto; j is yra 
vaizdingas žmogus gatvėje, bet anaiptol 
nė vienas nenorėtume pakviesti jį už gy
dytoją ir kad jis diktuotų mums vaistus 
ir valgį. 

Šitie yra žymiausi trys ramsčiai ant 
kurių socialistai remiasi. Žinau, kad so
cialistai stengsis šiaip ta ip išsiteisinti. 

1. Pasakys man, kad jų respublikoje 
žmogus liksis permainytas, jo širdis bus 
pripildyta broliška meile; Rašytojas, ge
nerolas, daktaras ir visi bus valstybės 
meile uždegti, tokiu būdu jie dirbs valsty
bei ir džiaugsis, kad gali dalintis broliška 
meile \r lygybe su gatvešlaviu. 

Čionai žmogaus įgimtos ydos ir žmo
gaus principai lieka sunaikinti. Kas žmo
gų padaro skaisti) ir ištraukia iš pūvan
čios duobės i r permaino jį į aniolą? Re
ligija J inai suvaldo žmogaus žemiausius 
jausmus ir apšviečia jo augščiausį tikslą, 
ftitas viskas yra užslopinta socialistų pro
jekte. 

ra ir ekonominė paikystė, kuri yra plati-
Socialistų poetą mums sako, "Dan

gus tegul būna aniolams ir žvirbliams." 
2. Dar jie sakys, kad mašinerija bus 

taip tobula, kad žmogus turės dirbti dvi 
valandi į dieną ir penkias dienas į mė
nesį. 

3. J ie sako, kad pasaulyje chemija 
nėra dar ištyrinėta; .gal dar bus galima 
duoną padarytį iš saulės spindulių. 

Taigi, labai gerai turėti daigtų ne
išbandytų del ateities, nes dabar galima 
kaip mašina apie juos kalbėti. Atsaky
mas ant visų šitų klausimų yra aiškas. 

II. 
Delko jis apleido Socialistų Partiją. 

(Čionai paduodame Darvid Goldstei-
n'o laišką parašytą Massachusetts valsti
jos socialistų komitetui. Tame laiSįce jis 
padhioda priežastis delko jis apleidžia so
cializmą, už kurį pirmiau jis stovėjo ir 
agitavo). 

"Boston, geg. 23, 1903. 
Massachusetts Soc. Partijos komitetui, 
Gerb. Jokūbui F . Carey. pirm., 
Panui Squire E". Putney, raŠt. 

GERBIAMIEJI :— 

Po aštuonių metų sunkaus darbo ant 
gatvių kampų, estradų, debatuose ir spau
doje, už tą ką aš supratau esanti socia
listų principai; po aštuonių metų kaipo 
organizatorius, ekzekiutiviškos valdybos 
narys ir socialistų partijos kandidatas; 
po aštuonių metų studijavimo apie soci
alistų mokslo principus t. y. Karolio Mar
kso nurodytus svarbumus, jaučiuosi ga
lįs išnagrinėti jo principus, atėjau pHe 

yra naujas? Ne! Jus gerai žinote, kad 
galo i r trokštu baigti savo veikimą socia
listų naudai. 

" E s u persitikrinęs, kad jūsų veiki
mas nėra tikras politinis darbas ir kad 
galėtų kuomet laimėti politinės jėgos iš
rišimui socialių religinių, ukėsinių, ekono
minių ir šeimynų klausimus, kurie dabar 
randasi ir už kuriuos žmonija užmokėjo 
nesuskaitomus amžius jų būdavojimu i. 
Atsargus studijavimas priežasčių iš kurių 
kilsta nesutikimai i r kiti vaidai, kurie 
dažnai atsikartoja, netik socialistų parti
jose Amerikoje, bet visose šalyse, kur so-

'cialistai skleidžia savo propagandą, veda 
mane prie persitkrinimo, kad išsižadėji
mas svarbiausių principų žmogaus gyVe-
nime — išsižadėjimas Dievo, — priešin
tis valstybei, — panaikinimas vienmote-
rystės gyvenimo — nagai ir niekados ne
galės vesti žmoniją į susivienijimą vie
nos politinės partijos aurinčios kenksmin
gą programą. . ^ 

" I š priežasties, kad Martha Moore 
Avery neatidengtų slaptingo socialistų 
mokslo, socialistai kiek galėdami sten
giasi užslopinti jos kalbą ir raštą. P-i 
Avery pašvenčia savo gabumus ir mokslą 
nekalbėdama apie savo gyvenimą arba a-
pie sutvėrimą valstybės, kurioje darbi
ninkai butų lygus, bet ji priešinga tiems 
socialistams, kurie valdo spauelą ir reika
lauja valdiškų vietų; jie pavartoja netei
singas metodas del suvaržymo laisvos — 
atviros kalbos. Todėl, kaip silpnas socia
lizmas tur jaustis, kuomet liuosa kalba 
jam yra užginta. 

" A š ilgėjausi i r dažnai viešai' skelb
davau, kad nelogiška socialistų literatu-

nama tarpe šios šalies žmonių, permainy
tų kartu su visa organizacija, Bet po 
atydžio tyrinėjimo minėtos teorijos, jų fi
losofijos i r viso mokslo, turiu pasakyti, 
kad socializmas, kurį aš skelbiau, neturė
jo jokio p%mato; teisybę sakant — mano 
pamokslai ir kalbos, nebuvo pritaikinti 
prie politinio socializmo reikalavimo. Per
sitikrinęs esu, jeigu socializmo teorija, 
kaip yra skelbiama tarptautinio socializ
mo, k. t , Karolio Markso, Frederiko En-
gels, Kautskio ir Bebelio — Vokietijoje; 
Guedse ir DeVillt — Francijoje; Hydman 
ir Bax — Anglijoje; Vandervelde, — Bel
gijoje; Ferr i — Italijoje; ir daug kitų 
Europoje; Simons, Herron, Lee. Uterman 

ja. — Atsimenu savo rezoliucijas, kurias 
įteikiau paskutiniam seimui, reikalaujant, 
kad tie, kurie eina prieš Bažnyčios moks
lą arba agituoja už liuosą meilę, turi būti 
nuteisti kaipo netinkamos ypatos socialis
tų platformai. Jūsų priešingumas mano 
rezoliucijoms pripildė jus neapykanta ir 
dėjote pastangas suvaržimui mano pro
greso, kaip spaudoje, taip ir socialistų 
tarpe. Nepamiršiu jūsų viliugingas prie 
šenybes paskutiniame valstijos seime; per 
jūsų šauksmą rodėsi, kad jokių nedorybių 
būti negali. 

" A š duodu jums žinoti, kad pradedu 
kovą. Aš iškelsiu faktus žmonėms. Esu 
užsiėmęs rinkimu medžiagos del knygos, 

ir kiti — Amerikoje; jei pasaulyje bei ko-J kurią, su Dievo pagelba, trumpoj ateity 
kioje nors šalyje socializmas įvyktų, te-
nais ekonominis padėjimas, geresnis ir 
teisingesnis negu šiandien, kad yra butų 
nežinomas. Reiškia, kad aš esu persitik
rinęs, kad socializmas, kaipo tarptautinė, 
organizacija, taiko nuslopinti žmogaus do
rą ir jos siekius, jų ekonominis mokslas 
reiškia — apmainymas religijos princi
pų su socialėmis etikos teisėmis, kurių pa
matas tik yra patenkinti žmogaus kūniš
kus jausmus. 

"Prisilaikant autoriteto, socializmas 
stengiasi suvienyti žmonių politinius vei
kimus, — trumpai sakant, jie stoja del 
panaikinimo valstybių.* J ie skelbia, kad 
netur jokios paguodos dabartiniam mote
rystės ryšiui. Vaikai? taip, vaikų socia
listams bus, — bet jie nepriklausys mo
tinoms, valstija bus jų motina ir tėvas, ji 
bus globėja visų vaikų. 

" A r šitas mokslas, socialiste rojuj, 
mano priešenybė, tam mokslui, nėra nau-

įteiksiu žmonėms. Joje žmonės persi
tikrins, kad balsavimas už socializmą, tai 
griovimas ir naikinimas aukštinančių ir 
užlaikančių civilizacijos įstaigų, k. t. Baž
nyčios, valstybės ir dabartinės šeimynos 
(vienmotery s tės). 

"Piliečiai apsvarstys šitą klausimą, 
— Ar visuomene gali išvengti gyvenimo 
neteisingumų priėmus socialistų teorijas 
ir griovimą gyvenimo! Aš sakau ne. 

"Tode į aš apleidžiu socialistų orga
nizacijas. Kaipo narys, atsimetu nuo 
Highland District Socialistų Partijos, ir 
nuo Boston "Socialistų Partijos Wardo ir 
Miesto Komisijos. Taipogi, rezignuoju 
kaipo Massachusetts Socialistų Kliubų 
Atstovas. Su šituo laišku taipgi paduo
du savo rezignaciją kaipo Massachusetts 
Socialistų Partijos valstijos narys. 

Su pagarba, 
David Goldstein." 

(Bus daugiau) 

"S 
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20 t o AMŽIAUS KERMOSIŠKAS BAZARAS CICERO 
Šv, Antano Parapijos Svetainėj ir Darže. 

PRASIDĖS 

Nedėlioję, Rugs.-September 3 ,1922 

Antrą valandą po pietų ir bus per visa mėnesį Nedėliomis, Serėdomis, Subatomis ir vėl Nedėliomls. Nedė-
liomis prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis iki vėlumos. Serėdos ir Subatos vakarais prasidės nuo 7. Per Labor Day 
Rugsėjo 4 dienia tt^ip kaip Nedėlioję. ^j^^/^0^įį^f*^'»''x • 

Ko Ciceros šv. Antano parapijos Jomarke bos, tai dar pasaulis sulig šiol nėra matęs. 
Parapijos Benas po vadovystės p. Balako. Gyvi paršai, kiaulįukai ir puodai jiems virti. Daiktu daiktelių 

na ir da vis bus ir visi, savo laimė ras. v . • ," . • •-
. . ' " ^* 

Įėjimo tikietą kiekvienas uždyka gaus. Vienas iš jų bus laimingas. 
Kviečiame visus Ciceriečius ir Chicagiečius, Klebonai Kun. H. J. Vaičiūnas ir Komitetai. 
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BLAIVYBES DIRVA. 
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patartina į seimą atstovų at
siųsti kuodaugiausia, idant 
sekantis seimas butų pasek
mingas. 

