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METAI-VOL VD 

ARKIVYSKUPAS CURLEY 
APIE KATALIKĮĮ ORGANI

ZAVIMAS!. 
NUPASAKOJO APIE NACI 
ONALĮ5 KATALIKŲ GERO 

VĖS TARYBĄ. 

Anglija Gražiuoju Sugyvens su l« w «s m' 
Francija 

X 

Kaip Taryba sudaryta ir 
kokiais tikslais. 

WASHINGTON. spal. M 
(suvėlinta). — Jo Aukšt. Ma
lonybe Baltimorės Arkivysku
pas Curley praeita savaitę 
kalbėjo čia Gonzagos Kolegi
jos auditoriume apie Ameri
kos Naeionalės Kataliku Ge
rovės Tarybos nuveiktus ir 
veikiamus darbus. /Taipat 
nupasakojo, kaip ši Taryba 
gavo pradžią ir kaip ji įkur
ta. 

NaeionaV Katalikų Gero
vės Taryba užmeg. 1918 me
tais, kuomet Baltimorėn šu
lui iavo daug Vyskupų parni
ūkti a. a- kardinolo Gibbonso 
auksinį kunigystės jubiliejų-
Kadangi Baltimoifs arkivys
kupijos galva skaitėsi Ameri-' 
kos Kataliku Hierarchijos 
Galva,' tad gerbiamieji Vys
kupai tarėsi, ar nebūtų gali
ma visiems Vyskupams dai
niau darvti suvažiavimus ir 
aptarti gyvuosius Amerikos 
Kataliku Bažnyčios reikalus. 

Vyskupai pritarė. 

Tam klausimui Vyskupai 
pritarė ir tokiu būdu padary
ta pradžia Naeionalės Kata 
Jikii Gerovės Tarybai. 

Arkivyskupas Curley pen
kerius metus vyskupavo Bal-
timorvs provincijoj ir 4 Flo
ridoj. Pastarojoj vyskupijoj 

DARBO PARTIJA ANGLIJOJ PRALAIMI MUNICIPA-
UUOSE RINKIMUOSE 

_ 

LONDONAS, lapkr. 3. — 
Drurv Lane teatre moterų su-
si rinkime k a l ė j o premieras 
Andre\v Bona r Law. 

Premieras pirmiausia reis
inė viltį, jog S u v. .Valstybės 
galų-galo ar šiaip ar kitaip 
prisidės prie Tautų Sąjungos 
ir supras, kad jų yra prieder
mė gelbėti pasauliui, kurį po 
karo apleido, palikdamos di
džiausioj bet varinėj. 

Su Francija Anglijos santi-
kiai bus artimi užsienių rei
kalų žvilgsniu. Nes tas būti
nai reikalinga pasaulio taikai. 

Artimieji Rytai. 

Kas link Anglijos pozicijos 
artimuosiuose Rytuose, pre
mieras sakė, kad tai visa pri
gulės nuo Lausannos konfe
rencijos. 

ŠALINAMAS, 
KONSTANTINOPOL, lap. 

3. — Turkų nacionalistų sei
mas Angoroj nusprendė, jog 
turkų sultanas prašalinamas 
nuo sosto. 

Konstantinopolio guberna
toriumi seimks paskyrė Kia-
zim Karabeki paša ir jį au 

PIETUS PAGERBTI S. V. ATSTOVį PABALTIJOS 
V A L S T Y B Ė M S 

Naminiame • nusistatyme 
Bonar Law valdžia daugiau
sia darbuosis sumažinti šalies torizavo ėia paskelbti atatin 
išlaidas. Nes be to nebūtų'karnų proklamacijų apie sei 

apgynimo. s 
4 'Šiandie Lietuva yra lais-

galima sumažinti mokesčių. 
Teciaus Anglija posenovei 

mo nusprendimų. 
Tas pat seimas teciaus so-

užlaikys aukštų karo laivyno stan nepaskyrė jokio įpfhli-
pozicijų. ' Taipat ir ant SAUS-1 n i * Pažymėjo, kad tas pri-
žemio turi turėti atatinkamas' gulės nuo pačių gyventojų iš 
spėkas imperijos apsaugai-

Socialistams smūgis. 
Visoj Anglijoj municipa-

liuose rinkimuose lapkričio 2į*-įA 
darl)o partija, socialistų va
dovaujama, gavo didelį smū
gį. Neteko šimtų vietų. jTik 
viename Londone socialistai 
neteko 149 vietų. Gi Londo
no priemiesčiuose 160, Ki
tuose miestuose socialistai 
taipat pralaimėjo. 

sprendimo. 
Tik seime pabrėžta, jog 

Turkija toliaus nesiskaito jo
kia imperija, bet tiesiog vais

ki ja dar bus paskelbta ir res-
publika. 

MŪSSOLINI ATIDARYS 
PARLAMENTĄ. 

ROMA, lapkr. 3. — Fašis-
Šio lapkričio 16 dienų įvyk-Į t a s p r o m i o r a s Mussolini su 

sta generaliai parlamentan 8 | Į | d d a p a r I a m e n t ą l a p k n 15. 
Bet jis turįs vilties, jog to j . rinkimai. Socialistai tikisi yh{ l m ] k i a s u s i r e nkan t par-

pasaulio daly pagaliaus bus laimėjimų. Bet žinovai spren 
įvykinta taika ir iš ten anglų dzin, kad jiems visai nevyks 
kariuomenė bus atšaukta, ku-' nei tie rinkimai, 
ri bereikalo svetimose ženisej Aišku, darbininkai ima su-
vargsta ii' daugina Anglijai: si prasti ir pradeda nusisukti 
išlaidas. 'nuo soeialistų vadų. 

S E R B A I B I J O K A R O S U I T A L I J A 
PRANEŠA, JTALIJOS-JUGOSLAVIJOS PASIENIAIS 

SEKA KOVA. 

LONDONAS, lapkr. 3. — Iš didesnį italu karo laivyną. 
Belgrado laikraščiui Daily. Teciaus daugiausia domės 

jis praleido daug vargų. Flo- Express praneša, jog Italijos j kreipsianti į Jugoslaviją. 
-Jugoslavijos pasieny kilusi į Piume fašistams liepta lai-
italų su serbais kova del fa-|kytis ramiai ir laukti tolesnių 
šistų laimėjimo. j įsakymų iš Romos, sako kap. 

lamentui. Nes nuo jo pri
gulės, ar Mussolini turi pre-
mieriauti. 

Jei parlamentas reikš juo-
mi nepasitikėjimą, jis jį pa
leis ir paskelbs naujus rinki
mus. 

PHILIPINU SALOS UŽ 
RESPUBLIKA 

MANILA, lapkr. 3. — Phi- Sirv. Valstybių vyriausybė del aš galiu pasididžiuoti, kad 
lipinu salų senatas vienbal- Pabaltijos valstybėms, taigi tie lietuviai ištikimai ir sąmo-
siai priėmė rezoliuciją, kurią- i r Imtuvai, paskyrė atstovą, ningai prisidėjo prie šios y-
ja reikalauja Suv. Valstybių' Juomi yra gerb. Frederick patingos šalies pakėlime ir 
kongreso autorizuoti saljų le- Coleman. 
gislaturą sušaukti- konstituei' P*"1* iškeliausiant jam Eu-
ne; konvenciją ir jai pavesti ropon, ."jThe Baltic-American va ir nepriklausoma respub-
apdirbti planus Philipinų sa- Soeiety" jo pagerbimui su- lika ir amerikonai1 lietuviai, 
lų respublikos steigimui. Ta?- rengė pietus Astor viešbuty,' gryžtą savo protėvių šalin, 
pat ta konvencija turėtų n u - ' ^ o w Yorke, spalių 18 dieną, daugumoje yra Amerikos pi-
statyti santikius, kokius res-j T a m e p o k y ] y d a i y v a v o a

H l ipiais. Jie tenai šiandie a-
publika galėtų turėti su ame-] D i e M a s m e n v s ; B u v o k p l e t a s tidaro duris amerikoniškai 

pirklybai. jTuriu vilties, jog 
artimoj ateityv Amerikos su 
Lietuva komerciniai santi-
kiai išsivystys ir žydės. 

"Bet turiu pažymėti, jog 
Lietuvos ekonominis ir kultū
rinis gyvenimas išdalies su
varžytas del neišspręstų te-
ritorialių klausimų. Mūsų 
sostine okupuoja lenkų ka-
riuomenė, gi Lietuvos uostas 

rikoniška valdžia. Rezoliucija 
pasiųsta Suv. Valstybių kon
gresui. 

TURKAI GYVUS PALAI
DOJ? . 

WASHINGTON; lapk. 3 . -
Galimas daiktas, kad Tur- Graikų pasiuntinybė iš Atėnų 

gavo žinią: Aivaily turkai nu
tvėrė graikų metropolitą ir 10 
kunigu, (stačiatikių) ir visus 
gyvus palaidoje, kuomet tie 
atsisakę priimti musulmanų 
tikėjimą. 

pie 36 asmenys. Buvo keletas 
žymesniųjų New Yorko lietu
vių. Taipat dalyvavo ir Lie
tuvos Atstovas Suv. Valstv-
llėms, gerb. V. Čarneckis. 

Pirmininkavo Dr. "Stepben 
Duggan, "International Ins
titute of Education of tbe Car 
nefrie Foundation , , direkto
rius. 

Pasakyta visa ei1!'* kalbų. 
Mūsų gerb. Atstovas Čarnec-

Klaipeda žadėtas Lietuvai, 
kis, sveikindamas paskirtą , v. ^ 

. , _, . °*ar negrąžintas. Bet mes 
Lietuvai atstovą gerb. Cole- .,.,. . . , 

"> 

LLOYD GEORGE 
SUSIRGCS. 

LONDONAS, lapkr. 3. — 
Buvęs premieras Lloyd Geor
ge truputį susirgęs ir todėl, 
gydytojų patariamas, laikinai 
pertraukė vedamą politinę 
kampaniją. 

BOLŠEVIKAI MINĖS SAVO 
LAIMĖJIMO SUKAK

TUVES. 

C H I C A G O J E 

atstovą gerb 
maną, t a rp kitako sakė: 

i * Lietuva mvli Amerika ne 
vien kaipo didžiausią demo-
kratybės ir teisybės šalį, bet 
ji myli ją su milionais šird
žių tų, kurie čia, šioj šaly, 
turi sunūs ir dukteris, savo 
brolius ir seseris. 

Suv. Valstybes atvyko dau
giau miliono lietuvių. I r to-

pasitikime teisybe. Mūsų pa
sitikėjimas pripažintas prezi
dento AVilsono tautų apsi
sprendimo deklaracija ir pre
zidento Hardingo mūsų nepri
klausomybės pri pažinimu.'' 

" A š užtikrinu, gerb. Atsto
ve, jog Lietuvos gyventojai 
tamstą sutiks ir pasveikins su 

44Nuo revoliucijos laik» į visu savo širdingumu, kaipo 
Suv. Valstybių pasiuntinį Lie
tuvai. >> 

rida valstybė tais laikais 
pakėlė kovą katalikams. St. 
Augustine mieste Seserys vie
nuolės mokytojos buvo areš
tuojamos už juododžių vaike
li ų mokinimą tikėjimo tiesų. 
Katalikai nebuvo prileidžiami 
3>rie jokių viešųjų vietų. Gy-
ve- tojai rinkdavo gubernato
rių su tokia platforma: 

" A š priversiu visus kuni
gus apsivesti, panaikinsiu iš
pažintį, aš pavartosiu valsty-
l)ės kariuomenę atidaryti vi
sas vienuolijas ir neleisiu Pa
pai gyventi Palm Beacb." 

Tai masonų sustatyta plat
forma. I r tik tas gubernato
rium buvo renkamas, kuris 
ž a g d a v o tą platformą vykin
ti. 

Butą daug vargo. 

Floridos katalikai neturėjo 
jokios praktikalės simpatijos 
nuo visų Amerikos katalikų. 
Dėlto, tik nuosavomis paįėgo-
mis turėjo kovoti su priešais. 
Daug išsilėšuota, visgi prie
šai nugalėti. Nes Aukščiau
sias šalies Teismas visus Flo
ridos prieškatalikiškus žygius 
pripažino nekonstituciniais. 

Tai visa ir kitus reikalus 
gerb. Vyskupai aptarė ir ga
lutinai sutiko susiorganizuoti 
vienan stiprian 

Pačioje Serbijoje kilę neri
mavimai del fašistų laimėji
mo Italijoje. Spauda visaip 

Banelli. 
Pranešta, jog Italijos pa

sieniais Jugoslavija turi su-
aptaria artimą ateitį. D i sku-1 t r m i l k l l s i a p i e mfim k a r i u o _ 
suoja apie galimą karą. 

Kova italų su serbais kilu 
si arti Sushak ir iš ten pra-
plitusi į kitas vietas. Praneš
ta, kad abiejose pusėse esama 
sužeisti]. 

Serbams siučiama pagelba. 
I r jei kaip, tai dar bus pas
kelbta mobilizacija. 

Iš Trieste praneša, jog te-

meijės. Tos dauguma yra ar 
ti miesto Fiume. 

PETROGRADAS, lapkr. 3. 
— Bolševikai ateinančią sa
vaitę žada labai triukšmingai 
paminėti penkerių metų savo 
laimėjimo sukaktuves. 

J ie garsiai bubnys, kad jau 
sukako penkeri metai, kaip 
jie kasa duobę rusų tautai. 

UPĖN ĮŠOKUSI MERGAITĖ. 

NORI GRĄŽINTI IMPERA 
TORIAUS LAVONĄ. 

VIENNA, lapkr. 3. —Aus
trijos monarebistai darbuoja-

Trieste fašistų būriai tomis'si čionai parvežti Madeira 
dienomis pramaršavo gatvė
mis ir nežinia kur "jie išsių
sti. 

KUBOJE LAIMĖJĘ 
LIBERALAI. 

nai fašistų kuopos komendan-j 
tas, kapitonas Banelli, pažy-l HAVANA, lapkr. 3. — Sa
mi, kad, matyt, naujoji Ita-jlos rinkimuose, kaip pranešta, 
lijos valdžia nestovėsianti už laimėjusi liberalų partija. 

šiandie ir ateity su priešaio 
kovoti bendromis s]|ėkomis. 

Nacionalė Katalikų Gero
vės Taryba svarbiausią dome 
kreipia į vaikų švietimą ir į 
katalikišką spaudą. Švieti
mas yra svarbus tuo žvilgs
niu, kad daugel valstijose ke
liama kova katalikiškoms mo
kykloms. Nuo tų priešų rei
kia gintis. 

Spaudos reikalas. 
Katalikiška spauda katali

kams būtinai reikalinga. Nes 
kunan, kad nekatalikiški laikraščiai čia 

visur platina tik vieną patvir
kimą. Užimti jie tik vieno
mis sensacijomis apie žudy
nes, divorsus ir kitus tam 
panašius dalykus. 

Arkivyskupas Curley ragi
no visus katalikus organizuo
tis ir ypač remti ir palaikyti 
savo spaudą ir savas katali
kiškas įstaigas. 

Nacionalę Katalikų Gero
vės Tarybą sudaro 104 Kata
likų Hierarchijos nariai. Tą 
Taryba reprezentuoja 20 mi-
lionų vyrų ir motery. 

saloje mirusio imperatoriaus 
Karolio lavoną ir palaidoti 
Kapucinų bažnyčioje, kur pa
laidoti kai-kurie Habsburgų 
dinastijos nariai. 

