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METAI-VOL VU 

DARBUOJASI UŽ KARA
LIAUS BEATIFIKACIJĄ. 

TAS KARALIUS, TAI ANG
LIJOS ENRIKAS VI. 

Jis buvo didžiai dievotas 
vyras. 

LONDONAS, rūgs. 8. —Ne-
didis ir neturįs įtakos katali
ku būrys pradėjo darbuotis su 
tikslu atkreipti Apaštalų So
sto domę į Anglijos karaliaus 
Enriko VI gyvenimą beatifi
kacijos tikslais. 

Je i Apaštalų Sostas gaus iš 
žmonių širdžių paeinantį pra
šymą, reikia pasakyti, kad be
atifikacijos ir paskui kanoni
zacijos procesas bus labai il
gas ir užims daugelį metų. 

Graiku Armijos Vadas Paimtas 
Nelaisvėn 

MAŽOJI AZIJA GRAIKAMS BUS KAPAI 

NORI EVAKUOTI M. AZIJA 

TAIP TVIRTINA TURKU NACIONALISTU 
PASIUNTINYS ITALIJOJE. 

PRANEŠA, GRAIKU KARALIUS APLEIDĘS SOSTINI 

Anglijos karalius Enrikas 
VI karaliavo tais laikais, kuo 
met Anglija buvo katalikiška. 
J is minė 1461 metais eidamas 
39 metus amžiaus. Jam tru-

jis vedė nepaprastai dorą /gy
venimą. 

J i s įkūrė Eton kolegiją 1440 
metais. Tą kolegiją karalius 
aukojo Dievo ir Švenč. Pane
lės garbei. Parėdė tai kolegi
jai turėti tam tikras pamal-

KunstanAnopolis, rug. 8. — 
Naujai paskirtą vyriausiąjį 
graikų armijos vadą Mažojoj 
Azijoj, generolą Tricoupis, 
turkai paėmė nelaisvėn. «Tas 
įvyko užvakar mieste Philadel-
phia. 

Su vadu nelaisvėn papuolė 
jo sunūs ir 3 karininkai paly
dovai. 

LONDONAS, rūgs. 8. An
glijos ministerių kabinetas va
kar turėjo posėdį. Diskusuo-

ko valdovo gabumų, bet užtad t a ^ a i k u P a d ė t i s -Turkijoj* 
Anglijai labai norėtųsi, 

idant santarvė kuoveikiaus pa
siųstų graikams pagelbą. 

Tečiaus su tuo nesutinka 
Francija, kuri stovi turkų pu
sėje. 

Čia gauta nepatvirtintų vk-
das. Tas jo parėdymas huvo l n i « ' k a d S™ i k u karalius aplei-
pildomas beveik per keturis""dvs *° p t i n ?- * « ! • . ar 
šimtmečius. 

Kita jo įsteigta mokslo ži
nyba — tai Karaliaus kolegi
ja mieste Cambridge. 

Iki protestantizmo laikų An-
glijos gyventojai karalių En
riką skaitė savo šventuoju. Už 
ėjus protestantizmo bangai, 
Enrikas VI katalikų paslapčia 
buvo garbinamas. 

I r tik šiandie miesto Etono 
katalikai tą klausimą jjkelia 
aikštėn. 

pabėgės, ar iškeliavęs karo 
frontan pas savo kareivius. 

Taipat pranešta, kad grai
kų kabinetas atsistatydinęs. 
Gi valdžion pakviestas Veni-
zelos. 

Bet tai vis vienį gandai. 

BULGARAI STAČIATIKIAI 
KELIA PROTESTUS. 

PRIEŠINASI KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS €TATY-

MTH SOFIJOJE. 

SMIRNA, rūgs. 7. — Padė
tis Smirnoje kaskart eina blo-

Anglija savo valdiiTkis ima 
į laivus. Iš francuzų ir italų 
karo laivų išsodinti jurininkai. 
Francuzai ir italai gyvento
jai pašaukti įstoti steigiama-
jin savanorių korpusan ginti 
miestą. 

Iš Trakijos atvyko daugiau 
graiku karininkų su kariuome
ne. Organizuos čia apsigini-
mą. 

EOMA, rūgs. 8. — ''Mažoji 
Azija graikų armijai bus ka
pai. Gal užims vieną mėne
sį ar dešimtį metų, tečiaus mes 
nepertrauksime kovos, kaip il
gai graikai fig vieno nebus iš
naikinti.' ' 

Taip pareiškė D. Arif bey, 
kurs pirm trejų metų buvo tei
sių profesorium Konstantino
polio u n i vesite te. 

Paskui jis įstojo politikom 
Išrinktas atstovu Augo ros 
seiman, nominuotas seimo vi-
ce-pimiklinki!, paskui paskir
tas teisingumo ministerių, gi 
šiandie čia, Romoje, jis yra 
turkų nacionalistų valdžios pa
siuntiniu. 

4 'Nebus taikos Graikijos su 
Turkija," sako jis. "Mes, 
turkai, nestosime kompromi
są*. . į les stovime ų^ apsis
prendimą. Kadangi graikus 
remia Anglija, kova turi sek
ti, kuri jau ir taip tęsiasi vie
nuolikti metai. Aštuoniolika 
milionų turkų prisiekė verčiau 
žūti, negu gyventi neturint 
laisvės. 

".Už tokią padėtį daugiau
sia kalta Anglija, kuri nori 
dominuoti Dardaneliuose ir 
šalimais Juodosios juros. Tam 
tikslui jie vartoja graikus 

KONSTANTINOPOLIS, ru
gsėjo 8. — Havas agentūra 
praneša, jog francuzų, anglų 
ir italų reprezentantai pain
formavo turkų nacionalistų 
valdžią, jog graikai pasirengę 
evakuoti Mažąją Aziją, jei tur 
kai sutiksią kuoveikiaus da
ryti paliaubas i r pertraukti 
kovą * 

AIRIŲ VADAS GRIFFITH 
UŽNUODINTAS? 

SMIRNA, mgs . 8. — Grai
kai pradėjo evakuoti (apleis
ti) Smirną. (Provincijos guber 
natorius Bergiares prašė Fran 
cijos kousulio imti savo apsau 
gon miestą it. provinciją. 

LONDONAS, rūgs. 8. — 
Rugpiučio 12 Airijos sostinėje 
Dubline mirė vienas žymiau
sių airių nacionalistų vadų — 
Arthur Griffith. Paskelbta, 
kad jis miręs nuo širdies ligos. 

GRANO JURY TURI DAUG DARBO SKERDYNIŲ 
KLAUSIME 

MARION, 111., rūgs. 8. — 
Specialė grand jury, kuri ve
da tardymus darbininkę sker
dynių Herrine reikale, paskel
bė, kad ji neapkaltins ir ne-

Jam mirus kilo kalbos, ar p a t r a u k s teisman visų tų žmo-

REIKALAUJA "INJUNC-
TION" PRIEŠ 1NJUNC-

TION." 

kartais jis nebuvo užnuodin-
tas. Kadangi tos kalbos nuo
lat vis labiau plito, dėlto ai
rių vyriausybė tomis dieno
mis išėmė iš karsto jo lavoną 
ir atliko autopsiją. 

Sakoma, gyviausiuose orga
nuose atrasta nuodų pėdsa-
k.ai. Tečiaus tai visa oficia
liai dar nepatvirtinta. Airių 
cenzūra neleidžia apie tai 
skelbti žinių. i 

Dubline areštuotas gydyto
jas, kurs sergantį Griffithą 
gydė, ir dvi slaugytojas. Pra-
matomas devaleristų sąkalbis 
žudyti nacionalistus vadus. 

nių, kurie nors ėjo su žmog
žudžiais drauge, bet neturėjo 
ir nevartojo jokių ginklų. To
ki visi yra kviečiami į liudinin 
kus. Grand jury nori išklau
syti jų liudymjų. 

Grand jury turi daug dar-j Žodžiu tariant, atrandama 
bo nustatyti tikrą aukų skait- didelė betvarkė koronerio o fi
lių. Pašauktas liudyti apskri- se. 

kurie žuvo skerdynėse. 
Tuotarpu koroneris rekor

dais įrodo, kad nužudytų neu-
nistų buvę 20. 

Taįgi, nežinia kurio čia tei
sybė. Grand jury tai visa 
turi susekti. 

Be to neunistn, lavonai ne
identifikuoti ir ne visi koro
nerio rekorduose įtraukti, kaip 
jie atrodo, kokius turėjo ženk
lus. 

L_ 

ties koroneris ir Herrino gra-
9 

bininkas. 
Grabininkas liųdyja, kad jis 

Savo keliu unijos advokatas 
Lewis šaukia, kad tie grand 
jury tardymai vedami su tiks-

laidojimui paruošė* 19 neunis- lu diskredituoti anglekasių or
tų lavonų ir 3 unistų lavonus, ganizaciją. 

WASHINGTpN, rūgs. 8. -
" International* Brotherhood of LONDONAS, rūgs. 8. — 
Electrieal Workers" preziden- Exehange Telegraph kores-
tas Noonan ir sekretorius pondentas iš Dublino užgina, 
Ford District of Columbia vy- kad mirusio airių nacionalistų 

SOFIA, Bulgarija, nigs. 8. 
Nacionalės bulgarų stačiatikių 
cerkvės viršininkai pasiuntė 
protestą ministerių kabinetui, 
sobranijai (seimui) ir stačia
tikių sinodui. 

Viršininkai smarkiai protes
tuoja, kad Sofijoje statoma 
katalikiška bažnvčia ir meto-

riausiojo teismo reikalauja iš
duoti " 1113^1^0^' prieš dis-
trikto prokurorą Gordon ir S. 
V. maršalą Snyder, idant jie
du Columbios distrikte nevy-

t. 

kintų Chieagos federalio teisė
jo AVilkersono paskelbto " in-
junction," atkreipto prieš 
streikuojančius geležinkelie
čius visoj šaly. 

Minėtos organizacijos prezi
dentas su sekretoriumi petici
joje pažymi, jog apie chicagi-
nį "injunction" jiedu patyrę 
tik I iš laikraščių. Kad taip, 
tai tas "injunction" išduotas 

vado lavono butų buvus atlik
ta autopsiją. Taipat netiesa, 
kad butų buvęs areštuotas gy
dytojas ir slaugytojos. 

AUTOMOBILIŲ SKAITLIUS 
ILLINOIS VALSTIJOJE. 

Žinios iš Lietuvos 
NUO VILKO BĖGOME ANT 

MEŠKOS UŽBĖGOME. 
ŠV. ONOS ATLAIDAS. 

SPRINGFIELD, 111., mg . 8. 
— Iki vakar dienos valstijoje 
įregistmota 749,473 automobi
liai. 

SU REVOLVERIAIS 
SEIME. 

PANAMA, r u g s . « . — Va-

KELM& Reiseinių Apyg. 
D. ir S. Aps. Inspektorius pra 
šalintas, į jo vietą atvyksta 
naujai paskirtas, p. S—tis. 19!daug. Pamaldų metu buvo 
d. liepos jis atvyko į Kelmę, {.renkamos .aukos Seinų dv. se-

SLAVIKAI, Šakių apskr. 
Liepos 29 d. buvo apvaikščio
tas 6v. Onos atlaidas. Diena 
graži. Žmonių privažiavo 

ir aplankė 3—4 dvarus. Vie
name dvare aplankė tik dva
rininką, darbininkų nei klaus-
tė nepaklausė ar sutartis jus*ų 
yra padaryta ar ne, Po tokio 
pasimatymo apleido dvarą. 
(Pavyzdžiui Paverpenio dva
rą). . 

Paskiau p. Insp. nuvyksta į 
dv. Pagojo, čia sušaukia dva
rininkas darbininkus, p. Insp. 

minarijai. Gatvėse buvo iš
kabinta vėliavos ir skelbimai, 
kad Amerika pripažino Lietu
vą de jure. Žmonės tuomi 
džiaugėsi. / 

nei įrankius. s 
"Visas islamizmas gerai ži- sai neturi but pildytinas. 

no, kad turkai šiandie kovoja 
ne sfi graikais, bet su Angli
j a . " 

ŠVENTIMAI. 

NAUMIESTIS, Šakių aps. 
Liepos 29 d, per mišias Jo E. 
Seinų vyskupas A. Karosas 
pašventė į subdijakonus tr is be teisėto autoriteto ir to- j ^ ^ n a c i o n a l i a m e s e i m e su_ j klausia ar padarėte sutartį, i r 

del šiame distrikte kaipo tok- k d t f t d f t u g b a i m e S j j ^ o ^ t <ju!kodėl nepadarėte? Vienas dar-,klierikus, būtent: Joną Bruži 
' ' " ' M 1 """" ' binfrikas ką tai pasako, p.-ką, Vincą Birbilą ir Simaną 

Insp. puolė net mušti, bet dar- Kauną. jTuojaus žadama duo-
5 ŽUVO. 3 SUŽEISTA. 

PARYŽIUS, rūgs. 8. — Iš 
. - . • . .. met atsikreipsią ant Konstan-

Angoros praneša, jog turkų -. *\ \ . 
t * .. . v , . 'tinopolio, paskui ant Trakijos 

nacionalistų armijos priešakį-, p ' ^ , į . 
, -j • • , ' i r tenai su savo priešais pa

neš sargybos atsidūrusios jau; . . . v , 
tik už 30 mailių nuo Smirnos, j s i s k a l t y s i a -

Turkai paduoda, jog nuo j /Turkų nacionalistų seimas 
pradžios ofensyvos graikai[ Angoroje savo armijos gene-
praradę 50,000 kareivių užmu- ralio štabo viršininką Tevsi 
štais, sužeistais ir nelaisvėn į pašą paaukštino maršalu. 

Maršalo rangą jau senai turi 

Konstantinopolis, rūgs. 8.— 
Turkų pavykimai kovoje su 
graikais pirmuosius tiesiog 
apsvaigino. Mustapha Kernai 
paša Saukia, kad kuomet jie aut vietos žuvo, 1 mirė ligoni 
apvalysią Mažąją Aziją, tuo-

LUXEMBURG, Wis., mgs. 
8. — Aštuoni žmonės važiavo 
automobiliu skersai Green Bay 
and Western geležinkelio. 

Staiga atūžė traukinis. 4 

nėj, ,gi 3 mirtinai sužeista. 

atst. besiginčydamu išsitrau
kė revolverius. Seimo sesija 
pertraukta kilus triukšmui. 

GELEŽINKELIO TILTAS 
SUDEGINTAS. 

ALTUS,.Okla., mgs. 8.— 
Už penkių mailių nuo čia su
degintas St. Louis and San 
Francisco geležinkelio tiltas. 

3BC 

bininkams pasakius, kad ne
pradėtų, tai p. Insp. tuojaus 
vyksta į Kelmę ir parsiveža 
vyr. miliciantą. Tai tik tada 
vargais ne galais sutartį pa-
daro. 

Darbininkai labai piktinasi 
tokiu žiauriu elgimosi D. In-j 
spektoriaus. Net p. Insp. pra-j 

ti dijakono šventinimai, o pa-.; 
skui kunigo. 

Dievas jiems tepadeda! 

VYSKUPAS IŠVAŽIAVO. 

TAUTU SĄJUNGA DIRBA AUSTRIJOS KLAUSIME 
GENE VA, Šveicarija, rūgs., . " Austrijos gyventojai, vie-

/ 

! 

distų maldnamis pačioje sosti- p a į m t a i s . Nelaisvėn paimta a 
nės širdyje, kur, girdi, nesama | p i e 1 5 > 0 0 0 g r a į ] a 3 

nei tų nei kitų išpažintojų. Nelaisvi,ų tarpe y ra : vienas sei 
Sako, pakenčiamas dar bu- a r m j j o s vadas, 2 korpusų va

du ir 5 pulkininkai, neskaitant 

Mustapha Kernai paša. Taigi, 

8. — Tautų Sąjungoje repre
zentuojamos didžiulės valsty
bės užgynė Austrijai pačiai 
vienai spręsti apie savo liki
mą. 

Reiškia, . užginta Austrijai 
puoja sultano tei- s u s i l i e t i s u Vokietija, Italija 

^ 

tų toksai drąsus katalikų jsi-
briovimas bulgarų tarpan, jei 
ta bažnyčia butų statoma kur 
miesto pašaly. Bet kuomet 
šiandie tas daroma vidumies-
ty, tai bulgarų stačiatikių prie
dermė gintis nuo to briovimo-

Bulgarų laikraščiai tą pro
testą remia. I r tuo patim liu-

, dija apie save, kad bulgarų 
miSiUisL vis dar neprasikalė iš 

viduramžių nepakantos kevalo. 
Vargas tokiai tautai. 

s ę . Nes tik sultanui leista ! a r b a 8 U k 5 t a k o k i a kaiminin-
aukštiuti pasižymėjusius kar- S a ^ " t y b e . Be jų sutikimo, 

ton išnikti atvienėjime, dės 
visas pastangas sutraukyti re
težius, kuriais šiandie jie 
spaudžiami ir smaugiami. , , 

Tas reiškia, kad Austrija, 
nežiūrint santarvės draudimo, 
susilies su Vokietija arba Če
koslovakija. Gi tegul paskui 

dėjo nurodinėti, kad Pagojo 
dvaro savininkas esąs beturtjs 
ir tt. (Tiesa, jis yra beturtis, 
bet tik ant sūnų, nes jo sunųs 
tarnauja lenkų legijonuose). 