Reporteris. 

KAS ČIA KALTAS. 
v • 

sm-

Suvienytose Valstijose atsi
rado nauja nebaudžiamoji 
pniogžudžių rųšis. Ta rųšis 
|«s i radq įvedus prohibiciją., t a i p j ^ k a n į į * v e r t a "tokia 

Tais žmogžudžiais yra ns i tie, l p r o h i b i c i j a ? N e g i m yieaų 

t i nė šiandie saliunuose 
kuojama, Mediniu alkoholiu 
žmonės vaisinami. Ir tų žmo
gžudžių nėra kam ir kaip su
gaudyti ir nubausti. Neturi
ma atatinkamų priemonių. Jei 

irie savo namuose slapta 
pramina alkoholį iš visokių 
nuodingų chemikalų ir kurie 
Lanones girdo mediniu alkoho-
,ru. 

ij Pagaminta statistika rodo, 
fiad praėjusiais šešiais mėne-

iais 21-oje valstijoje nuo me-
inio alkoholio vartojimo 130 

įmonių žuvo ir 20 kitų apako. 
Profesionaliai fręicrmato-

iai j tai atsiliepia labai keis-
ai. Jie tvirtina, kad tie žmo-
įės patys save nubaudė mirti
ni. Jie peržengė prohibici-

|{$os įstatymą vartodami už-
Iraustus gėralus. 

Gal ir yra kiek tiesos jų 
rtinime. Bet visgi yra ta

ne daugiau nesąžiningumo, 
Kaip doros ir teisybės. 

Prohibicijos įstatymas leid-
|:ia gėralams vartoti pusę nuo-
liimčio alkoholio. Pelno išal-
Ivc pikti žmonės tad vandenį 
itskiedžia mediniu alkoholiu 

Į T nuodija* žmones. Toki gė-
fralai neuždrausti vartoti. I r 
timogus jų išgėręs negali pats 
bavęs bausti mirtinu už 
statymo peržengimą.'' 

Šiandie vykdoma prohibici
ją yra neregė. J i draudžia 

reformatorių norų patenkini
mui. 

Tokia visų nuomonė apie tą 
nevykusią prohibiciją. 

Nežiūrint to, mes šaukiame 
ir raginame lietuvius saugo
tis šiandie visokių svaigalinių 
nuodų, drausti nuo to ir ki-

PILN. BLAIV. SUSIV. CENT
RO RASTINES ATSKAITA. 

1921 metų įeigos. 

Rugsėjo vien. 

Worcester Trust Co. Bank 
buvo , , . . $173.75 

Interestas . . 6.25 

32 kp. Detroit, Mich. mėne
sinės mokestįs 4.40 

3Š kp. Detroit, Mich. tris 
konstitucijas 40 

10 kp. Orand Rapids, Mk?h. 
mėnesinės mokestįs 8.40 

10 kp. Grand Rapids, Mich. 
auka organui 1.05 

9 kp. Lawrence, Mass. mė-
ū^esinės mokestįs 9.10 

11 kp. Brookton, Mass. mė
nesinės mokestis 25.25 

1921 m. įeigų $371.90 

. . . . . . 
• 

. . . . . . . . . . . 

tus, nes naujos rųšies žmog- Gf/uoązto mė. 
~,m. i i . , . • . * . 

v \ _a v • • • • TB-V ta-.-. ; . .» . - . mazi&i nemiega. Del pinigo 
i r didesnio pelno jie ;nėifciek 
nebrangina žmogaus grvas-
ties. 

Spalio mėn. 

Paskola gerb. kun. J. J . Ja
kaičio 158.75 

LajJĮcričio* mėn. 

Įeigų nebuvo. 
: 

32 kp. iDetroit, 
r i* 

Gegužio mėn. 

25 kp. Worcester, Mass. mė
nesinės mokestįs 33.70 

BirMio mėn. , 

49 kp. So. Boston, Mass. mė 
nešinės mokestįs , . 4.10 

Naujos Anglijos Apskričio 
auka organui 100.00 

y 

> i »• 

už mė-
• » . 

W0RCESTER, MASS. 

Pilu. Blaiv. kp. Sus. — Išrin
ko seimm atstovus. 

Pilnųjų Blaivininkų vietinės 
kuopos priešseimiiHs susirinki
mas (kada įvyko? Red.) rįm-
tai svarstė dalykus. Pasiro
dė, jog viskas yra gerame sto
vyje. Rado raikalinga siųsti 
delegatus į Blaivininkų Sei
mą. Mūsų dvasios vadas sy
kiu ir Centro pirmininkas g. 
kun. J. J. Jakaitis, atsilan-

js- kęs susirinkiman pranešė 
mums, kad Blaivininkų Sei
mas bus Cambridge, Mass., 
darbo dienoje (Labor Day). 

įaminti, pardavinėti ir vartoti Taigi taojaus išrinko delega-
miiginamuosius gėralus. (Te- tus, išviso dešimts, sulyg kuo-
jriaus nesurasta tinkamų prie-pos didumo. 
tnonių. kad tas draudimas bu- Taigi, kas VVoreesteriečius 
tų visų pilnai pildomas. sukirs? 

• • •' 

neteireės rtiok. -\ .'. $ §wG 
3Ž kp. už konstitucijas JBO 
9 kp. Lawrence, Mass, mė

nesinės mokestįs 9.80 
11 kp. Brockton Mass. už 

ženklelius , . .50 
11 kp. už menes. mok. 9»80 
7 kp. Cambridge, Mass. 

mėnesinės rnoicestįs . . . . 10.30 
25 kp. Worcester, Mass. mė

nesinės mokesties 19.15 

Viso labo įeigų $766.00 

1921 metų išlaidos: 

Rugsėjo m. išlaidų nebuvo. 

Spalio mėn. i 

Redaktoriui P. Dattžvard-
• / j l l l l . . . . . . . . . . . . . . . . «p I «-'' .v»V' 

Redaktoriaus lėšos: popiera 
ir krasos žeiddeliai 8.95 

Spalio mėn. 

# Iždininkei už popierą ir 
krasos ženklelius 4.80 

**Darbininkui'' nž spauzdi-
nimą <4iTautos Ryto" 181.75 

Lapkr. ir gruod. mėn., 1921 
metų išlaidų nebuvo 

Išlaidos 1922 m. 

Nuo sausio iki liepos mėn. 
išlaidų uebuvo. 

Liepos mĄit. 
• 

liepos 

Ifi ki>. Lomeli,; M«ass. mmie-
sinės;^^ ,, ,:^,:%; :J.^Į >^Drauguį- (IiU0 spali0 iki 

32 kp. Detroit, Mich. mėne
sinės mokestįs 2.40 

32 kp. vieną konstituciją .15 
11 kp. Brockton, Mass. mė

nesinės mokestįs 1.30 
32 kp. Detroit, fcjieh. mėne

sinės mokestįs 2.80 
s. „25 kp. Worcester, Mass. mė
nesinės mokestįs 18.10 

25 kp. tris konstitucijas .45 
Viso 1921 metV $371.90 25 kp. du ženkleliu . . . . .50 

Rikgpiučio mėn. 

• 

1922 metų. 
• 

Sausio ir vasario mėn. įeį-
gų nebuvo. 
Kovo mėn, 

25 kp. AVorcester Mass. mė-
nešinės mokestįs $53.20 

25 kp. dvi konstitucijos .30 
25 kp, vieną ženklelį .25 

Balandžio mėn. 

49 kp. So. Boston, .Mass. mė 
nešinės mokestįs 6.10 

I 

25 kp. "VVorcester, Mass. mė-

, PRANEŠIMAS 
i , — 

AMERIKOS LIETUVIŲ—AUKOTOJŲ VISUOMENEI. 
GERBIAMIEJI: 

\ 

Čia žemiau paduodama sąrašas visų aukų, kurias Ame
rikos lietuviai teikėsi prisiųsti Lietuvos Valstybės bei visuo
menės reikalams Lietuvos Respublikos Prezidento p. A. Stul
ginskio vardu, pažymint aukotoju, nurodytus tikslus ir au* 
kii sumas: 

1920 metų 
Rugpiučio 6 d. Lietuvos Šelpimo Komitetas, Cambridge, 

Mass. (išsiųsta laiškų 1920 m., liepos m. 10 d.) — Našlai
čiams 

Spalių 28 d. Tautos Fondas, Norwood, Mass Per 
Am. Liet. Prekybos Bendrovę — perduoti "Geležiniam Vii-
K i l i • • • • • • • ' • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f * * * * * * ' • • * • « • • — w»«— i O 

Lapkr. 2 d. Katalikų Komitetas per Am. Liet. Prek. 
Bendrovę, Cambridge, Mass. — preduoti Vyr. Liet. Gynimo 
Komitetui . 17,226 

Lapki\ 4 d. Tautos Fondas (nepažymėta keks skyrius) per 
Am. Liet. Prek. Bendrovę — Lietuvos kariuomenės reika-
įains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . . • • . • • • • • • . fro,t_HJU 

Lapkričio 8 d. Tautos Fondas, South Boston, Mass. pef 
Am. L. Prek.,B-vę — Liet. kariuomenės reikalams 40,466 

Lapkr. 13 d. iTautos Fondas, Pittsbur^gh, Pa., (per Po-
Jithania State Banką ir per Samuelį Mason Daucige) — Lie
tuvos gynimo reikalams 150,000 