Frank Batz vakar pirm pie
tų iš John W. Farvvell san
delio per langą matė tokį re-
K-nį: 

Palei Rees gatvę ties Chi-
cago upe sustojo apie 12 melų 
mergaitė. Nusiavė avalines, į-
metė upėn ir pati tuojaus įšo
ko ir panėrė. • . 

Butz laukė, ar ji kartais ne
iškilsianti iš vandens. Kuomet 
tas į keletą minutų neį
vyko, jis per telefoną prane
šė policijai. 

Nuvykusi policija ištraukė* 
lavoną. 

Žinios iš Lietuvos 
AMERIKOS LIETUVIS 

SOLISTAS. 

SUSIDAUŽĖ PUOŠNUS 
AEROPLANAS. 

RENO, Nev., lapkr. 3. — 
25,000 dolerių ver|ės puošnus 
pastos aeroplanas sulūžo nu
sileidžiant žemyn ties Valmy, 
kuomet beskriandant jį paga
vo vėsula su sniegu: 

Be lakūno ta mašina skri
do vakarų oro pastos divizi
jos viršininkas. Abudu smar
kiai sutrenkta, bet nesužeis
ta. 

AREŠTUOTA VEŽANT 
ALŲ. 

1|RS tarnautoju ir per Krašto 
Apsaugos ministeriją prista
tė atatinkamo ministerio pa

žinomas amerikiečiams, y-!liudymą, kad butą rekvizuoti-
pač enieagiečiams, dainininkas /Jiems yra valstybės reikalas. 
J . Kudirka, dabar Lietuvos' Bet iškeltiesiems žydams O. 
operos solistas, net užsieny'ir H. duota butai, tinkami jją 
koncertuoja. Rūgs. 30 d. Ry- profesijai ir šeimynos sąsta-
goje buvo tarptautinis lietu-, tui, ir tiems piliečiams jokios 
vįų-latvių koncertas. Jame nuoskaudos nėra. Daug di-
dalyvavo smuikininkas Leške- desn.ė nuoskauda valstybės, 
vičius ir p. J . Kudirka. J is tarnautojams civiliniams ir 
dainavo tautines Kačanausko, 
Vanagaičio kompozicijos dai-

kariniams, kurie iš eilės ir be 
eilės laukia buto keletą mėne-

nas ir iš operos "Rigolet to." j sių, o kartais ir visus metiis. 
Dainavo taip gerai, kad sve-| jTokių asmenų, kuriems Bri-

Halsted gatvėje, arti 69 gat., 
areštuotas A. Webber ir Jo-
sepb Rostich, kuriedu vežė 
bačkas su tikruoju alum. 

IŠVAŽŲVO IEŠKOTI 
DEGTINĖS. 

(PREZIDENTO METINĖS 
SUKAKTUVĖS. 

WASHINGjTON, lapk. 3 . -
Prezidentas Hardingas vakar 
paminėjo savo 57 metų sukak
tuves. 

23 federaliai prohibicijos a 
gentai iš Chicagos išvyko į 
Quincy, 111. Gavo informaci
jų, kad tenai saliunuose par
duodama degtinė. 

čiai pallėlė didžiausių ovacijų, 
apdovanojo gėlių buketais. 
Latviii muzikos pajėgos svei
kino, reiškė nusistebėjimo, sa
kėsi nesitikėję tokių turtingi} 
muzikos pajėgų lietuvių ope
roje. Latvių spauda labai į-
vertino p. Kudirkos balsą. 
Mums taipat malonu, kad A-
merikos lietuvių dainiai įgija 
vis didesnio populerumo. 

NUSVILO. 

PASAKYTA, KAD NEILGAI 
GYVENS. 

"Chicago Fresh Air įstai
goje nusižudė Ernest Newton, 
36 m., sergąs cEiova. Andai 
jam buvo pasakyta, kad jis 
neilgai gyvensiąs. 

KAUNAS. Del įdėto žydų 
laikraštin " N a i s " (Naujie
nos) spalių 1 d., N. 178 strai
psnio " Supuvimas " Kauno 
miesto komendantas paaiški
no, kad paminėti straipsnyj 
faktai neatatinka tikrenybei: 
nė viena žydų šeimyna nebu
vo išmesta iš buto gatvėn. Jei 
strpaisnio rašyt, turi omenyj 
dailininką V. ir Seimo narį 

P., tai abu juodu yra valsty-

gados vado įsakymu, reikia 
tuojaus rekvizuoti butą, Ko-
mendaturoj surašyta 107. Ka
dangi tuščių butų Kaune da
bar visai nėra, tai noroms-ne-
noroms tenka šiek-tiefc sus
pausti laisvuosius piliečius, y-
pač tuos, kurie dar vis sten
giasi plačiai kaip prieš, karą 
feyventi. , 

O R A S 

CHICAGO. — Apsiniaukus 
diena, vėsiau; vakare prama-
toma atmaina. 

PINIGŲ KURSAS. 

Lietuvos 10 litų 
Anglijos sterl. svar. 
Francijos 100 frankų 
Italijos : 
Lenkijos 

Vokietijos 

L00 lirų 
100 mrk. 
100 mark 

$1.00 
4.46 
6.92 
3.98 

.0071 
.02 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

4DRAUQA J) 

kasdieną išskyros nedėldienius. 
PRENUMERATOS KAINA: 

Pusei Metų • $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai-
is skaitosi nno užsirašymo dienos 
> nuo Naujų Metų. Norint permai-
i i Adresą visada reikia prisiųsti 

senas adresas. Pinigai geriausia 
4sti išperkant krasoje ar erprese 
Money Order" arba įdedant pini-
is } registruotą laišką. 
1 'DRAUGAS" PUBL. CO. 

334 So. Oakley A ve., Chicago 

Tel. Soosevelt 7791 
2P :* • 

REIKTU GERAI APSI-
SVARSTYTI. 

Suv. Valstybių politikoje 
įoterys naudojasi lygiomis 
misomis su vyrais. Nesenai 

M tas teises iškovojo. Dail
ei:- Konservacinių pažiūrų 
mouių toms moterų teisėms 
riešinosi. Sakė, kad politiko 
a dažnai pasitaiko labai pur
inų dalykų. Taigi, moterys 
uonii tik susiterš. Neteks jos 
•arbingo savo pašaukimo ir 
ardo. Bet į tai neižiurėta. Jos 
įimėjo. 

Šiandie moterų tarpe girdisi 
| r vėl nerimavimų. Jos nepasi-
< enkina vienomis teisėmis po-

itikoje. Šiandie jau karštai 
os ilna darbuotis už" kitas ly

gias vyrams teises. Reiškia jos 
ori visuose gyvenimo srityse 

1 usilyginti su vyrais. 
Visur, kur, kaip namuose, 

-aip darbuose, ir visame ka-
ie turi l>uti vienodos teisės, 
aukia moterys. 

Žmogaus jausmai diktuoja, 
td toms moterų pastangoms 

•eikėtų pritarti. Lai sveikos 
audojasi lygiomis teisėmis, 

ai jos turi teise kaip vyrai ka
ti iviauti, tramvajuose vyrams 

. ižleisti savo sėdynes. : 

Tečiaus protas yra priešin-
;as tai lakiai moterų svajonei. 
"odei, kad tas kenksminga ne 
yranis, bet pačioms moterims. 

Kuone visose atskirtose val-
. tybėse gyvuoja šioki a r kito-
:i specialiai moterų naudai 

skirti įstatynmi. Tais įstaty-
mais joms teikiama visokia 
privilegijų. Jos saugojamos 
nuo įvairių darbuose išnaudo
jimų. Kai-knr darbdaviams už
ginta moteris samdyti nakties 
darbuiJos apdraudžiamos nuo 
perilgų darbo valandų. 

Gavus joms svajojamas ly
gias teises, tie visi moteris ap-
araudžių įstatymai momenta
liai turėtų pranykti. Tai visa 
butų nereikalinga. Nes kamgi! 
Juk jos turėtų lygias vyrams 
teises. 

Kiekvienam turi but aišku, 
kad moterys* nuo to turėtų 

LENINAS ATSIVERTĖ? 

daug nukentėti. Nukentėtų, ži 
noma, moterys darbininkės, 
kurios kaip vyrai per dienų 
dienas vargsta ir jokios nau
jos lygybės nereikalauja. 

Apie naujų ir visuotina ly
gybę Amerikoj svajoja tur
tingosios moterys. Tai dau-

Nesenai priėmė katalikybę 
įžymus anglų laikraštininkas 
CI. K. Chesterton. Spaudoje 
lulo didelis triukšmas. 

Gi štai. vėl nepaprastas at
sitikimas. Kai baisia apie Le
niną, iydo sumz vokietį gimi-
muį rusų komunistu v*i_ų. 

Leninas gyvena buvusio ca
ro policijos viršininko rūmuo
se, arti Maskvos. Niekuomet 
caras nebuvo taip saugojamas. 
Rūmai aptverti aukšta muro 
siena, kareiviai ir saugumo a-
gentai dienų ir naktį daboja 
rūmus. Bijomasi minios užpuo
limo. 

Fiziniai — sveikatos žvilgs
niu Leninas yra pal iegę. Pū
vanti žaizda ant kojos, kaipo 
senos venerinės ligos palaikąs, 
kliudo vaikščioti. J i s visiškai 

iausia bevaikės šuniukų tr! atskirtas nuo pasaulio. Tik če-
kačiukų auklėtojos ir slaugy
tojos. Daugiausia visokios rų-
šies avanturistės, divorsinin-
kės ir kitokios, kurioms mon-
kės yra brangesnės už vaikus 
ir motinos meilę. Tos ponios 
Vainikų dienos šventėje gė
lėmis puošia ir ašaromis ap-
laisto pakastų "pudelių*" ka
pus. 

Jos nori tų lygių teisių. Jos 
tomis teisėmis apsunkins mo
teris darbininkes. 

O vienok, tos ponios tuo 
klausiniu rengia suvažiavimų 
AVashingtone. Suvažiavimas 
turės įvykti šio lapkričio 11 
ir 12 d. Paskelbs kampanijų, 
kad ateinančiais metais Suv. 
Valstybių konstitucijoje butų 
įdėtas dar vienas naujas mo
terų teisėms įstatymas. 

Kuogeriaųsios. Joms kloties. 
Bet lAotervs darbininkės ture-
tų apsisvarstyti. 

— Tėvuk. 
— Kų, vaikeli f 
— Ka reiškia "viduram-

E 
V * » * J -

zjai: 
Viduramžiai, mano vai

keli, v ra tie amžiai, kuriuos 
moterys pasiekusios, paliauna 
juos- rokavusios. 

koš viršila Dzeržinski ir įžy
mus komunistas M. Sniidivič 
jį lanko, daro pranešimus. 

Liuosųjį laika, jis pina šiau
dines pintines. Retkarčiais ra 
šo, nors gydytojai draudžia. 
Kuomet jis buvo sveikesnis, 
jis parašė dvi brošiūras ku-

'riose įrodinėja, kad bolševi-
sthiė revoliucija Rusijoje yra 
klaida, i r kad jis gailisi jai 
davęs šuolį. Trotzki konfis
kavęs jo rastus ir neleidžia 
spaudai skelbti. 

Bet kas įstabiaus, Leninas 
esąs dievotas. J i s dažnai mel
džiasi, rašo maldas ir apsis-
kundzia esųs tėvynės ir Baz-
nycios griovikas. 
Sunku įtikėti jo atsivertimui. 

Mums regis, kad jis yra dides
nis pamišėlis, negu kad yra 

ATVIRAS LAIŠKAS. 
Universal Chemical Co. 

Valdybai. * 
Visoki svetimtaučiai Bisclio-

fai, Harringtonai daug sen
sacijos i r ^elaiu^ii gukėlė lie
tuvių tarpe. Miiionai lietuvių 
darbininkų pinigų sutirpo tų 
išnaudotojų rankose. Vėliaus 
atsirado ir . savųjų, 
b i si įofi ninku bei spestlninkų. 

Garsi socialistinių ' 'Naujie
n ų " bosų istorija su Kojol, 
Bingol ir Chemical kompanija, 
nemažiaus skandalinga buvo. 
"Draugas" , kurs visuomet to
kiems skymams skersai kelio 
stovi, įspėjo mūsų visuomenę 
ir apsaugojo jų nuo išnaudoji
mo. Nors "N-nų" menadžeris 
Kl. Jurgelionis pagrasino 
<'Draugui' ' ir net $100,000 
sakė liepsiųs užmokėti teisme 
už biznio gadinimu, tečiaus 
' ' Draugas'• nenusigando jo 
teroro ir išvilko aikštėn visų 
tos "milioninės, bendrovės" 
šmugelį. Griuvo Jurgelionio 
Universal Chemical l)endrovė, 
išsižadėjo ir $100,000. Visiems 
ta komedija be pinigų gerai 
žinoma ir jos nebekartosime. 

paskutiniu laiku tarp žmo
nių platinama įdomus lapelis, 
kurs pateko į mūsų rankas. 
J is yra Universal Chemical 
Co. atsiliepimas. Jame štai 
kas rašoma: 

Gerb. Tamsta: 

kaip $900. 
Prie išnaudojimo gitų ir kitų 

turtų mes kviečiame Tamstą pri
sidėti. Indėti pinigai sugrįš į 
trumpą laiką, o toliaus šitas dar-
bas turės šimteriopai apsimokėti. 
Viso to kraso atrastasai turtas per 
ilgus metus plauks tik mums, jei
gu mes jį užimame. 

Dabar mes turime jums tokią 
progą, kokios kartais nepasitaiko 
nei į tūkstantį metų. 

Gale pasirašo Universal 
Chemical Co. prezidentas, tik 
nėra nei prezidento pavardės 
nei kokio nors Valdybos bei 
Direktorių parašo. 

Ką .reikia manyti apie toki 
aukso biznį " kurs šimteriopai 
turės apsimokėti ir progą, ko
kios kartais nepasitaiko į tūk
stantį metų"? •; ' 

Ar ji yra įregistruota Illi-
nojaus Valstybėje ? 

Kas yra tos bendrovės Val
dyba, Direktoriai! Kas užtik
rina kad ši bendrovė tikrai su
rado aukso, o ne smėlio kal
nus? Kas garantuoja kad su 
parduodamais Šerais nepasi
kartos Bischofų* Harringtonų 
istorija? Kų bendra turi ši 
bendrovė su Jurgeliono Uni
versal Chemical Co. kuri pa
sirodė esanti tikrai sočiai, 
kapitalistinė? 

Šie ir kiti klausimai stoja 
kiekvienam kurs paskaito 
Univ. Chem. Co. atsiliepimą. 

Kadangi naujai besiskelbia
moji kompanija turi tų pati 

SVEIKATA - BRANGUS 
TURTAS. 

VALGIS NUSILPUSIEMS. 

Dr. AT„ M. RAČKUS 
OFFICHS 

1411 So. 50-tb Ave. 
Cicero, Ui . , 

Te l . Cicero 7731 

Mums smagu yra Tamistai pra- ^ ^ ^ fc ^ j šmugelio 
nešti apie suradimą milžiniško Sal kompanija 

»> 

Sarangė — varangė, po suo
lu pasiraugė (šuo). 

Būrys vyrų, po savotiško su
sirinkimo, vienų naktį ėjo na
mo jau gerai įsikauše. Priėjo 
prie vienų namų ir paskambi
no. Moteris atidarė langų ir 
klausė, ko nori ? 

Vienas iš būrio vyrų atsilie
pė. 