NAUMIESTIS, Šakių aps. 
Rugpiučio 4 d. Jo Ekscel. Sei-
nų vyskupas išvažiavo iš Nau
miesčio į Mariampalę ir žada 
daryti vizitas Seinų dijecezi-

| jos bažnyčiose. Naumiestyje 
(gyveno 38 dienas. Ganyto-
I jui išvažiuojant susirinko 

1 l i e t u . <X į c i i a u i c t i i u n u u o v i , . . . . . » . , . 
T_. . A .v T , daug žmonių ji atsisveikinti. Kaip matyt iš p. Insp. dar- , 

žemesnės rangos karininkų. vedžius. 

SUTIKO KLIŪČIŲ KASANT 
TUNELĮ. 

JĄCKSON, GAL., rūgs. 8 
Pagelbos būrys, kurs su did
žiausia paskuba kasa tunelį į 
Argonaut aukso kasyklą, sa
vo darbe sutiko kliūčių- At
rado daugybę kietos uolos, ku- i bus prisikasta. 

rią skaldyti užims keletą die
nų. 

Savo keliu, iš Argonaut au
kso kasyklos, kurioje gaisras 
uždarė 46 darbininkus pirm 

; 12-os dienų, jau negirdima jo
kių tženklų. Taigi, išnyko, vil
tis rasti juos gyvus, kuomet 

reiškia Austrija gali kadir vi- Į valstybės žinosi, tegul jos kę
sai pražūti, tečiaus pati apie jįa n a u j a karą Europoje, 
savo likimą neturi teisės sprę
sti. 

Tas užgynimas įvyko po to, 
kuomet Austrijos kancleris 

s 'kun. Seipel pagrūmojo valsty
bėms, jei jos greitu laiku ne
duos austrams finansinės pa
gelbos. 

Kancleris Tautų Sąjungos 
atstovams atviriai tarp kitko 
sa&e. 

bų, tai negalima daug gero 
laukti. Bet parodys ateitis. 

ŠV. ONOS ATLAIDAS. 

. AL V LT \$, .Vilkaviškio aps. 
Liepos 26 d. čia buvo švęsta 
šv. Onos atlaidas. Diena bu
vo nekokia, nes iš pat ryto 
pradėjo lyti, bet žmonių, ne
paisant blogo oro, susirinko 

H 

|Tas grūmojimas galų-gale 
davė kiek naudos. Nes Tautų į ^ d a u g " , < Karabelninkų. 
Sąjunga, kuri visas l a i k a s ' « u b a g ų f i r - ^ Q n ų " taipat 
šaltai atsinešė \ Al*ti*įps d v y n i o , galybės. Surinkta 
klausimą, pagaliau paskyrė L ^ t u k s t a n v i ų a u k g i n ų m 

komitetą ir šiam pavedė iš- ^ b a ž n y ^ a i a t s t a t y t L 

Pavakare buvo matyti kele
tas girtų vaikinų, kurių vieną 

spręsti Austrijos klausimą. 
« 

Kaip šiandie tas korititetas 
Tautų Sąjungos narių susirin
kimui turi įduoti savo raportą. 

milicininkas į "šaltąją 
vadino. 

41 nusi-

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie išda-

lies apsiniaukę; pramatomi 
griausmai; gal kiek vėsiau po 
pietų, ar vakare; rytoj gi vė
sesnis oras. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
rųgs. 7 d., buvo tokia pagal 
Merchants I/oan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.47 
Prancijos 100 frankų 7.82 
Italijos 100 lirų; 4.39 
Vokietijos 100 mark. .07% 
Lietuvos 100 auksinų .07% 
Lenkų 100 markių .01 
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DtAUGAS Penktadienis, ftngsejo Š, i&2 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGĄ J * 

Eina kasdieną išskyras nedėldienius. 
PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $6.00 
Pusei Metų $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujiį Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus į registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

AMERIKONIZMO IŠMĖ
GINIMAS. 

ti kilniomis idėjomis prie tik
slo. Pirmininkas, raštiriinkas 
ir iždininkas nereikalauja 
jiems Skirtų premijų. Rėdak-

Bet priešai į tai neatkreipia 
domėsu Savo darbą stumia pif-
įųyn. Mulkina gyventojus.' -* 

Kaip teiįjįebutų, tečiaus tų 
dviejų valstijų gyventojus ma- torius aukoja Giedrai jam 
sonerija šaukia į amerikoniz- skiriamą algą už " G , " ' r e d a - globėjai - ~ Adelė Rubliauskai-
mo kvotimus. Nežinia, koki 
bus rezultatai. 

PADĖKA. 

UI nepilnų poros mėnesiu 
Oregono ir Oklahomos valsti
jose bus išmėgintas gyventojų 
amerikonizmas. 

Tų valstijų masonai ir k i t i ' 
katalikų tikėjimo aitriausi 
priešai darbuojasi išnaikinti 
privatines ir parapijų moky
klas. Negalėdami kitokiu bū
du atsiekti savo tikslo, jie 
pasidarbavo tą klausimą pa
vesti valstijų gyventojų nu-
balsavimui. 

Kadangi kova prieš moky
klas, kuriose vaikai be kitko 
mokinami tikėjimo tiesų, yra 
aiški kova prieš amerikoniz-
mų, tai tų valstijų gyventojai 
turės progos reikšti, ar jie 
yra tikri ar tik £iaip sau' 
šiaudiniai amerikonai: Jų dau
guma pilnai išspręs tą klau
simą, 

Prieš masonerijos darbuotę 
šiandie tose valstijose kovoja 
nevien katalikai, bet ir kitų 
tikėjimų. Tam tikslui įkurta 
organizacija vardu " T h e Re 
Jigious Libertv Association". 

Brangu ir malonu turėti ar
timųjų užuojautą ir reikale pa
ramą, bet kaip reik gi api-
branginti užuojautą ir paramą 
tolimesniųjų prietelių, kurie 
apie mus ir mūsų reikalus tik 
girdi f I r . tokių auksaširdžių 
žmonių gerumėlio nekartą jau 
pirmiau patyrėme, o šiomis 
dienomis teko jis mums nuo 
Schuylkil pavieto lietuvių, ku-

\ rie visą savo aštuntos Lietu
vių Dienos uždarbį, sumoje 
$692.73 prisiuntė kaipo auka 
mūsų koplyčiai. Paėmus do
mėn tų žmonių vargus dei il-
gos bedarbės, negalime pilnai 
išreikšti, kaip didžiai- apibran-
giname jų dovanas ir tą gerą 
jų širdį, parodytą visai jų ge 

ton, D. -C, v. p. iiioks. M. Ke-
mėšiutė, Cleveland, O.; rast. 
moks. Juozas Statutą. Cleve
land, O., ižd. moks. Vaclas 
Sodaitis PittsburgH, Pa., iždo 

.gavimą ir visas redakcijos iš- tė, Cicero, 111., Zof. Bajori-
laidas su preiųijoms už kon- naitė, Gliicago, UI., Kalvaitis, 
kursinius rastus, viso virš 
.dvejų šimtų dolerių. Raportai 
baigiasi, o seimo dalyviuose 
ūpas dar labiau pakyla. 
* • _ 

Svarstoma seni ir neužbaig
ti org. reikalai. Kalba apie 
sanryšf su Ateitininkais, apie' 
centro knygyną, ženklelius, a-

SVEIKATA - BRANGUS 
TURTAS. 

KAĮĮP PAGELBĖTI NELAI 
v MINGAM. 

Nelaimės pa-Valparaišo, Ind., Lit. Kom. 
"Juzė Leonaitė, Worcester. Jr . 
Mass., Antanas Karužis, SL i r v i s a d a - J e i 

Francis, Wis.) Jonas kabulio--
nis, Sioux City, Iowa, Petras 
Česnulis, Washington, D. C , 
M.» F . Daumantas, Niagara 
Falls, N. Y., redaktorius-adm. 

pie* narių skyrius Giedros or- kun. A. Linkus. 
ganizacijoj, apie konstitucijos 
taisymą ir k. Visi pakeltieji 
klausimai svarstomi ir tariami 
be karščiavimosi, rimtai ir vi
siems pasitenkinančiai. Vis 
smagi ir pakili dvasia daly
viuose. 

Vakare 26-tos gied. k. ir 25 
L. V. kp. įrengtas programas. 
Vaidina veikalą "Nas tu tė" , 
dainuoja net akeliais atvejais 
L. V. 26 kp, choras vedamas 
muziko V. Greičiaus. KaRa* 

rūmo neužsitarnavusioms. Lai ; M. Daumantas ir P. Daužvar- Milius, Miliutė ir Milius J r . 
Visagalis šimteriopai, Jums, 
brangus Prieteliai, tą auką 
atlygina i r Jums gyvenime 
laimina. 

Ypatingai dėkojam dar už 
paraginimų prie šios aukos ir 
už nuosavą $100 auką di
džiai gerb. kun. J . Karaliui, į A > L i n k u s laiko mišias šv. už 

Eeiškiama padėką seimo 
rengėjams,gi edrininkų prie-
teliams ir k. Dvasios vadas, 
kun. V. Vilkutaitis atkalba 
maldą, sugiedama Lietuvos ir 
Amerikos himnai ir baigiama 
XI-tojo giedrininkų seimo se
sijos. 

Ant rytojaus, rugp. 30 d. at
vyksta iš Chicagos, M Drau
go ' ' redaktorius, jkun. Dr. Ig. 
Česaitis, iš Pittsbitrgh, Pa. 
kun. Kazėnas, p. Vaišnora, p. 

nr. AT- M. RAftKTJS 
OFFICE 

1411 So. 90-th Ave. 
Cicero, 111., 

dis. Publika patenkinta pro
gramų ir reiškia giedrinin-
kams daug užuojautos. Pirmą 
seimo 'dieną baigus einamai 
ilsėtųs pilnai pasitenkinus sma 
giais įspūdžiais. 

Antra seimo dieną vėl kun. 

Coaldale, Pa. lietuvių parapi
jos klebonui, taipgi i r didžiai 
gerb. kun. P. Česnai. Maldose I Y a j ^ ^ 

mirusius giedrininkus. Trečio
ji seimo sesija prasideda 9:30 

ilgai atsiminsime šį prielan
kumą ir maloniai suteiktas 
auk j s. 
, Labai dėkingos, 

Šv. Kazimiero Seserys. 

ĮSPŪDŽIAI GIEDRININKŲ 
oriu r 

(Pabaiga) 
Nutaria siusti sveikinimus 

Jon priguli didžiausias skait- v i e t i n i a m Vyskupui, Lietuvos 
liūs adventistų (Seventh Day 
Adventists). 

Kai-kurie tose valstijose lai
kraščiai pašvenčia specialcs 
laidas kovai su sumanvmu. 

Atstovui ir per jį Lietuvai ir 
jos valdžiai, Lietuvos ateiti
ninkams ir k. 

Kiną centro valdvbos ra-
portą išdavimas. Raportuose 

Aiškiai įrodo, kad keliama pabėdojama, kad buvo sun-
kova privatinėms ir parapijų I kųs praeiti metai, tečiau nic-
mokykioms yra priešinga ne I kas nekaltinama ir ant nieko 
vien amer ikon i ška f dvas i a i , 
bet ir pačiai šalies konstitu-' 
ei jai, kuri tikėjimams garan-

nes i skundžiama. Centro valdy
bos nariai išduodami raportus 
padrąsino moksleivius drąsiau 

tuoja laisvę. 

[Perskaičius sveikinimus ei
nama prie naujų įnešimų švai
stymo. Daugiausia kalbama ir 
tariamasi apie savo org. rei
kalus,, ypatingai apie palaiky
mą, susiorganizavimą ir kaip 
suorganizuoti liet. katalikų 
moks. studentus po giedrinin
kų vėliava. Visi sumanymai 
baigiama visiems džiuginan
čiais nutarimais. 

Ketvirtoje sesijoje dar nu
tarta keli sumanymai, pers-' 
kaitytos kelios rezoliucijos i r 
prašymas į visuomenę, ypa
tingai į L. K. Federaciją, kai]| 
rūpintųsi daugiau ir paremtų 
širdingiau lietuvių katalikų 
moksleiviją Amerikoj. 

Užbaigus svarstyti pakel
tuosius klausimus, išrinkta 
nauja centro valdyba: Dvasios 
vadas gerb. kun. V. Vilkutai
tis, Cleveland, O., pirm. stud. 

darbuotis ir ištvermingiau siek Petras Daužvardis, Washing-

tik gaila, kad seimo sesijos 
buvo jau užbaigtos. 

Vakare buvo įrengta dide
lė vakarienė su įvairiu pro
gramų. Programe buvo kalbų, 
dainų ir muzikos. Po vakarie
nės ir programos jaunimas 
prie smagios muzikos šoko ir 
linksminos iki vidurnakčiui. 

Clevelando lietuviai labai 
svetingai priėmė ir prietelin-1 

gai rėmė giedrininkus. Giedri-
ninkai skirstėsi iš seimo pilni 
pasitenkinimo; išsivežė nuo 
Clevelando lietuvių ir iš sei
mo gražius — malonius įspū
džius, kuriuos ilgai, ilgai atsi
mins ir gėrėdamies minės. 

Žodžiu sakant, XT-tąsis gie-
seimas visais žvilgs

niais pasisekė, šis seimas sus
tiprino giedrininkų dvasią ir 
pridavė daug vilties ir padrą
sinimo žengti kilniomis idėjo-
min prie savo tikslo. Pilni pa 
sirįžimo su energija žengia nau 
jų organizacijos metų angon. 
Tikisi kad visuomenė rūpes
tingiau rems lietuvių katali
kų moksleiviją Amerikoj. Gie
drininkų gi aukščiausias tiks
las yra giedrintCsviesti savo 
protą ir lavinti jausmus Kris
taus mokslu, kad mūsų tauta 
kiltų krikščioniškoje kultū
roje. 

žmonės žinotų 
kaip teikti pa-
gelbą nelai
mingame atsi
tikime, tai 
daug gyvasčių 
galima butų 
išgelbėti. Lie
tuviai iš prigimties yra gai
lestingi ir kaip išmano taip 
gelbsti savo artimui. Net sa
vo priešui lietuvys neatsakys 
pagelbos. Prakilnesnio darbo 
negali būti kaip gyvasties gėl-
bėjiiuas. " D r a u g o " skaityto-, 
jams patariame šį straipsnelį 
išsikirpti ir laikyti, kad žino
tumėte kaip apsisaugoti nuo 
nelaimių ir kaip gelbėti žmo-

Saulė užmuša tankiausia 
tuos kurie geria daug alaus, 
ar snapso, ar tvankiame kam
baryje miega, arba nusilpnė
jęs dirba saulės kaitroje. Prieš 
susmukimą galva svaigsta 
skauda, akįs aptelnsta, vidu
riai gelia ir jaučiama lyg koks 
akmuo pilve butų: oda į-

greičiaųsia nuvilk nuogai, pilk 
ant viso kūno kefetą kibirų 
šalto vandens, nušluostyk sau
sai i r paguldyk į lovą. Je i a 
pipilus su šaltu vandeniu da r 
nekvėpuotų, tai tuoj ^stipriai 
nntverk už abiejų ligonio ran
kų, iškelk jas augščiaus ligo
nio galvos, nuleisk ant kruti
nės ir spausk jo krutinę; ir 
vėl iškelk rankas augščiau 
galvos, omleisk ant krutinės ir 
spausk krutinę, ir Vis daryk 
taip iki nelaimingasis pradės 
patsai alsuoti. Tik niekad ne
nustok vilties atgaivinti! 
Dirbk i r dirbk, spaudink kru
tinę be perstojo; kartais net 
už trijų valandų vdarbo, žmo-

virbalą ir išdeginti įkąstąją 
vietą giliai. Potam tuoj eiti 
namole, atsigulti į lovą ir iš
gerti gero snapso tiek, kad 
jau visiškai pasigerti. Tokia
me atsitikime geras šna|*sas 
tai yra tikra gyduolė. 

Apie'tai ką daryti jei pasiu
tęs šuo aprieja, jei vabalas 
įgelia ir kitas naudingas ži
nias parašysime * Drauge' kitų 
penktadienį. 

A. L. R. K. MOTERĮ) SĄ
JUNGOS NARĖMS. 

Teliko kelios dienos prisi
rengti prie Moterų Sąjungos 
VIII-jo Seimo kuris įvyks 10-
11-12 d. rugsėjo (September), 
'Šv. Petro ir Povilo svetainėje, 

jau gerai alsuoja, tai reikia 
duoti šaukštą vyno arba po 
šaukštelį atlėšuoto su vande
niu gero snapso kas penkias 
minutes. Apdegintas žaizdas 
reikia nuplauti su tyru' 'van
deniu ir aprišti su vaškine 
popfera. Tuojau šaukite dak
tarą, nes paprastai po tokio 
atsitikimo žmogus .gauna ink
stų, širdies arba nervų ligą. 

Žado uiėmimas. Jei perkai-

tęs ir perilses žmogus maudo
si, arba išgeri av daug šalto 

smarkiai prakaituoja; veidas 
pamėlynuoja; alsavimas grei
tas; širdies plakimas nelygus, 
t. y. kartais plaka labai smar
kiai, tai vėl silpnai, tai greit, 
tai vėl pamaži. Jei žmogus 
šiltoje dienoje taip jaučiasi, 
tai lai meta savo darbą ir lai 
atsigulęs pavėsyje silsisi, nes 
gresia gyvybei pavbjtt**.?,'Žmo
gui sudribus, akįs stulpu sto
jas ir netenka jis sąmonės. 
Tokiame atsitikime nelaimin
gąjį reikia tuoj nunešti į pa
vėsį arba į didelį išvėdintą 
kambarį,* paguldyti augštel-
ninką, padėti po galva drapa
nų tiek, kad galva butų pakel
ta apie 2 coliu nuo žemės. 
Tuoj reikia nurėdyti nuogai 
ir visą kūną braukyti su su-
grūstais ledais arba pilti su 
šaltu vandeniu. Kuogrei&au 
sia šaukite daktarą. 