Lapkričio 15 d. Tautos Fondas, Pittsburgh, Pa., per p. 
Milių Polithania State Bank — perduoti Vyr. Liet. Gynimo 

|>766.00 ^vc> l l l j to^ul ' »• *• • • 200,000 
j v B , . , i "UI 00 Lapkričio 23 d. "Birutės" Draugija, Kėnosha, Wis., 

(Pirmininko p. Trakšelio pasiųsta raštu spalių mėn. 28 d.) 
— Ginklams pirkti 5,160 

Lapkričio 26 d. Nuteriotos Lietuvos D-jų Komitetas, 
Norwood, Mass., per Lietuvos Misiją (New York) St. Seimo 
nužiūrėtiems* reikalams. Paskirta perduoti pusę Gynimo Ko 
mitetui, o kitą pusę Vilniaus prieglaudoms 18,000 

Gruodžio 4 d. Philadelphijos, Pa. lietuviai per kun. Kau 
laki ir Žemaičių Vyskupą Karevičių — perduoti Lietuvos 
Gynimo reikalams 20,408.20 

Gruodž. 4 d. Cambridge Katalikų Draugijų Komitetas, 

rugsėjo 1922) $225.50 
Rūgs. mėn. išlaide nebuvo. 
Viso dvylikos mėn. išlaidų 

susidaro '. $541.00 

Bankoj lieka $225.00 

Pilnųjų Blaivininkų 
Centro Raštininkas 

. . ' J. Svirslcas. 

"Ar tamsta važiuosi kiek 
toliau į vakarus* 

nešinės mokestįs . . . . . . 41.50; "Taip bent pienavau", tarė 
7 kp. Cambridge, Mass. mė- į keleivis. "Bet ar ten nėra pa-1 per p. Romaną Kaune <300 dolerių) perduoti Lietuvos 

. . . . • 

49 kp. So. Boston, Mass. 
mėnesinės mokestįs . . . . 27.S0 

7 kp. Cambridge, Mass. mė-
I X a m u o s e gaminamoji delg- [Taipogi ir eitoms kuopoms nešinės mokestįs . . . . . . 10.90 
r, 

nešinės mokestįs 
11 kp. Brockton, Mass. mė

nesinės mokestįs 4.20 
11 kp. 12 konstitucijų l.SOf' 
11 kp. 26 ženklelius . . 6.50 

- : vojaus nuo indi jonų!" 
"Nėra, j e i tik ant jų kelio 

nebirsi". 

Ir apie Jcelią oru yra viens 
10 kp. Grand Rapids, Mich. | daiktas, būtent pavieto komf 

mėnesinės mokestįs 5.90. sijonierius jokiu būdu neima 
-1 ant savęs atsakomybės 

• " f i • mm 
1922 m. įeigų $394.10 j "pataisyti". 

JI 
• 

Gynimo Komitetui 29,269 
Gruodžio 4 d. Neišvardyti Amerikos lietuviai per Ame

rikos Lietuvių Prekybos Bendrovę — perduoti Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui \ . . 15,700 

( Gruodžio 11 d. Šv. Jono evangelisto Blaivininkų Pašal
pos Draugija Boston, Mass., vardan Katalikų Tautos Fon
do (M. Zobos laiškas iš 1920 m., lapkričio mėn. 13 d.) —• 
Lietuvos Gynimo reikalams 20,403 

(Bus daugiau) 
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BLAIVYBE 
J. G—dys 
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kenksmingas. Tas kenksmingumas tuo[ ras, paveldėjęs Aziją, su savo kariuome-
yra pavojingesnis, kad jis nesiduoda sa
vęs apčiuopti. ' 

Ir dabar tarpe blaiviainkų pradeda 
rasties tokių, kurie — visai išsižada ger
ti visų svaiginamųjų gėrimų, nežiūrint, ar 
jie stipri, ar silpni. Jie vadinasi absti-

1. Kaikas sako, jog alkoholis pagini-' n e n t a i a r b a tfrlfcįi blaivininkai. Papra
š ė blaivybę. Seniau suprasdavo, o dau- s t a i s i a i s blaivininkais vadinami tie, kurie 
kelis dar ir dabar supranta, kad blaivybė P r iPaži s t a> &*d S^ma gert silpnesniuo-
J-ra tai mažas vartojimas silpnesnių svai- y i u s grimus su saiku. 

Abstinentų judėjimas turi tvirtą pa
matą: mokslo ir kitų kraštų blaivininkų 
prityrimus. Sakau mokslo, nes kai-kurie 
mokslo vyrai tyrinėjimais yra priėję, kad 
svaiginamieji gėrimai kenkia žmogui. Ki
tų gi kraštų blaivininkai patyrė, kad ab
stinencija geriau galima kariauti su gir
tybe. 

įjinamų gėrimų, bei nevartojimas stiprių
jų. Pastebėta, kad, nuo didelio gėrimo 
•silpnesniųjų arba nedidelio stipresniųjų, 
atsiranda girtybė. Todėl manė, kad gė-
pimas su saiku esąs nekenksmingas. Žmo-
•įės gana ilgai taip manė. jTuo labiau še
iniau, kuomet tie gėrimai nebuvo labai 
^prasiplatinę. Priešpaskutiniame šimt- 2. Sena žmonija. Senai vartojamas ii* 

etyje spirito gėrimas tiek padidėjo, kad alkoholio gėrimas. Per kelius šimius me-
biau pradėta ] tai žiūrėti, Kuo daugiau {l^ a r d a u g i a u > p r i e ž Kristaus gimime, 

blogumo jjruhrba priešas, tuo labiau jį kuomet alaus ir degtinės, rodos dar ne
tyrinėja ir tuo labiau galvoja, kaip nuo ])UV0 i š o m i ^ „ w j a u i v g i r 4 u s k r a § t u s 

3o atsiginti. Todėl paskutiniais laikais g į r ( J ė . T o ( i e l ^ y ^ m t į m r f t į y ą 
alkoholį jau gerai pažino. Pastebėta, kad skaityti ne degtinę, bet vyną. Seniau tais 
ir nedidelL-, bet dažnas sdpnesnių gėrimų gėrimais gudresnieji įr naudojosi, Štai, 
vartojimas ne- tik nenaudinga*, bet ir dar Kristui negimus, Penų karalius Ki

ne atėio į Skitų žemę, kurioje viešpatavo 
karalienė Tomira. Kiras, perėjęs Arak-
so upę, apsistojo su kariuomene. Antrą 
dieną, apsimetęs bijąs priešo, pabėgo ir 
paliko tik valgymus ir svaiginamuosius 
gėrimus. Į paliktuosius vežimus Tomi-

• 

ra nusiuntė savo jaunąjį sūnų su kariuo
menės trečdaliu, Visa kariuomenė susė
do ir nusigėrė. Kiras tik to ir telaukė. 
Kitą naktį užpuolęs girtus, visus išmušė, 
neišskyrus nei Tomiros sūnaus. Nuveikęs 
priešą, Kiras su kariuomene susėdo links- j 
minties ir gerti. Begeriant, juos užpuo
lė patį Tomira rr, pakiršinus, pabėgo į 
kalnus. Kiras su kariuomane, įkaušę ė-
mė vyties užpuolikus, besivydami tarpu-
kalny paklydo. Biįtaį Kiro garvą nukir
to ir įmetė į maišą, kraujo pripiltą. Ma
tome, kad alkoholis. pridarė nelaimįų n-
biem pusėm. 

Iš visuotinosios istorijos žinome apie 
garsųjį Aleksandrą Didįjį Makedonistį. 
Jis gyveno tik 33 metus, o garsas apie jį 
skambės lig.pasaulio galo. Aleksandras 
Makedonietis trumpu laiku įsteigė di
džiausią valstybę; jau rengėsi pakelti jos 
kultūrą ir civilizaciją, įdėti cemento, ku

ris dar šimtmečius butų priturėjęs jo dar
bus, tik štai mirė nuo girtybės. Kad 
ne girtybė, jo valstybė butų žuvusi tuoj 
p o į o mirties. Dar reikia pažymėti, kad 
tas pats Aleksandras Makedonietis, girtas 
būdamas, užmušė savo geriausią draugą 
Klitą. 

Politikos ir visuomenės gyvenime gir
tybė daug daugiau^ reiškia, negu šie trum
pai pažymėti atsitikimai. Del jos žuvo 
valstijos, tautos, genijai ir talentai. Drįs
čiau paduoti mintį, kad Lietuvą yra pra-
puldžiusi lenkų ponijos girtybė. Istorija 
ir ši gadyifc gali nurodyti tūkstančius 
darbų su alkoholio pagelba atliekamų. 

Senai su girtybe ir kovojama. Kinų 
senovės galvočius Konfucijus ir Buda, 
kurių mokslą Azijos gyventojai laiko re
ligija, uždraudė žmonėms vartoti svaigi 
namuosius gėrimus. Taipat uždraudė 
gerti Mahometas savo pasekėjams, įsta
tymų leidėjai Romulas, Likurgas — savo 
valstybėms*. Ukurgas net buvo įvedęs ] -
statymą girtybę tarp savųjų ginti, o už
kariautąsias tautas girdyti. Jis manė, 
kad, taip darant, spartai geriau turėsią 
savo globoje stetimtaučius, geriau užslo
pinsią j£ liuosybės jausmą. Nugirdytus 

svetimtaučius, vergus graikai vesdavę į 
savo jnokyklas mokiniams rodyti. Tuo 
jie grasindavę savo vaikus nuo girtybės. 