— Ponia — įKuiiute — Ru
diene — ar nenuliptum — ir— 
išsirinktam — iš mūsų — savo 
v yni. Kiti — kurie nesame jis 
— norime namo — eiti. 

tinio natūralių turtų, kurie turi 
tekti lietuviams, kadangi juos su
rado mūsų lietuvių inžinierius. 

Tarp tų turtų yra auksas, va
ris, švinas, turtinga anglis, bran
gieji akmenįs, petroleumas, sala-
moniakas, glauber tjruska. Šituos 
turtus surado širdyj Azijos ir 
juos ten ištyrė inžinierius L. Ra-
dziukynas, kurs 1)Uvo vyriausiu 

vedėju vienos turtingiausių vario 
kompanijų Sibire. 

Mes esame prisirengę paįmti 
šituos.visus milžiniškus turtus į 
lietuvių rankas pagal mūsų iš
dirbto pieno. Pirmiausia bus ima
mas salamoniakas, kurio turime 
surastus didelius plotus, o kurio 
vienas tonas čia Amerikoje yra 
vertas apie $300. Pelno ant kiek
vieno tono gali būti nemažiau 

Kadangi apie jų teiraujas 
visuomenė ii* nežino kų many-
+: 

Ivadangi ji eina į laikraš
čius skelbimų ieškodama, 

Kadangi pradedami, įtari
nėti jų esant naitjos rųšics 
šmugeliu, 

Mes viešai klausiamos Uni
versal Chemical Co. Valdybos 
informacijų. 

Prašome prasklaidinti dve
jojimus, paaiškinti tikrų ben
drovės 

Juzutė. — Turbūt dar ne
mintijai rimtai apie apsive-
dima. 

Senbernis. — Taip, esu la
bai giliai apgalvojęs. Užtai ir 
esu nevedęs. 

—, i a 

Nesunku yra 
sunykti, bet 
sustiprėti tai 
jau ne taip len 
gva. Labai 
svarbu pritai
kinti' Valgį nu
silpusiems, sil 
pnakraujams, 

arba nervuo-
tiems, ' ' To
kiems 'pfetinka valgyti viskų 
kas tik gardu, bet turėtų at
sižvelgti' j tai kad valgis tu
rėtų kuodaugiausia maistin
gumo, kad stiprintų kraujų. 
Patariame tokiems valgyti 
daugiausia sekančius valgius: 

Mėsos: Smulkiai sukapotos 
jautienos (dar geriau ;butų 
žalia), avienos, paukštienos, 
lašinių ir košelienčs."" 

Kiaušinių: Žalių geriausia, 
bet jei ligonis Žalių valgyti 
negali, tai lai valgo virtus, ar 
keptus. 

Daržovių: Bulvių, žirnių, 
ry&ių, morkų ir burokų. 

|Pieniško: Sviestas, smetona, 
rūgęs pienas, varškė, suris. 

Gėrimų: Daug vandens, ši?-
to pieno, pasukų, port-vyno, 
arbatos. 

Nevalgyti: Kiaulienos, ver 
sienos, rūkytos mėsos, kala
kutienos, skystos zupės, virtų 
cisteritĮ, raugytų agurkų, muš-
tardos, karčiųjų pipirų, pyra
go, pajų, tortų, pipirainkų ir 
pigių saldainių. 

Klausimai ir daktaro atsaky 
mai. 

1) \-± A. G. is St. Clair, Pa. 
Ar teisybe yra rašoma lai k 
raščių apgarsinimuose apie 

yra motinos, o potam karvės. 
Valgydinant kūdikius vien tik 
su 'pienu iš blėkinių dėžių, ga
lima greičiau juos numarint' 
neg užauginti, o jei ir užaug 
tų tai gali būti ubagais. Nui 
kondensuoto iš blėkinių pieno 
vaikai gauna škorbutų, arba 
marazmų, arba rakitų. Turin
tieji rakitų kūdikiai jei ne
įniršta, tai užauga kliši, su di
deliais pilvais, silpnapročiai 
ir nesveiki. -

2). — J. Barauskui, iš Ma 
dison, Nebr.: Dr. Račkus jo
kių veikalų lietuvių kalboje a-
pie medicinų nėra parašęs. 
Tamstos galite gauti knygų 
apie sveikatų * Draugo' knygy
ne. 

3). — P. A. iš Worcester, 
Mass. Atsakymas: Per laiškus 
Dr. Račkus jokių ligonių ne
gydo. Kas nori jo patarnavi-
IJIO, tai turi ateiti į jo ofisų. 
Be |o, rodos Worcestery yra 
lietuvis daktaras, kuris turi 
tiek pat mokslo apie dakta
rystę kiek ir Dr. Račkus, tai
gi patartume kreipties prie jo. 

i). —M. Kl. iš Amsterdam. 
N. Y. Klausimas: Mano širdis 
tankiai plaka ir rankos dreba. 
Labai greit pailstu -*• uždustu. 
Buvai} pas vokiškų daktarą, 
tai ans man pripažino kad tu
riu širdies ligų. Rodos.nei sun
kiai dirbu, nei prastai valgau,, 
nei jokio'mis ligomis sirgau,' 
nei smarkiai peršalau,, ir pati 
neišmanau nuo ko galėjau 
gauti tų ligų. 

Atsakymas: — Turbūt tam
sta esi perdaug riebi, arba su
gedusius dantis turi, arba tpn-
siliai' yra negeri. Nieko kito 
tamstai nepatartume kaip tik 
klausyti i r pildyti ištikimai 
savo daktaro patarimus. Jei 'Condensed Milk' ir apie Viso

kius 'Baby food', kad šie dau- jis patarė tamstai pataisyti 
giaa duoda kūdikiams svei 
katos negu karvės pienas. 

Atsakymas: Kondensuotas 
pienas yra visiškai be vertės 
kaipo maistas, nes savyje ne
turi gyvybeiv reikalingo ele
mento vadinamo 'vitaminai'. 
Kūdikiams sveikiausias pienas 

dantis, tai reikėtų tuoj eiti 
prie dantisto; jei sakė reik iš
pjauti lauk tonsilius, tai ne
atidėliojant reikėtų eiti ant o-
peracijos; jei reikia suliesėti, 
ir davė nurodymus, tai ge
riausia užsilaikyti taip kad 
lašiniai nutirptų. 

Br. Žemaitis. 

AMŽINĄ ATSILSj... 

Bažnyčioje j i visus vargus užmiršo. 
užmiršo, *>et nebejautė. Nebejautė nė 

įuolatinio sąnarių skaudėjimo, 
Iškilmingai, gedulingai papuošta jau-

:i bažnytėlė buvo pilna žmonių. Pamal
tos jau buvo prasidėjusios. Šviesoje pas-
:endęs altorius, didinga vargonų muzika, 
rriaudųs Uždušinių pamaldų giedojimai, 
škilminga procesija, gražus pamokslo žo-
wlai — pagavo jos sielų visiškai. Užmir-
,o jinai ^r tų, kad visų disnų buvo ne-
ralgiusi, taupydama maistų savo Antanė-
iui.... Pavesdama savo vargus našlaičių 
Tėvui i r našlių x\pg>mėjui ji neužmiršo 
iktai mirusiųjų sielų. Pakilusi maldoj nuo 
Igai slėgusiųjų vargų ir rūpesčių ji jautė 
irdyje šventųjų šventųjų ramybę. Vien-
:art mintyje pakdo sumanymas, kurs jų 
>ačių net nubaugino. 

Bet kuomet pasibaigė pamaldos, pri
geso šviesos ir visi žmonės jau išvaikščio-
o, ji da r tebesimeldė. I r pagaliaus atsi
kėlė šnibždėdama pati sau: "Taip, tuomet 
Mevas bus vienintelis mudviejų globė-
as. O Jis niekuomet neapleidžia Jam pa-
itikinčiųjų". 

Atsikėlusi ji' nuėjo klebonijom 
Kunigo Raymondo nebuvo namie, bu-

iš-

ro pakauktas pas ligonį ir jų pasitiko pat- tar$r 

sai klebonas. 
Nusiminė labai nelaimingoji motei 

kė, neradusi vienintelio jai pažįstamo 
kunigo, bet nebuvo kas daryti. Tuomet 
įsidrųsinusi ji tarė klebonui: 

______ 

— "Atsiprašau, tėveli, kad nepažįs
tama prašysiu didelės malonės. Bet aš la
bai turiu didelį reikalų. Ar negalėtumėte 
atlaikyti šv.' Mišių. Aš nebeturiu daugiau, 
esu našlė ir sergu". 

- . - • • - • • • • - -

Ir padėjo ant stalo paskutinius liku
sius iš sutaupytųjų kadaisiai pinigų, iš 
viso 18 centų. 

— " A š žinau, kad tai neužtenka, bet 
aš nebeturiu daugiau" — pridūrė jinai. 

Klebonas atrodė nustebęs: bet mote
riškės balse ir veide buvo toks prašymas, 
meldimas, jog jis nujautė esant čia dide 
lio skausmo ir didelio tikėjimo aukos. 

Tyliai paėmė užrašų knygų ir paklau
sė: 

— "Kokia intencija?" 
— " O teveli! Je i butų galima atlai

kyti rytoj už tų dūšelę, kuriai vienų mi
šių bereikia, kad pasiliuosuoti iš skais
tyklos kančių. Gal Dievas išklausys: c 
ji būdama Dievo garbėje, atmins mane ir 
manuosius", ir stambi ašara tyliai nurie
dėjo jai per veidų. 

Klebonas matyt buvo ir gi silsigrau-
•dinęs. Užrašęs viską, prižadėjo ryt 7 va 
landų atlaikyti mišias ir paklausė, kaip 
jos pavardė. Pagaliaus, atsisveikindamas, 

— "Nesirūpink Tamista. Rytoj ateik žinojo, ko laukti, kų daryt... TUo pat lai 
išklausyti Mišių, ir pasitikėk Visagaliu, 
Kuris neapleidžia apleistųjų". 

Motina gryžo namon pilna ramybės ir 
užsitikėjimo, kad vargai turės jau nebeuž-
ilgo užsibaigti. 

Bet namie jų laukė nauja nelaimė: An
tanuko galva buvo karšta ir jis skundėsi 
nuolat, kad jam labai skausta. Ant ry
tojaus jis nebekėlė IT nebevalgė. Tiesa ji 
ir pati neturėjo nieko kito daugiau kaip 
sausos duonos riekelę. Bet sūnaus >liga ir 
jai atėmė norų valgyti. Mieste žmonių 
daugelis mirė šiltine, ir motinos vaka
rykštė ramybė virto baisio nusiminimo 
audra. Nė vaistų, nė maisto, nė dreban
čiam ligoniui apklo.to šilto, stuba nekūren
ta... Viešpatie, kų dabar daryti?... J i žino, 
kad pagelba ateis, nes tokių maldų ne
galima neišklausyti. Bet pagelba gali būti 
pervėlai.... Apklosčiusi sūnelį savo ap
siaustu, pati virpėdama iš šalčio ir vars
toma reumatizmo dyglių, atsiklaupė prie 
lovos ir visa savo sopulių galybe, tylia, 
bet audros bals$ pergalinčia malda šau
kėsi: 

— "Viešpatie, kurs juras nutildai ir 
vėjus taikai sulyg avelės kailio, pasigailėk 
mųs!. . ." 

Po rytmetinių mišių ji sugryžo namon. 
Bet Antanukas nė kiek nėjo gedyn; karštis 
pakilo tiek, kad jis jau buvo arti klajo
jimo.... Ifcjo diena sunki, pamažu, ir j i ne-

ku, po pamaldų, klebonijoje pietums su 
sirinko kunigai ir keletas klebono pažįs
tamų. Besibaigiant pietums kažkas pra
sitarė : 

— "Visgi gražios yra bažnyčios ap 
eigos, ypač Uždusinės/Bendrai imant, man 
kaipo dailininkui,' tiesiog gaila, kad tiek 
dailės graižybių bažnytinėse apeigose pa
slėptų, gali nueiti niekais". 

— "Ka ip t a i ? " — paklausė kitas, 
jaunas, energingas vyras. 

— " N a gi, juk tikėjimas žmonių ei
na silpnyn, žmonių bažnyčiose kaskart 
mažyn, ir su laiku visos tos gražios ap
eigos beliks tik žinomos dailės istori
kams, bet gyvenime bus nebereikalingos. 
Liūdna, bet gyvenimas eina savo vaga, 
pirmyn". 

Senukas klebonas, ramiai nusišypso
jęs papasakojo vakarykštį atsitikimų su 
sergančia našle, atnešusią jam, paskutinius 
18 centų ant mišių. I r tarė; 

" K a i p Tamista manai, ar tai reiš
kia, kad žmonių tikėjimas mažėja?" 

— "Ka ip jos pavardė?" — Susido
mėjo energingasis vyrukas. 

— "Vaišvilienė". 
— "Vaišvilienė?. Del Dievo, ar Ta

mista nesužinojai jos adreso? Vietias 
Vaišvila buvo mano mokyklos 
draugas, bfet senai mudu nešimatėva. Kur 
ji įgyvena?" 

— "Aš žinau" — tarė kunigas Bay-

mondas. 
— '* Tamista mane pas jų šiandienų nu-

vesi >> — tar£. 
Po pietų nuėjo pas našlę visi t rys: 

Klebonas, kun. Raymondas ir jaunasis vy
ras. Pasirodė tikrai, kad jo draugo našlės 
esama.... Ar bereikia sakyti, kad našlė 
tapo aprūpinta, sunūs pagijo, ir gavo ne
tik uždarbį, bet ir liuoso laiko pusę dienos 
mokyti*. Našlė tapo aprūpinta ir gyveno 
laimingai. 

4 * 

Jaunas ir turtingas buvo jos vyro 
draugas. Bet Mlnu*s "ir geraširdis anie
dviem ypatingai. Taip geras, kad j i nega
lėjo atsistebėti. J i negirdėjo, kaip jos gera
daris vienų kartų sakė klebonui: s 

— "Žinai, tėveli, aš tų Uždusinę naktį 
sapne mačiau savo mirusįjį ievų, kažko
kioj neprarastoj šviesoje, linksmų ir jis 
man tarė: "Neužmiršk našlės ir jos vai 
kelio!" Aš pirma nesupratau, f odei. Da 
bar suprantu". 

Našlė tos kalbos negirdėjo. Bet ma
tydama tokių permainų savo vargų nuo 
anos šv. Mišių aukos, dainai po vakari
nių maldų sakydavo savo gerajam Anta-
neliui. 

— "Atmink, sūneli, visų amžių: "Šven
tas ir naudingas yra dalykas melstis už 
mirusiuosius, kad jie butų iš savo nuodė
mių paliuosuoti"... 

(Pabaiga) 

• : 



PeoJftaditHis tapfr. 3, 1922 
j * - - •'»' •• 

SĖJIKAS 
DARBININKŲ "GE

RADARIAI." 
landomis. N 

Kame priežastis? Nes jei 
darbininkai dirbtu trumpes-

Kažkoksai Lynd 2few Yor- n e " v a l a n d a s - t a i J i p m s P r f s i 

ko laikraščiuose paskelta apie 
nežmonišką darbininkų išnau
dojimą AYyomingo žibalo lau
kuose. Prie kai-kurių vers
mių darbininkai priversti dir-' 
bti dvyliką valandų dienoje. 
Kai-kurie net visas septynias 
dienas savaitėje. Gi jų už
darbiai toli neatatinkami Siu 
dienų brangenybei. 
Tuojaus po to laikrašty Sur-

• vey Grapbie pasirodę jaunes
niojo Rockefellerio raštas. 
Tas sukėlė nemažą sensaciją. 
Nes jaunesnysis TCockefeller 
tai žinomo žibalo "kara
liaus" sunūs. 