Hamilton Ave,, N. W., Grand 
gus atsigauna. Kuomet žmogus ^ i d m c l L 

Kiekvienos kuopos prieder
mė yra siųsti delegatę į Sei
nų^ ir duoti naudingus įneši
mus, del mūsų organizacijos 
labo. 

Brangios sesutės! Kiekvieno 
troškimas privalo būti kad pa
darius šį VlII-jį Seimą vieną 
iš pasekmingiausių; taipgi kad 
jis butų akstinu šios mūsų 

'prakilnios organizacijos augi
mui, plėtojimosi. Visos lietu
vės moterįs turėtų skaityti 
priedermė priklausyti- prie Mo-

Uerų Sąjungos, kuri skleidžia 
apšyietą, meilę ir dorybę netik 
savo narių tarpe bet visoj lie
tuvių išeivijoj Amerikoj. Tai-
pat ši prakilni organizacija 
skiepina tėvynės meilę į mū
sų sesuč. ir brolių širdis. Mo
terų Sąjunga yra toji žvaigž
dutė kuri veda tiesos keliu 

kaista ir pasidaro sausa, arba vandens, arba alaus, kartais , 
netenka žado, apalpsta ir jei 
nesulaukia greitos pagelbos 
tai miršta. Tokiame atsitikime, 
nelaimingąjį reikia paguldyti 
augštelninka lovoje; \ r int i 
rankas, krutinę ir kojas. Po
tam kūną ajKlėti buteliais pri
pildytais šiltu vandeniu, ir 
duoti vyno ar gero snapso po 
paukštelį kas penkias minutes 
iki kūnas pradės kaisti. Jei 
ligonis pradeda vemti, tai ga
lima duoti praryti po mažą 
šmotelį ledo ir duoti uostyti 
amonijinio spirito (štinkspiri-
to). Patart ina šaukti, daktarą. 

Gyvatės įkandimas. Jei kada 
uogaujant ar šiaip bevaikšti-
nėjant po girias įkąstų gyva
tė, tai tuoj reikia žaizdą su
gnybti su pirštais ir iščiulpti 
nuodus lauk.. Jei tik lupos ire-
suskiYdusios ir dantįs sveiki 
tai čiulpimas nuodų iš žaiz
dos nepakenks. Jei su burna 
žaizdos pasiekti negalima, tai 

kiekvieną, kuri ją seka., J i tei-
Ida pašalpą ligoje ir nelaimė
je. J i yra vsių mielaširdingu 
darbų motina. 

Sesutės Sąjungietės, dėkim 
visas pastangas, varykim pla
čią agitaciją, kad supažindi
nus visas Amerikos lietuves 
moteris ir mergaites su Mo
terų Sąjunga. 

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

Rūpintis Vis yra apie • ką. 
Nors afiglekasių streikas kaip 
nors ba'igsis, bet ar tik nesus
treikuos ledo išvežiotojai ir 
tai dar ar tik nebus tai grfao-

Galinga. Perkūno .nutrenktąjį kuo-, reikia tuoj įkaitinti geležinį'džio mėnesį? , 

Kun. P. Lapelis. 

ATSILANKYMAS LIETUVON 
IŠBUVUS 14 METU 

AMERIKOJE. . 

tokių patogumų gyvenimui, kaip šiame į nierė ir daugybė profesijonalų bei pramo-

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. 
Laivą varo du milžiniško didžio in-

žinu, turinčiu 50,000 arklių pajiegą. Se
niau būdavo vartojama akmens angliai, 
dabar gi inžinai yra varomi tam tikru 
aliejumi — užtat laive švaru, nėra suo
džių. Aliejus yrą priduodamas inžinams 
159 pečiais. Žiūrint į "01ympico' r ma
šinerijų kombinaciją jautL stebėtiną šių 
laikų inžinierijos mokslo galybę. Laivas 
turi 11 denių, ant 7 viršutinių jų yra ve
žami pasažieriai. Ant kitų gi 4 apatiniųju 
randasi kas reikalinga stebėtinos žmoni u 
minios gyvenimui ir laivo pajiegos gami
nimui. Laive yra 3,000 langų ir 11,000 e-
lektrikos lempučių, paprastai "Olynipic" 
kiekvienu savo plaukimu per Atlantiką 
paima 750 pasažierių Pirmos Kliasos, 500 
— Antrosios ir t,500 — Trečiosios- Laive 
visokios nešies patarnautojų ir oficierių 
e>ti apie 1,000 ypatų. 

Ja ive. Visokie salonai, įvairiausios mau
dyklos, gimnastikai ypatingi kambariai, 
poilsio, pasišnekėjmo, rūkymo ir muzikos 
salės pilniausiame savo puošnume links
mina keleivį. Trys eleveiteriai veikia tarp 
dėnų, kad nereikėtų keleiviui vargti li
pant aukštyn ir žemyn. 

Šiandie sekmadienis. Arizonos Vysku
pas J.. W. Atwood laikė pamaLdas ryt-
metyj 10:30 vai. Žmonių prisirinko pilnutė
lis , salonas. 

Pusryčių laike gavome surašą Pir-
mosnos Klasos keleivių, taipgi laivo dien
raštį "Ocean ^ 1 ^ 8 ^ , iš kurio sužinojo
me apįe' Vokietijos Užrubežiniu Reikalų 
Ministerio Rathenau nužadvma ir \V. 
Rockefellerio mirtį. 

¥ I I I Diena (Birž. 26). 

Vakar vakare buvo smarkus vėjas 
ir Okeanas pusėtinai šėlo. Bet laivas 

nininkų. Pirmosios Klasės publika labai 
švari, rimta ir mandagi. Nors randasi 
daug jaunimo, bet šokiuose ir žaisluose už
silaiko padoriai, tiesiog pavyzdingai. Aš 
netikiu, dabar pats matydamas savo aki
mis, tiems pasakojimams, kad Pirmosios 
Klasės keleivių tarpe ant laivą esti ne
morališkumų ir visokios rųšies ekscesų. 

IV Diena (Binž. 27). 
r I 

Rytmetinis užkandis 8 vai. Paprastai 
gulti pirmojoj klasėj einama gana vėlai, 
tai užkandis sulyginamai yra gana anksti. 

Oras-labai gražus i r Okeanas ramus. 
Kun. Pakalnis norėjo, kad pasiūbuotų 
mūsų laivą, bent truputį, nes jam tai esą 
patinka, bet jo noras lig šiol neišsipildė. 
Jau esame Okeano viduryje, užtat nebėra 
vilties didelių audrų ir bangų, jeigu iki 
šiol yra ramu.. 

. Girdėjau, būrelis keleivių susiorgani-

dėliių, kiti ilsisi ant tam tikrų pusiau iš
tiestų kėdžių, treti žaidžia tennis, croque 
ar ką kitką. 

Valgis nepaprastai geras ir sveikas. 
Restoranas taip majestatingai išpuoštas, 
jog tokio nerasime nei geriausiame Chi
cagos Hotelyje. Patarnautojai arba ste-
vvardai laike valgių padavimo esti savo 
uniformose pilniausiame švarume ir man-

s A dagume. 
"Ocean Tikies*', kurį gauname kiek

vieną dieną niekad neužmiršta paduoti 
smulkmeniškai New Yorko Biržos stovį, 
nes mat laive daug finansistų ir pramoni
ninkų, kurie tais dalykais interesuojasi. 
Marconio-grafu mūsų "Olympic" gauna 
kiekvieną dieną pranešimus apie svarbiau
sius pasaulio nuotikius.. 

. Gulti nuėjau 1'2 vai. nakties. Laivas 
ima braškėti ir ^pusėtinai siūbuoti. Kun. 
jPakalniui džiaugsmas, bet aš supimo iš 

?f 

\ 

i 

plaukė ramiai, taiytumei, nekreipdamas zavo programos komisiją pagerbti mūsų J mažens negaliu pakęsti. Jaučiu galvos 
į tai domės. Šiandie rytmetyj ir vakare 
labai ramu ir šilta. Kelionė maloni. 

Pirmąja Klase plaukia daug žymių 
asmenų, kaip štai: Giovanni Martinelli, 
New Yorko Operos dainininkas, p-nia 
Mareoni, bevielio telegrafo išradėjo mo
teris, phnia Oomeiius Vanderbilt su duk-

iaivo kapitoną A- E. 8. Hambelton ir jo 
asistentą E. R įVhite, taipgi vyriausią 
inžinierių J . H. Thearle. 

Pasivaikščiojimui vietos ant įaivo y-
ra daug, užtat aš ir kun. N* Pakalnis nau
dojamės tiek, jog_ vakare koįbs truputį tą 
pajunta. Kuomet otus gražus ^keleiviai 

(jeriausiame kotelyje mes nerasime terimi Grace, New Yorko multi-udlijo- ( daugiausia yi*a matomi (besisukinėjant ant 

sunkumą. Okeanas neramus. 

V Diena (Birž. 28). 

Atsikėliau 8 vai. ryto. Miegojau ne
ramiai. Šiandie oras pusėtinai vėsus. Kai-
kurie keleiviai, 'eidami ant denio, apsi
velka šilčiau. Laivą bangos pusėtinai var
talioja, bet miliinas menkai tą junta. 

Jau atplaukėme 2,0S5 mylias, lieka 
~plaukti, dar 1,000 mylių t. y. trečdalis, 

nes nuo, New Yorko iki Cherbourgo 3,08»3 
mylios. 

Šiandie apžiurėjau "Olynipico" visas 
mašinerijas. Reikėjo gauti ypatingas inži- ) 
nieriaus* asistento leidimas. 

Didelio įspūdžio į mane darė tų mil- \ 
žiniškųjų- mašinerijų veikimas. Galima 
sakyti, kad žmogus tikrai yra gamtos 
karalaičiu, pavergęs ją savo tarnybai. 
Mūsų milžinas plaukia įstabiai* greitai', 
jog nesibijo jokių bangų, nei didžiausių 
audrų. Jeigu butų mažytis laivelis, tai 
jis butų mėtomas toje vandens juroje lyg 
mažytis šapalėlis ir beabejonės žūtų gel
mėse. | 

Ant laivo, be daugybės visokių dalykjų,. 
randasi ypatingai tūlų amatorių mėgia
mas dalykas — tai Baras, kuris tuoj tapo 
atidalytas apleidus New Yorko uostą. Ba-
ras, pasakysiu, tikrai senoviškas: ten e-
sama visokių gėrimų: šampano, 'degtinėj 
konjako, alaus. Žinoma, už tuos dalykus" 
reikia ekstra mokėti, bet amatoriai, su 
tuo nesiskaito. Ypač ištroškę Amerikiečiai 
tuoj puolėsi, prie tų "slapiųjų" gėrimų, 

''kuomet tas Baras tapo tik atidarytas. 

(Bus daugiau) v 
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SĖJIKAS 
DARBO LAISVE. 

Kas skaitė visuotiną seno
vės ir vidurinių amžių istori
ją, tas be kitko sutiko pla
čius aprašymus ir apie gyva
vusią žmonių vergiją. Vergi
jos laikais vergas darbininkas 

v turėjo visas .savo gyvenimas 
savo ponui tarnauti. Dažnai 
tam pačiam ponui vergavo ir 
vergo darbininko šeimyna. 

Vergas darbininkas pagal 
savo noro negalėjo laisvai pa
keisti savo vieno užsiėmimo 
kitu užsiėmimu. Nuvargęs ne-

'galėjo atsilsėti, kada norėjo. 
Pagaliaus nei jis pats, nei jo 
vaikai negalėjo mokintis jo
kio amato, prie kokio jų širdis 
linko. 

Su baime mes minime ir ki-
*> ti kitiems atpasakojame tuos 

laikus, kuomet žmogaus gimi
mas jam lėmė likimą. Jei 
žmogus gimė iš vergų tėvų, jis 
taipat turėjo pasilikti vergu, 
kaip ir jo. tėvai. Amatninko 
vaikas turėjo but amatuimtas. 
Nevalia buvo jam pasirinkti 
tinkamą darbo šaką be darb
davio leidimo. 

Tai buvo laikai. I r juos 
mes minime su didžiausiu šir-
dv skausmu. 

i Šiandie kitaip. 

Tečiaus šiandie yra jau ki
taip. Mes visi jaučiamės lai
mingi ir didžiuojamės, kad gy
vename visuotinos demokrati
jos laikais. Jaučiamės paten
kinti, kad šiandie visiems žmo
nėms yra vienodos teisės ir 

. privilegijos valstybės ir visuo 
menės akyvaizdoje, 

Šiandie mes visi turime lv-

Delto., šiandie vargdienių 
tėvų vaikai turi progos iškilti 
į aukščiausias šalies vietas ly
giai su turtingųjų vaikais. Jo
kio tame varžymo negali būti 
ir jo nėra. 

Nauji pančiai. 
Atrodo, kad jei mes pil

nai sutinkame su lygiomis tei
sėmis ir privilegijomis, kuo
met žmogaus gimimas nelemia 
jam galutino likimo, kuoniet 
likimas priguli nuo paties žmo
gaus gabumų, tai argi atsiras
tų nors vienas iš mūsų, kurs 
butų tam visam priešingas. 
Ar rastųsi toks žmogus, ku
riam butų nepakenčiama tokia 
žmonių lygiateisė. 

Taip yra. Darbininkui tai
somi nauji pančiai. Tuo tik
slu šiandie vedama smarki 
kampanija. Šiandie darbinin
ko varžymai eina ne iš darb-
davio pusės, bet iš paties or
ganizuoto darbo. Šiandie as
meninę darbininkui laisvę var
žo ne darbdaviai, bet patsai 
organizuotas darbas. 

ir vergijon? 

Nepramato pasekmių. 
Reikia pasakyti, jog šiandie

niniai organizuoto darbo va
dai visai neatkreipia domės į 
netolimą ateitį ir neturi supra
timo apie visuomeninį vysty
mąsi ir civilizacijos pažangą. 
Nes jei tai visa suprastų, tai 
galėtų aiškiai pramatyti to sa
vo veikimo pasekmes. Dėlto 
jie ir nekuomet nedrįstų ap
riboti darbui laisvę. 

Bet ar tas organizuoto dar
bo vadams rupi. Jų daugu
ma šiandie rūpinasi tik asme
niniais reikalais. Į darbinin
kų likimą jie tik su ranka pa
moja. Jei jie vada bent kokią 
kovą su kapitalu, tai tuo būdu 
gina tik savo aukštai apmo
kamas vietas. 

- I 

Nauja vergija. 
Organizuotas darbas darbi

ninkui šiandie draudžia dirbti 
kas patinkama ir kada jam 
tinkama. Už nepaklusnybę 

grūmoja kūno bausme, arba 
net ir mirtinu. Jei vieni dar
bininkai atsisako dirbti duotą
jį darbą, tai kitiems draudžia 
tą darbą ir paliesti. Argi tai 
ne vergija? Aišku, tai vergi
jos grąžinimas. Tik kitoje 
formoje. 

Ar tokių draudimų šalinin-
kai kuomet nors pagalvojo a-
pie tai, kokius rezultatus gali 

gias pilietines priedermes, tu- duoti tos rūšies apribavimai, 
rime laisvę pasirinkti sau tin-įjei tai visa tuojaus butų pri-
kamus darbus, tuos darbus i taikoma praktikon? 

Sveika nuomonė. 
To darbe apribavimo pasek-

keisti kitais pagal savo noro. 
Turime teisę dirbti ten, kur 

Ar tokių apribavimų sklei
dėjai pamintijo apie tai, kad 

I 
mums yra tinkamiausia. Dar- Į jie tuo būdu sulaiko civilizaci-
bdaviai negali mus 
Mes nesame vergai. 

varžyti. jos pažangą, gi pačius darbi
ninkus ateity stumia skurdan 

mes labai gerai pramato šios 
šalies vyriausybė. I r todėl 
ji parūpino streikininkams ir 
jų. šalininkams teismo draudi
mą (injunctign). Tuo teismo 
parėdymu uždrausta streiki
ninkams ir jų vadams nekenk
ti darbe tiems visiems darbi

ninkams, kurie šiandie nori 
dirbti geležinkelių įstaigose, 
kuomet organizuoti darbinin
kai streikuoja. 

Jei vieniems čia yra laisvė 
pamesti dirbamą darbą kada 
tik nori ir be jokių trukdymų, 
tai paprasta teisybė reikalau
ja, idant kiti turėtų laisvę dir
bti kada tik nori ir tokiomis 
sąlygomis, kokiomis jie sutin
ka. 

Kas tam principui priešina
si, tas yra didžiausias visokios 
demokratijos priešas. fToks 
yra piliečių laisvės priešas ir 
vergijos grąžinimo šalininkas. 

Nauda darbininkams. 
Suv. Valstijų vyriausybė, y-

ra demokratinės piliečių lais
vės ir jų privilegijų sargas. 
I r todėl, jei vyriausybė gina 
šiandie dirbančius geležinkelių 
įstaigose darbininkus, tai sau
goja visų darbininkų darbo 
laisvę. Darbininkai už tai tu
ri but dėkingi vyriausybei. 

pagrindas, kurias mėgina 
griauti savimeiliai organizuo
to darbo vadai. 