Graikų filozofas Platonas štai ką sa
ko apie įstatymų leidimą, kuris paliečia 
alkoholio gėriukų vartojimą: "Joi#u bu
tų leista gerti, Jjur nori, su kuo nori, kiele 
nori, tai stočiau už tai, kad visiems gerti 
draustų. Niekam nebūtų leista gerti vy
no kare; tuomet tegeria tik vandens, 

-Miestuose vergams taipat nebūtu, leista 
vartoti to gėrimo. Archontai, teisėjai 
nei kuomet neprivalo vartotį vyno, kada 
jie pildo savo tarnybos pareigas, taipat ir 
tįe, kurie daro susirinkimus svarbiems rei
kalams svarstyti, Vyras ir pati, manyda
mi suseiti, turi saugetTes iš vakaro var-
toli vyno.*... Tuomet jokia valstybė nerei
kalautų žemės plotų vynuogių apsodintų,'' 

Graikijoj ir Ryme atsirasdavo pp ka
lius prakilnesnius žmones, kurie, norėda^ 
mi geriau gyventi, atsisakydavo nuo vyno 
vartojimo. Iberai visai negerdavo, į 
sverų kraštą nebuvo galima vežti* vyno. 
Krikščionybė taipat pripažino, kad gerai 
visai negerti. Daugumas pirmųjų krik
ščionių negerdavo vyno. 

(Bus daugiau) 
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1 

DR $ 

A. Masalskis 
G n b o r i u 

mi»*m • » - ! • » • • 

Patarnauju i » i - l 
1ota*&M r 6 0 " f 
cavaa*. k r l M - i 
cynoa* Ir a i t * o - I 
m r*ikal»cwe* 
Kalno* pH*ln»- j | 

07 Aubnro Ave. Ohtoago.f 

^ > a « * a > > » a » a a w a » > » a » ^ ^ ^ | # 

TeL Central 1289 

HAROLD O. MULKS 
ADVOKATAS 

Veda bylas v isuose te i smuo
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

R o o m s 16 i i — 1613 
155 N o . Clark St. Chicago. 

Ka lbama Lietuviškai. 
VA L.: 9 ryte iki 9 vakare 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
i Pradinės mokyklos skyriai į nukalbėjo. 
f yra visose mokyklose. 

Mok. skclb. 
• •=: '-"~!> j į ^ * " t » > » M » — « W 

DETROIT. MICH. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Liet.uvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. MichiKan Avenue 
Telef. Pul lmai i 342 ir 340 

Valandos N u o 10 iki 12 ryto 
N u o 7 iki 9 vak. 

P R A N E Š I M A S 
DR. P. ŽILVITIS 

Parke lė savo ofisą p o n u m . 
3241 — 43 So. Haisted Street 

N a u j a m e Juciaus Ręst . 2 lubų. 
Pr i ima Ligonius n u o 9-12 A. M. 

6-8 P . M. 
Tel. BouleTard 7170 
Rezidencijas Tel . Fa ir faz 5574 

I 

Sąjungiečių darbuotė. 

Moterų Sąjungos 54 kuopa 
puikiai gyvuoja. Į ją yra susi
būrusių nemažai darbščių vei
kėjų. I r visbs gražiai sutarti
nai darbuojasi. 

Šita Moterų Są-gos kp. da
lyvaus Šv, Jurgio parapijos 

j bazare rūgs. 3 d., Abišalom 
'darže.-

Kuopa išrinko atstoves j 
f Moterų Są-gos 8-jį i Seimą 
Grand Rapids'e. Atstovėmis 
^bus musij pasižymėjusios dar
buotojos, p-lės Daumantaitė ir 
Boneaitė. 

Sekantis kuopos susirinki
mas bus rūgs. 7 d,, mokyklos 
kambary, 7 vai. vak. Šis susi
rinkimas bus svarbus. Visos 
narės atsilankykite. Taipat 
kviečiame visas katalikes mo
teris ir merginas į šią kilnią or 
ganizaeiją įstoti. 

Korespondentė. 

APVAIKšeiOJIMAS. T NE 
SUSIPRATIMAI. 

Pamokos bus dėstomos auk 
štesnioj mokykloj, techniškoj)] 
ir žemesnio j-pradinėj. 

Visokios instrukcijos teikia-j Lawrence, Mass. — MUSŲ 
f mos veltui. . ? kolonijoj apvaikseiojinias Suv. 

Kiekvienoj mokykloj yra 'Vals . pripažinimo Lietuvos 
tam tikros, speciališkos klasės,;j nepriklausomybės įvyko rugp. 
kuriose mokina svet imtaučius!^ d* 
anglų kalbos, x j L. L. Pask. Stotis gavus te-x 

jaina specialė me-Me g T 'am^ iš Washington, D. C. 

mą. 

Bus vartojama spec 
toda, kuri palengvins mokini:) 'aP i e Lietuvos pripažinimą 

„ • 'ir manifestacijų rengimą tuoj 
, r , , . . . . .. pradėjo rūpintis apvaikščioji-
Mokytojos samdomos t ikta i ;* . Tr . ; . 

,. . . j j . . mo rengimu. Kreipėsi prie tau-
ivlasiiiKotos. % . . • . .] 

Itmmkų ir cicihkų kviesdami Į 
Pilietybė bus išdėstoma b e ; . . , , 5 , ^ . S R « . J . i juos i bendrą darbą. Gieilikai 

veik kiekvienoj mokykloj. . . . , . ^ . r , • 
d J <* atsisakė nuo to. Katalikai ve-

Klasės aplamai veiks su pilie- ^ d e r y b a s g u t a u t i n i n k a : s 

tybės skyriumi ir yra pagalba 

Visa nmms^katalikams bėda, 
kad dar negalime stipriai nri-
iiilaikyti savo tikėjimo. 

Našlaitis. 

C H I C A G O J E 
( 

ŽINUTĖS IŠ NORTH SIDĖS 

111 
CIGARETAI 

10* 
Jie yra G E R I! 

Čionaitinį "pažanginių" Jo 
ną kažkas "čemeriais" apšėrė 
e gal nedavirinta "munšaine' 
apgirdė, nes vargšas nebeži
no nei kur gyvenąs. Nabagas 
prirašė "Naujienose" ir apie j ̂  0 t u o l a b i a u s ^ k a d d a i v 

"Goose Is lande bei " B u g Į b u o j a g i n e d e l s a ^ s > į e i ū ž 

Šiandie Pinigij Kursas 
Siunčiant Lietuvon imr mm; 

10c Už 100 Auk. 

1,000 Auk Už $1.00 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pr is tatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank — Clearing Housc 
Bank. 

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

kiekvienam kandidatui, no-

cm. 

kaip geriau paminėjus tą die-

To\vn", bet savo "Liverštė-
belioV kuriame "pažangusis" 
Jonas ir "garsusis '* "Naujie
n ų " "p išor i s , , daug laiko 

ną. Besideriant ir apvaikščio-
rinčiam tapti Amerikos pilie-}.. ., . . 1Q i 

* l ' jinias nusitęsė ant rūgs. 13 d. 

i> 

Tel. Boulcvard 2160 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, 111. 

DETROIT, MICH. VAKARI
NĖS MOKYKLOS. 

1922 m. rugsėjo mėn. 1S d. 
7 vai. vakare prasi dės-atsida-
rvs vakarinės jnokyklos. 

pravėpso, pamiršo visai pami
nėti, jog ir minėtoji arklydė 
l ame "Bųg Town" randasi. 

_ . ,. . , i vietą 6 d. > (Mat, vargšas gal nemanė pats 
Katalogus galima gauti mo-j R u g s # 1 3 d t i e g l i e t u v i ų sve_1 s a v c g iMuotl B e t d a b a r n o r t l : 

kvklos skyriuje (Board pftj t a i n 6 s u s i r i n k o daug žmonių, saidiečiai žinos, kad."pažan-
Education). ^ / ĮVhj6 ^ huvQ 5 ) ( m L ie tu- i K us is" Jonas, k a į kad ir yra 

Vakarinių mokyklų vardai ; v i a i katalikai parengė L i e t u - ^ U ę 8 į į . r i e s t a u o degės gimi-
i'vos bakūže su gražiu darželiu. i n ė s > t a i p g i i r j 0 b u v e m ( » n c ką 

I užmokestį, bet X)ievo, tėvynės 
'ir visuomenės labui. Daugiaus 
mums reikia tokių pasišventu
sių vyrų, o nepajustumėm,kad 
kiekviename katalikų name ra
stųsi katalikiškas dienraštis. 

Rep. 

ir antrašai: 
J u n i o r C o l i e g e 

tral High School. 
Cass Technical 

River and HigK -
^Central Higli -

AVranen. 

Telefonas Vards 1198 

STANLEY P j 
MAŽEIKA 

( iRABORIUS £R^ 
nalsamuotolas 

Tsr ių automo
bilius riaokiems5 
rnlkalama. Kalnai 
prialnamoa. 

3319 Aubum 
A ve. Ghicago. 

At Cen- Dartėly buvo toj4H», Ą « l Į a , ^ i į į į - b u t e n t «]ive,-štėbc; 
parašas:, 

iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimimiitiimiimtiiiiiii g«c»^gb»»^ p n B*»»#B n ii a B M H Į 

LIETUVIS GRABORTTS (18, A. R! (f l l ISKAS 
Patarnauja laldotuTėee kuopi- 5 U , , , «• l % l I I W » l i « V U I \ H U 

Sffiauaia. Reikale meldžiu a t a i š a n - s s k t i . o m a n e darbe 
=nėdinU. 
= 1 9 1 4 W. lSrd 
= Telefonas Canal 1271—2199 = 
aumisanniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiifiiiiiiiiuiiiii 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G, MEZLAISKIS 
G e n e r a l i* K o n t r a k t o r i u a , i t a t y -
t o j a s i r s e n ų n a m ų t a i s y t o j a * . 

2338 S. Oakley Av?. Ohic*«ro| 
Arti 28 člo PUos 

OVT>VTOJAS I R C7HIRUHOAS 
4442 6o . Western Avenue 

Telef. Lafayette 4149 

Vaan^os: 9-11 rytais. 1-2 po 
y pietų ir 7-8 vakarais . Nedėldie-
' oiais tiktai po pietų S iki S vai.'";1 

• -a a 9 B 9 9 i j ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ : : ^ » i ^ ^ » » » 3 i 

Boulevard. 
Northeastern High —.Gran

dy and Warren. 
Northern 

aivd Jdscphinc. 