Rockefeller mėgina įrodyti, 
jog dvylikos valandų darbas 
dienoje šiandieniniais laikais 
visai " nepateisinamas.'' 
Imant domėn visokias maši
nerijas ir išradimus, negali
ma darbininkų apsunkinti 
taip ilgu ir nuolatiniu dar-1 

bu. 
Jis rašo: 

r\ 

eitų pilnai badauti. . Gautų 
labai menką užmokesnj. Šian
die tad vargsta, naikina svei-
kartą, bet džiaugiasi, kad vis
gi gali dar šiaip-taip prasi
maitinti. 

Dideli "geradariai" tie po
nai milionieriai. Spaudoje 
dažnai jie atjaučia baisiam 
darbininko padėjimui. Bet 
praktikoje — pirmieji išnau
dotojai. Praktikoje mašina 
jiems brangesnė už darbinin
ko sveikatą. Gi apie gyvas
tį negali but kalbos. Vieton 
žuvusių nuo sunkaus darbo, 
tuojaus atsiranda kiti ver
gai.... 

DKKŪCIS 
,, i i'i „|
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B1LI0NAI DOLERIU 
PRAGAIŠINTA. 

Kongresas pripažino karo 
veteranams bonusus. Tečiaus 
prezidentas bonusų biliaus 
nepatvirtino. Bonusų šalinin
kai tad pradėjo atakuoti vy
riausybę. Sako, karo vete-

Bsu įsi arines, jog taip va- ranams vyriausybė neturi pi-
dinamas dvylikos valandų die 
uos ir septynhj dienų savai
tės darbas šiais laikais netu
ri but praktikuojamas ir pa
kenčiamas pramon/je. Ir 
rodosi, jog visi Amerikos 
pramoninkai privalo įsitikin
ti, kaip kenksmingas pasek
mes duoda ilgos darbo valan
dos." 

Tai bent darbininkų '^gera
daris." Ir nors jis taip ra
šo, bet vargiai duoda kokių-
nors palengvinimų savo dar
bininkams. 

Išėmus gudruolį Fordą, vi
si Amerikos milionieriai savo 
apmokamus darbininkus lai
ko vergais. Fordas sugeba 
išnaudoti darbininke, energiją 
mokėdamas gerą užmokesnj. 
Bet kiti savo darbininkus 
spaudžia už alkio algas. Spau
džia ir tam galo nesimato. 

Antai didiko Gary valdo
mose geležies ir plieno dirb
tuvėse! Kaip senovėje, taip 
ir šiandie darbininkai dirba 
mažiausia dvylika valandų 
dienoje. 

Net pačių kapitalistų laik
raščiai ragina Gary atmainy
ti tą senovės darbo metodą. 
Gary atsako, kad darbininkai 
nesutinka su trumpomis va-

Pelnytais karo laiku pinigais 
Šiandie tie sukčiai samdosi 
apginė jus - ir • legalėmis prie
monėmis ginasi. 

Prokuroras Daugherty turi 
tiesą, kad bijionai dolerių žu
vę ir niekuomet nebus atgau
ti, ij . 

Tečiaus galima patraukti 
atsakomybėn tuos, kurie ne-
atatinkamus' kohtraktus darė, 
būdami valdžios departamen 
tų priešakiuose. Tuom gi pro
kuroras nenori užsiimti. Ki-
tuomet jis pažymlėjo, jog kuo-
plačiausias karo išlaidų tar
dymas negalimas. Tas galė
tų sukonpromituoti aukštuo
sius asmenis. 

jTenuplaka teisybė ir anks
tuosius žmones, jeigu kurie 
prasikalto. Jie išaikvojo vi
suomenės pinigus ir yra at-
sakomingi. 

Nebūta nesusipratimų. 

Kuro komisija iki šiolei 
taip ' sumaniai ir taktingai 
veikė, i jog prasilenkta viso-

kių nesusipratimų su kasyklų 
savininkais del anglių kainų 
mažinimo. 

Pastaraisiais laikais komi
sija pradeda spausti tuos ka
syklų savininkus, kurie nesu
tinka su anglių papiginimu. 
Neduoda jiems užtektinai ge
ležinkelių vagonų. Bet užtek
tinai vagonų turi tie visi, ku
rie pigiau parduoda anglis. 

Tokia metodą ne visai gei
stina. Nes ji kenkia patiems 
r.nglekasiams darbininkams. 
Nes kur negaunama vagonų, 
ten mažiaus dirbama ir dar
bininkai turi mažiaus uždar 
bio. 

SAKO ANGLIŲ BUSIĄ 
UŽTEKTINAI. 

SOCIALIZMAS DIDINA NU
SIDĖJĖLIU SKAIČIŲ. 

nigų. Gi kuomet karo laikais 
išeikvota bilionai dolerių, tai 
teisingumo departamentas ne
pagalvoja patraukti atsako
mybėn sukčių. 

Teisingumo departamento 
viršininkas, generalis proku
roras Daugherty, tuo klausi
mu kalbėjo mieąte Canton, O. 

Jis pripažino, kad karo lai
kais išeikvota bilionai dolerių. 
Visa eilė bylų pakelta suk
čiams. Kai-kuriuose atsiti
kimuose vedami tardymai, 
renkama kaltinimo medžiaga. 

Nežiūrint to, bilionai dole
rių pragaišo ir nebus atgauti, 
sakė prokuroras. Todėl taip 
yra, kad buvusios administra
cijos nepadaryti tinkami kon
traktai su bendrovėmis. 

Kitas dalykas — karas bai
gėsi 1918 m. pabaidoje. Iki 
kovo 4 d., 1921 m., nieko ne
veikta prieš išnaudotojus. 
Naujai administracijai prisiė
jo raustis į senuosius doku
mentus. Senus reikalus ne
lengva susekti ir ištirti. Apie 
daugelį visai nieko negalima 
sužinoti. 

Dėlto, nelengvas dalykas 
karo profiterininkus patrauk-

Iš AVashingtono rašo: 
Kuro komisija, kurios prie

šaky stovi Spens, pagamino 
tokią anglių distribucijai pro
gramą, kaip pati komisija 
tvirtina, kad visi šalies (gy
ventojai sekančią žiemą turės 
pakaktinai anglių. Be to, 
dar ir angliai busią daug pi
gesni, negu šiandie. 

Patsai Mr. Spens skelbia, 
jog lapkričio pabaigoje ang
lių situacija bus taip patvar
kyta, jog tolesniai kuro ko
misija nebus nei reikalinga. 

Valdiškose sferose kitaip 
atsižiūri į anglių situaciją. 
Sakoma, nors kuro busią už
tektinai, tečiaus komisija turi 
pasilikti savo vietoje. Ka
dangi nėra žinoma, kaip sun
ki bus žiema, ir kaijp daug an 
glių bus reikalinga šalį aprū
pinti. 

Angliai busią pigesni. 
Kuomet jau didžiausias pa

vojus, taigi, anglių trukumas, 
išdalies pašalintas, šiandie 
komisija daugiausia domės 
kreipia į tai, kokiu būdu at
piginti anglius. Nes brangus 
kuras, tai neapsakoma sunkė-
nybė gyventojams. Dėlto no
rima anglims kainą numažin
ti iki minimai io laipsnio. 

Keikia pripažinti, kad, a-
čių komisijos pasidarbavimu 
šiandie angliai 1 doleriu to
nai pigesni. Bet to permaža. 
Reikalingas didesnis papigf-
rlmas. Pagaliaus ne visų ka
syklų savininkai sutinka su 
komisijos norais. Savininkus 
reikia gražiuoju prikalbinti 

Suomių statistinėmis žinio
mis, Suomijoj labai padidėjęs 
nusikaltėlių skaičius. Nuo 
sausio iki birželio mėnesių į-
registruota 17,298 girtuoklia
vimo atsitikimų. Vienkart la
bai ėmė platintis šmugelnin-
kystė. Darbininkai meta dar
bą ir imas vien šmugeliu, spe
kuliacijos ir įvairių suktybių, 
kad "lengviau duoną pelny
ti." Pertai kai-kurie amatai 
kaip antai žuvininkyste bai 
gia nykti. 

LIETUVIŲ TEATRO B-VES 
DARBUOTE. 

Užstojus vasaros karščiams, 
L. Teatro B-vės Kino (kru
tamu paveikslų) maršrutas 
tapo pertrauktas, ligK vėsaus 
rudens laiko. Vasaros m e - J k a v i m a i g N e > te{p n e t u r ė t u 

tas panaudota naujos Kino ^ M u g u g a l i g > m m n s fe j o g 

Bendrovės nuosavybė 
Kaune. 

:Gauta žinių nuo B-vės įga-
liotinių Lietuvoje, k&d jie 
Kaune užpirko didelį: plotą 
žemės su keliais namais, pa : 

čiam miesto .centre, kur bus 
patogiausia vieta pastatyti di
delį teatrą, bei kitų B,-vės/ į 
staigai trobesių. Taipat tu
ri nužiurjėję vietas ir kituose 
didesniuose Lietuvos miestuo 
se, k a. Panevėžy, Šiauliuose,] 
Raseiniuose, Mariampolėj, 
Vilkavišky, kur pasirodo la
bai gera teatrų steigimui dir
va; ir kaip tik bus pasiųsta 
reikiamas kapitalas, tuoj bus 
užpirkta žemė. 

Gavus žinias, apie užpirk
tą žemę Kaune, B-vė pasiun
tė formalį įgaliojimą šios B-
vės pirm. C Lukšiui, atida
ryti B-vės skyrių Kaune, nu
rodant sudaryti valdybą bent 
iš trijų asmenų, būtent: C. 
Lukšio, P. Vaitaičio ir vieti
nio (operos dainininko) Justo 
Kudirkos. Toji valdyba lai
kinai pildys Bendrovės parei
gas Lietuvoje.. 

Teatro pramonės reikalingu
mas Lietuvoje. 

Pilnai jau išstudijuota ir 
patirta, kad Teatro pramones 
steigimas Lietuvoje pilnai jau 
galimas ir neišvengtinai rei
kalingas. Tuo labiaus, kad ir 
pati Lietuvos valdžia B-vės 

sumanymams mielai pritarė. 
Lietuva nesulaukdama savųjų 
pramonininkų, priversta įsi
leisti net svetimtaučius, kurie 
gudriai moka apsilenkti su 
politika, bei visokiais keblu
mais ir ramiai sau leidžia ne
va kultūros šaknį į Lietuvos 
žeme, tik žinoma savais išro 

Meno (dailės) f direktorijatas^rtinė 'kaina >60;00 už *afe* 
'U ^Teatras, (pilnoj prasmėj) * T i k Patikėdami sayais, 

yra kaįp ir vąįnikąsf kurin pi
nama vien tik dailės kuriniai. 
Plačiau žengiant prie tikslo, 
ant laimės pasisekė sukoncen
truoti žymiausios įvairios dai
lės sryčių spėkos ir kaipo to
kios sugrupuota* į* taip vadi
namą "Meno Direktoriat'ą." 
Ši s pasiima buaiamo L.'."•' T. 
vaidyklos prirengimo darbą. 
Meno Direktoriato sąstafas: 
J. Balsis dramos mokytojas, 
A. Pocius muzikos žinovas ir 
kompozitorius, K. Bičiūnas 
smuikininkas , ir orkestros ve-
dejas, B. Lauraitis vargoni
ninkas, J. Kudirka fotografis-
tas-laboratoristas, M. Žaldo-
kas arkitektas, A. Šlapelis 
dainininkas basas. Ši profe
sinė kombinacija sudaro tvir
tą pamatą meno kūrybai. . 

Kino aktorių kursai. 
Stebisi pasaulis iš taip auk

štai pakilusios, ypač Kino te
atrų pramonės šioj šaly. Į-
vairųs aktoriai, bei profesio
nalai, net nesuspėja gaminti 
teatrams medžiagos, kaip 
greit viskas suvartojama, už 
ką milžiniškas kapitalas su
plaukia. Milionai dolerių gu
li ir lietuvių arkyvuose, už
verstuose garsui autorių vei
kalais, tik deja, kad tie ku
riniai, k. a. Lietuvos istorija, 
įvairios apysakos, bei dramos 

fcei savoms jėgoms išgelbėsi-
me. Lietuvos pramonę nua 
svetimų malonės. 

• m -• Su informacijoms kreipki, 
tėš naujau B-vės ofisan: 3251 
S. Halsted S t , Chiiago, BĮ. 

Liet- Teatro B-r ė. 
i m * 

NEPAPRASTA PROGA! 
• Nuo šios dienos iki Sausio 
1 d. 1923, naujiems * 'Darbi
ninko " skaitytojams yra duo
dama nepaprasta proga, su 
"Darbininku*' susipažinti. Ta 
proga yra štai kame: Kiek
vienas, norėdamas susipažinti 
su "Darbininku" gaus tris sy
kius savaitėje einantį "Darbi
ninką" per PENKIOLIKA 
SAVAIČIŲ tiktai už VIENĄ 
DOLERĮ. € i atnaujinant ant 
toliaus, kiekvienas jų ture* 
mokėti regulerę kainą. 

Taigi čia yra geriausia pro
ga kiekvienam lietuviui, ku
ris nori apie darbininkų judė
jimą pasiskaityti. "Darbinin
kas" krikščionių darbininkų 
turėtų būti remiamas. Kiek
vienas darbininkas savo na
muose privalėtų jį turėti ir 
skaityti. 

Visiems lietuviams gera pro
ga reikėtų pasinaudoti. Kurie 
mano užsisakyti* "Darbinin
ką", tai be atidėliojimo pri-

da guli ne atvaizdintos į šio,.Muškite VIENĄ DOLERĮ ar 
šimtmečio ' stebuklingą Kino | t a i m o n e y orderiu ar Pašto 
vaidyklą. Dabar jau atėjo lai- ž e n k l e H a i s a r " < * * " regis 
kas visi tie turtai pajudinti, 
ir tik įsteigus letuvįų teatro 
promonę tikslą atsieksime. 
To reikiamo artizmo bei 
vaidilų turime- užtektinai 
savųjų tarpe, tik reikia duo
ti progos gabumus išvystyt. 

paveikslams medžiagos gamy
bai, nufotografuojant įvairus 
reginiai, bei nuotikiai čia A-
merikoje ir Lietuvoje. Ypač, 
jau gauta žinios nuo B-vės į-
galiotinių Lietuvoje, kad 
jiems ten pavyko nufotogra
fuoti daug įvairios Kino pa
veikslams medžiagos, kuri u-
mu laiku bus parsiųsta ir ro
doma lietuvių kolonijose čia 
Amerikoje* 

"Pragaras" (Dante's 
Inferno). 

Sekančiam Kino maršruto 

truotame laiške ir gausite per 
PENKIOLIKA SAVAIČIŲ 
"Darbininką" į savo namus. 

Taigi lietuviai darbininkai 
visomis išgalėmis .remkito 

Darbininką". 
Užsisakydami ir pinigus sių-

Norintieji savo gabumus i g , ^ a m i adresuokite: 

ti tieson ir atgauti nuo jų bi-1 piginti anglis. Su grumoji-
lionus, kaip kas sąprotaurja. mais nieko nepelnysi. 

sezonui ruošiama naujos įtal
pos programas. Prie naujų 
iš Lietuvos paveikslų, bus ro
doma labai įdomus veikalas 
"Pragaras," arba poeto Dan
tės vaizdai iš pragaro baise
nybių, kur pasmerktieji ken
čia. '' i ",|*'^1 

pramonė priklauso. Tik dau
giau drąsos, bei pasitikėjimo 
savoms jėgoms. 