Šiame atsitikime •vyriausy
bė nekovoja prieš organizuo
tą darbą. Sako, tegul darbi
ninkai turi organizacijas. Tai 
jų reikalas. Bet tegul tos or
ganizacijos neskriaudžia ir 
nieko pikta nedaro neorgani
zuotiems pavieniams darbinin
kams, kurie nori dirbti ir ku
rie turi čia tokias pat darbe 
privilegijas, kaip ir organizuo
ti. 

Šalies vyriausybė saugoja 
darbo laisvę. Patiems darbi
ninkams daro naudą, bet pra
gaištį triukšmadariams. 

Darbininkas. 

DARBAS IR SVEIKATA. 
Statistiniai mžrašai rodo, jag 

vidutinis, žmogaus gyvenimo 
ilgumas įvairiuose užsiėmi
muose yra didžiai įvairus. Y-
ra tokių užsiėmimų, kurie žmo
gui gamina tik ligas. , Ypač 
skaudžiai atsiliepia į žmogaus 
sveikatą ir visą kūno patvar
kymą persunkus ciarbas, ne
paprastas minčių arba proto 
įtempimas, alsavimas kenks
mingomis dujomis, garais ar
ba dulkėmis, taipat lytėjimas 
nuodingųjų kūnų. 

Kenksminga žmogaus svei
katai įtaka ypač apsireiškia 
dideliuose miestuose, kur kiek
vienas žmogus, kovodamas už 
buvj, turi ištempti visas savo 
spėkas. Ta kova už egzistaci-
ją apsireiškia visuose užsiėmi
muose, kaip proto, taip fizi
niuose. 

Šiandie daugybė žmonių ser
ga ir miršta nuo visokios rų-
šies persidirbimų. Žmonės 
kiti kitus vejasi. Seka čia 
nepaprastos lenktynės. Vieni 
darbuojasi užtikrinti sau ry
tojų. Kiti deda visas savo 
pastangas dar daugiau susi
krauti turtų. 

Tas nuolatinis lenktyniavi
mas ir kova už būvį kadir 
stipriausios sveikatos žmogų 
pakerta ir dažnai nuvaro į ka
pus. 

Iš to persidirbimo plinta li
gos ir dažnai pamišimai. Žmo-

ros. Gyvenimas eina niekais. 
Kiekvienas persidirbimas 

sveikatai kenksmingas, nežiū
rint to, ar žmogus dirbs pro
tu, ar kūno raumenimis. Per-
sidirbimas"tkenksmingas kaip 
ofise, taip dirbtuvėje. Dėlto 
visais žvilgsniais žmogui rei
kia saugotis persidirbimo. 
Žmogui sveikata yra branges
nė už visus turtus. 

Tuos žmones, kurie dirba 
sunkų darbą rankų raumeni
mis arba delnais, dažnai pa
gauna traukuliai, nervų liga. 
Su laiku jiems darbas neišlai
komas. 

Kas dažnai prie darbo turi 
žiūrėti į labai smulkius daik
tus, suserga akių ligomis. 

Kam prie darbo reikalingas 
nuolatinis pasilenkimas, tas 
pagauna plaučių ligą. 

Nuolat sėdį darbininkai pa
gauna chroninį vidurių sukie-
tėjimą. Tas paeina nuo sus
tojimo regularės kraujo cirku
liacijos ir nuo žarnų nejudė
jimo. 

Nuolat prie darbo stovin
čiam sulinksta kojos. Iš to 
kįla skausmai kryžiuje. 

Dirbtuvėse darbininkai daž-

giausia naudotis šviežiu oru. 
Tai ne gydytojo, bet patyru 

sio darbininko patyrimai.** 

PAĖMĖ NE SAVO DARBA. 

CHICAGO, 111. — Rugp. 29 
d., tuoj po dienos darbo, įvyko 
Kuppenheimerio kriaučių su
sirinkimas Meldažio svetainėj, 
West Sidėj. Žmonių mažai 
teatsilanlaė, už tai pirmas kal
bėtojas labai barėsi ant darbi
ninkų, kad nelanko susirinki
mų. Antras kalbėtojas sakė, 
kad Amalgameitų Unija su
tvėrė korporaciją su milionu 
dolerių kapitalo. Ta bendro
vė, girdi, pastatys Rusijoj 
dirbtuves ir tokiu būdu išvys
tys Rusijoje rūbų išdirbystę. 
Šerai parsiduoda po $10. Per
matomas geras pelnas, nes So
vietų valdžia duoda gvaranti-

ją,' (kodėl ne Trockis!). Na 
ir pripasakojo visokių gery
bių. Dabar mes, darbininkai, 
galvojame, kur unijos vadai 
mus veda ir prie ko veda? 
Kuomet čia pat ant vietos y-
ra tiek daug darbo: mūsų or
ganizacija nėra užtektinai 

nai turi alsuoti dulkėmis, kas t v i r t a s u l y g d a r b i n i n k u s k a i t . 
labai kenksminga sveikatai. l i a u s # Darbininkai dar nevisi 

Trockis viešpatauja, gal ry
toj kitas koks žydas viešpa
taus. , Nežiūrint visko mūsų 

AT. S. vadai prašo iš mūsų pinigų ir 
tempia mus prie bolševizmo, 
nors mes tam ir priešingi. Gai
la, kad mūsų vadai tokiais ke
liais eina. Taip dalykams 
stovint, mūsų organizacija ne-
sustiprės. Tad, gerbiamieji 
darbininkai, ar mes dėlto juos 
išrinkom į vadus ir mokame 
jiems tokias dideles algas, kad 
jie mus vestų prie bolševizmo ? 
Ne! Nenorim, kad jųs ant 
susirinkimų kalbėtumėt mums 
apie bolševizmą. Jūsų ta kor
poracija yra tai tik muilo bur
bulas! Šalin iš mūsų tarpo 
tokie vadai! Męs norim rū
pintis tiktai organizacijos rei
kalais, o ne apie Rusijos in
dustriją. 

susipratę ir nelanko susirinki
mų ir nesupranta unijos svar
bos. Tad kiek daug darbo y-
ra ant vetos pakolei mes pa
darysime savo organizaciją 
tokia, kokia ji turi būti f Bet 

Junijistas. 

i REDAKCIJA. Labai tei
singas pastabas daro savo 
pranešime Junijistas. Nes 
nuo senai jau daugelis unijų 
narių skundžiasi, kad unijų 
valdybos perdaug politikuoja, 
o permažai kreipia domės į ti
krus darbininkų reikalus. 

Kaip tik žmonės išsidalino 
į unijas, organizacijas klubus 
ir klanus, nėra kam vadintis 
visuomenė. 

(Priežastis delko įžymus vy
rai buvo įžymesni yra tame 

** kad jie netroško užimti vi<etą 
mūsų vadams tas nerupi, i , , . 
T. . v . . . . . . . ^ • 7 a n t P i r m o puslapio. 
Jiems rupi bolševikiška Rusi- l_ ja. Mūsų unijos vadai kiša 
pirštus tarp durų. Ten, kur 
politiškos partijos mušasi tar
pe savęs, ten kur niekas neži
no, kas bus rytoj. Šiandie 

Nes ji saugoja demokratijos gaus protas netenka lygsva- ri gerai maitintis ir kuodau 

I r jei suaugusiems vyrams 
visoki užsiėmimai yra kenks
mingi, tai negali but kalbos a-
pie moteris ir vaikus. 

Moterys neprivalo naktimis 
dirbti, gi vaikams iki 16 metų 
amžiaus visoks darbas turi but 
uždraustas. 

Tinkamiausias žmogui dar
bas yra dirbti šviežiame ore. 
Kadangi ne visi tokius darbus 
gali turėti, tad patartina dar
bininkams dirbtuvėse perdaug 
nepersidirbti ir laikytis darbo 
taisyklių. 

Kultūringose šalyse dirbtu
vių darbininkų sveikata sau
gojama įvairiomis taisyklėmis, 

į kurias pildant galima prasi- L.R.K. Spaudos Dr-jos Metinis Seimas įvyks Spalio (Ocfc) 
lenkti su blogomis sveikatai 17 d. 2 vai. po pietų Aušros Vartų par. svet., 2323 W 23rd PI 
pasekmėmis. jTaigi visos kuopos malonėkite išrinkti į seimą atstovus 

.Tečiaus to neužtenka. Žmo- arba raštu prisiųsti savo nuomones kas link suvienijimo 
gus patsai turi saugotis blo- "Spaudos Draugijos su Sv, Kazimiero Dr-ja Kaune. 
gos įtakos į sveikatą. Turi Seimo reikalais kreipiatės: J 
turėti švarų pagyvenimą, ne- S-mo Reng. Komisija, 2334 So. Oakley Ave. 
dirbant švariai užsilaikyti. Tu- Po Seimo bus gražus vakaras su puikia programa. 

Dideliuose miestuose tave 
'teisia sulig to ką tu turi ant 
savęs; mažuose miestuose esi 
teisiamas sulig to ką kaimy
nai turi ant tavęs^ 

L. R. K. Spaudos Draugijos 
Metinis Seimas. 

VALDYBA. 

Socializmo mokslas yra nekrikščioniškas. 

(Chicago " Inter-Ocean," red. pastaba, 
rugpiučio 12, 1912), 

"Stebėtina, kad šitos šalies protesto-
mj dvasiškiai taip nerangiai žengė prie iš
tyrimo, socializmo kaipo krikščionijos 
priešo, — jie taij) nerangiai ėjo apginti 
^avo tikėjimo.' ' 

Socializmo priešenybė krikščionijai, 
yra neišvengiama, dėlto, kad socializmas 
>ra netik politinė metodą, bet taipat mok
slas, kurio gyvenimo tikslas yra materia
liškas — ypatingai taikomas pasiekimui 
lcuno patenkinimų, kaipo gyvenimo did
žiausia gerybė. 

Markso socializmas, kuris praktikuo
jamas ir kurio principas yra kariauti ir 
ieškoti politiškų revoliucijų, atsisako iš
pažinti viską' anapus dabartinio gyvenimo. 
Neturėdamas jpkio atsakymo, prisipažįs
ta, kad atsakymas yra nereikalingas — 
dusios klausimui: " J e igu žmogus miršta, 

jo dūšia gyvena f" Socializmas, ant 
ėto klausimo, duoda žmogui liuosą va-

lią. Šitoks palikimas susilpnina klausi
mo reikšmę ir sykiu apsireiškia kaipo ne-
reikalingas. Didžiuma socializmo išpa
žintojų buvo ir yra atviri ateistai, — ne
tiki į Dievą ir dūšios nemarumą. Geriau 
sakant, socializmo stovis prieš tikėjimą, 
yra ignoracijos ženklas. Užklausti apie 
Dievą ir dūšią, jie atsako: — "Mes neži
nome; negalime žinoti ir nereikalinga y-
ra stengtis sužinoti." 

"Nepripažindami religojos kaipo do
ros globėjos, socialistai pamina po kojų 
tuos žmonių principus, kuriuos krikščioni
ja, iš priežasties jų fundamentinės reikš
mės — atskirdama žmones nuo gyvulių, 
apdengia ypatingu šventumu. 

"Moterystės ryšis, socialistai sako, 
yra tiktai civilė sutartis, kaipo toki, ji 
suvienija ypatas taip, kaip sutartis pirki
mui ir pardavimui kokių nors daiktų. 
Jeigu ūkininkas nutaria nustatyta preke 
parduoti bulvių, kurios dar randasi že
mėje, bet po minėtos sutarties bulvės 
staiga pabrangsta ir ūkininkas atsisako 
parduoti tas bulves už tą pačią prekę, 
kurią jis pirmiau nustatė, socialistai mi
nėtą ūkininką pavadina neteisingu. 

"Be t jeigu vyras i r moteris po pri 
sieką prisižada gyventi krūvoje iki mir
tis juodu perskirs, ir laikui bėgant jų min
tys apsimainytų, nes vyras surado sau 
kitą gražesnę moterį bei moteris gražesnį 
vyrą ir tuosyk, jeigu valdžia įsimaišo į 

socialistai tokį valdžios darbą pavadintų viešpataujant Dievas i r Krikščionija tu-
-priespauda. 

"Ši ta ip sakant, tai nereiškia, kad vi
si socialistai yra neištikimi moterystės gy
venimui. Daug jų rasime gyvenime iš
tikimais kaipo dori krikščionys. Bet, ši
tas tik yra ypatiškas veikimas. 

" K u r tik socializmas įgyja valdžioje 
spėką, k. t. Francijoje randasi, tai jie pa
vartoja tą spėką krikščionijos panaikini
mui. Jie žiuri į krikščioniją kaipo did
žiausią įtekmę žmonių gyvenime. 

"Francijoje, viešose mokyklose, dora 
esti mokinama, bet dora be Dievo, j ie at
meta viską, kas tik mokina bei užtvirtina 
amžiną anapus gyvenmą. 

" N ė vienas tikras krikščionis negal 
būti socialistu. Krikščionija ir socializ
mas y r i visiškai priešingi. Socializmas 
aukštesnės spėkos žmogui nepripažįsta." 

Krikščionis negal išpažinti tikrą 
socializmą. 

Toliau eidami persitikrinkime socia
lizmo vadų ir red. stovį prieš tikėj. ir do
rą. ' Socializmas, taip kaip butų prakti
kuojamas. 

1) Atmetą Dievą ir tikėjimą; 
,2) Panaikina vienmoterystės gyveni

mą. 

L 
Socialistų vadai, visur -7- Vokietijoje, 

Francijoje, Ispanijoje, Anglijoje ir Jung-
jųdviejų tarpą ir trukdo jų troškimams, tinėse Valstijose skelbia, kad socializmui 

ri būti atmesti. 

Marksas. 
(Slaptoje draugijoje Šveicarijoje.) 

"GeraL mes padarytume, jeigu su-
keltume neapykantą ir panieką prieš vi
sas dabar esančias įstaigas; gerai butų, 
jeigu pradėtume karą prieis nuomones pa
laikančias religiją, valstybę, šalį i r tėvy
nės meilę. Tikėjimas į Dievą, yra prie
žastis iškrypusios civilizacijos. Tikra 
civilizacijos šaknis, tikra šaknis liuosybės, 
šaknis lygybės ir kultūros yra ateizmas." 

' * Bebel'is. 
< (Straipsny tilpusiam laikrašty 

Vorwaerts, 1901). 

"Krikščionija yra liuosybės ir civili
zacijos priešas. J inai laiko žmoniją ver
gijoje ir priespaudoje. Bažnyčia ir vals
tija, visuomet yra susivienijusi išnaudoti 
žmones. Krikščionija i r socializmas, yra 
taip, kaip ugnis ir vanduo." 

Liebknecht. 
(Istorijos materialistiškas pamatas). 

"Ag esu socialistas, aš netikiu į Die
vą. Kaipo socialistai, mūsų užduotis yra, 
— su visu narsumu, rauti religiją iš šak
nų, nei vienas yra vertas vadintis socia
listu, kuris nepasišvenčia ateizmo skleidi-

(Garsu-s Francijos socialistas ir 
Marįcso žentas). 

u 

mui. 11 

Laiargue. 

; Darbininkų pergalė išves žmoniją iš 
religijos sapnų." 

Heire. 

(Garsus socialistų vadas Francijoje, kurio 
žodžius vartoja Harald Begbie — Inter-

view, lapkričio 10, 1906). 

"Būtinai reikia panaikinti visas re
ligines žymes, katalikų, protestonų ir žy
dų tikėjimus; tuomet galėsime įvykinti 
socializmo programą, kuri priklauso pa
naikinimui visų teologijos, įtekmių." 

Ispanijos socialistai 
Ispanijos socialistų seime, Madrid 

mieste, rugsėjo 21, 1899, buvo nutarta 
prašalinti kiekvieną sandraugą, kuris re
mia religiją. 

Vorwacrts. 

(Didžiausis Vokietijos socialisių 
laikraštis). 

' "Mes žinome, kad krikščionija neiš
ganys žmonių. Mes netikime į jokį At
pirkėją. Nei vienas žmogus, nei Dievas 
žmogaus formoje, nei Išganytojas negal 
išganyti žmonijos. .Žmonija, gali tiktai 
būti išganyti per pačią žmoniją, per pa- > 
čius darbininkus." 

(Bus daugiau) 
*1 
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BLAIVYBES DIRVA. 
Paskui toks paliegsta, suserga j sakys? Na, gi tas, kas jį, 
ir dabar reikalingas kitų glo-lprie to privedė. " K a s papik-j 

AR GIRTUOKLIS GALI BŪ
TI GERU KATALIKU? 