Ikužės stogo buvo ^ ^ ^ . . j t J i , r < < B u g T o w n „ r j j ^ ^ 
— Uranu / ' K u r bakūžė samanota, kurioj j , 

I enougli. . . i 
Jaš gimiau". Taipat buvo mo- ' 

C a S S a i t d ' j r i n n « n n n r » v n i t f t l i n MntiTi i i • « , , , J , . T^I V i • 

— Brolis vladas, kaip gera 
sis samaritonas, visus north-
saidiečius atlanko. Kaip kur 
jam tenka ir karčių žodžių iš 

aiK* j tina su pora vaikelių. Motina 
įverpė prie ratelio. 

Eastern High -X Mack and-• M usų tautininkai ir Šleinio 
išperos pamatę kryžių, susi
rinko devynios galybės ir pro-

Varren. , lle^taVos Italu tąs^kryžius yra, 
į Higk -v- VVooihvanUj j^ikiijf nuimti1 ) \ ir ^trna. Kįla 
P h i n t ' - 11 ririkšmas. * Atėjo i>olieijantaL 

žirniai nekimba iuesti' į kieto 
sįena, taip ir tų Ž6džių bro-

NAUJOS KNYGOS. 

"Na, Petruk", tarė mokyto-; rjpiiiiiiiniiiracilllHllllliiraMlllllllllIir3g 
jus, "duokim, jei tu turt š e š i s Į | j . yy pij-ryAĮlOlf JO 
centus ir Kazys turi keturius; j I f i ff i iii} 1 KAUuKMu 
ta paimsi jo ir pridėsi prie sa-! R A D V O K A T A S 
\ o , k a s t a d a p a s i d a r y s ? " o f i sas Didmiesty!: g 

Petruks — ' ^ r ū b e l i s " . i 29 South La Salle Street | 
Kambarin 990 

Telefbnas: Central 8391 

f»#iitf<H>į9#»tįHMWNH>»ė<i B 
| Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
p Telefonas: Yards 4681 
^IIi l l l ! i l l l iLTJIli i i l lI i i l lL7JIIIIi l i i l l l2^> 

d l •-• • • — 

Tel. Randolph 4758 ? 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas Tidumteetyje • 
A S S O C I A T I O N B L D O . 

i» Houtii IM S«r,e «Cwvi 
Room ĮSOS 

Valandos: 9 ryto iki i po pietų f 

Kę, tik išėjo iš spaudos nau-j 
ja knyga: "Sfinksų ir Pirami
džių Šalis Aigiptas". Jš ' rusų 
kalbos vertė Ąžuolas. Kaina 
20c. 

girsti, .už. savo" idėjįji. Bet k<4 \ ^Tretysis Šv. Pranciškaus [ j 
r-Įstatyiiias". Kaina 6a. r ('i ( j 

Draugas ĮPub.' Co. 

i S Grand Bouievanl and Grand f ką. rP0licijantai sako, t a d 
" i v e r ' į\J. kryžius-gali būti kur esųs. Gi 

Southeastera High — Fair-j tautininkai su šleinininkais 
. - J J L ^ . 

K««^9^%99999/99^949»9>9%9«<%9| l 

Valentine Dresmaking * 
Coliege 

2407 W. Madison Street 
1S7 Mokyklos 8uv. Valsttjcee. 9 
Moko Siuvimo, Pat ternų k ir -S 

•pimo, Designing bisniul ir na- $ 
|mams. Vietos duodama dykai 
JDiplomal. Moks las lengvais at-
•mokėjimai* Klesos d ienomis ir 
•vakarais Reikalauki t knygeles. 
[TeL Seeley 194S 

SARA P A T K E , pirm 
HS%>e4^%»f>99/9>9y9>9^999%9)%9i 

Dr. C. Z. Vezelis 
IJETL'VIS DKNTISTA8 

5712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47- tos Gatvės 

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

view and Goethe. 
8outhwestern High — \V. 

Fort and \Vaterman. 

ickia kad nuimti ir gana. Pri 
kalbino šiaudinius katalik' ' 

| nuimti kryžių, 'feie ir nuima. 
Scotten at- Važiuoja be kryžiaus. Tauti-

* ninkai ir šiaudiniai katalikai 

D a r b i n i n k o D r a u g a s 

PAIN-EXPELLEB 

AVcstern High 
| Clark Park. 

School of Commerce — a t ! pamiršo savo motinėlės pirmu-
jCass Tech n., .tinęs pamokas, kryžių daryli 
l Bishop — JJdclaide a i d Iii-"i ant kaktos. 
vard. 

Davison — Davison nnd 
JosMJampau. 

Vaizbiltnkli* ulref.S. V. P«t Oflss. 

Garsas per daugiau kaip 
50 metų. 

and Dvvyer — Cameron 
Caniff. 

Ellis — Junction and Ivick 
Tiarfield — Rivard and Fre-

I!4myk Ikaro (anckor) TaizdaieukjĮ. derick. 

Po apvaikšeiojimo Gilėjo į 
miesto soda. Programai vado
vauti ant estrados užlipo ait
rus Lawrenco bedievis, k\\\h> 
yra daug kartų paš iepę ka
talikus. ** 

Kalbėjo Bagočius, i" ūdas ir 
miesto valdininkai. Jie gražiai 

j t riuksmas. Atėjo poheijantai., , . ~ . v-, _j izssssBSB m r y w ' " * B P"*UI 
XT ., , . . . - , . . T^ ... . , r .» , K i l iukas nepaiso. Garbi; jam uz; 2334 South Oakley Ave. JNamg J ei. uyde Park pUl \ 
^orthvvestern High — AV. 5Katalikai perstatė jiems daly- f. , . . , ,.. .„ I _,, T11 fuSSS*., . , . , a 

ft ' ^ 'platinimą katalikiškos spau- Chicago, IU. į • . : — ^ . 

i 

r ) l T * V l f " n V P V e l i a V Ų , Kokardų, visokiu Ženkleliu, Guzikučiy, Ant -
i - ' A i - U v U V C spaudy ir kitokiu Draugys tėms reikalingu dalyk v. 
Reikalaudami Kata logo ar Sampalu, pažymėkite br j u s ę dr-tes vardą. 

STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Newark, N. J . 

r j . P. WAITCHES * 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dioii.: R. 511-127 N. Dearbora 
Street Tel. Dearboru 60J/6 
Vakarais: 10736 S. \ l a n a s l i Ave, 
Roselaiid Tel Pul lman 687 7 

PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARĄ 
Keturių cylindrų $890. Sedan "$1,365. F. U. B. Fact. 
rJešių cylindrų $1,650. Sedan $2,400. F . 0 . I I Fact. 

Prieš pirksiant pamatyk DURANT 
WESTERN MOTOR SALES 

5245 W. 22-nd Str. arti 53-čios gat. Tel. Cicero 8119 
Pardavėjas JONAS SHALTIS 1442 So. 48 Ave. Cicero. 

Tel. Lafaje t te 4225 j 

PLUMBING 
s 

Kaipo lletuvys, l ietuviams rlaa-
dos patarnauju kogeriausta. 

M. TUfiKA 
9928 W. 2S-tk Street 

i r f i i i .1 i. • , 

• . 

1 / 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
10821 So. M k h i g a n Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—8 po 
Tel. Pu l lman 3213. Chicago, Iii. 
piet jr 7—9 vakare. 

W j — — ^ — — — — — ^ . 
ir 

KAIP APIE KATALIKUS MOKYTOJUS 
1 INFORMUOJAMA AMERIKOJE. 

FAKTŲ ATITAISYMAS. 

(Tąsa seka) 
11. 

- D 

I 

W 

stebėtina, kad Profesinė Mokytojų 
Sąjunga Lietuvoje skelbiasi atstovaujanti 
apie tūkstantį mokytojų, o Amerikoje apie 
3500. Kaip tas " a p i e " (1,000) mizernai 
atrodo faktų šviesoje Lietuvoje, taip da 
nuostabiau tas " a p i e " (1500) skamba 
nuims gavus laikrašti iš Amerikos. Kodėl 
taip bijoma faktų tikslumo! 

Gal buvo manoma taip: Tas laikraščio 
numeris ar kam Lietuvoje į rankas pa
teks ar ne, ar į jį kas atsilieps ar ne, tai 
dar klausimas^ O jei nepageidaujamai ir 

^atsilieptų po mėnesio kitp, tai musų žo
džiai ir straipsniai iki to laiko Amerikoje 

, vis savo padarys. Tiesa, kol saulė užtekės 
*— rasa ir akis isės. Kol mano straipsni-
Amerika pasieks, tai jau B. Žygelio gali 
būti gerokai savo socijalistinės organiza
cijos naudai pasidarbuota (Žygelis jau 
pargrįžo Lietuvon, Red.) 

lProlesinės Mokytojų Sąjungos tikrų 
narių tėra gal nedaugiau 800, nors MI tais, 
kurie, jų neatsiklausiant ir nežinant, >a-
iungon pri rady ti, gali būti ir daugiau, kas 
ddUfti progog skelbtis atstovaujant apie 

"1000 (Lietuvoje). Kad toje sąjungoje yra 
daug tikrai ne per savo norų patekusių, 
jų neatsiklausiant prirašytų, teliudija šie 
faktai. Šių metų gegužės mėn. 2 d. buvau 
vStakliškyje, Alytaus apskr. Stakliškio 
miestelio ir paraplgos mokvtojos Ona Smo-
lskaitė ir Ona Lakštutė skundėsi, kad jįas 
be jų žinios "profesininkai0 prirašė prie 
savo sąjungos, kad jįoms neprašius siunčia 
Proies. S-gos organą "Mokykla ir Gyve-1 
nimas' ir reikalauja užmokėti nario mo
kesnį ir už laikraštį. O jos esančios ka
talikės ir nenorinčios prie socijalistinės 
mokytojų sąjungos prigulėti ir nešioti tos 
sąjungos nario vardo. Dažnai prieina prie 
to, kad drąsesnis mokytojas nesikęsdamas 
griežtai paskelbia per kurf"katallkišką lai 
kraštį, kad jo nelaikytų nariu, kuriuo jis 
nesąs, kad jis nemokės jokių mokesnių, ir 
t. t., kaip padarė mokytoja Kendraitė, in
struktorius K. Barkauskas ir kiti. 