Tolesnis B-vės veikimas. 

Susidarius taip svarbiems 
įvykiams, B-vės vedėjai įtem
pia visas pajėgas tolesniam 
veikimui. Kad veikiau, bei 
pasekmingiau Teatro pramo
nės kūrybos darbas vyktų; 
veikiantis direktoriatas tapo 
perorganizuotas, įeinant nau
jam nariui, p. J. Bagdžiunui. 
Dabartinio B-vės direktoria
to sąstatą sekanti: Prezident. 
(visuomenei gerai žinomas) 

mėginti ir palikti lietuvių Ki
no vaidyklos aktoriais, akto
rėmis, lankykite L. Teaaro B-
vės Kino aktorių kursus. Mo
kykla įsteigta po No. 3251 S. 
Halsted S i , "Elta" B-vfs 
rūmuose, Chicago, 111. 

Visuomenes domei. 
Šiais trumpais bruožais pa-

reikštasai L. T. Bi-vės tikslas, 
paliekama da pagvildenti ir 
išspręsti pačiai lietuvių visuo
menei. Pati B-vė šiandie 
jaučiasi jau užėmus stiprią 
/ietuvių teatro pramonėje po
liciją ir sulyg pasekmių lai
mėjimas užtikrintas. Kad 

u 

"DARBININKAS" 
366 Broadway, 

Boston 27, Mass. 

PRANEŠIMAS. 
PINIGŲ SIUNTĖJAMS 

Stolyg įsakymu Lietuvos Fi
nansų Ministerio visi pinigai 
siunčiami į Lietuvą gali būti 
iamokami tiktai LITAIS. 

Einant šita įsakymu perlai, 
dos gautos Lietuvoj po 1 d 
lapkričio bus išmokėtos tik li
tais, nors jos butu prisiųstos 
doleriais, ar kitoj valiutoj. 

Draugo Pinigų Siuntimo 
Skyrius. 

veikiau, bei pasekmingiau už-
advokatas J. Bagdžiunas, vice j m t i p a^į^ t o s p r a m 0 nės vir- [ SKAITYKITE IR PLATINKITE 
prezidentai: C. Lukšis, M. 

rikos lietuvių visuomenę stoti 
laimėjimo frontan, užsirašant 
Bendrovliis akcijas, kurių da 

Žaldokas ir K. Bičiūnas, sek 
retorius J. Kudirka, iždiniu 
kas A. Pocius. 

šunę, L. fT. B-vė kviečia Ame- į^^tTO? KATALIKŲ VIENIN-
TfiLĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"BRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK 
$6,00 VISAM METUI, PO VISĄ 

PASAULĮ. 
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DARBO JAUNIMO ORGANIZACIJA 
nimo draugas studentas Antanas Ore- pų. 

>*~m 
Austrijos Darbo Jaunimas. 

Norėdamas parodyti, kaip tokiais pa
matais gyvuoja ir veikia jaunimo organi
zacijos, pakeiksiu šiandien plačiau apie 
vieną jaunimo draugijų, kuri siekiais, sa
vo darbais, o net ir savo vargais, yra 

Tis "Esančios katalikų jaunimo draugi
jos," sako jisai, "lavina savo narių bū
dą, gamina jiems padorių pasilinksmi
nimų, bet mažai tesirūpina pagerinti 
darbo jaunimo būvį, išmokinti jį daly
vauti sąmoningai viešame ,gyvenime, į-
pratinti jį kovoti už šviesesnę darbinin
ko ateitį" Matomai, jis kalba tai, ką 
visi senai jautė. Draugija įsteigta. Nu
tarta į ją priiminėti tik doras ir katali-musų " Pavasariui" artima, būtent apie 

Austrijos katalikų darbo jaunimo drau-| kiškas jaunimas. Priėmimo sąlygos sun
kios, vienok prisirinko greitu laiku į 3,-giją (Arbeiter Jugend). Rūkstantis de

vyni šimtai penktais metais, sausio 15 
vienoje- nuskurusioje Viennos miesto gat
vėje menkame darbininko bute susirinko 
nedidelis būrelis. Susirinkusiųjų ūpas pa
kilęs, veidai linksmi, bet drauge rimti. 
Jie steigia katalike darbo jaunimo drau-

g i j^ 
Tokios draugijos reikalingumą dėsto, 

praneša jos * įstatus karštas darbo jau-

i000 narių. Taip, mat, buvo didis tokios 
draugijos reikalas. 

Bet nevien pasisekimais teko džiau
gtis naujajai draugijai, gyvenimas ne
skundė jai ir sunkių valandų: iš vienos 
pusės su netikėtinu įnirtimu kibo į ją 
stipri socialistų jaunimo organizacija, iš 
kitos pusės nemaža jai smūgių teko ir 

Toje mirtinoje su savo priešais ko 
voje jauna draugija neiškarto rado ir 
savųjų katalikų tarpe laukiamos para
mos: vieni manė, kad esant kitoms jau-
nimo draugijoms nauja nereikalinga, ki
ti skelbė, kad " Darbo jaunimas" orga
nizuoja tik vieno luomo jaunimą ir tuo 
būdu skaldo katalikų jaunimo jėgas, 
skleidžia jo tarpe luominės neapykantos 
nuodus. 

.Tokių kalbų prisiklausę turtingieji 
\ nesiskubino remti savo aukomis jaunos 

organizacijos. "Darbininkų draugija 
gyvens darbininkų skatikais" paskelbė 
jauni ir ištikrųjų senesniųjų darbininkų 
duosnumas jų neužvilė. 

Draugija, pajutusi savo j^gas, pra
deda smarkią agitaciją, kad privertus 
vyriausybę pagerinti jaunų amatų dar
bininkų būvį. Agitacija sujudino visuo-

• "darbo jaunimo" reikalaujamus įstatus. 
Draugija kyla jaunimo akyse— nau

ji nariai plaukia. Tais pačiais metais į 
kongresą atvyksta jau 150 atstovų. 

Ką dabar draugijos organizacija, 
tai pirmiausiai jos nariu gali būti tik 
katalikiškasis darbo jaunimas; įsirašan
tis į draugiją, privalo turėti nemažiau 
14 metų.. Valdyba renkama vieniems 
metams. Centro valdybą sudaro 4 pir-; 
mininkai, 2 sekretoriai, 2 kasininkai ir 7 
valdybos nariai. Juos renka visuotinas 
susirinkimas. Be valdybos kiekviena 
kuopa renka dar "pasitikėjimo žmonių 
arba veikėjų komitetą." To komiteto 
nariai vykina kaip susirinkimų, taip ir 
valdybos nutarimus, veda visą agitacijos 
darbą, lavina naujai įstojusius narius, da
ro pranešimus, sako narių stlsirinkimuose 
prakalbas. Jie veda draugijos skaityk
las, knygynus, prižiūri žaislų, pasilinks-

iš tautininkų laisvamanių jaunimo kuo-| menę, seimas spalio 1, 1907 m- praveda minimų bei gimnastikos sales. Jie ren

gia draugijos vakarus. 
Nario mokestis visai mažas: įsira

šant 20 halerių (apie 8 kap.) ir kas sa
vaitė po kelis skatikus. Nariai gauna 
veltui draugijos organą "Arbeiterjug
end" (Darbininkų jaunimas). Laikraš
čio siekimus gerai išreiškia patsai luo-
belUg. papuošimas: kryžius užtekančiuose 
saulės spinduliuose; iš vienos ir kitos 
kryžiaus šalies stovi darbininkas; vir
šui jų parašas: "Ūž tiesą, laisvę ir tei
sybę." Laikraščio turinys (gyvas iš gy
venimo imamas ir 'gyvenimui rašomas. 

Be laikraščio didelę daro į gyveni
mą įtaką draugijos įsteigtas jaunų dar-
bininkų teisių apgynimui komitetas. Jo 
nariai pasidalina tarp savęs, ir kiekvie
nas lanko savo dalyje visus darbdavius, 
kad prisižiūrėjus, ar neišnaudojama aenai 
kokiu nors būdu jaunų darbininkų. 

(Bus daugiau) 
« • • 



»*• I II •• I Ii II DRSUGli mmmmmmmiįįm mmmm •f 
PenHaSieiAi tafjfcr. 8, 1M9 

BLAIVYBĖS DIRVA. 
APSVIETA IR ALKOHŪUS E T > M S 3 B 2 J 

apaštalas, patardamas Timo-
Eodos, galima drąsiai ir ti- ^ k a d n a a d o t ų s į m a ž a k i e 

kshai išsireikšti, kad visi, K o k y b e vyno, negalėjo nieko ki-
rie priešinasi abstinencijai, ar t o pažymėti vien tiktai tokią 
tai daro žinodami ar*; nežino- y y ^ kįekybe, kiek jo gydyto-
darni, kartu priešinasi ploti- j a i retkarčiais pataria ligo
nini didesniam apšvietos laip-Į^įams, užtai ir sako: "Ute re 

I sniui. Kaipo aname straips ny 

tas yra Msų paraginimas pirk 
blaivybės, O laiške pas Ko-
miečius, jis del meilės artimo 
pagiria ir pataria susiturėti 
nuo vyno, net ir nuo mėsos. 
Tai kodėl alkoholio užtarėjai 
nekimba prie šito patar imo! 
I r iš ano patarimo, kaipo gy
dyklos stmaudojimo, kad 
nieks daugiau jo nereikalau
tų^ tai visi smuklininkai ir 
bravorininkai badu išmirtų su 
savo pramone. 

Taigi dabar pagalvokite, 
kad alkoholio užtarėjams ne
rupi žmonijos gerovė ir apš
vietimas, o tiktai jįj pačitį ar 

niu patys atsižadėtų svaigalų. 
Kun. P. Saurusadtis. 

nei atšaukimo, nei atsargamo-
vierra žodžiu taptų be jokie 

tai ne: maža dalį mūsų tautos 
i 

skęstančios tam# amžinos {>ra 
veikimo,- nes žmonės įsitikini- pulties rauge. Kas dorą myli, 

_ . . _ 

BLAIVININKU DARBUOTĖ. 

modico vino — mažum 
nyje buvo aiškiai parodyta, M a t • ̂  j > a u l i a i l s L 
kiek kur alkoholis d a u ž a u , a r ^ ^ ^ ^ „ ^ ^ j į ^ a ^ ^ 
veikia, an tiek apsvieta ma- h l B l i r o d v m i l a p i e a l k o h o l į , a r b a g o b š t u m a s s v a i , 
zeja, ir atbulai, ant kiek a U k a i p p a v > D l , R i c l i a r d s o n ; ^ ^ . i a u s i a a 

koholio įtaka eina menkyn, k u r i s p r i p ažvs ta , kad per 25 
tiek pat apsvieta turėtų eiti; m e t u s b u d a m a s v į r § į n i n k u di-
geryn, jei taupinamas iždas j d ž i a u s i o L o n d o „ 0 ligonbučio, 
butų sunaudojamas apšvietai. b a n d c s ^ d v t i l i f f 6 n i u s a ] k o . 
Tai aiškus dalykas, kad pil-
riasai susiturėjimas nuo visų 
svaigalų turėtų visuomet ir 
visur atgabenti apšvietos pa
geidaujamus vaisius. Tik di
dis skurdas, kad labai sunku 
įtikinti pajunkėlius net prie 

holio gyduolėmis, o patėmi-
j<cs nesant pasekmės, metė al
koholi šalin ir pradėjo gydy
ti kitokiomis gyduolėmis ir 
buvo daug pasekmingesnis 
būdas gydymo. Bet užsikar-
šeiavę alkoholio apgynėjai 

taip vadinamojo tvarkaus su- • k a i . k u r i e n e t j ^ i n a s u į* 
naudojimo gėrimui svaigalų, 

ir naudingume pilnosios blai
vybes. Anot patarlės mušu 
kalbos: "Užstok duris, tai per 
aukštinį išlys. ' ' Išaiškinus 
jų vieną priekaištą, tai jie 
kibs prie kito i r gana. 

(Taigi eia paaiškinsiu kitą 
imtą iš Biblijos priekaištų, 
prie kurio dauguma kimba. 
Tasai priekaištas tai yra Šv. 
Pauliaus žodžiai į Timotiejų: 

Negerk jau vandens, bet i i \ T 

sireiškimais, kad Šventas Ra
štas yra Šventosios Trasios į-
kvėpias, tai Šv. Pauliaus Ti-
motejni patarimas naudotis 
vynu kaipo gydykla butų į-
kvėptas" Kiek atsimenu 
lekcijas mokytojo aiškinant 
Šv. Raštą, tai rodos nekiek-
vienas žodis ir sakinys turėtų 
būti įkvėptas, tiktai tie saki
niai kuriuos Bažnyčia Šventa 
jau yra pripažinusi, kaipo 
Šventosios l>vasios įkvėptus, 

naudokis mažuma vyno delj t t f . y i s į t u r i p r i p a ž i n t į > 0 a p i e 

savo v idu r į , ir tankių tavo d a u ^ m a kitų, kurie dar ne
ligų arba silpnumu." Tini. 5. 
23. ,Tik pagalvokime gerai, o 
urnai pamatysim, kad šitie žo-

ra Bažnyčios pripažinti, gali
ma išreikšti savo nuomonę. 
Prje tokių prisiskaito ir Šv. 

džiai ŠV. Pauliaus jokiu bu- i > a u i i a n s patarimas. Šv. Pau-
du nesipriešina pilna jai blai- r *. , .. 

1 ° Į Ims apaštalas negali pats sau 
vybei, nes ir pilnieji blaivininkai, kurie yra padarę apža 
dus pilnosios blaivybės ant vi
so amžiaus, nelaužo apžadų 
imdami mažą kiekvbe vyno. 
jei gydytojas jiems pasiūlo 

» 

kaipo medicinos del paban
dymo gydyt vidurius. Tai ir 
Šv. Paulius savo mokiniui Ti-

prieštarauti, nes savo laiške 
į Romiečius jis pritaria pilna-
jai blaivybei arba pagiria su
siturėjimą nuo vyno. ; " Ge
ra yra nevalgyti mėsos, ir ne
gerti vyno, negi to, kame ta-

i vo brolis pasižeidžia, ar pa
sipiktina, arba nusilpnėja" 
Rom. 14. 21. Tai palyginus 

motiejui patarė bandyti uz- -
uot vandens, ragauti mažai 
vyno — kaipo gydyklos, Tai 
ištikrųjų, kaipo Kristus savo 
pirmuoju stebuklu negalėjo 
daugiau nieko pažymėti, tik
tai tiek vyno, kiek yra reika
laujama kiekvieną dieną kiek
vienam kunigui laikančiam 

. Į S V . Pauliaus tuodu tekstu, iš
vada -kuoaiškiausia, kad jis 
patarinm Timotėjui negalėjo 

svaigalų ir pajunkėlių silp
numo pralobsta. O tekiu bū
du, juo gausiau svaigalų pre
kyba plėtojasi, juo daugiau 
apsvieta menkėja, nes svaiga
lai suaikvoja apšvietos prie
mones. Visi užtai kaltina 
vien tiktai girtuoklius, o tas 
visai netiesa. iTiknųjų pa-
junkėlių girtuoklių skaičius 
vis tiek permažas, kad jie vie
ni įstengtų užlaikyti tiek 
bravorų, tiek distilacijų pa
saulyje, kurie veik visi trum
pu laiku tampa milionieriais, 
tiek smuklių, kurios ta i pat už 
kelių metų labai nulobsta i r 
nutunka tik taip vadina
ntieji tvarkieji svaigalų su-
naudotojai tiek pinigų suaik-

DETROIįT, MICH. — Spa
lio 29 d. įvyko Blaivininkų 

32-ros kuopos susirinkimas. 
Nors sus-mas buvo neskait
lingas nariais, bet už tai at
simoka savo grafeių nutarimų 
gausumu. Gvvai ir nuosekliai 
svarstė dalykus. Bėgamus rei
kalus greitai apsvarstė. Pasi
rodė, nemaža pažanga padary 
ta, daug darbo nuveikta. 