Žmogus via toks sutveri-
mas, kurs vienas negali gy
venti, vis spiečiasi kuopon, 

šeimvnon, valstvbėn. Kad 
toje kuopoje butų gera tvarka, 
reikia valdžios, kuri tą tvar
ką savo įsakymais darytų; 
valdiniai gi del savo labo tu
r i atsidėję jos įsakymus pildy
ti, kad krašte butų tvarka, ra
mybė. Bažnyčia irgi yra 
draugija. Tvarkai palaikyti, 
pasiekti savo tikslui — išga
nyti žmoniįų sieloms — turi 
įstatymų, kurni laikyties griež
tai reikalauja. Krikščionis, 
kuriam rupi išganymas, turi 
ne vien juos žinoti, ne vien 
juos pildyti, bet dar privalo 
pašalinti visas kliūtis, kurios 
trukdytų įsakymus "pildyti. 
{Tikrai butų juokinga, jei kas 
sakytų, buk medžiodamas ne
galįs laikyties įsakymo, lie
piančio pasninkauti. Čia ne 
X>asiteisinimas; toki klintis pa
rėjus nuo tA'o liuoso noro; 
tu turi jų pašalinti, pasninko 
dienų neiti medžiqti ar ką. Tai 
gi kiekvienas, kas nori but ge
ru bažnyčios sūnumi, kas noFJ 
užsitarnauti išganymą, turi 
vengti kliūčių, kurios veda 
prie įstatymų laužymo. Čia 

pažinti, kad tai, ką jis turi, 
kas apie jį aplinkui yra, visa 
Dievas iš nieko sutvėrė ir visa 
žmonėms padavė. Bet gir
tuokliui tai nerupi. Kai žmo
nės skubinas bažnyčion, kad 
ten išliejus savo širdies-jaus
mus maldoje, kad ten giesmė
mis pagarbinus Tą, kurį gerbi-

bos, kitiems esti sunkenybė, 
tuo tarpu, kda pats butų ki
tiems galėjęs naudos pagamin
ti, kitus nelaimėje gelbėti. Tai* 

tintų vieną iš tų mažutėlių, 
sako Kristus, geriaus, kad jam 
akmuo ant kaklo butų užner
tas ir jis butų paskandintas 

pat sutrumpina laiką, per ku- jūrių gilumo j e. ' ' Už visus 
rį butų galėjęs s a u g a s Die- vaikų darbus atsakys ir tėvas. 
vą daug nuopelnų užsitarnau
ti, tuo tarpu, lyg'maištininkas, 
skubinas Dievo teisman, kad 
tik greičiau susilaukus Dievo 
pasmerkimo. . 

Kiekvieno žmosraus arti
na visas dangus, girtuoklis tuo niiausi yra tai jo šeimyna, 
tarpu nesirūpina tuo, jis sėdi Geras krikščionis privalo ap-

reikalingu, išauklėti vaikus ti-

smuklėje, pasistatęs butelį de
gtinės. Je i įeina trumpam lai
kui bažnyčion, jo mintis užim
tos visai kuo kitu, tik ne Die
vo garbininmu; jis stengiasi 
kuogreičiausiai išeiti ir drožti. t v a r k ą palaikyti, rupinties, 
smuklėm Gražiai aprašo jų k a d namuose butų sutikimas, 
tikėjimą Tertuliįonas: "P i l - m e i l ė , r a mybė. Geras krikš-

Kaip gi ta^a, girtuokli, išsi
teisinsi tam Teisėjui, kuris pa
reikalaus iš iavęs jų sielų f! 

Geras katalikas privalo ne 
tik saugoties nuodėmių, bet 
turi vengti ,visų tų kelių, kurie 
veda į nuodėmę. " K a s nebi
jo pavojaus, sako &v. Raštas, 

rūpinti savo šeimyną viskuo k jame pražus ." Girtuoklis to 

nes sūnumis. Turi namuose 
parodyti darbštumo pavyzdį, 

vas ir gerklė yra girtuoklių 
dievas, smuklė — jų bažnyčia, 
šinkstalis — jų altorius, šinko-
rius — jų kunigas, butelyje — 
jų visas tikėjimas, viltis, mei
lė . " Toliau, toks girtuoklis 
ar galės nors vienus poterius 
sukalbėti, nors vienu atsidūsė
jimu padėkoti Dievui už pra
leistų dieną? Kur tau? jis, 
kaip gyvulys, pavirs pastalėj, 
nei neatsiminęs apie savo Tė
vą danguje, kuriam jo toks pa 
sielgimas širdį lyg kardu per
veria. I r gali už tai Dievas 
leisti, kad toks ir galą gaus 
be šv. sakramentų, be kunigo! 

< < . 

Koks gi apsiėjimas girtuo
klio su artimu ir su savimi 
pačiu, ar jis čia pildo Dievo 

pažiūrėsime trumpai vieną!įsakymą "mylėk savo artimą, 
svarbią kliūtį, kuri trukdo at
likti svarbiausias krikščionies 
pareigas, būtent — girtuokly
stę, ir panagrinėsime, ar gali 
girtuoklis tas pareigas gerai 
atlikti ir tapti dangaus karą-
lystės paveldėtoju. 

/ Norint būti geru katali
ku, pirmiausiai reikia tikėji
mo. Bet, kad butų tikėjimas 
vaisingas,, reikia gerų darbų; 
be gerų darbų tikėjimas yra 
miręs. Girtuoklis irgi turi ti
kėjimą, bet jo tikėjimas mi-

kaip save p a t į ? " Ne. Gir-
tuoklis laužo Dievo įsakymus. 
J is net savęs nemyli, jis ren
gia sau šiame ir aname gyve
nime pražūtį. J i s save žu
do, nesaugoja sveikatos, tuo 
eina prieš 5 Dievo įsakymą 

čionis turi savo žodžiais ir 
darbais, geru savo pavyzdžįu 
visiems šviesti, traukti prie 
to, kas dora, gražu, prakilnu, 
nes jaunesni greit paseka vy
resniaisiais. Girtuoklis to vi
so neišpildo, ir čia jis dau
giausiai nusideda. J i s prage
ria paskutinį skatiką/ jis smu
klėje girtas voliojasi, tuo tar
pu jo šeimyna badą kenčia. 

Girtuoklis išvažiuoja nedė
lioję bažnyčion, bet ar jis par
neša iš ten namon nors trupi
nėlį to dieviško mokslo, kurs 
skelbiamas bažnyčioje? Kur 
jįru į j i$ iiei negirdėjo pamoks
lo , j i s tm> laiku jau buvo smu
klėje.' J i s grįžta namo girtas. 
Sugrįžęs, ieško priekabių, pra
deda nežmoniškiausiai keikti, 
mušties, kelti vaidus su pačia, 
taip, jog namuose pasidaro ti 
k ras pragaras. Kaip gali toks 
savo vaikus išauklėti, padary
ti žmonėmis, jei jis degtinėje 
visą uždarbį paskandina? Jo 
vaikai nuplyšę, išblyškę, su-

neziuri; jis zmo, jog pasige-
krais ir vertais Dievo ir tėvy Į r e s nustoja proto, elgias blo

giau už gyvulį, keikias, vaidi
jas su kitais, negali atlikti sa
vo priedermių, esti kitiems 
pasižeidimo akmenim. Toks 
dažniausiai įpuola į visokias 
nuodėmes: paleistuvystę, va
gystę, tingėjimą, žmogžudystę, 
taip jog galima pasakyti su 
šv. Kirilu: " K a i p blaivybė y-
ra visų dorybių motina, taip 
girtuoklystė — visų nuodėmių 
versmė." Girtuoklis tą pada
ro, ko blaivus žmogus niekuo
met nepadarys. 

Iš to visa matome, kur gir
tuoklystė žmogų veda. J is nu
sideda Dievui, bažnyčiai, tėvy
nei, visuomenei, Šeimynai. Bai
su, atsiminus, kiek girtybė pri
daro skriaudų! Taigi, kas 
nori but geru kataliku, kas ųo-
ri but ištil&mu JaąžnyČioš ir 
tėvynės sūnumi, kas myli save 

ręs. 
rais darbais, negali tikėties 
užmokesnio danguje, nes jis 
nesilaiko Dievo ir bažnyčios 
įsakymų. 

Geras katalikas turi atsimo
kėti Dievui už suteiktas gera
darybes; garbinti, mylėti Jį. 

" nežudyk.': Dievas gina tuo^varg^ pįinį neapykantos ant 
įsakymu netik kitus žudyti, 
bet ir savo mirtį artinti. Gir
tuoklis to įsakymo nepaiso. 
J is geria nuodus, trumpina sa 
vo gyvenimą kokiai 10—20 
metų. Žiūrėk — buvo žmogus 

J i s negali pasigirti ge- sveikas, pradėjo gerti — vi-
sas-papurto, nosis pamėlinavo, 

visko, ir dažniausiai paseka 
tėvo pėdomis, pradeda gerti, 
o neturėdami už ką nusipirk
ti, vagia nuo tėvų puspures. 
Girtuoklis išmokina savo vai
kus keikties, rieties ta rp sa
vęs, ^gerti ir vogti. I r ištie-
sų, kaip vaikas gali būti do-

akys raudonos, visas dreba, r a s , jei jo tėvas netikęs! 
slidinėja, lyg kas jį stumdytų; 
visas jo organizmas išeina iš 
savo tikrųjų vėžių. O kiek 
pareina iš girtuoklystės ligų, 
netikėtų mirčių, susižeidimų... 

"Obuolys nuo obelies netoli 
terieda," sako priežodis. Jei 
tėvas neklauso "Dievo įsakymų, 
nelanko bažnyčios, jo pėdomis 

ir artirnlį, kais nori sau laimės 
čia žemėje ir nenori pražudy
ti savo sielos, tas turi saugo
ties girtuokliavimo ir, kiek 
galėdamas, rupinties kitus nuo 
to atitraukti. Kam užeina pa-
gundo išsigerti, teprisimena 
šiuos šv. Pauliaus žodžius: 
, 'Ar nežinote, jog nei vagys, 
nei paleistuviai,.... nei girtuok
liai.... dangaus karalystės ne
paveldės" (I Kor. 6, 10), gal 
tas sulaikys nuo pasigėrimo. 

P. Dar mėtis, 
Kauno "Žv-dė ." 

Džiaugkis, nors širdį tau sle
gia sunki gyvenimo našta. 
Tuomi savo valią užgrūdinsi, o 
tada ir krūtinė lengviau atsi
kvėps. 

Nušveisti peilius gerai trink 
juos į kamštį naudojant dreg-

PRANEŠIMAS 
AMERIKOS LIETUVIŲ-AUKOTOJŲ VISUOMENEI 

Tąsa 

Gruodžio 11 d. Juozas Pečiulis iš Clevelando — pagelbai 
kovoti prieš neprietelius lenkus, užėmusius Vilnių 10 dol. 

Gruodžio 15 d. Chicago Heights lietuviai (čekį išsiuntė 
Aukų Kinkinio Komisija Kun. Baltutis ir Co. laišku lapkr. 
mėn. 23 d.) Lietuvos kariuomenės apginklavimui prieš už
puolikus lenkus , 48 000 

Gruodžio 15 d. Worcester, Mass. lietuviai (kun. Čapliko 
laišku lapkričio mėn. 20 d.) — Lietuvos Gynimo reikalams 
perduota Vyr. Liet. Gynimo Komitetui 217,700 

Gruodžio 17 d. Lietuvos Atstovybė Amerikoje 950 
Gruodžio 23 d. Bridgeporto Šv. Jurgio "parapijos lietu

viai, Chicago, 111. per Tautos Fondo 32 skyrių {p. P . Bal-j 
tučio ir Ko. laiškas lapkričio 13 d.) . . . ' 51,000 

Gruodž. 28 d. ;T. lFondas, Pittsburgh, Pa., per Polithania 
State. Banką (J. G. Miliaus laišk. lapkr. 29 d.) . . 548,000 

1921 metų. 

Sausio 14 d. Lietuvių Tautos Fondo, Kockford, Jll., 44 
skyrius (Iždin. J . Valentukevičiaus laiškas gruodžio 9 d.) — 
(Tėvynės laisvės išgavimui • 1,438.85 

Saus. 14 d. Lietuvių Dainos Mylėtojų Draugija Chiea-
£0, 111. (A. Aitučio laiškas iš 1020 m., gruodžio 6 d.) 1,400 

Saus. 14 d. Chicago, 111. ^priemiesšio, Morgan Park lie
tuviai (J . Žiedo ir V. Pako laiškas iš 1920 m., lapkr. '30 d.) 
perduoti Lietuvos Baudonajam Kryžiui 3,500 

Sausio 14 d. Bridgeporto lietuvių kolonija Chicago, 111. 
(Lietuvių Tarybos laiškas iš 1920 m., gruodžio 9 d.) perduo
ti Letuvos Gynimo Komitetui £ 35,000 

Saus. 17 d. Šv. Kazimiero parapijonų, Pittsburgh, Pa. 
(K. Stravinsko laiškas iš 1920 m., gruodžio 15 d.) Lietuvos 
Gynimo reikalams 32,950 

Sausio 17 d. Tautos Fondas, Pittsburgh, Pa. per Poli
thania State Banką (J. G. Miliaus laiškas iš 1920 m., grud. 
14, d.) Lietuvos Gynimo reikalams 592.592 

Saus. 1 ? ' d. Saldžiausios Širdies V. Jėzaus Draujgija, 
Boston, Mass., per p . Norkų, Baltijos Valstybių Finansų 
korporaci jos Atstovą Lietuvai (Dr. Pirm. A. Kmito laiškas 
iš 1921 m., kovo 21 d.). Sužeist, kareiviams šelpti 200 dol. 

Sausio 20 d. Tautos Fondas (nepažymėta iš kur) per A-
merikos Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune . . 12,500 

Sausio 20 d. Roselando Lietuvos la isvės Paskolos Bo
nų Stoties Kuopa, Chicago, 111. (Jono Janušausko laiškas iš 
1920 m., grudžio 13 d.) Lietuvos Gynimo reikalams . . 6,450 

Sausio 21 d. Gvardija Pirmos Divizijos Sv. Kazimiero 
Karai, prie parapijos Nekalto Prasidėjimo Šv. M. P . Chica
go, UI (Dr. Valdybos raštas iš 1920 m., gruodžio 14 d.) Lie
tuvos Gynimo reikalams ." 3,500 

Sausio 21 d. Bridgeporto Šv. Onos Draugija prie Šv, 
Jurgio 'parapijos, Chicago, 111. (Valdybos raštas iš 1920 m., 
gruodžio 13 d.) 13,000 

Sausio 21 d. Aušros V. ir M. Draugija, Chicago, IU. (A. 
Valionio laiškas iš 1920 m., gruodžio 15 d.) perduoti* Lietu
vos Šaulių Sąjungos Centro Valdybai 2,400 

Sausio 21 d. Šv. Mykolo Draugystė prie Šv. įTraicės Ba
žnyčios Plains, Pa. (Pirm. J . Kazlausko laiškas iš 1920 m., 
.gruodžio 17 d.) $125.75 perduoti Lietuvos Šauliams 7,802 

( Sausio 21 d. Steger, 111. miestelio lietuviai (T. Fr . Bi-
čiušo laiškas iš 1920 m. gruodžio 14 d.) — perduoti Lietuvos 

CHICAfiOJE 
\ 

DIENRAŠTĮ " D R A U G Ą 
fetALIMA GAUT PIRKTI 

AITT ė lŲ KAMPŲ: 

11 

18-tos APIELINK£J. 

Maxwell & Halsted St. 
N. E. Oorner 

Maxwell & Halsted St. 
S. E. Corner 

14-th & Halsted St. 
18-th & Halsted St. 
12-th & Jefferson St. 
12-th & Halsted St. 

BRIDGEPORTE 

31-st & Halsted St. 
35-tii & Halsted St. 
Halsted & Archer 

» _ _ _ — — — — — -

GARFIELD PARK 

Homan & 12-th 

NORTH SIDĖJE 

Milwaukee & Paulina St. 
Milwaukee & Girard St. 

N .E. Oorner 
Mihvaukee & Robey S t 

N. E. Corner 

TOWN OF LAKE. 

47-th & Robey St. 

WEST SIDĖJE 

Blue Island & Western A ve. 
- r -

VIDURMIESTY 

seks sunūs. Kas gi už tai at- nas plytų dulkes. 

Gynimo reikalams , . * . . . 3^670 

* (Bus daugiau) 

Van Buren & Wells St. 
State & Madison St. 
State & Van Buren St. 
Clark & Van Buren St. 

S. W. Oorner 
Wells & Madison St. 

S. W. Corner 
Franklin & Madison St. 

S. E. Corner 
* • • I Į 

Namų nuomos neatrodytų 
mums taip didelės, jei savinin
kai imtų tik už laiką, kurį jų 
namuose pergyvenam. 

Vien dėlto, kad Roma nebu
vo pastatyta bėgy dienos, ne
duoda tau pasiteisinimo neat
likti dienos darbo dienoje. 

jJei nori but riebiu — au
gink kiaules. 

BLAIVYBE 
J. G—dys 

(Tęsinys) 
- Kaip Elenius sako, Europos valsty

bėse viduramžy jau kariavę su alkoholio 
gėlimų vartojimu. Tam tikrus raštus 
buvo išlcilę Karolis Didysis, Enrikas VII, 
Gustavas Vaza, Karolis XI I . Bet jie vi
si neturėjo pasisekimo todėl, kad kariavo 
tik su vienu kokiu-nors prasiplatinusiu gė
limu. Magometo uždraudimas gerti vy
ną prigijo jo pasekėju, gyvenime — todėl, 
kad tuose kraštuose, kame platinasi jo 
mokslas, tegėrė vien vynų. 

3. Viduramžy Europoje daugiausia 
platino girtybę. Tuomet alkoholį vadino 
"gyvybės vandeniu," kurį gydytojai ėmė 
plačiai vartoti vaistui nuo visokių ligų. 
J r pradėjo liaudis tikėti, kad jis naudin
gas nuo visko. Iš kitos pusės alkoholis 
pats per save, turėdamas narkotinių nuo
dų ypatybių, prisipratino prie sav^s žmo
gaus kūnų ir dvasių. 
0 Del tos priežasties naujausiuose am
žiuose jau pradėjo keiti abs^nenciją. 