Marijampolės apskr. "Drofesininkai" 
instruktoriai, pav., yra paskelbė, kad kuris 
naujas mokytojas neturės dviejų Profesi
nės Sąjungos narių rekomendacijos, tas 
negaus Marijampolės apskrityje vfetos. 
Kur "profesininku" pusėje instruktoriai, 
kaip, pav., Marijampolėje ir keliose kitose 
vietose, jie stengias eiti prie savo dikta
tūros. Pav., Švietimo Ministeįija įsakė Ma
rijampolės instruktoriams (jų du) sušauk

e i visus apskrities mokytojus ir kad visi 
išrinktų Švietimo Kultūros Komisiją, nuo 
kurios pareina mokytojų skyrimas bei 

kilnojimas iš vietos į vietą, tai suvažiavę, 
"profėsininkų" dauguma tai daryti atsi
sakė. Mes esą turim savo'(vadinas Prof. 
S-gas) šv. kultūros komisiją išsirinkę ir 

' kitos mums nereik'rą. Vadinas, nori, kad 
per partijos koštuvą eitų daaigelio kata
likų mokytojų skyrimas ir tvarkymas, 
kad tuo būdu jų privengtų. Privengę, ži
noma, bailiai, o kiti pasiskųs kur reikia. 

Tai turint galvoje lengva numanyti, 
kad Profes. Sąjungoj gal nėra nė tų 800. 
Xes jei skelbiasi didžiuma esanti, tai ko
dėl bijoti tiksliai paskelbti savo sąjungos 
narių taip "didel į" skaičių. Tas skaičkts 
garėtų pabaidyti katalikus, kurie, nusi
minė., kad nieko nebusią, nesispiestų Į 
nuolat plečiančiąsi ir stiprėjančią Kata
likų .Mokytojų Sąjungą. Gal skelbia visa 
2,000 mokytojų*esant vien tam, kad, "pro--
fesininkų" narių skaičių padidinus, išro
mytų, jog jie sudaro didžiumą, t. y. tris 
ketvirtadalius visų mokftojų ir kad tuo 
lemiantis butų lengviau galima visų mo
kytojų vardu Amerikoje kalbėti. 

Gi palyginus su tikruoju mokytoju 
skaičium, su 3253 tąjį jų apie 1,000, pa
sirodo esama tik mažo trečdalio. 

Jei Prof. Sąjungos skyrių valdybos 
laisvai patikrintų savo narių, tikrųjų na
rių skaičių, įdomu kiek susidarytų. Jei 
šitame dalvke mano straipsnyje butų ap
sirikta, apsiįmu, pataisytu 

III . 

„ Toliau rašoma: " i £ 2 l m, gnroes mo-
\ 

\ 

kytojų tapo sušauktas Lietuvos mokytojų, 
be skirtumo pažiūrų, Kaune kongresas. — 
Kelių šimtų balsais prieš 13 klerikalų pri
imta rezoliucija, kad Lietuvoje pradžios 
mokykla turi but pasaulinė (B. Ž. pa
braukta), tikyba mokyklose dėstoma tik
tai tiems, kurių tėvai to panorės". 

Drauguži! Ir čia pasakyta dvi netie
sos. Viena ta netiesa, kad "buvo sušauk
tas" , t. y. suvažiavo mokytojai "be skir
tumo pažiūrų". Tiesa, buvb šaukiamas 
toks kongresas, betgi buvo sušauktas, t. 
y. įvyko ne toks, butent: Katalikų Moky
tojų Sąjungai kaipo tokiai, nedalyvau
jant. I r štai del ko. 

Kongreso šaukimo komisija nebuvo 
"be pažiūrų skirtumo", nes su Katalikų 
Mokytojų Sąjunga del šaukimo nesitarė. 
Katalikai mokytojai (jų buvo šešiolika) 
kongrese todėl dalyvavo tik informacijos 
dėliai. Iš to, man rodos, aišku, kad kongre 
sas nebuvo visų Lietuvos mokytojų nusis 
tatymo reiškėjas. Tai viena netiesa. 

Antra netiesa tai, kad "kelių šimtų 
(mano pabraukta. J . S.) balsais prieš, try
lika klerikalų priimta rezoliucija, kad Lie
tuvoje' pradžios mokykla turi but pasau
linė". ••*' 

Svečiai g i kongrese neturėjo teisės 
balsuoti, ir nebalsavo. Įš kur tie "tryl i
ka, — klerikalų" balsavo prieš, kad jie) 
buvo iš salės išėję„ Štai delko. / 

I taip tik mokytojas Lazauskas savo 
kalboj pabrėžė: "Mano tikyba — noras 
amžinai tikyboj būti, o tą tikybą man 

žadina ne Elijas, bet materijos dėsnio 
amžinumas; apie tikybos mokymą mokyk
loj negali būti nei kalbos {mano pabrauk
ta J . S.), tikybos mokymas reikia palikti 
konfesinėms organizacijoms ir atskiriem* 
asmenims, tik to mokslo skelbimas nepri
valo trukdyti pasaulinės mokyklos darbo. 
Tokią siūlau rezoliuciją"... Tada Jurbar
ko kapelionas Gižinskas, paprašęs balso 
nepaprastam pranešimui, pareiškė: "No 
rėjau kalbėti, bet nekalbėsiu. Tik būrio 
katalilvų jnokytojų vardu įteikiu pareiš
kimą, kad mes pasiūlytosios rezoliucijos 
diskutavime nei balsavime nedalyvausime 
(salėj judesys); nes a) Kongresas nėra vi
sos Lietuvos mokytojų nuomonės reiškė
jas, b) nėra jame Katalikų Mokytojų Są
jungos, c) katalikams mokytojams neduo
dama kalbėti; kaip ir kokiu tonu pirmąja 
dieną buvo sutikta ir kokiais gestais bū
ro lydima mokytoja Zaštautaitė? Todėl 
šiame sprendime dalyvauti negalime i r ne
dalyvausime". 

Iš to gali- būti aišku, kaip tas kon
gresas įvyko "be pažiūrų skirtumo", kas 
tais " š imta i s " balsų nubalsavo priei 
" t ryl ika klerikalų", kurių salėj balsuojant 
nebuvo. 
v O tas ardantis mokytojiją ir sukėlusiu 

visuomenę prieš Profesinę Mokytojų Są
jungą yra šis punktas, antrasis: "Savo 
pobūdžiu valstybinė ir visuomeninė moky
kla privalo būti pasaulinė". 

(Bus daugiau) 

i 
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Penktadieni!, Rugiėjo 1, 1922 

VISU 
Roselando Didžiausis, Roselando Gražiausis ir Roselando Sckmingiausis 

SU K A U N O 
KERMOŠIUM PARAPIJOS BAZARAS IR KARNIVALAS 

1 

. 

Kuris Prasidės Nedalioj 27 d. Rugpjūčio (August) 
ANT KAMPO 108-TOS IR VVABASH AVE., GATVES; 

VISŲ ŠVENTŲ PARAP. KIEME IR 5VET. 
S i a m o R a z a r e , K a r n i v a l e s u K e r m o š i u m , "bus d a u g y b ė v i s o k i ų - d a i k t ų k. t . g y v ų ir- n e g y v ų s u t 

vėrimų ir daiktų kaipo jauniems, seniems ir mažiems naudingu bei reikalingų. Visokių skaniausių val
gių ir gėrimų, Čia bus puiki platforma ant kvepiančio oro del šokių, kuriems gros garsinga trenksmais 
atsižymėjusi visos Chieagos apielinkėje muzike. Todėl kas norite laimės, pasilinksminimo, ir pailsio vi
si traukite į Roselandą, o neapsivilsite bet tą vis$ patirsite. 

Bazaras bus sekančiomis dienomis: Rugpjūčio 27, 31, Rugsėjo 2, 3, 4, 7, 9,10,14 f ir 16. Paskutine 
dieną, paskelbsime vėliaus. į . -> 

Pradžia 3 vai. po pietų nedėliomis ir Labor day; kitomis dienomis 7:30 vai. vakare. 
Kviečia v isus Klebonas i r Komitetas . 
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OR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South ll . l-c.-. l Street 

Valandos: i d iki 12 ryte: 1 iki 
po pietų: C iki 9 vakare 1 

Res . Tel. Ck-ero 3656 
Ofiso Tel. Cicero 49 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Conrt 

N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str. 
ant viršaus vaistynyčios. 

J 

i > i 

• : 

1 

liezirt. tel. 
Ofiso tel. 

Van Buren 0294 
Boulevard 9693 

Dr. A. A. ROTH 
Rl 'SAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Sp*H*1ali*»a* Moteriško. Vyrl ikų 
Valka Ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto: 2—3 po 
piet, 7—8 vak. Ned. 10 12 d. 
Re*. 12 39 independenca Blvd. 

CnicajfO. 