Nutarė būtinai vasario mėn. 
pradžioj, 1923 m. surengti va
karą, scendj perstatyti gerą 
veikalą. 

Padarė nutarimą kuopos 
sus-muose daugiau svarstyti, 
diskusuoti blaivybės klausi
mą,, jos reikalingumą, Blaivi
ninkų org-jos naudą, taip kad 
patys geriau, giliau, aiškiau 
suprastume savo reikalus, ap
sišarvotume žiniomis, medžią 
ga, sustiprintume savo pasi-
rįžimus ir paskui eiti į žmo
nes ir tarp nesusipratusių va
ryti šventą, kilnų blaivybės 
darbą. 

Nutarė dažniau rašyti j lai
kraščius, ypatingai į savo or
ganą, " D r a u g o " priedą 
HBlaivybės Dirvą,' ' nors po
rą kartų į mėnesį, apie savo 
darbuotę, varyti agitaciją už 
blaivybe ir tuomi gal bus ga
lima kai-kurluos sustiprinti 
dvasioj ir gal patraukti prie 
to kilnaus darbo, į kovą su 
baisiu slibinu, žmonijos baisiu 
skriaudėju, alkoholiu. 

Taipat nutarė visiems na
riams varyti plačiausią agita 
c i ją, ypač mėginti pritraukti 
prie org-jos atšalusius ir su 
mokesniais atsilikusius na
rius. Stengtis gauti naujų na-
i i * 

Pragariškasis raugas čionai 
yra įsigalėjęs. Jo galima gau
ti visuose urvuose, net kaip 
kaida ir draugijų pramogose. 

Nors atrodo stebėtina, bet 
teisybė, jį geria kai-kurie su-
sipiratusieji veikėjai. Už tą ir 
nebūtų galima vadinti juos su 
sipratusiais pilnoj to žodžio 

kam tauta brangi, kas trok 
šta pamuliui gerovės, stokite 
į darbą liuosuoti žmofles, pir
miausia savo tautieČitis, i? al
koholio vergijos. 

Blaivininkas. 
. 

N A U J I E N A 
Pirmas kišeninis Liet.—Ang
liukas ir Anglo—Lietuviškas" 

EOMDYFELIS 
. T a l p i n a g a v y j e 1 8 , 0 0 0 ž o d ž i ų . 

Knygelės didumas: 5colių il
gumo, ir 3 colių platumo, taip
gi turi .gražius apdarus, aiškią 
s'paudą, ant plonos popieros 
sj>ausdyta. Ant galo knygu
tės randasi paaiškinimas^ kaip 
tapti Amerikos piliečiu, taip
gi yra surašytos visų valstijų 
sostinės. * 

Atydžiai skaitant ir moki. 
nanties, kežnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tasyk-
hškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam tą žodynėlį 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nes jis nestoras ir la
bai nežymus kuomet jį nešioji 
kišeniuje. 
Jo kaina labai pigi tik vie
nas doleris. ($1.00). 

Draugas F.ub. Go. 
2334 So. Oakley Ave. 

voja be jokio reikalo! Kad 
be svaigalų žmonės negalėtų 
apsieiti, tai absinentai visi u-
mai išmirtų ar bent tuo ap
sirgtą, kaip tik atsižada 
svaigalą, o dabar mes matom 
priešingai! I r Bažnyčia neuž-
girtn abstinencijos, bet draus 
tų žmones nuo jos. 

Nesenai skaičiau laikraštyj 
XI]W YORK rTIMES straip 
snį su ištrauka iš Baltimorės 
Arcivyskupo prakalbos laiky
tos Kolumbo Vyčiams, kuri 
šitaip skamba: " J e i jums 
prohibicijos dėsnys nepatin
ka, tai turite pilną teisę bal
suoti, kad jį atšauktų Kons
titucijose, o kol neatšauktas 
kiekvienas Amerikos pilietis 
privalo jį pildyti.. Aš gi kad 
turėčiau milionus balsų, nei 
vieno neduočiau už smukles.''. 
Kad visa bent jaunuomenė' prasmėj. Tokiems labiausia 
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"DRAUGO" KNYGYNE 
Galima gauti šios 

MADAKNYOBS 
| Ramybė Jums (brangk>s odos paauks.) $3.§0 | 
| Ramybė Jums (kailio apdar.) , % i 2.&) | 

Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 | 
= š ios maldaknygės formatas yra 5 1 / x 3 % . Pus lapių turi 958. bet ne r 
S stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių įvairiau- E 
:£ s ių maHlų, E 

| Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. .• 1/75 = 
g Airiolas Sargas — juodais apd. 1.50 | 
| Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd. 1.75 = 
2 Vainikėlis — baltas eelluloid apd. su paveikslėliu x = 
= ant apd *. 1.75 
i DaAgaus Žvaigždutė — juodo audek. apd. 60 

f Dajigaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 | 

_ AniolėKs 50 = I I 
E Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. = 

= Spauda aiški. E 

= Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais 2.00 
I Pulkim ant keliij 2.50 
| Pulkim ant kelių 2.00 § ' 
| Pulkim ant kelių 1.85 f 
E Pulkim ant keKų 1.50 | 
E Kantička r ' .85 i 
s Maldų Knygelė kauliniais balt. apd, po 1.50 I 
E Maldų Knygelė skuros apdarais po 1*50 | 
= Maldų Knygelė audeklo apdarais po 75 

<* < 
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KKYCrOS Id LUrtUVOS. 

Lietuvos Geografija, M. Bir
žiškos - 5&c. 

Kūno lavinimos klausimas Lie
tuvoje. Parašė Kar. Dinei
ka 5c, 

Graudus verksmai arba V. Jė
zaus kančios mastymas. Ver
tė ir taisė kun. J . Laukaitis 
Kaina 8e. 

Šventa Zita. Vertė M. . . 15o. 
Gavėnios knygutė. Sutaisė 

kun. A. D. 5o. 
S. 1. JėĖMa MryMs — Ver

kiančių Paguoda. Kaina 40c. 
Užsakymus duokite 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. Ghicago. 

Chicago, 111. 

E Melskimės, (mergaitėms) po 60 
E Melskimės, (vaikinams) po * .• 60 
= Pamaldų Vadovėlis — . .40 
E 
= Užsisakydami adresuokite: 

§ "D R A U G O " K N Y G Y N A S | 
f 2334 South Oakley Ave. Chicago, DL | 
imiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHimiiS 

N KUR EINI? KOKIA ATEITĮ RfiNGI? 

pažymėti daugiaus nieko, tik- pradėtu uoliai kibti prie ši- reikėtų vadovauti blaivybės Į apie pasaulio pabaigą". Kan
tai mažuma vyno, kaipo me- tos naujausios mokslo šakos darbe. ' na tik l<Jp. 
dicinos, o ne kaipo taip vadi tyrinėjimo Didingumo alkoho Reikia, verktinai reikia čio- Kas norį būti uburtmiIlku , , 

namojo tvarkaus gėrimo, ir lio ant žmonijos kūno ir sie- n a i blaivybės apaštalų, kiio- ^ai M nusiperka, knygutę: 
dar pasirodo, kad Timotėju* los, tai prohibicija pati trum- daugiau, tuo geriau, darbo ' 'Mokslo pasakos". Kama tik 
lig šiol tik vandenį gėrė, ir pu laiku taptų nereikalinga begalo yra. Reikėtų traukti ir 2&c. 

Kas norite sužinoti apie pa
baigą, tai nusipirkite knygutę: 
" K a mokslas gali pasakyti 

" Ąf-ySr* 

Jaunikaitis, kuris pradeda gerti, teatmena milionus 
tŲ, kurie pirma jo pradėjo.. . . 

t • r\'\\u 

' • 

uBlaivybės Dirvos" redakt: kun. Pr. Juškaitis 
| „—^ Manytu mmtmi _ 

BLAIVYBE 
Sekant J. G-dl 

Ji 
(Tęsinys) 

Alkoholis maistas. 
1. Kad alkoholis nenaudingas žmo

gui, aukščiau buvo šiek tiek išrodyta. 
Kad negali vadinties maistu, pamatysi
me iš žemiau surašytų, daugiausia Sa-
žino, išrodymu]. Prieš kalbant apie tai, 
palyginsime pieną su alumi ir degtine. 

Valgymai: duona, bulvės, mėsa, pie
nas, daržovės, susideda iš^ vandens, bal
tymų, taukų, cukraus arba krakmolo*, 
druskos ir kitų mineralinių daiktų. Tos 
visos maistingosios dalįs reikalingos 
žmogaus sveikatai, nes kūno anatomija 
ir fiziologija kaip tik tų dalių tereika
lauja. Alkoholio kūnas nereikalauja. 

Palyginkime vieną iš valgymų, sa
kysim, pieną su alumi ir degtine. 

Maistingų'dalių svarumą tur i : 

Pienas 
87,2% 

3,5% 
Vandens 
Baltymų 
Miner. (gel. 
drusk., kalk.) 0,7% 
Taukių 3,7% 
Cukraus 4,9% 
Alkoholio . 

Alus 
88,2% 
00,7% 

00,2% 

00,9% 
*T ( 

Degtinė 
60% 

40% 
Be to, alus turi dar kitokių nenau

dingų kūnui dalių. Pieno visos maisto 
dalįs kūnui naudingos. I r matome, kad 
pienas turi baltymų 5 syk daugiau, negu 
alus, mineralinių dalių 3, cukrus 5 syk. 

Bet alus turi dar alkoholio, kuris y-
ra nuodai, ir kuris daugiau daro pikty
bės, negu gerosios alaus dalįs. Pieno 
kvortai mokama po 4—5 kapeikas, o a-
laus buteliui, mažesniam už kvortą, 8—9 
kapeikas. Kielę sveikatos, išminties pri-
sidėtų, jeigu vietoje alinių turėtumėm pie
nines, jeigu vietoje alaus gertumėm pie
ną. \ 

gvas virškinimui. Alkoholis, būdamas 
nuodai, kenksmingas, gana brangus, o jo 
maistinė reikšmė, lyginant su kitais mais
tais, labai žema. Kaip sako Dr. Žokė, 
alkoholis, kaipo maistas, tris kartus bran
gesnis už pieną, aštuorfius kartus už duo
ną. Pieno maistingumą galima išreikšti 
skaičių 170, o alaus maistingumą 70. To
dėl geriausią vokiečių ar#. pakeitus pie
nu, už tuos pat pinigus gausime pustre
čio karto daugiau maistingų dalių ir vi
sai pasiliuosuosinTnuo biaurrų alkoholio 

viename šulinyje. Vietoje kiiįų maistinių 
dalių ten terasime nuodų- Už tą gi deg
tinę mokame 6 sykius daugiau, negu už 
pieną. t * 

2. Nuomonę, kad alkoholis stiprina 
kūną, palaiko daugumas gydytojų, fizio
logų, net igienistų, todėl nei vienas su 
noru įtiki, kad taip ištikrųjų ir y ra ; del 
tos priežasties, tos klaidingos nuomonės, 
galima rasti visuose visuomenės luomuo
se, v 

Po geru to klausimo tyrinėjimų, prof. 
C. Bineas, 1903 m., buvusis alkoholio ša-nuodų. Profesorius Ope išrodė, kad a-

lus ir maistingumo žvilgsniu 5 sykius liniukas, sako, kad alkoholis esąs sveikam 
brangesnis už baltąją duoną, 8 sykius i organizmui nereikalingas. 
brangesnis už juodąją duoną, ir 1# kartų Erliangeno igienos profesorius Ei-
už bulves. Todėl alkoholis gali būti mai- mas 1903 metais, atsakydamas į ankietą, 
stas virtuvei, lempoms, kurui, tik ne žmo- I pasakfe, kad duodant kasdien apie 100 
(gaus kūnui gramų alkoholio, sveikam, suaugusiam 

Malonu priminti ekskursiją, po Suo- ] žmogui, t isai nėra kenksminga, ir tam ti-
miją 1911 metais. Miestuose ir mieste^ kromis aplinkybėmis, kaip antai, del pa-
liuos svaiginamųjų gėrimų iškabų neina- greitinimo riebaus valgymo virškinimo, 
tyti, užtat pamatysi iškabą " m a i t u a ' y net naudinga, 
mūsiškai — pienas. . 1904 metais tas pats\Į3imas del išaiš-

Iš maistinių dalių degtinė teturi tik kinimo, ar tikras susiturėjimas turi kdkif Kad maistas butų maistingas, reikia, 
kad jis butų nekenksmingas, pigus ir len- vandens, kurio galima gauti dykaį Mėk- nors pirmenybę, prieš štipręjų gėrime 

vartojimą su saiku, bandė su savim ir vi
sados nutarė fikti tikruoju blaivininku. 
Ligtol jis vartodavo po 170 gramų alko
holio ir jautiesi labai gerai. Po visiško 
susiturėjimo mėginimų, jis jau rašo: kad 
tai buvo netaip, aš tik dabar pažinau, 
kuomet i r apskritai ūpas pagerėjo ir dva
sios aiškumas pakilo. 

Alkoholis negali būti priskirtas prie 
maistinga kūno dalyke eilės, nes kūnas 
jo nereikalauja, kaip reikalauja baltymų, 
taukų, ir vandenanglįų. Alkoholis, nesi-
keisdamas tuojaus perėjos į kraują ir 
narvelius, kaipo protoplazmos nuodas, 
gadina baltymus, stiprindamas varimą is 
organizmo brangių sudedamų jo dalių — 
azotinių, ir kenkia H medžiagos keitimosi, 
darydamas įtaką*į visokius organus. 

Prieš patenkant į kraują ir pavirs-
tant narVeliu, maistinės dalelės keičiasi į 
visokias masas; alkoholis gi nesikeisda-
mas tiesiai pareina į kraują; tai rodp, 
kad organizmas neturi jokių prietaisų 
perkeisti į vis artimesnes ir artimesnes 
organizmo dalis. 

(Bus daaagiau) 
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DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
M I I South H a U e d Street 

Valandos: l t iki 12 ryte: 1 Iki 4 
po plotų: • Iki t vakare 
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ĮVAIRIOS PRAMOGĖLĖS. 

T*»» Blvd . 7€42 {< 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS D E N T I S T A 8 

5711 SO. A S H L A N D A V E N L E 
A R T I 47- tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
} Seredomis n u o 4 iki 9 vakare. 

*S52 

* DR, CHARLES SEGAL 
^Perkėlė SAVO of isą po n u m e r i u / 

47M BO. A S H L A N D A V E N l E 

SPECIJALISTAS 
DiJovų, Moterų be Vyrų Li«ų 

[Tai.: ryte a n o 1 » — 1 1 ; n u o 1—6, 
|po pietų: nuo 7 — 8 - l t vakare. 
PfedeHomia: 1* Iki 1. 