Pradžią, jai yra davęs amerikietis, 
Philadelphijos* Dr. Rešas, 1785 m. išleis
damas knygų: Spirito gėrimų įtaka į žmo
gaus kūnų. ir dvasių. Ta knyga pradeda 
naujų blaivininkų epokų. Tiesa, abstinen
tų draugijos pradėjo organizuoties vėliau: 
Amerikoje 1826 m., Anglijoje 1820-30 m., 
bet abstinencijos pradžia skaitoma nuo 
Dr. Rešo. Devynioliktojo šimtmečio pra
džioje jau visuose civilizuotuose kraštuo
se pradėjo rodyties daktarų veikalai, ku
rie paliečia abstinencijų. Šiandion moks 
ias jau visai stoja abstinencijos pusėje. 
Alkoholis, ar jis daromas iš puikių vy
nuogių, prastų bulvių, gražių miežių — 
vienodai niekinamas mokslininkų. Kai-
kurie alkoholio gėrimai, jeigu ir turi mai-
sto, tai labai maža ir begalo brangų. Pr . 
Dr. Štriumpelis sako, kad kuopigiausias 
alus yra 8 kartus brangesnis už duonų, 
jeigu lyginti jų maistingų dalių daugumų. 
Dauguma tyrinėtoja vienu balsu nasmer-
kia kasdieninio alkoholio vartojimo nau
di). Xe vienas girtybės tyrinėtojas pa
liko abstinentu. Elenius sako: "Nei vie
nas gydytojas šiandien jau netvirtina, 
kad alkoholis būtinai reikalingas sveikam 
organizmui; o tie, kurie mažos davimo do-
zos neskaito kenksmingu, pripažįsta dėlto, 
kad žmogui be alkoholio geriau. 

t 

Iš visokių skystimų yra vienas, ku
ris susideda iš aųgligamos, vandengamos 
ir rugštigamos. Senovėje jis buvo vadi
namas spiritus, viduramžy aqua vitae — 
gyvybės vandeniu, o 18-to amžiaus gale, 
tapo pavadintas arabų žodžiu alkoholis 
— al-fkohol. Šiandien jau visi tų skys
timų vadina alkoholiu. J i s gan malonaus 
kvapo, nešąla, lengvai dega, pradeda vir
ti prie Celzijaus -f- 78,4. Alkoholis pasi
daro rugstant iš krakmolo — cukraus iš 
tam tikrų grybelių. To skystimo yra deg
tinėje, aluje, vyne, konjgtke ir kituose gė
rimuose, kurie del to yra pavadinti alko 
beliniais. Juase nevienodai yra alkoho
lio. Alkoholio daugumų randa alkoholio-
metru. Pagal amžio dvasios alkoholio 
gėrimai seniau buvo vadinami skystoji 
duona, šiandien gi jie vadinami — skys-

'tieji nuodai, skystoji mirtis. 
Anglų tiziologas Ridge'as darė mėgi

nimus su sėklų sprogimu. Į vienų butelį 
įpylė tyro vandens, į antrų vandens su 
0,08% alkoholio, į trečių vandens su 
0,1% "alkoholio, į ketvirtų , vandens su 
0 ;5% alkoholio, į penktų vandens su 1% 
alkoholio. Į kiekvienų butelį buvo sudė
ti grudai sprogti. pasirodė, kad kuo 
daugiau alkoholio, tuo silpniau sprogsta 
sėklos. Vienas alkoholio nuošimtis, bu-

1 i 

tent lašas alkoholio j kvortų vandens, net 
visai suturėjo sprogimų. 

Jeigu, kas tyrinėjo botanikų — auga
lų mokslų — galėjo sužinoti, kad auga
lus galima Užauginti vandenyje, kuriame 
ištirpintos reikalingos augalui maisto da
lelės. . Įmaišius į tokį skystimų mažų al
koholio nuošimtį, augalas sustoja augęs. 
Didelis alkoholio nuošimtis, net visai už
muša augalų. Kuo augalas stipresnis, 
tuo daugiau reikia jam užmušti. Tų pat 
matome, laistant alkoholiu augalus. Kas 
nori patikrinti, tegu išrenka kelias vieno
das žoles ar gėles, vienų jų tegu laisto 
vandeniu, antrų alumi, trečių degtiną ke
tvirtų vynu, penktų visai nelaisto. Tyri
nėtojas pastebės, kad, dar nepraėjus die
nai, degtine palaistytas augalas pagelto
nuos, ̂ susitrauks, suvys, o po kelių die
nų ir visai nudžius, kad alus ir vynas tai-
pat suturės ar užmuš augimų, kad nuo 
vandens išbujos- puikiausias augalas. 

Hodge'as pastebėjo mielių augimo su-
tit 

siturėjimų nuo tūkstantinio alkoholio nuo
šimčio. Tas susiturėjimas augo su alko 
holio daugumu. Prie 14 nuoš. mielės jau 
nebeauga. Alkoholis suturi ne tik augalo, 
mielių, bet ir gyvulįij gyvybę. Ričardso-

nas ištyrė, kad vandenyje, kuriame yra 
alkoholio 0,25% mirdavo medusos. Tai-
pat mirdavo ir dafnijos. 

Ridge'as bandė musiC kiaušinėlius. 
Tos pačios musės kiaušinėlius išdėstė ant 
visokių poperių: 1 Sušlapinto paprastų 
vandeniu; 2. sušlapintu vandeniu, kuria
me yra tam tikras alkoholio nuošimtis. I š 
šių poperių sunkiai riedėjo kiaušinėliai. 
J i s pats tyrinėdamas varlių kiaušinėlius 
priėjo prie tokių pat išvadų. Kiti žmo-

1 nės darė panašius bandymus su kralikais, 
šunimis, katėmis, juros kiaulelėmis, Jiems 
visiems alkoholis kehkė, i r . kuomažesni& 
gyvulėlis, tuo mažiau , reikėjo alkoholio 
tam gyvulėliui nunuodyti. -Francuzų pro
cesoriai Zofrua ir Orean 10 svarų kra-
UJau uždavė pustrečios stiklinės degtinės, 
perpus atmieštos su vandeniu. Paskui 
kralikas gyveno tik puseptintos valandos 
ir nudvėsė 11 laipsnių mažesne šilima. 

Žmogui nunuodyti alkoholiu reikia I-
leisti į jo kraują, bet ne į pilvų, dvi stik
lini ar svarų degtinės. Bet jeigu tiedvi 
degtinės stiklini supilti į pilvų, tai jo sie
nos nusigirdo, ir visa degtine nepatenka-

1 kraujų. Ar ne išmintingas organizmo 
sutaisVmas! 

(Bus daugiau-. v 
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Šiandie Pinigų Kursas 
10c UI 100 Auk. 

arba-

Į 

1,000 Auk Už $1.00 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank | 

State Bank — Clearing House 
Bank. 

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

j \ Uos. Tel. Cicero 365* 
Ofiso Tel. Cicero 4» 

* DR. J. SHiNGLMAN 
1325 So. 49 Court 

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

LIETUVOS PRIPAŽINIMAS. 
— RENGIMOS PRIE MANI 

FESTACIJOS. — SOC. LI
BERALŲ BANKRUTAS. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS; 
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4443 So. Westėm Avenue 
Telef. Lafayette 41M 

$ Vaapdos: 9-11 rytais, 1-2 p o ^ 
|p l e tų ir 7-8 vakarais. Nedėldle-y 
in la i s tiktai po pietų 2 iki 5 vai. 3? 

Waterbury, Conn. — Liepos 
28 d. ryte praskambėjo baž 
nyčioje džiaugsminga žinia 
iš Lietuvos Atstovybės Wash-
ingtono, D. C , apie Suv. Vals. 
pripažinimą Lietuvos de jure. 
Gerb. kieb. kun, J . Valantie-
jus tą džiaugsmą paskelbęs, 
sveikino susirinkusius žino-

išreiškimui 

nis paduotas tani laikraščiui čia i r parapijos mokykla iš-
birž. pabaigoje, kai parapijos dekoruota vėliavomis, visų do 
mokyklį užbaigė 57 mokiniai 
(šitame straipsny buvo aprašy-

nes. i r ragino 

TcL Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

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

DR. S. NAIKELiS I 
L I E T U V I S X 

GYDYTOJAS i* CHIRURGAS <j> 
Telefonas: Yards 2544 K 

9252 South Halsted Street . . vf 
Ant virkaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
2—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—2 
Oofisas ir gyvenimo vieta: § 

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

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku. Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų Ilsų. 

Ofisas: S354 S. Halsted St. % 
Vai.: 10—11 ryto; 2—i po 
piet, 7—8vak. Ned. 1 0 — 1 2 d. 
Res. 1119 Independence Blvd. 

Chicago. 

džiaugsmo papuošti savo na
mus Amerikos ir Lietuvos vė
liavomis. 

Ši žinia lig žaibo greitumu 
pasklido apgyventoje miesto 
dalyje, vadinamoje Brooklyn. 
Visur vėliavos plevėsavo, mar
gavo. Sujudimas negirdėtas, 
lyg skruzdynas užgautas, vi-
i ur bėgiojimas, nepaprastas 
judėjimas, vieni iš džiaugsmo 
sveikinosi, o kiti... keikia — 
burnoja. 

Buvo kalbama, kad vienas 
iš raudonųjų mėgino net pasi
karti, kur ten palei Riverside 
ant lietuviško parko. 

Liepos 31 d. vakare buvo 
sušauktas masinis > sus-mas 
apsvarstymui manifestacijos 

i ir prisirengimui. To darbo 
varymui išrinko 20 asmenų, 
kurie su L. L, P . bonų sto
ties valdyba veiks bendrai 

Antras sus-mas išrinktųjų 
masiniame sus-me įvyko treė. 
vakare, pradėti darbą. Bet pa
sirodė darbas nelengvas. Mat 
mūsų liberalai, kaip jie vadi
nasi "progresyviais" (tik at-

jgal) kurių irgi tapo išrinkta 
Į prie šio .darbo apie pusė tu 
j žino, užsimanė paimti val-
| džias į savo rankas, ir pasi-
' kinkyti katalikus. 

mas apie parapija, jos moky-j Sustoję 'palei bažnyčią prieš 
klą ir jos pažangą padarytą! eisiant parodai sugrojo Lietu 

mę traukia. Trįs benai atėjo 
iŠ" miesto, maršus grodami.' sukrauti jai aukso kalnus, Ki 

mes, pasklido daugybė, viso
kių apgarsinimų, Liberahl 
šaukia į savo masinį mitingą 
(parodos jau nebemini, nes 
permito negavo). Kalbėsiąs 
Natkevičius ir Bagočius; t .i'.p 
gi visi miesto valdininkai. Pa
sirodysime, kad tik mes gali
me atfiešti Lietuvai naudą ir 

tą prieš Amerikos valdžią, ne 
padėką už pripažinimą Lietu
vos, viskas primeluota. Po tų 
visų nepasekmių^oabar vaikš
čioja nosis nuleidę. Tai mū
sų didvyriai! 

Gluosnis. 

iki .šių dienų. Taipgi tam laik-

DR. MAURICE KAHN 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U I t G A S 

40:t l S o . A s h l a n d A v e. 
Tel. Yards »94 

Tel. Yards 0994 
OFISO V A L : 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisų po numeriu^ 
4719 SO. ASHLAJfD AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Diiovų, Moterų Ir Vyrų Ugų 

Yalrt ryta nuo 1*—12; nuo 2—6 

Eo pletu; nuo . 7—8:29 vakare 
•dėUomia: l t Iki 1. 

Telefoną* Drezel M80 

S 

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

Tel. Canal 2118 
m 

Valandos: 10 ryto iki' 8 vakare. 
Gyvenimas:—2811 W. 63-rd St. 

Tel. Prospect 3466 
«**r5^rrrir?ra^T*re3^T¥lW8'& 

M U I T V I S Akiu Specialistas 

ĘM 

Ant 
DR. SEI 

C 
3315 So. E 
Vai. 6 iki S 

V<„ >4 
Bridgep 

tNEK, ( i 
ptor iH-tr i -
[alsted S 
i vak., N< 

• 

orto 
.ERNAS) 
it 
t., Chicago. 
id. 10 iki 1 

Negavus vadovauti, jie pra
dėjo eiti atgal nuo darbo, su 
kolionėmis, asmeniškais užsi-
puldinėjimais. Katalikai, nors 
b u t l a m i t l i d ž i u m o j e , v i s į n a n -

dagiu budu nusileido, nes kai
po iš progresuojančių atgal, 
nieko geresnio ir nelaukėme. 
Suiyg Jurgio ir kepurė. 

» 

Paminėsiu tik vieną, iš jų 
daugelio darytų šposų. Laskis 
atsinešė parengtą laišką, sus
imu perskaitė, buk tai Šviesos 
Dr-ja nutarusi savo susirin
kime. Dr-jos ultimatumas ga
na puikus. Reikalavimai maž 
daug šie: Ši dr-ja dalyvaus 
parodoje, jeigu neims joje da-
lyvumo kunigai ir jeigu dr-jos, 
kurio* turi šventųjų vardus, 
neis su savo ženklais ir vėlia
vomis, ir jeigu bus permainy 
tas parodos pirmininkas, kuris 
butų mums pageidaujamas, ta
da mes eisime, ir dar daug 
visokių nesąmonių prirašyta. 

Žinoma kaipo tokie niek-
Šiški reikalavimai buvd atmes
ti, bet vistiek komitetas laiš
ku atsakė mandagiai, paaiš
kindamas tai dr-jai, kad jos 
reikalavimų išpildyti negali
ma. 

i 

Vėliaus paaiškėjo kad mi
nėtoji dr-ja t dar sus-mo netu
rėjo ir nieko nenutarė. Laski* 

rašeiui prašant buvo suteikta 
paveikslai: bažnyčios, mokyk
los, kunigu, ir šių metų užbai
gusių mokyklą mokinių. Visą 
8 pusi. pavedė paveikslams ir 
aprašymui apie lietuvius, is
toriją Waterbury'o lietuvių, 
iki šių dienų. Taipgi buvo' pla
čiai aprašyta Lietuvos istori
ja, jos perleistį vargai ir iško
vojimas sau laisvės. Čia rodos 
nieko blogo nebuvo, reikėtų 
pasidžiaugti tokiu puikiu pla
čiu aprašymu Lietuvos.. 

Šiame straipsny nebuvo vi 
sai rašoma apie parapijos ap-
vaikščiojiiuą ir sujungimo dvi e 
jų parodų. Kaip mūsų libera
lai pamatė šio straipsnio ant-' 
galvį akis pastatė, ir-pabėgo 
nuo darbo, lyg katė su pūsle, 
savo keliais. 

Reikėjo pažiūrėti tame paT 

ei ame laikrašty 4 puslapį kur 
buvo parašyta apie parodą: 
"PLANS COMPLETED FOK 
BIC DISPLAY. iLITHUA-
NIANS. WILL HGCb EJCCKU 
C1SKS IN APPRECIATION 
OF INDEPENDENCE'V 

To turbūt ponai liberalai 
nematė. Jeigu pirmasis straip
snis, kuris išgązdino libera
lus -anksčiau netilpo, bet ta
me pačiame numery, tai kal
tinkite ne kunigus, bet "De-
niocrat" redakciją. Tai jau čia 
jų dalykas. Jeigii^netikite tai 
nuėję, į miestą redakcijos pa
klauskite. 

"Vienybėje Lietuvninku" 
niun. (Ki rašė, kokis teu rėks-
his. J is meluoja aklai. Pi nia 
melagystė: Kad sušauktame 
raudonųjų salėje buvusi išneš
ią kokia ten rezoliucija ir pa
siųsta kun. Bakšiui pasirašyti. 
K u n . B a k š y s j o k i o s r e z o l i u c i -

vos himną. 
Dr-jos pasipuošusios savo 

ženklais, tvarkoje maršuoja į 
sau paskirtas vietas* 

Maršavimas prasidėjo 2 vai. 
Pirmiausiai ėjo Amerikos I«-N 

tuviai ex-kareiviai, kurių bu
vo nemažas būrys. Kareiviai 
nešė Amerikos Respublikos 
žvaigždėtą vėliavą ir Lietu
vos Respublikos trispalvę vė
liavą. *" 

Po to sekė Aidos dr-jos bū
relis gražiai pasipuošusių. Per
statė Lietuvą ir Ameriką 
draugingame sąrišyje. > 

Toliaus sekė jaunimas: Sv. 
Juozapo par„ choras, L. Vy
čiai, alumnai, ir Marijos vai
keliai. Šios jaunimo dr-jos 
apie 25() skaičiuje ėjo išvieno, 
vienodai pasipuošę. Merginos 
visos baltai pasirengusios su' 
Amerikos vėliavos kepurėmis, 

-] ant rankų Lietuvos vėliavos. 
Visa jaunimo eilė buvo apsup
ta Amerikos vėliavos juosta. 
Vyrai buvo juodai apsirengę, 
tu tai$;r^ačiais ženklais,, , , 

Paskiaus sekė paiv mokyk
los mergai tė j aplė -4^0; vaiz
dino Lietuvos vėliavą, ant 
galvų kaspinais, vienas bū
rys, geltonais, antras, šalinis, 
trečias, raudonais. Toliaus ėjo 
bernaičiai, apie tiek pat skai 

tAWRENCE, MASS. 

Lietuvių kolonija čion ne-, 
maža. Katalikai užima pirmą 
vietą veikime, gi^musų taip 
vadinami liberalai ir socialis-
tai smunka. Nesenai buvo par-
sikvietę "biblijos studentą", 
betk tas nieko nepešęs -kaip 
durnas išrūko. 