Į3iiitraiimiiiitiiraiiiimimiraiiiiinH^ 

jCHICAGOJE! 
!^imillllllU^llllllllllll2£IMIIlHllll^^^ 
ŽMOGAUS GYVASTIS NE- Xew York Central geležinke-

!TURI VERTAS. lio tarpe Chicago i r Gary. 
Kad taip, tai policija nus-

Taip sako koroneris Hoffman. prendė pakelti mirtiną kovą 
j radikalams, besimaišantiems I 

Pastaroji netoli Chieagos a - šopmenų tarpe. Nutarta juos 
lans šmugelninkų kova kurioje 'išgaudyti ir Uždaryti į belan

ges^ 
Pradžia jau padaryta. Areš

tuota: Frank H. Hartman, J . 
J . Boyle ir C. A. Lagham. Vi-' 
si i§ Chieagos* 

II 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CDrRCRGAS 

4ft31 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 994 

Tel. Yards 0994 
OFISO V A L : 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nedėliomis.- nuo 10 v. ryto iki 
JI vai. po pietų. 

du žmogų žuvo ir trys kiti 
sužeista, Cook apskrities koro-
nerį nemažai suaudino. J is sa
ko, jog aukso ištroškusiems 
žmonių gyvastis neturi jokios 
vertės. 

I r tiesa. Plėšimai ir žmonių 
žudymai del pinigų Chicago-
je kasdien, pasitaiko. I r kas 
aršiau, kad tose kovose dažnai 
maišosi ir tvarkos dabotojai, 
kurie apmokami visuomenės 
pinigaisu 

Tie tvarkdariai dažnai ima 
papirkimus nuo pikčiausių 
žmonių už JIĮ apsaugojime.! M. E. Geig, 
Tie patys tvarkdariai piktiems j ̂ ^ p a n y " vice-prezidentas, 
žmonėms gelbsti peržengti irfchie*giecMWM pataria dabar 

Pirmiau areštuoti 4 šopmc- _̂  
v . , . . , v , r spies, -bet pats kada nori, ta 

nai uz traukimo sudaužymą f. 3 , . ^ . . .-, . 

patį vicįurmiostį. Todėl aš, ^ 
būdamas bitininku ir gerai a-' 
pie jas žinodamas, pasiryžau 
'savo brolius lietuvius supa 
žindinti su bitininkyste. Išro-
dinėsiu kokie turi būti varto
dami aviliai, nės tinkamas a-
vilys didelę rolę lošė bitinin
kystėj. Išmokysiu kaip reikia 
užlaikyti bites, kad jos duotų 
daug medaus, arba kaip jas 
praplatinti, t. y. kaip išperin-
t» bitininkus ir juos su bito
mis atskirti ir pasidaryti tiek Į 
naujų avilių, kiek kas nori jų' 
'turėti. 

Žinodamas šiek tiek apie bi
tes, nereikia laukti kada jos 

RENGIA BAZARĄ. 

netoli Gary nepaliuosuojami. 
jPranešta, kad šopmenų or

ganizacijos viršaičiai jų apgy-
j'nimui turi jau 3 advokatus ir 
vieno miliono dol. fondą. 

PATARIA PIRKTI ANGLIS. 

da suskirstai ir pasidarai sau 
tinkamą skaičių avilių. 

Todėl,'visi mylinti bites, at
važiuokite į West ĮPullman, į 
mano bityną rugsėjo trečią ir 
dešimtą d. t. #y- nedėliomis 
2:30 po pietų, nes per tuodu 

Dievo Apveizdos Par. — Kai-
kurios draugijos jau "nuo senai 
rengiasi prie to milžiniško 
bazaro, dar pirmą sykį para
pijos, savame darže. Komisija 
yra išrinkta nuo senai kad 
prirengtų kas reikia, kaip ga-

j Įima geriaus: A. Bruožis, J . 
Balsis, St. Šimulis, P„ Marge-
vičius, A. Benaitis ir M. Zi-
zas. 

Rugp. 25 d. Dievo Apveiz-
dos mokykloj, įvyko draugi
jų susirinkimas rengiamojo 
"bazaro reikalu. Į susirinkimą 
atvyko atstovai iš dešimts 
draugijų: Sus. Liet. R.*K. Am. 
101 kuopos, Tretininkų, Ro-

i žančiavos, Nek. Pras* Jaunų 
Į Merg., * Altorinės, Apaštalys
tės Maldos, 6v. Antano iš 
Pa<d„ Šv. Pranciškaus, L. Vy-

buvo daug prisirengimo, tai įkykit, nes turime pasitarti a 

čių 4 kuopos ir Moterų Są-gos 
kuopos. Iš visų draugijų at

stovai pareiškė, kad priside-
<• 

pasidarė truputis lėšų. Kad tas 
Xsas neužkrovus ant v .etinių' 
draugijų tai nutarta surengti\ 
bendrą visų Brighton Parko 
draugijų 'pikniką, parapijom1 

darže, prie 44-tos ir So. Fair-
field Ave. 3 d. rugsėjo, 1922. 

Klebonas kun. A. Briška 
duoda daržą veltui, bet pelnas 
likusis nuo apmokėjimo lėšų 
'bus paaukotas ištaisymui mo
kyklos kambarių, kur visų 
vaikučiai mokinsis. 

Taigi čia visi Brighton Par-j 
ko lietuviai esate širdingai 
'kviečiami tą pikniką parem
ti , kad padarius jį pasekrmn-

pie busimąjį vakarą — balių, 
kuris įvyks rūgs. 17 d. Scliool 
Hali svet. 

Z. Jurgaitė. rast. 

Simano Daukanto Teat. Jaun. 
Kliubo sus-mas bus rugsėjo 1 
d. 1922, Dievo Apveizdos pa
ra p. svetainėj, ant Union ir 
18-tos gatvės. Visi nariai ma
lonėsite susirinkti 8:00 vai. 
vak. Yra svarbių reikalu 
svarstymui. 

(T11 

J . K. Enčeris, 
w- Lokalio kom. rast. 

PRANEŠIMAI. / 

LIET. VYČIŲ APSKR. CHO-
/ RO NARIAMS. 

nedėldieniu p a s i j a u suteikti j . ( , a ^ V e n f f i a m o j o ' b a z a T 0 . ! Vakaoijoms pasibaigus Liet. 
'Oomsmmįi™* * l a u * nawfo>OT ir i(1°-į Taipgi kai-kurios dr-jos prisi-i Vyčių Chi. Apskr. Choro pir-

mių žinių bitininkavime. Į ̂  ff ^ ^ 

ap-

nast. 

Loeal 269 A. C. W. of A. 
mėnesinis' susirinkimas įvyks 
penktadieny, rugsėjo 1 d., 7:30 
vai. vakare, Unijos svet. 1564 
N!. Robey St. Šis susirinkimas 
bus svarbus. Jame kalbės Joint 
Board managerius S. Laven. 
Taigi kiekvienas priklausantis 
prie šio skyriaus malonėkite 
atsilankyti, nes organizacijos 
gerovė priklauso nuo jus vi
sų, tik reikia suprasti, o kad 
suprasti tai turite lankytis ant 
kiekvieno jos susi rinkimo ir 
tėmvti su atvda. Kviečia sek r, 

P. Olimpas. 

Visas žinias suteiksiu veltui, 

pačius šalies įstatymus. I r 
kuomet drąsesnis koks pilietis 
tai visa viešumon iškelic, kuo 
met tuos darbus pasmerkia, 
tokiam piliečiui neužtikrintas 

r%d&B*$$«s9®«s$s«&$$s$$&ses | g} v°nimas. 
| Paaiški, kokiais tikslais už 

alų aną naktį ties Eik G rovė 
įvyko kova, kurioje be kitų 
sužeistas ir vienas policijos 

j seržantas. 
Šmugelninkai gabeno alu 

Įpirkti anglis. Anglių tonai, saįbe jokio atlyginimo, nes noriu 
ko jis, reikia mokėti daugiau
sia $10.50. Kas ima daugiau, 

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

9252 South Halsted S t r e e t . . 
\iit viršaus l'iiiver. Stare Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
t—4 po pietų; nuo 7—9 vak. # 

Nedėl iomis nuo 10—2 X 
Ooflsaa ir gyvenimo vieta: \ 

tas tiesiog vagia. 
Keig sako, kad jei -Žmonos 

išanksto pirks anglis, tai žie
mą anglys atpigs. Kitaip gi 
jos dar labiau pabrangs. 

Bazaras prasidės sekmadio 

moji repeticija bus šį vakarą, 
t. y. rugsėjo 1 d. 1922, Mark 

KA SAKO GARY. 

' OR. CHARLES SEGAL 
> Perkėlė savo ofisą po nnmerlu, 

I7M SO. ASHLAK1) A V E N l ' l 

SPECIJALISTAS 
Džiovij, M o t ė m ir Vyrų lAgų 

'ai*: ryta nuo 19—12: nuo S—6^ 
pietų; K> pietų; nuo 7—8: S* 

JedėUomla: 10 Iki 1. 
•a k are. ; 

Telefonaa Drese l S880^ 

Dr. M. St upn icki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, II I l >« «IN 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 iš rytoj 
i>o pietų 5 iki 8 vak. Nedėl iomis 
• fisas uždarytas. 

Aną dieną per Chieagą pra
važiavo pliemr"karalius '* Ga-

Chicagon. Ser/^ntas prišokęs jy . Žingeidaujantiems jis pra-
prie vieno jų ir reikalavęs dar 'nešė, jog Suv. Valstijose jis 
daugiau kyšio už leidimą vež- • pramatąs geruosius laikus. I r 
ti tikrą alų. | tie laikai ateisią trumpiausioj 

Šiiiugelninkai vienu balsu* ateity. 
atsake, jog gana gerai ap- | 
mokėtas ir norėję važiuoti. ] Chicagoje pavogta 11 au-
Tuomet nepatenkintas seržan-'tomobilių paroje, rugp. 30—31. 
tąs pradėjęs šaudyt L 

Koroneris Hoffman prane-
šė, jog jis pravesiąs nuodug
nius tardymus. Kad tik jis ne-

j susidurtų su kliūtimis. 

BIČIŲ MOKYKLA. 