Telefonas Dr* x. l 3*80 

Dr. IM Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

GHIOAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vards 5032 

Valandos — 8 iki 11 Iš ryto 
po pietų 5 iki t vak. Nedė l iomis 
ofisas uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 
« 

Otisas Dr. G. M. Cilaser pe> 
reina i rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai apla ikys 
apžiūrėjimų ir gydymą kaip ir 
nuo pat ies Dr. G. M\ Giaser. 

S149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: N u o 10 ryto 

iki 3 po pietų, n u o 5 iki 7 vak. 
Ned. nuo l t iki * po pietų. 

Te le fonas T a r d s 687 

n.- ^=T: 

|DR. A. R. MERSCHATIS: 
• Valand: N u o 9 išryto iki 4:30 v a k . * 

3241 So. Hals ted Gatvė Jį 
O Chlcaito. UI. 
8 o ^ 2 A £ t £ A S A e ^ 2 A * A t ^ £ f ^ t K 

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

Tel. Ganai 2118 
Ofiso vai .: 10 ryto iki 12 po piet. 

5 iki 7 vai vakaro. 
Rez . vai .: 2 iki 4 po pietų. 

4193 Archer A ve. 
5 Tel. Lafayette 0098 

įtrrrjr^ro-re^^ois^^To^^e-irjro^is 

Pittsburgh. Pa. (S. S.). -
Suvirs mėnuo laiko praslinko 
kai merginos ir moterys Šv. 
Kubiniiero parapijos sumanė 
netik lietuvius South Sidės ir 
apylinkės maloniai palinksmin 
t i, bet kartu ir kiek nors pel
no uždirbti parapijos naudai. 
Po pirmo susirinkimo tuoj 
prasidėjo bruzdėjimas, kad tin 
karnai pri si ruožus. Į primosi
mo komitete išrinkta p. A. M. 
Sutkaitė, pirm., p. A. 6L Pui
da, rast; p. P. Naujelaitė, K. 
Bartininkaitė, A. Šalčiutė, su
tarus su raštininke, A. C Pui
da, spaudos ir išgarsinimo ko
mitetu; p. Agota Tamkevičie-
nė, pirmininke priėmimui do
vanėlių bazarui; ir p. Ona Am
brazevičienė, pirmininke suren 
gimui vakarienės ir Užkandžių. 
Sus-me pasirodė didelis entu
ziazmas kuris nei kiek nesu
mažėjo. Moterys ir merginos 
savo liuosas valandas pašven
tė padirbimui savo rankomis 
dovanu kurios skiriamos do
vanai bazarui. Vienos siuva, 
kitos mezga. Ir kokių gražių 
rankų išdirbiniu jos sudgvano-
jo! Žiuri n stebiesi iš kur jos 
išsilavino tiek artistiškumo! 

Lapkr. 7, š. m. šv. Kazimie
ro Mokvklos svet., So. 22 ir 
Jane Strs., 7 vai. vakare pra
sideda bazaras ir tesis lapkr. 
8 ir 14 <kl. ]žanga į svetaine 
dykai. Kiekvienas kuris atsi
lankys ras, jei ne viena, tai ki
tą pramonėle, kuri jį smagiai 
palinksmins. Lapkr. 15, užbai
gimas baz&ro, "Euclir parly" 
ir šokiai.Mok. ir svet. naujai iš 
maliavota. Tas priduoda mote
rims daugiau upo suruošt ska

nią vakarienę. Nes bus netik 
gardu bet ir gražu. Užbaigimo 
vakanj, įžanga 50c. kiekvie
nam. Ateikit visi! 

&v. Kazimiero parapijos — 
Merginos ir Moterys, per A. C. 
Puida, rast. 

P. S. — Vietinės muzikan-
lės, p. A. Venslovaitė, p. S. 
Sabaitienė ir p-lė A. C. -Puida, 
pasižadėjo išpildyti muzikai iš-
ką programą kaipo dovanėlę 
bazarui. Pageidaujama dau
giau muzikantų ir muzikančių, 
ypatingai įvairius . instrumen
tus grojančių. Atsiliepkit prie 

A. C. Puida, 
1910 Carson St., 

Pittsburgh, Pa. 

Rtd. pastaba. — Džiaugia
mės susilaukę gabios koresp. 
iš Pittsburgo. Pirmos koresp. 
negalėjome patalpinti, nes ly
giai panašią koresp. ir kiek 
anksčiaus buvo atsiuntęs kiias 
koresp. Ačiū už koresp. Pra
šome mūsų neužmiršti. 

ŠAULIŲ ATSTOVAS 
CICERO J. 

DETROIT, MICH. 

Vakaras. 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4442 So. Western Avenue 
Telef. Lafayet te 4149 

Vaan4os: t -11 rytais, 1-S po 
pietų ir 7-8 vakarais . Nedėldle-
niais t iktai po pietų S iki 6 vai. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parke lė savo ofisą po num. 

3241 — 43 So. Halsted Street 
Naujame Juciams Ręst . 2 lubų. 
Pri ima Ligonius nno 9-12 A. H . 

4-9 r . M. 
Tel . Boulevard 7179 
Rezidencijas Tel . Falrfaz 6S74 

AR GALVA SKAUDA? 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4931 Sv Ashland Ave. 
TeL Vards 9v4 

Tel . Yards 0994 
OFISO VAL.: 

8—10 v. ryto. 1—3 ir 7—9 V. v. 
Nedė l iomis ; nuo 10 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

Hezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel . Boulevard 96 9S 

Dr. A. A R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS tr 

C H I R U R G A S 
Special istas Moteriškų, Vyriškų 
Talkų kr t i s ų chroniškų Ilgų* 

Ofisas: 3335 S. Hals ted i t . 
VaJ.: 10—11 ryto: 2—8 po 
piet. 7—8vak. N e d . I I — U d. 
Re*. 1119 Independeaoe Blvd. 

Cblca.ro. 

Tai pirmi .syrnptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Special istas 

1801 So. Ashland Ave., kamp. 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15. 16 Ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčios 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėl iomis nuo 9 iki 12 pietų 

t Res. TeL Cicero 3459 
Ofiso Tel. Cicero 42 \ \ 

DR. J. SH1N6LMAN ii 
1325 So. 49 Coort 

N. E. Cor. 49 Court ir 18 Str. < > 
ant viršaus vaistynyčios. J Į 

f 

— -™ SC-

DR. S. NAJKELIS 
L 1 E T P T I 8 

GYDYTOJAS tr C H I R U R G A S 
Te le fonas : Yards 2514 

3252 South Halsted S t r e e t . . ; 
Aat v i niaus Uuiver. State B a n k ] 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo | 
!<—4 po p ie tų; n u o . 7—9 vak. 

Nedėl iomis nuo 16—2 
Ooflsaa ir ayven imo v ie ta: 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
10821 So. Michigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—1 po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pu 11 man 3213. Chicago, III. 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, m . 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Michigan Avenue 
Telef. PuUman 342 ir 340 

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

Spalio 29 d. L. Vyčiu 79 kuo
pa surengė vakaro, parapijos 
naudai. Vaidino veikalų "Sv. 
Elzbietos mirtis" ir pamargi-
nimų pridėjo. Veikalas yra 
gražus, l>et kažkodėl vaidilos 
šj kartą savo roles ne taip 
tinkamai atliko kalį) pirmiau. 
(J ai geriausiai, artistiniai pa
sižymėjo pačios Elzbietos ro
lėj p. 1). Gustaitė ir dar ku-
i'igaikštis. Kiti silpnokai vai
dino, rodos, kad rolės nebuvo 
pritaikintos jiems. 

Scena gana gerai prie vei
kalo pritaikė. 

Po vaidinimo K. Abišala pa
kalbėjo apie jaunimo organi
zacijas. Dainavo J. Valiukas, 
paskiau J. Valiukas rr Pranai
tis, duetas. Jiems gerai sekė
si. Kalbėjo Dr. Jonikaitis. Pia-
nų skambino kun. J. Či'žaus-
kas. Nemažai burtų rodė Pr. 
Desisparis. Vakaras visiems 
patiko. 

Žmonių didžiuma užsilaikė 
pusėtinai ramiai. Tik tie ma
žieji' ir priaugantieji vaikai, 
tai jau be jokios rodos apsiėjo. 
Žmonių atsilankė virš trijų 
šimtų. 

Ergeliai kooperacijoj. 

Spalio 29 d. buvo Lietuvių 
Kooperacijos susirinkimas, ku
ri jau čionai gyvuoja apie 
septynis metus. Ir jau šis 
sus-mas buvo sušauktas tiks
lu apsvarstyti, ar ją parduo
ti. Iš raporto paaiškėjo kiek 
per tų laikų skolų įsigyveno 
ir kad, girdi, jau kitos išeities 
nėsų, kaip tik parduoti. Kilo 
diskusijos. Svarstė tą viena 
klausimų apie dvi valandi ir 
prie išrišimo negali prieiti. 
Galutinai jpriėjo prie balsavi
mo. Dauguma, ir trinus bal
sais viršaus, nubalsavo nepar
duoti 

4 

Karščiuotasi ir po nubalsa* 
vimo. 

Nebūtų tokio erzinimosi jei 
bolševikėliai čionai nesimai-
šytų. Daug šėrininkų yra ka
talikų. Jie nekenčia tų piovy-

Cicero, Ui. — Šį vakarų, 
penktadieny, lapkd. 3 d. Lietu
vos Šaulių Sąjungos atstovas, 
gerb. A. Žmuidzinavičius — 
Žemaitis kalbės Šv. Antano 
parap. svet (kampas 49-to 
Courto ir 15-tos g-vės). Cice-
riečiai, nepamirškite atsilan
kyti į šio dailininko, karžygio, 
įžymaus kalbėtojo prakalbas. 

Oicerietis. 

C H I C A G O J E 
IŠ AKADEMIJOS RĖM£JŲ 

DR-JOS DARBUOTiS. 

KOLONIJOS AĮPŽVALGA. — 
SPAUDOS PLATINI

MAS. 

New Haven, Oonn. — Mies 
tas turi apie 200,000 gyvento
jų. Yale Universitete mokina
si 5,000 studentų. Moksleivių 
internatas vertas 5 milijonų 
dolerių. Stadijumė bei žaidi
mų vietoje telpa 80,000 žmo
nių. 

Lietuvių parap. įsteigta 
1908 m. Pirmuoju klebonu bu
vo kun. Šatkus. Graži muro 
bažnyčia ir svetainė. Kleboni
ja medinė. Prie parapijos pri
klauso ir jų palaiko apie 160 
šeimynų. Katalikiškų dr-jų yra 
8. Lietuvos reikalams ši ko
lonija yra aukojusi labai daug. 

Nuo 1915 m. čia klebonauja, 
darbštus ir parapijonų myli
mas kun. Vincas Karkaus-
kas. Spalių 22 d. teko čia lai
kyti pamaįlas. Bažnyčia gra
ži ir. švariai užlaikoma. Cho
ras skaitlingas ir išlavintas. 

5 vai. įvyko prakalbos. 
Žmonių buvo nedaug. Susirin
kusieji darė malonų įspūdį. 1 
Šv. Kaz. Dr-jų įsirašė: Gar
bė nare Magdalena Lasavičiu-
tė, amžinaisiais: 1) Kar. Venc-
lo vaite, 2) Ona Dovidonienė ir 
H) Petr. Povilaičiutė; sumo
kėjo po $35. Metinių 16 narių, 
[steigta skyrius: pinu. gerb. 
kun. kleb. V. Karkauskas, 
vice-pinn. Jonas Mišeikis, 
sekr. Mar. Šukienė, ižd. Kar. 
Venclovaitė, valdybos nariai 
bei katalikiškos spaudos pla
tintojai: Št. Zaromskis, Ona 
Dovidonienė, Ona Jasinskienė, 
Petr. Povilaičiutė ir Ona Pu-
kelaitė. Skyrius rūpinsis 
rinkimu Šv. Kaz. Dr-jai na 
rių ir Amerikos liet. katalikų 
laikraščiams prenumeratų rin
kimu. Katalikiškos spaudos iš
platinimu mes visi turime rū
pintis, jei norime, kad mūsų ti
kybinis ir draugijinis gyvavi
mas bujotų ir neštų pageidaUr 
jamus vaisius Bažnyčiai ir 

i 

Tėvynei — Lietuvai. Darbas 
katalikiškos spaudos platinimo 
privalo būti vienas svarbiau
sių. Mūsų visuomenei tuo dar
bu labiaus reikėtų susidomė
ta ir jam pasišvęsti. 

Gerb. kleJ)onui už prielan
kumų, visiems nariams, ypač 
Garbės ir Amžiniesiams^ reiš
kiu didžios padėkos ir pagar
bos žodžius. 

Kun. P. Kasčiukas. 

Brighton Park. — Vasaros 
karščiams siaučiant paprastai 
kiekvienas išsikalba, kad del 
tos priežasties nesilanko į su
sirinkimus, bei nesideda prie 
by kokio viešo darbo. 

Brigliton Parko Akademijos 
Rėmėjų 6 skyr. jau nuo senai 
yra susitveręs ir nemažų turi 
skaičių narių, bet vargas ta
me, kad ne visos narės lanko
si į susirinkimus ir kaip tik 
tuomi sunkina draugijos dar
buotę. 

Kiekviena prakilni moteris 
turėtų domėtis Akademijos R. 
dr-ja, prie jos prisirašyti ir 
remti savo darbais. Mokestis 
nėra didelė, tik 1 doL į metus. 
Ak R. dr-ja yra vienintelė ku
ri rūpinasi beturčių mergai
čių likimų, kurios nori pasiek
ti aukštesnio mokslo, taipgi 
padeda daug kame mūsų se
sutėms Kazimierietėms. 

Tikslas šios draugijos yra 
geras ir naudingas, tadgi Jai 
Brighton Parko kolonijoj nesi
randa nei vienos sesutės kuri 
nepriklausytų prie šios drau
gijos. Susirinkimai Ak. R. 
dr-jos 6 skyriaus būva kiek-
\ieno mėnesio pirmą nedėldie-
nį, bažnytinėj salėj, tuo jaus 
}X> pamaldų. 

Lapkr. 30 d. skyrius rengia 

\ jos sesutės Kazimierietės pa- J-Jil 
pižadėjo vaikučius prirengti i 
atlikti programų, tadgi tiki j 
mės, kad bus kuomi pasigro
žėti. Be to bus dar leidžiama] 
dovana, siuvama mašina. Rė- j 
mėjos darbuotojos stengiasi, i 
kad viskas kuopuikiausiai pa
sisektų. Mūsų visų pareiga y-
ra paremti jų rengiamų vaka 
rų. 

Sak—nė. 

DALYVAUS VAKARIENĖJ. 
— GRAŽI AUKA. 

N A U J O LIETUVOS 
Pinigai 

L I T A I 
Jau Siunčiama Per 

DLDYJI VALSTUINI 
BANKĄ 

Central Manufacturing 
District Bank 

1112 West 35-ts Street 
Chicago. 

Turtas virš $7,000,000.00 

Bridgeportas. — Spalio 28 
d, įvyko Šv. Mateušo Apašta 
lo Dr-jos mėnesinis sus-mas. 

iPo kitų reikalų Antanaitis 
išdavė raportų kaslink svetai
nės statymo. 