čiaus, visi nešdami rankese 
Lietuvos vėliavutės. Paskiiais 
sekė visos katalikiškos dr-jos, 
kurių buvo apie 25. Ėjo pul 
kioj tvarkoj, pasipuošusios sa
vo ženklais bei vėliavonis. 
Taipgi buvo keletas vežimų 
puikiai išpuoštų. Paminėtina 
Apšvietos moterų puikus flo-
tas. Antrą dieną anglų laik
raščiuose tilpo f loto paveiks
las. Taipgi L. D. S. trokas p. 
Bernoto buvo puikiai išp loš
tas. Paroda tęsėsi apįe pusan-

ti plakatai buvo liberalų iš
pažintis, kodėl jie nedalyva
vo 6 rugp. su katalikais paro
doj. Visokių nesąmonių su
krauta, ir patįs liberalai suli
pę, tam vargšui kun. Bakšiui 
ant sprando. 

*į Kiti Apgarsinimai, tai ko
munistų. Važiuoja ponams Ii 
•beralams per sprandą. Šaukia 
neikite į masinį mitingą, ne
duokite nei vieno cento, jie ne
dalyvavo parodoje 6 rugp. to
dėl kad negavo užimti sau 
garbingų vietų, ir t. t. 

Atėjo iškilmių diena "Lo
ti s ' ' salėj* Skelbė pradžią 2 
vai. p. p., bet prasidėjo tik a-
pie 3 vai. Pasirodė ant estra
dos kokis ten ilgas, lyg gar
nys, plonu balseliu žmogus. 
Pradėjo verkdamas .aiškinti, 
kad Bagočius nepribuvęs, bet 
į jo vietą gavę kitą garbingą 
Kiti sako tai žydelis MicheL 
"Keleivio" redaktorius. Bet 
pirmas kalba Natkevičius. 

Natkevičius šį kartą kalbė
jo trumpai, ir taktikos prisi
laikė. Pabaigus įšiam, išėjo ko-
kis tai sutveTifnaš; stfsivelęs. 

• ' • • • • » . • • " • J * * i 

Kiti sako tai žydelis- Mierel-
šonas. Pradėjo verkti, ai
manuoti, apgailestauti kad A-
merika pripažino Lietuvą: 
sies negalime dėkoti Ameri
kai už šį žygį, nes tuomi ap
sunkino mūsų brolius rusus, 
mes privalome išnešti protes
tą. 

Toliaus griebėsi dergti da
bartinę Lietuvos valdžią. Iš
liejęs visas pamazgas, pradė
jo susivėlėlis kritikuoti Lietu
vos konstituciją.. Tas žydei i:-
pasirodė neišmanėlis ir nema
tęs tos konstitucijos. Melavo 
buk Lietuva dabar jau esanti 

j k a r a l y s t ė j nes Respublika . < M a n o ^ ^ n e p r i v a l a i 

[Žodi. esąs išmestas iš k o n s t i - . g e r t i W f t n e s M n e g r a ž u „ 

IR ŠIO, IR TO. : 
Niekas taip nemaloniai ne-

atsirugsta kaip socialistai 
rugp. 20 d. savo rezoliucijo-
nnls. 

Rimtas darbas reikalauja 
rimtai mąstančio žmogaus. Be 
šios proto ypatybės rasime 
daug "didelių '^vyrų. 

Yra žmonių, kurie ir pasau
lį apvažiuoja sėkmingai; gi 
mūsų) socialistai nei į Seventh 
Regiment Infantry Armory 
salę nukeliauti neturėjo pasi
sekimo, i -

Jei nori užmiršti savo senus 
Statoma nauja Šw Praneiš 

kaus bažnytėlė sparčiai auga. 
Visi Daraoiionai džiaugiasi \ v a r S u s , nusipirk seną automo

bilių. Tada turėsi tiek naujų 
vargų kad apie senuosius i r 
mintvti nebus kada. 

Jei tau stoka laiko, kreip
kis prie teisėjo, o jis noriai 
suteiks tau kokia trisdešimtis 
dienų. 
f — 

parapijonai 
susilauksę gražaus maldos 
namo. 

Gi tuo tarpu reikia džiaug
tis įsigijus naują koplytėlę 
ant parapijos ūkės. Dabar 

i 

čion kas sekmadienis laikoma 
šv. Mišios k* žmonės tą vietą 
myli labai, nes ištiesų yra 
graži, ant stataus kalnelio, o 
aplinkui gražus miškas; už 
kalnelio matosi lietuvių sve-; 

tainė, o iš kitos pusės didelis 
ežeras. Nenuostabu, kad čion 
atsilankęs jautiesi lyg butini 
savoje gimtinėjy 

Jaunimas. \ 

Jaurirmo yra gražaus ir gan 
veiklus, tik gal but mažiau 
Sim^į^m)-Oatbii.-...„... ' | Skpismiis j r galimus nutildo 

L. Vyčių 78 kuqpos rugp. 
27 d. išvažiavimas su Naujo
sios Anglijos Vyčių pagelba 
gerai pavyko- Bus gražaus 
pelno, kurs yra skiriamas 
naujai bažnytėlei. Gerb. kle
bonas ir daržą veltui davė. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Glaser pe« 

reina į rankas Dr. Chas. Segal, 
žento Ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir grydyma kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. Glaser. 

3149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki 3 po pietų, nuo G iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yard« 687 

PAIN-EXPELLER 
ValiUienldis uireg. S. V. P«U Ofij©. 

DRAUGAS REIKALE 

"Seniaus vietinė Vyčių kuo
pa ir gi turėjo išvažiavimą, 
kur turėta ir labai graži pro
grama. Pelno buvo ir jis ati
duota naujos bažnytėlės staty
mui. Žodžiu, katalikų darbuo 
tė klesti, tik džiaugtis reikia 

K. Petrukas. 

jo* nematė, ir niekas neprašė, v ., * , i 
'' . „ . L * tros mylios ilgumo. Ant galo pasirašyti. 

Kun. Bakšiui nesirašius pa
roda sugriuvusi. Paroda nesu-
griuvo, tik liberalai sugriuvo, 
su visu savo lizdu, užtai ir nė
jo su paroda. x 

Prieš parodą Lasky su savo 
bernais lakstė paraudonavęs, 
atkalbinėjo ržmones nuo paro
dos. Vakare susispietė raudr, 
nyjų salėje, Lasky, kaipo va
das, koliojo, liejo tulžį vis ant 
tų /nelemtą kataliktį Vienam 
nusibodus, kitas liejo pagiežą. 
Ir" ko neprikalbėjo, neprime
lavo! Galutinai nutarė neiti į 
parodą, bet laikyti atskirai 
savo 'parodą 20 rugp. 

automobilių kita paroda Luvo, 
kurių buvo apie 300. 

Paroda ėjo per miestą di
džiausiomis gatvėmis, pro mie
sto salę, viešąjį piečių, ir ki-
Tomis gatvėmis. Atėjo į 
"Strand Teatrą". Prisipilei-* 
žius pilnai salei, kurie netil
po grįžo namo. 

Programą atidarė bonų sto
ties pirm. Šv. Juozapo parv 
choras sudainavo Amerikos ir 
Lietuvos bimnus. 

Toliaus sekė prakalbos. Mi*»-
ssto majorui nesant namie pri
siuntė savo pagelbiniką, *ku ' ; 

Dr. I. E. MAKARAS 
Liet u vys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Michijraa Avenue 
Telef. Fullnian 342 ir 349 

Valandos Nuo 10 iki 12 ryto 
Nuo 7 iki 9 v a k 

viešai pasirodė savo niekšys- dėjo plaukti žmonių miniom 
te. Koks tai-nepaprastas reginys, 

Liberalų Kabliukas. 

5 liepos ryte, anglų laikraš.. 
tv a Democrat" tilpo straips 

su džiaugsmu sveikino lietu
vius. Toliaus kalbėjo miesto 

Jau buvo aiškiai permato- k o m e r c i j o s s e k re tor ius : £ J . 
ma liberalų triksai. Iš pat pra-j E u s t a ( ? e ) įįį y r a l a b a į p i a 

džios renginio parodos visos [ ^ s u s i p a ž i n ę s su^ Lietu vos 
katalikiškosios draugijos užsi- i s t o r į j a {j. d a b a r t i l l i u p a d e j i 

registravo, o liberalų iki l>as-įmų< L i e t u v i ų kaiba kalbėjo 
nepasirodė. K K r u š ^ s k a s . Toliaus dar 

šv. Juozapo par. choras, veda
mas A.. Vismino, keletą patri 
jotinių dainų sudainavo. Bu
vo renkamos aukos, aukso ir 
sidabro fondui. Rodos surinko 
apie $350. Dar keletą žodžių 
pratarus kun. J . Bakšiui, šiuo 
ir užsibaigė apvaikščiojimas. 

Rugp. 20 d. Liberalų apvaikš
čiojimas i r mass-mitingas. 

Prie? tas garbines? liki!-

kutinės* dienos 
Paskutinę dieną apie trįs pa
sirodė, bet su cariSkais, neiš 
pildomais ultimatumais. 

Rugp. 6 d. katalikų paroda. 

Apie 1:30 vai. po pietų pra-

džiaugsmas! Kur tik kreipi a-
kį visur plevėsuoja vėliavos, 
kaip lietuvių, taip ir svetim
taučiu namai papuošti, bažnv-

tucijos. Neva prezidentų vadi
ną, bet to prezidento teisės • 
esančios dar didesnėj už ka
raliaus. I r toliaus visokių niek 
šysčių pripliauškė. 

Iš miesto valdininkų nė vie 
no nebuvo kalbėti, kaip skel
bė, jog esąs majoras ir visas 
štabas pasižadėję kalbėti. 

Tai taip mūsų "progresy 
v ia i " "progresuoja" su Tro-? 
kio bernais. Tai patriotai! La
bai "didelę naudą" atnešė 
Lietuvai. Surinko apie $70 ir 
iškasčių v nepadengs, o juk ir 
Trockio bernui iš, tų surinktų
jų pinigų reikės apmokėti ke
lionę ir už išdergimą_Xietuvos 
ir jos valdžios. 

Užtai Krugeliai bėgioja po 
lietuvių namus ir renka au-

jJ^as, aiškindami, kad tai po
litiškiems reikalams. Jie nori 
atskirti valstybę nuo Bažny
čios, o prisiskirti Trockį, i r 
jam ir sau kišenius prisipilti 
pinigų. O atsiranda^tokių žmo: 

nelių kurie ir duodasi suve-
i 

držiuoti ir išviliuoti sunkiai už
dirbtus dolerius. 

" B u t i j g a r a i , j e i k a s p a m o 

kintų mane gerti sulig naujos 
metodos-. 

Geriausi 
Ciga retai 

PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARĄ 
Keturių eylindrų $890. Sedan $1,365. F. O. B. Fact. 
Šešių eylindrų $1,650. Sedan $2,400. F. O. B. Fact. 

Prieš pirksiant pamatyk DURANT 
WESTERN MOTOR SALES 

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

DRAUGIJŲ ATYDAII 
) l T " l l i " n V P ^ ' ' ^ ' Kukardu, visokiu Ženkleliu, GuzikučtŲ, Ant-

A - / l i U U U Y V / spaudu ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalyky. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėk "te ir jusę dr-tes vardą. 
STRUPAS CO., 9 0 - 9 2 Ferry 8 t . Newark, N. J. 

— 

*z 

Antrąją dieną pasirodė ang
lų laikraščiuose. Išsigarbino 
save, buk išreiškė padėką A-! 
merikai, ir šiaip visokių gė
rybių pridarę. Na, o publikos : 

buvę apie 2,000, Tikrenybėje; 
buvo gal apie pora šimtų. Mi-
chelsonas norėjo išnešti protes-

I P r a n e š i m a s 
'DRAUGAS" atidarė savo knygy 
no skyrių pas Real Estata Joną 
Klimą, Brighton Parko kolonijoje. 
Taigi norintieji gauti įvairių knygų 
meldžiame kreiptis: 

J. K L I M A S , 
| 4414 S. California Ave. ChicagoJU. \ 
>»' ' ' i • i i i . . I I U 

/ 
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AR BAIGSIS GELEŽINKE- , KTJN. IG ALBAVIČIUS 

LIEČIU STREIKAS. GRYŽO IŠ LIETUVOS. 

Negalima pasakoti, ar baig--, ^Gauta žinia, kad kim. Ig. 
sis tas streikas. i Albavieius ja i pagryžo iš Lie-

Šį pirmadienį taikos klausi- j ^vos 5 d. šio mėnesio. Da
niu Chicagon sušaukiama strei', , , . ^ -, 0 • 
. . . . bar dalyvauja Fed. Seime, 
kininkų unijų taip vadinamo 
"policy comnuttee " konferen
cija. 

Taigi, tik po tos konferenci
jos bus žinoma, kas toliaus 
bus veikiama. 

Boston, Mass. X 

Šiomis dienomis Tliicagoj 
apsigyveno buvęs Gary, Ind. 
lietuvių Šv., Kazimiero parap.. 
vargoninkas A. Šlapelis. Jis 
lankys American Conservato
ry of Music ir lavinsis auks-

, čiau muzikoj. P%a Šlapelis yra 
chicagiečiams gerai Žinomas, 
nes užimdavo žymias roles L. 
Vyčiu Chic. Aps. muzifcaliŠ 
kuose vakaruose. 

Rep. 

SAKO. BAIGIASI KARŠČIAI 

MAŽIAU MOKĖSI DAU
GIAU NAUDOS TURĖSI. 

Parašė Nathan H. Leidman. 
Pirmininkas American Asso 
. ciation of F. L. Newsp. 

BRIGHTON PARKAS. 

kainų plianas naudingas 
visiems. 

Ar esi kuomet važinėjęs gatveka-
riais mažiuose miestuose kur gali 
važiuoti tiktai apie tri9 ar keturias 
mylias, bet užmokėti turi tiek pat 
kaip ir važiuojant Šešiolika mylių 

Kelinta diena Chicaga kan
kina dideli karščiai. .Oro biu
ras skelbia, jog karščiai bai
giasi. Eina vėsesnio oro vil
nis. 
*" Per pastarąsias kelias >lie-

I tokiam dideliam mieste kaip Chica* 
nas popiečiais šilumos buvo|roj? 

Vienoj vietoj už ta pačią kaina 
važiuoji keturias mylias; gi kitoj vie
toj keturis syk tiek. Kame priežas
tis? 

Ta galima labai lengvai išaiškinti. 
Juo daugiau žmonių važiuoja juo pi
giau transportacija atsieina kompa
nijai. Naujasis kainu plianas duo? 
proga tietms žmonėms kurie vartoja 
Eleveitorius už daug pigesne kaina 
važinėti negu pirmiau. 

96 laipsniai ir dar daugiau. 
Kasdien nuo karščio ir nuo 

saulės spindulių mirdavo po 
keletą žmonių. 

Kaip šiandie turį įvykti 
bent kokia atmaina. 

KARO LAIVYNO SEKRE
TORIUS CHICAGOJE. 

Iš San Franeiseo jx-r Chica-
go vakar vakare pravažiavo 
karo laivyno sekretorius Deri-
bv. 

Jis nukeliavo \Vashiiigtoiian 
•rryžes iš Japonjos ir Toli
mųjų Rytų. 

Dievo malonių laikas arti-: 

naši, nes 10, 11 ir 12 <L rugsė
jo (September) Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Šv. parapijoj 

Chica^o Eleveitorių^ naujas ( b u s 4 0 v a l a n d ų a t l a i d a i A t_ 

laidai buvo, yra ir bus mums 
katalikams svarbiu dalyku 
inusų gyvenime, nes atlaidų 
laike Išganytojas gausiai da
lina savo malones visiems, 
kurie tinkamai ir su atvira 
širdimi kreipiasi į Jį. Tadgi,' 
Brangus Katalikai, nei vie
nas nepraleiskite šių brangių 
atlaidų jūsų labui -ir naudai 
surengtų. 

Kun. A. Briška. 

ffl 

3 ŽUVO NUO AUTOMO 
BILIŲ. 

Vakar Chicagos ligoninėse 
mirė 3 žmonės, ku..\u buvo su
žeisti nelaiminguose su auto
mobiliais atsitikimuose. 

Su automobiliais Chicagos 
gatvėse kasdien pasitaiko dau
gybė nelaimių. 

NAMAMS STATYTI ME
DŽIAGA (PABRANGUSI. 

Naujas Plianas. 
Naujas plianas kainų Chicago E»e-

vated duoda proga žmogui kuriam 
tenka važinėtis tankiau eleveitoriais 
ar tai biznio ar kitais reikalais daug 
pigiau neg-u tam kuris tik retkar-

į čiais važinėjasi. G i-žmogus kuris ret
karčiais važinėjasi daugiau nemokės 
kaip kad dabar moka. Taip pat kaip 
kad perkant kokioj krautuvėj, kuo
met perki daugiau tuomet gauni 
daug pigiau taip ir ėionais. 

Nauja kaina yra tris tikietal už 
dvidešimts penkis centus, gi seniau 
buvo keturi už trisdešimts penkis 

! centus. Žmogus kuris važinėja ele-
veitorų išryto ir vakaro t. y. du 
syk dienon reiškia kad jis gaus dvy. 
lika tikietu už viena dolierj, gi pir
miau jis turėjo mokėti už juos pen
kis dollerius. 