S ^£*A*S£A*AtAaAl*lAaAt "t 
f5 
o 

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

Tel. Canal 2118 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 
į Gyvenimas:—2811 W. 63-rd St. 
•j Tel. Prospect 3466 

DAUGIAU 3 AREŠTUOTA. 

Daugumas lietuvių myli bi 
tes ir žino, kad jos neša žmo
gui didelę naudą, bet labai 
maržai kas apie jas žino ir la-

šiame svarbiame dalyke patar
nauti Lietuvai. 

Pereitais metais būdamas 
Lietuvoje, užvedžiau ameriko
niško budo "bitininkystę net G 
vietose, o šiais metais nuo tų 
žmonių gaunu didelę padėką. 
'Dauguma mūsų žmonių va-

, žiuos Lietuvon. Jiems yra be-
galo svarbu žinoti apie šios 
šalies bitininkavimą, nes tuo 
mi galės naudotis. 

Atvažiavimas \ West Pull-
man yra labai lengvas: iš biiej, 
kokios dalies miesto važiuoki-
'te iki State gatvės ir paėmus 
State karą su numeriu 119 
Morgan važiuoti į pat V'est 
Pullmaną ir išlipti ant ITals! 

j ted gatvės. iPo tam eiti į pie 
I tus ta pačia gatve arba Eme-
rald ave. 4 trumpus blokus ir 
prieisite mano bažnyčią, kuri 
yra ant 123 gatvės i r Emerald 
Ave. 

Važiuodamas nurodytu karu 

ny, rugsėjo'3 d., bus 4 d. i r ! ^ * S*™" P a r k o s v e t a i 

tęsis kas sekmadienis ir ket
virtadienis ligi rugsėjo 24-tos. 
; "fikimės, kad šį metą baza
ras bus įvairus, nes kaip gir-' 
"dėt visos organizacijos stro 
piaį rengiasi prie jo. 

Panemunelietis 

KUN. LAPELIS SUGRĮŽO 
AMERIKON. 

j'bai mažai kas jomis Amerikoj, 
Chieagos policija susekė są-,'ypatingai apie Chieagą, nau-

kalbį, kad norėta sudinami-' dojasi. O tuotarpu jomis ga-
tuoti ^AVestern ExpressąM lėtų naudotis visi, išimant tik 

Pastaromis dienomis Chica-
gon sugrįžo iš Lietuvos Rose
lando Visų Šventų parapijos 
klebonas kun. P. Lapelis. J is 
'buvo' išvažiavęs Lietuvon va-
[kacijoms ir savo tėvynės pa
matyti. Rep. 

BRIGHTON PARKAS. 

Visų draugijų piknikas. 

Rengianties prie manifestą* 

-ijos McKinley Park, j>0 d.v G T E D O R I Ų SUSIMAS. 

nėj 29-ta i r Halsted gatvių. 
Nuoširdžiai kviečių visus 

choristus ir choristes atsilan
kyti šion repeticijom, nes tu
rime rengtis prie naujojo vei
kalo. 

Juozas Sauris. 
Liet. Vyčių Apskr. 

Choro vedėjas. 

Town of Lake. — Šiandie, 
rugsėjo 1 d. šv." Kryžiaus pa-
rap. svetainėj 8 vai. vak. įvyks 
visų Town of Lake lietuvių su
sirinkimas. 

Susirinkimas yra šaukiamas 
buvusios demonstracijos rei
kalu. Tikslas, išduoti raportus, 
pasidalinti įspūdžiais, kitaip 
sakant, pamatyti kaip stovi
me. 

Visi teiksitės susirinkti, ypa 
tingai draugijos idant dalukai 
visiems butų aiškus ir darbas 
tinkamai užbaigtas. 

V. A. Galnaitė, rast. 

rugp. visos Brighton Parko 
'draugijos bei kuopos tam pri
tarė ir dalyvavo. Bet, kadangi' 

negali suklysti, nes karas d a - j - n e b u v o j o k i ų k o l e k t ų £ ^an-

fTown of Lake. — Šv. Cecili
jos Oied. susirinkimas įvyks 
penktadienv rūgs. 1 d., bažn. 

važ iavę Morgan gatvC , į ^ ^ • b e n g r e i k ė j o g a m d y t i i / ^ ^ t Z i t C ' a S i l a n -
nebeina, 

A. f A. 
1 

STAN. JAKUBAUSKAS 
mirė ruirn. 30 d. 1»22, 10:40 
vaj. ryte, 46 DIC'IJ amžiaus . 
Paojo iš K a u n o red. Velėnom 
parap. Amerike išgyvvntt 15 
motu. Pa l iko didel iame nul iū
dime moterf Anele sunu Vytau
tą, <kikt<Tj Stanislavą, brolius 
Antaną ir Joną. Lietuvoj mot i 
na brolj Kazimitr.i Ir s e e r | 
Ona. 

l.ait'otint-> |v>k> Fiibatoj rug
sėjo 2 d. iš n a m u 1420 Haddon 
Ave. i Sv. Mykolo bažn y ėi a 8:30 
vai. ryte. o iš ten i šv . K a 
zimiero kapinės. 

Nuošįrdžiai kvieč iame visus 
g iminės ir pažjste.mus dalyvau
ti laidotuvėse. 

Nul iūdę 
3Ioteris Anele, vaikai ir 

Broliai Jakubauskiai . 

Kun. J. Paškauskas. 

PIRMAS 
Rudeninis BALIUS Su 

PRANEŠIMAS. 
Orisaa Dr. O. H- Glaaer pe« 

reina } ranka* Or. €baa. Segal, 
žento ir partnerto. Visi aenleje 
pažįstami ir draugai aplaikya 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. Q. M. Glaaer. 

3149 So. Morgan Street 
Ofiao Valandos: Nuo 10 ryto 

iki 3 po piety, nuo 6 iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki ? po platų. 

Telefonas Yards 087 

Programa 
PARENGTAS AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 

Ned. Rugs.-Sep. 3 d. 
Meldažio Svetainėj, 

2242 W. 23rd PI., 7 vai. vakare. 
Įžanga 50c. Vaikams 25c. 

Vaidins: Moterų Są-gos 4-ta Kuopa 
labai juokingą komediją, 

VARGŠAS TADAS 

Gerbiamieji: — 
Po vasaros karšeių, išsilgę gražios pro

gramos ir puikios muzikos, traukite visi 
į Meldažio svet.v kur pamatysite labai pui
ku veikalą, ir galėsite puikiai pasijuokti 
ir pasišokti. "VARGŠAS TADAS", tai 
vienas iš gražiausių ir juokingiausių vei-
Italų. Kas jį kartą yra matęs, tas nori jį 
ir dar sykį pamatyti, Be gražios progra
mos, bus taipgi ir šokiai. Muzika kuo pui
kiausia. 

Visus Kviečia Klebonas ir Komitetas. 

, Columbia 
DABAR GERAS LAIKAS 

DEL PIRKIMO NAUJŲ COLUMBIA REKORDŲ 
Rugsėjis yra mėnuo kada žmonės tvarko savo namus del 

ateinančio rudens ir žiemos. <Tada yra geras laikas tau 
peržiurėtį jūsų rinkimą rekordų ir prisiruošti prie vakarų 
kada draugai atlankys. Jus turite pirkti kelis iš naujau
sių Columbia rekordų ir būti gatavi del palinksminimo 
su kiek nors srriagių dainų ir šokių parinktų. 

10 colių 75c. 

E - 7 6 8 1 < Medžiotoju Maršas. 
( Mirkčiojančios žvaigž-
( dės . Po lka . 
( Kmst Krueger, Xy lo -
( pl ione Soloistas 

E 7 6 1 6 * Sibyro Nelaisvėje. 
( Lekiaja iš Biblijos. 
( J. PUenianas ir 
( P . Lusnakojis . 

E - 7 6 0 2 ( P laukia sau laivelis. 
( Aš įsivilkčiau čigono 
( ruba. 
( Salomija StaninUutė ir 
( O. Rudauskaitė-Biežis 

E-7678 ( S®1* ^to-
( Tosellio Serenada. 
t Pe l ix Sill)or>. Trumpet 
( Virtnoso 

E - 7 6 0 3 ( K * Močiutė Padarei . 
( Kaipgi Gražus, Gražus. 
( Salomija Staniuliutė ir, 
( O. Rucftuiskajtė-Biezis. 

E-7093 < Vis i li?°> yrM HP°-
( Trepukas. 
( Lietuviška Orkestrą 
( "Kaunas" 

T 

REIKALINGOS 50 mergi
nų prie lengvaus fabriko dar
bo, nuo štukio gera mokestis. 

AMERICAN INSULATED 
WIRE & OABLE CO. 

954 W. 21 Street 

GREITAM PARDAVIMUI 
BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
Didžiausias bargenas- Brid-

geporte del žmogaus supran
tančio vesti tos pramonės biz
nį. Randasi ant Halsted tarpe 
33 ir 34-tos gatvės. Randa pa
lyginant labai pigi. Atsišau
kite ' -

REAL ESTATE OFFICE 
3335 So. Halsted Str. 
Telefonas Yards 6894 

REIKALINGI karų taisyto
jai prie medinių freight-karių, 
darbas pastovus ir nuo štukio. 
Atsišaukite 

6TREETS CO. 
W. 48-th So. Morgan" Strs. 

R E I K A L I N G A : mergina, moter is 
arba vedė žmones prie apžiūrėj imo 
mergaites 3 ^ metų amž., kamba
rys ir užmokest is . A n t v ie tos v i s 
ką susitarsime. 

At s i šauk i t e : 
2941 W . S9th Str . (ČersMng R d . ) 

ANT PARDAVIMO 
mūrinis namas ant dviejų pagyveni
mų, po keturius kambarius, e lektra 
ir vanos. Apie du metu kaip statytas . 
Atsišaukite Šiuo antrašu: 

J. KANIUSIS 
4313 So. California Ave. 

v 