Žmogui kuris apart vartojimo ele-
veitorių išryto ir vakaro t. y. du 
reikalą vartoti važiuojant ant susi
rinkimu, teatrų aplankant draugus; 
salosmnnai kuriems tenka keliolika 
kartu dienoj važinėti iš vietos į vie
ta; biznio žmonėms kurie randa rei
kalą daug vietų sustoU ir aplamai 
imant visiems kurie tik važinėjasi 
šis naujas plianias bus naudingas, 
ir sutaupinantia piningą. 

Tikietas sutaupo jums piningą. 
šis savaitinis tikietas už viena do-

lfrj gali būti vartojamas ne vien 
tiek per viena žmogų, bet visą šei
myna galj jį vartotj. Jis yra apmaino
mas, pavyzdin jeigu tėvas važiuoda
mas darban vartos jis Išryto ir va
kare, jo žmona gali jį vartoti taip 

• . 

RAPORTAI IR ^PADĖKA. 
. > • 

motina ir tėvas bet ir kiti nariai šei
mynos taip pat gali jj vartoti. 
. Kuomet vartosi daugiau negu pen- į 
kiolika kartu savaitėj tuomet kaina 
nusipigina. Taip jeigu jūsų šeimynos 
nariai išvartos dvidešimts penkis 
kartus savaitėj, kaina už kiekviena 
karta važiuojant išeis tiktai po 5 
centus. Labai retai užeisi tokių šei-

Jau kelinta savaitė žvmiai je,fru jI nort'tu kur vižiuoti j »ve-
i čius arba kur su reikalu. Ne vien 

pabrango namams statyti me
džiaga, išėmus plytas. Bran
gesnis šiandie medis. Ket už 
kitką brangiausias cementas. 

Xamams statyti medžiagos 
pirkliai kaltina už tai geležin
kelius. Sako, sunkus daiktas 
šiandie traukiniais gabenti tą 
medžiagą streikuojant šopme-
nams. 

Dėlto, namų statymas sulai
komas. Tik pirmiau praduti 
baigiami. 

Bridgeportas. — Rugpj. 2i 
d. š. m. Šv. Jurgio par. Vyčių 
kambary įvyko Bend. Demon
stracijos kom. susirinkimas.. 
Sus-mą atidarė pirm. A. Za
latorius. Pereito sus-mo nuta
rimus priėmė. Sekė fin. kom. 
raportas. Jeigu: $117.93 už vė-
liaviukes, $75.25 ^surinkta au
kų nuo vertelgų (biznierių); 
$12.00 už ženklelius. Viso 
$205.18. 

Išeigos: $15.50 už ižkabas, 
$1.10 už marš. juostą, $5460 
už* vėiiaviukes, $70.00 muzi
kantams, $30.00 spaudai, $5.00 
až marš. arklį. Viso $176.20. 

Iveka $28.98. Raportą išda-
vė: A. Anibroza, B. Zalatorie
nė, Laukžiemienė, Mažiliaus-
kienė ir T. AleliunasL Rapor
tą priėmė atsistojimu reiš
kiant padėką. Vėliaviukių ra-, 
portą išdavė p. B. Zalatorie
nė. Rap. priėmė su padėka. 
Raportą ženklelių išdavė B. 
Sekleckis; parduota 800 ženk
lelių. Rap. priėmė. Nutarė li
kusius pinigus palikti pas A. 
Zalatorių, Mažiliauskienę \c T. 

mynu kurios negalėtų išvartoti dvi- T . , . . . 
dešimts penkių važiavimų tikieta aą- JaiiUlJ, KOlei apiUOKCS Cent. 
vaite j. 

NeapJ^ainuojamas 
Turtas Art Institute 

Garsus Chicagos Art Institutas yra tikras turtas — 
tai namas grožybės. Žmonės važiuoja iš visų kraštų pa
saulio ji aplankyti, pamatę negali atsidžiaugti jo grožybė
mis. Tai vienas iš įdomiausia įstaigų tokios rūšies — jo 
rinkiniai perviršija vertėj ir interesingume net Europos 
panašias vietas. * 

Aplankyk Art Institutą tankiai. Pasinaudok proga, 
nes taip arti prie jo gyveni — lengvai pasiekiamas Ele-
vatoriais. 

VARTOKITE 

y 

ELEVEITORIUS 
Elevated Roads. davež jus .greitai į Art Institutą iš 

visų dalių miesto. 

, DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po num. 

3241 — 43 So. Halsted Street 
Naujame Jociaus Ręst. (8 lubų. 
Priima Ligonius nuo 9-13 A. K. 

«-« F. M. 
Tel. Boulevard 7171 
Rezidencijas Tel. Falrfax 6674 

a r 
fZ. 

Dr. A. J. TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 So. Michigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—3 po 
Tel. PuUman 3213. Chicago, UI. 
piet ir 7—8 vakare. 

i 
Važiuokite Elevated Triukiais iki Adams ir AVabasli 

(loop) paskui eikite -viena bloką į rytus. /. 

Dykai Ižanora 
Seredomis, Subatomis ir 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago. UI. 

Tel. Canal 267, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 

V 

1821 South Halsted Street 
Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 lkl 4 

po pietų: 6 iki 9 vakare 

• CHICAGO 
l 

RAILROADS 
:• 

.' I 

3E j 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLIKOIS 
Telefonas Vardą 5032 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto 
po pietų 6 iki 8 vak. Nedėliotais 
ofisas uždarytas. 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

IilETUVTS ADVOKATAS 
Dieri.: R. 511-127 N. Dearbom 
Street Tel. Dcarborn 601/6 
Vakarais: 10736 S. AVabash A ve. 
Roseland Tel PuUman 6377 

Alfonso, Šv. Mateušo Apašt., 
Alumnains, Lu Vyčių 16 kp. ir 
Visų Šventų, ir atskiriems as
menims kurie dalyvavo mani 
festacijoj. 

A. Zalatoris. pirm., 
V. Petrauskas, rast., 

3220 Lime Street, 
Chicago, 111. 

f— 
SPORTO amios. 

fa 

A. f A. 
MATEUšAS NORUSIS 

Mirė rugsėjo 6 d.. 1922, T 
vaL ryte, 12y2 metų am
žiaus. Paliko dideliame 
nuliūdime tėvą Mateuša, 
motiną Marijona, 3 bro
lius, Stanislovą. Kazimie
rą ir Antaną. 

Laidotuvės įvyks suba-
toj, rugsėjo 9 d. i i namų, 
4144 So. Campbell Ave. 
į Nekalto Prasid. šv. M. 
P. baž., o ia ten į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse 

nuliūdę, Giminės. 

Savaitinis tikietas padaro va
žiavimą daug patogesnių. 

Kituose miestuose kur yra duoda
ma taiposgi savaitinis tikietas pasi
rodė kad išvartojama j} dvidešimts 
septinis kartus. Tas reiškia kad jiems 
už kiekviena važiavimą, atsiėjo ma
žiau kaip po penkis centus. Tokiam 
mieste kaip Chicagoj kur galima 
susisiekti visose dalyse miesto ele
veitoriais važinėjamas yra parankes
nis, ir pigesnis. Nėra nei mažiausios 
abejonės kad tūkstančiai Šeimynų 
ras patogu vartoto šį tikie
ta daugiau negu dvidešimts septinis 
kartus savaitėj. 

Kaip apie vaikus? 
Vaikais septinių metų amžiaus 

kurie važiuoja su didesniu žmogum 
užsimokančių važiavimas buvo dy
kai. Dabar sulyg naujo pliano vai
kai iki dvylikai mėtų galės važinė^ 
ti už 3 centus, vaikai iki septinioli-
kai metų galės važinėti po penkis 
cen,tus perkant kningute ant pen
kiasdešimts važiavimų. Tas padaryta 
atsižvelgiant į vaikučius kurie lanko 
mokyklas. 

1 

Kainos ant Eleveitorių žemes
nės. 

Kainos ant eleveitorly Chicagoj vi
suomet buvo žemesnės negu ant gat-
vekariu sulyginus su patarnavimų 
kokį žmonės gauna. Eleveitoriuia 
galį už tą pačia kaina važiuoti še
šias ir tris ketvirdalį mylios-gi gat-
vekariais tiktai keturias ir ketvirdalį. 

Šis naujas plianas yra, vienas iš 
geriausių ir nėra nei mažiausios a-
bejonės kad jis suteiks patogumus 
kiekvienam, žmogui. 

(Apgr.) 

kom. išlakias. Tuomet, jeigu 
liktų, jie pasiųs Liet. Raud. 
Kryž, ir, jei reikalas butų, su
šaukti visos kom, susirinki-
mą. 

Po raportii ir nutarinvų pa
sirodo, kad ..manifestacija 
rugpj. 20 .d. š. m. nusisekė kuo-
puiki ausiai. 

Taigi bendras kolonijos, ko
mitetas taria padėloj žoelį vi
siems, kurie kofyiu nors darnu 
bei aukomis prisidėjo prie ma
nifestacijos, o ypač gorb. kleb. 
kun. M. Krušai, kun. J. Skrip-
kui, Oent Kom. nariams T. 
Januliui, B. Sekle ekiu i ir 
Laukžemiui; fin. kom. pp. T̂\. 
Zalatorienei, A* Ambrozai, 
Laukžemienei, Mažiliauskienei 
ir T. Aleliunui; kareiviams:' 
K. Kudirkai, F. Čižauskui, F. 
Krasauskui ir J. Aižukui; vi
siems kurie aukojo; dr-joms: 
Nek, Pr. Pan. Šv., Šv. Onos, 
Šv. Petronėlės, JEtožan MUVOS, 

Šv. Kazimiero Kar., Šv. Jur
gio. Šv, Jono Krikštytojo, Šv.' 
Martino, Šv. Domininko, Šv. 

Rūgs. 3 d. Cornel Square 
Parke įvyko svaidininku 
rungtynės, L. Vyčių 13 kuopos 
sn L. Vyčių 5 kuopos pagar
sėjusia komanda kuri lig šiol 
stovėjo pirmoj vietoj Chica
gos Vyčių svaidininku lygoj. 

Rungtynes lainįėjo L, Vyčių 
13 kp. padarydama 10 išbė
ginių prieš Vyčių 5 kp. 5. 

Šios rungtynės buvo įdo
mios. Žiūrėtojų skaitlingai 
atsilankė. Jie buvo pilnai pa
tenkinti. 

Alfonsas. 

PRANEŠIMAI. 
BRIGHTON PARKAS. — 

Visų Brighton Park draugijų 
valdybų bei delegatų susirin
kimas . įvyks penktadieny, 
rugp. 8 d. 7:30 vakare, para
pijos syet, prie 44-tos ir So. 
Fairfield Ave., reikale parap. 
bazaro Ifuris prasidės 23 d. 
šio mėnesio. » 

J. K. Enderis, trustisas. 

TOWN OF LAKE. — Te
atrališko Kliubo "Lietuva'' 
susirinkimas įvyks penktadie
ny, rūgs. 8 d., 8 vai. vakare, 
Švrf Kryžiaus parap. sVet. 

Visi nariai-ės susirinkite, 
nes reikalinga prisirengti prie 
vakaro, "Milijonai Vandenyj" 
kurį vaidinsime spalio 29 d. 
š. m. 

~ Valdyba. 

Ą 4» A 
TAM. NORBUTAS 

Mirė 6 d. rugsėjo, 12 vai. 
naktį, iš utarninko į sered. 

Paėjo iš Liolių pa
rap., Raseinių apsk. gimęs 
gruod. m. 1875 m. Ame
rikoje išgyveno 22 metu. 

Paliko čia moterį Juze
fą, sūnų Antaną ir 2 duk 
teris Kazimierą ir Stanis
lavą ir brolį Antaną, o 
Lietuvoje brolį ir seserį. 

Nabašninko lavonas pa 
šarvotas 7001 S. Sauga 
mon st. Laidotuvės bus 
subatoje. 9 d. rugsėjo, 8 
vai .ryto į Šv. Kryžiaus 
bažnyčią (Town of Lake), 
o paskui į Šv. Kazimiero 
kapines. 

Giminės ir pažįstami 
prašomi dalyvauti laido
tuvėse. 

Nuliūdę: moteris, vai
kai ir brolis. 

REIKALINGI VYRAI 
prie vaisių. Kreipkitės kasdieną 3 
vai. išryto išskyrus sekmadienyj. 

GRAHAM & MORTON LINE 
Wabash Ave. & So. Water St. 

Chicago, 111. 

PAIEŽKAU JUOZO Šarkšno arti
miausių griminių. Jis liko uŽVnušta.s 
mainose Arrizburk, 111. Palaidotas i 
dieną Rugsėjo. Liko jo turto posmer-
tinės prašau pasiimti. Velionis paė
jo iš Vilkinikų kaimo Leipunų pa
rapijos Seinų pavieto Suvalkų /redy-
bos. Atsišaukite pas laidotoją šiuo 
adresų 

ANTANAS ŠARKŠNAS 
509 Kasi. Fout.li Street 

. West Frankfort, III. 

Ifr-

Telefonas Canal 6306 * 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Oeneralia Kontraktoriuc, ftaty-
tojai ir tenų namg taiiytoja*. 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 

Arti 2* čio PlAce. 
•— T 
S ~ " » » • ' • • • • » • • • • » • » m . 

Tel. iHfayette 422S 

11 

• «»»1 

P L U M B I N 6 
Kaipo Uetuvys, lietuviams visa
dos pataruaujų kojrerlauina. 

e— 

M YVBKA 
•32M W. B8.th Street 

K 

Tel. Randolph 4758 

A . A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas Tldumlestyje 
A S 8 0 C 1 A T 1 0 N B L D G , 

t t South l A Salle 
Room 1801 

Į Valandos: 9 ryto lkl Į po pi«?.. 
Į Namų Tsl. Hyde Park j Į t l 

" " m • • * • • • > • • • > • § • • mtt •*-

i V. W. RUTKAUSKAS i 
| ADVOKATAS I 
= Ofisas Didmiesty!: § 

| 29 South La Salle Street | 
p "''Kambarį* ftio | 
L? Telefonas: Central CI9t S 

Telefonas: Tardą 4681 -
- v | i | | | | | | | | | | i^rJ | | | | | | | | | | | | i7J| | | | | | | | | | | |L£ 

I • 

Pardavimui Automobilius 
Maxwell, 1919 Model, 5 pasažierių. 
viskas gerame etovyj.' Aukauju už 
tris šimtus ($300). Norintys geros 
mašinos pigiai kreipkitės 

4630 So. Ashland Ave. 
Room 1, Yards 6079 

Kreipkitės nuo 6 iki 8 vak. 

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

AMERICAN INSULATED 
WIRE & CABLE CO. 

954 W. 21 Street 

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

STREETŠ CO. 

W. 48-th So. Morgan Strs. 

TeL Central 1289 

HAROLDO MULKS 
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose teismuo
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Roomi 1611 — 1612 
165 No. Clark St Cbicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte ik! 8 vakare 

K - - - - * - - - - » 
i Į i • i — į g 

•illlllllllllHlllllIlIlIlIlIlIlinilllllllllilIlIlĮ. 
I S. D. LACHAWICZ I 
= LDETIVI8 GRABORIU8 = 
E Patarnauja laidotuvės* kuopt- r 
SSlausla. Reikale meldžiu staliau--
Sktl, o man* darbą b u i u ašga-S 

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

J. KANIUBIS 
4313 So. California Ave. 

ANT PARDAVIMO 

PAIEŠKAI! Uršulės Juza-
taites ir jos brolio Antano. 
Meldžiu atsišaukti šio antrašu 

PET. JBCKAUSKIENŽ 
1 KOO a^. Kn +"U r«+ rtl TI1 Krocerne ir bučėrne greroj vietoj lie-
1528 SO. 50-tll Ct. CiCerO, 111. tuvių apgyventoj. Biznis eina gerai, 

vriežastj pardavimo patirsite ant vie
tos. 

Telefonas Lafsyctte 6177 
Chicago, III. 

SKAITYKITE IR PLATINKI
TE LIETUV t J DIENRAŠTI 
SAVIEJI REMKITE SAVAS 

•4 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . 

=nėdlntl. _ 
=3114 W. SSFi PL Cal«aco. OLs 
= Telefonas Ganai 1271—21»9 S 
i l l l l l l i ; i l ini l l l l l lHII I I I I I I | I I I I I I I I I I I I IMII I I I« 

Ka^*%aa^a%a^«^i 
Valentine Dresmaking 

Gollege 
2407 W. Madison Street 

187 Mokyklos 8uv. VatetUoaa, 
Moko Siuvimo. Patternų kir-j 

i įpimo, Designing . bizniui Ir na-< 
< 'mams. Vietos duodama dykai. 
^Diplomai. Mokslas lengvais at-
įmokėjimais. Klesos disnomls Ir J 

(»vakarais. Reikalaukit knyfslėa< 
>Tel. 8eeley 1648 

BAEIA FATEE. pirm.] 

^Telefonas Boulevard 4189 % 

A. Masalskis 
Graboriui 

Patarasaju lai-; 
dotuveaa, vea. \ 
turssa, kriti. 
tynos* ir kltuo-J 
ss raikalaosai 
Kalno* prtalna.f 
mos g 

Auburn Ave. Ohicago.I 

t»"* s m 
Ym^kt I1M | 

ąTANLEY K; 
BIA2EIKA I 

ORABORfUS Ot 

Tariu aut̂ —»o-( 

blllus visokiam*! 
rsikalama Kalns 
prlalnamoa 
3319 Auburn 

Ava. Ohiotfo.! 
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