Sus-mas vienbalsiai priėmė 
koresp. atsiųstų vietinio 
skyriaus Šv. Kazimiero Akad. 
Reni. Dr-jos, kuria kviečia dr-
jų į vakarienę kurį įvyks Šv. 
Jurgio par. svet. lapkr. 28 d. 
Prie to dr-ja iš iždo Šv. Ka
zimiero vienuolynui paaukojo 
$10.00, kuriuos įdavė T. Janu 
liui perduoti Šv. Kaz. Akad 
Reni. viet. skyriui. 

Dar pirmininkas* paagitavo, 
už Chic. Liet. Auditorium, nau 
jaj^ svet., kurių pradės sta-
tvti kovo mėn. 

Matyt dr-ja yra susipratusi, 
kad remia mūsų tautai tokia.-
brangias įstaigas kaip Šv. Ka-

KAS PER MUS PERKA, 
TAM VISUS DOKUMEN
TUS PADAROM DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar 

parduodami į 
— vsados kreipkitės paa — 

S. L FABIONAS Go, 
609 W. 35th SL Chicago, 
TeL Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM AKT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigu* ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAM ATSAlCAWTf I R 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

limiero Akademija. Tiesa, ši 
vakarų bažnytinėj salėj. Va-1 dr-ja remia visus kilnius tau 
karas rengiamas su puikia 
programa, nes mūsų mokyto-) Buvęs sus-me. 

KO'a<>*oao*o*o*o«0'©<>aoao%o«oa<)'ao*o @o ̂ o^o^o^o^o^o^o^0** 

"DfiAUGlP KNYGYNE GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ. 
No. 45. Broliukai — Dobilėliui 20c. 
No. S. 1. Bejėgis Socializmas 5c. 
No. S. 1. Bažnyčios Istorija 75c. 
No. 12. Evangelijos dalis 1.00 
No. 57. Ekspresionizmas 25c. 
No. 30. Gėlių pintinėlė 20c. 
No. S. 3. Gyvasis Rožančius 10c. 
No. 43."Giesmynėlis apdarytas 70c. 
No. 26. Giesmynėlis be apdarų 60c. 
No. S. 1. Geguftio Mėnuo 30c. 
No. 4. Gerų ir Blogų raštu, skaiym, 10c. 
No. 28. Darbas Tiesoje ir Teisybėje . . - . . . . . , 20c. 
No. S. 1. Dievo Karalystė Jumyse Yra 15c. 
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I V .W, RUTKAUSKAS § 
jį ADVOKATAS Į 

OflaM DldmleatyJ: 

i 29 South La Salle Street = 
g .ambaH. IM | 

Telefonas: Central Cl»l 

I Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
Telefonas: Yards 4181 

UIIIIIIUflll^JIIIIIIIIIIIILXJIHIIIIMIIlL?S 

a- - -
Tel . Randolph 4758 

A. A. S L A K 1 S ] 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumlestyje 
A S H O C I A T I O M B L D f l . 

l t Boath La Salle atremt 
Room I S t I 

Valandos; 9 ryto Iki » po pietų 
i N a r a ų Tel. Hyde Park S*9* 
t 

* J. P. WAITCHES • 
L a w y e r 

LIETCVIS ADVOKATAS 
Dicn.: R. 511-127 .N. Dearbora 
Stsvet Tel . I&arbarn « • ! * 
Vakarais: 10736 S. Wabash ATC. 
Roscland Tel PoJlman « H 7 

BALIUS. 

Spring Valley, d . — Lapkr. 
4 ir 5 dd. p. Vombiškio svet. 

nių, bet trokšta rimtai darbą yra rengiama linksmas balius 
dirbti. Gaila ka.d katalikai ne-' su dovanomis, kurio' pelnas 
gali paimti tos kooperacijos bus Šv. Onos.bažnyčios nau-
reilcalųs vesti. Tada, be abejo- dai. Rengime darbuojasi gerb. 
nės, kas kita butųv kleb. ir parapijonai, i 

Blaivininkas. Žinąįs. 

No. 60-61. Demokratija 1.00 
No. 48. Jėzaus Širdies Mėnuo 50c. 
No, S. 1. Kų mokslas gali pasakyti apie pasaulio pabaigų 10c. 
No. 56. Kun. Jonas Balvočius — Gerutis 5c. 
No. 70. Išpažinties Paslaptis 75c. 
No. 32. 32 Krasinskis 2c. 
No. 16. Kūno lavinimos klausimas 10c. 
No. 13. Kame Išganymas 20c. 
No. 10. Kultūros Viešpatija '. .J 5c. 
No, 34. Kunigai kovoje su caro 
No; 2. Mūsų Jaunuomenės Idealai . . v 20c. 
No. 33. Malda už dvasios tėvą 2c. 
No, S. 2. Kariagos Aidai Tėvynės gynėjams dainų rin

kinėlis. Sukomponavo ir pritaikino J. Tallat-
Kelpša Į 20c. 

No. S. 26. Kūno lavinimos klausimas Lietuvoje. Pa
rašė Kar. Dineika. Kaina 5c. 

No. S. 26. V. Krėvės Raštai. Kaina 80c. 
No. S. 3. Kaip Susikūrė Jungtinės Valstybės. M. Šalčius 25c. 
No. S. 2. Karo metų eilės. Surašė ir išleido kun. St. 

Durskis 10c. 
N a S. 2. Jūrių Varpai, tfiveiksmė mysterįa. Parašė 

Vidunas 50c. 
No. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kalbos vertė 

B. Kasaitis 75c. 
No. S. 12. Moterystės Nesuardomybė. Parašė J. Lesau- -

' skis • • • 15c-
No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma

šiotas / 25c. 
No. S. 2. Marcelė, keturių veiksmų scenos vaizdelis. 

. Parašė A. Giedrius 15c. 
No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis . . 50c. 
No. S. 1. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai Pa

rašė . Prabočių Anūkas .-. 45c. 
P. S. Užsakydami knygas, meldžiam parašyti knygų unin. 

DRAIKJAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois/ 
No. S. 2. Painų atsiminimai is Lietuvos istorijos. M. 

FTiiefooaa Tardą 11S8 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRAROR4C8 
Balaanraotalaa 

Tnrių ant^»-\o 
blllos TiaokU 
reikalam*. K a k 
prletnamoe. 

3S19 Aubum 
Ave. Chicago. 

mm • • I I M I I »i • iu*<uiK>wt»i 

Telefonas Boulevard 4139 

A. Masak 
Graborius 

Patarnauju lai-c 
dotuvėse ves- ' 
tuvėse krik§-j 
tynose ir kituo
se reikaluose^ 
K a i n o s prielna-J 
m o s 

13307 Auburn Ave. Chicago 
• • : 

JTWY^IDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIčIA 
Automobiliai vis iems reikalams 

2055 W. 22-nd Str. i l 4 « W. 31 PI 
TeL Canal 6 5 4 * TeL Ganai 019« | 

Darbininko Draugas 

PAIN-EXPELLEB 
V»uba4«aklia airef. 8. V. Put OAw. 

t 

Girtus per daugiau kaip 
60 nietų, 

r&uvk Įkarę lanchor) TaiibaženU^ 

Tel Lmimycuc 2223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, l ietuviams visa-
dos patarnauju kogeriansia. 

M. VU«|LA 
3228 W. 38-th Street 

m 
Remkite tuos biznierius kurie 
garsinasi "Drauge", nes jie > 
moka kaip biznį vesti ir žmo
nėms mandagiai patarnauti. 

t - ^ r W^- • ! • . . ' I . . . I 
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SUIMTAS MERGELĖS 
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SHANTY PAGROBĖJAS. 
LABDARIŲ "TAC DAY". 

Iš Muskegon, Miclk, prane
ša, kad R. E. WiLsoną už mer
gaitės Shanty pagrobimą teis
mas nubaudė nuo 35 iki 40 
metu kalėjimo. 

Mergelės Rosalie Shanty, 12 
metų, iš Muskegon, Mieli., 
pagrobėjas suimtas mieste 
Grand Rapids, Mieh. Tai kaž
koks Raymond Eugene Wil« 
>on, 41 m. 

Policijai prisipažinęs, kad 
jis buvęs girtas ir n e ž i n ą 
kodėl mergelę pagrobęs. Kal
ti .ta "moonshine." 

Iš Grand Rapids jis grąžin
tas i Muskegon. J is Grand 
Rapidso gyventojas. (Si Mus
kegon atvykęs pasiviešėtu, 
pas Archer'ių šeimyną. Sek
madienio ryta jis gerai1 ištrau
kęs "moonshine" ir jam tuo
met inėjęs kas toks galvon 
pagrobti mergelę. 

GAISRAS GAISRININKŲ 
STOTY. 

K 

Kuomet La\vn:lale distrikto 
isrininkai išvažiavo prie 

aisro, jų paliktoj stoty kilo 
gaisras. 

Pasirodė, ka<l jie kelis kar
tus veltui buvo šaukiami ko
kių ta- " juokdar ių" . Tų 
" juokdar ių" policija ieško. 

V. VICE PREZIDENTAS 
CHICAGOJE. 

S. Valstybių viee-preziden-
\ū^ Calvin Coolidge užvakar 
vakare buvo Chieagoje. Iške
liavo į South Bend, Ind. Sian-
u'e jis per Chieaga pravažia
vo keliaudamas į Peoria. 

CHICAGOS BIUDŽETAS. 

Chieagos biudžetas 1023 m. 
įvairių miesto departamentu 
apskaitomas iki 43,877,658 do!. 
Taigi, pusė niiliono dol. dau
giau kaip šįmet. 

Kontrolierius Harding sako, 
kad ateinančiais metais mies
tas iš taksų gausiąs 30,574,-
742 doL, gi už licencijas (li-
eenees) 10,877,709 dol. 

Labd. Sąj. vieša rinkliava 
įvyks sekmadieny, lapkričio 5 
d. 1922 m. Aukas rinks dau
giausia lietuvių kolonijose. 

Labd. S. kuopoms pranešimas. 

Viešos rinkliavos dėžutės 
ir ženklelius galima gauti pas 
S. P. Mažeikų, 3319 Aubuni 
Ave. Chicago. Ženkleliai bus 
gatavi penktadieny; lapkričio 
3 d. 

Viešos rinkliavos dienoj Cen 
Iras bus kun. F. Kudirkos 
ofise, viršuj Aušros Vartų 
bažnyčios, tel. Canal 3082. O-
fise komisija bus per dienų; 
pritrukus ženklelių, ar kitais 
reikalais meldžiame kreiptis 
telefonu į minėta ofisą. 

f/baigus rinkti aukas lai 
kiekvienos kuopos komisija 
tą vakarą praneša telefonu 
Centro komisijai kiek aukų 
surinkta. Visos aukos bus pa
garsintos dienrašty 'Drauge' . 

Gerb. Labdariai-ės ir gerb. 
visuomenė! Mes 'žinom gana 
gerai, kad ši vieša rinkliava 
sunkiai atsiejo išgauti. Jau 
nebuvo vilties, kad mes šįmet 
turėsime viešą rinkliavą. Pa-
sidėkojant pasidarbavimui 
dvas. vadui kun. F. Kudirkai 
ir I)r. S. l'renzai mes turime 
" t a g day" . 

Taigi gerbiamieji-oslos! Mes 
t«j dieną ir branginkime. Vi 
si prisidėk i m prie tos rinklia 
\os, kas su darbu, kas su au
ka, kad tik ji butų pasekmin
ga ir atneštų gražų pelną naš
laičiams. 

Jau neužilgo žadama staty
ti namai, vieta maždaug nu
žiūrėta. 

Pageidaujama kad ta dieną 
yises kuopos turėtų kuodau-
giausia aukų rinkėjų. Tokiu 
būdu bus daugiau aukų su
rinkta. Centro valdyba. 

skyriaus malonėkit atsilanky-
Ii, nes organizacijos gerovė 
priklauso nuo jus narių — tik 
reikia gerai apsipažinti — o 
kad apsipažinti tai turite lan
kyti susirinkimus. 

P. Chapas, sekr. 

P R A N E Š I M A S 
Visos bridgeporto merginos 

ir moterys nuoširdžiai kviečia
mos atsilankyti į šv. Jurgio 
parap. salę (Vyčių kambarin) 
ir pasiimti dėžutės rinkliavai 
kuri įvyks nedėlioj lapkričio 
5 d. mieste Chieagos Labda
ringosios Sąjungos naudai. 

Nuoširdžia kviečia visas 
Kuopos Valdyba. 

(Apgr.) 

PUIKI PROGA. 
Norintiems įsigyt*' beveik nauja 

muro narna, 6 ir, 6 kambariai, elek-
trlkos, maudinės, ankštas ceimentuo-
tas skiepas, gurage d ei 2-jų mašinų 
ir visi vėliausios mados 'taisymai, na
mas randasi gražioj vietoj south si-
de, parsiduoda visai pusdykėj arba 
išsimaino a»t mažesnio namo, loto 
automobilio, arba kokio biznio 

P. J. SZEMET 
4217 Archer Ave. Chicago. 

Tel. Lafayette 6824 

I * * * * * ! * * 
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SKUBĖKITE! GAISRAS 
**V^# 

ii*)*j 

SKUBĖKITE! 

A. F. GZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

PELNINGAS DARBAS 
Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkimą ag-entauti gali pasipelnyti 
daug geresni pragyvenimą negu dirb
tuvėje. Kreipkitės laiškų arba yt>a-
Uškai. 

J. D. AGLYS * CO 
3111 South Halstod Street 

Chicago, m . 

PARDAVIMUI, 

APSIRŪPINK KOL YRA 
LAIKAS, KAD PASKUI NE

REIKĖTU BĖDAVOT. 

kur galima gauti pagelba nuo 
visuokiu ligų. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekančių ligų: Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš
kumo, sale i o, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon raessavicli sau
su Electriku Sanusoidal Ma-
china Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric Hivolt Ray me-

Įssage, Swedish messavich. Me^ 
atiduodam patarnavimą ge
riausia negii kitos ir pigiaus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš

imant Utarninkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. 
1657 W. 45 St. Chicago, DL 

Tel. Boulevard 4552 

f> 

Visi Lietuviai, Rosėland, Puilman, Kensington, Chicago j ir apielenkiai esati kvie
čiami ateiti į atidarima mūsų naujo ofiso, Rosėland. 

NEDĖLIOJ NOV. 5, NUO 12 «" 4 ™PIETŲ 
Visus darbus priimsime ta dieną, su širdingu aciuų 
Litais arba Doleriais į Lietuvą ir laivakortės, rea! estate, Notary Public, Insu

rance ir daug kitų reikalų atliekame. 
Lietuviai gyvenanti kituose miestuose siųskite orderį arba drafta čekį. Infor

macijos dykai. Rašykite greitu laiku. 
JUOZAPAS ASTRAUSKAS Manageris "" 

INC CHICAGO R. E. F. CO 
Musų 6% First Mortgage Gold Bonds, Visados Saugus 

10748 Michigan Avemue, arti 108-tos Chicago, Dlinois. 
Ofisas atdaras visa diena nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
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LIETUVIS ORABORIUS = 
K2S14 \V. 23-rd PI. Chicago, 111 £ 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-g 
Sglausia. Reikale meldžiu atsiSau-2 
Sktl. o mano darbą busite užga-3 
* - * - " - ' Tel. Canal 1271— 2190J 

llllll 
Snėdintl. Tol. Canal 1271 
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P Išdirbėjiai Ir 
Simporterlal go-
Sriausių armonl-
£ k ų visam pa-
Ssaulij už žemes-
Grves kalnas negu 
•įkitur. Katalogas 
Sdykal. 
S Rašykite Angliškai. 

RUATTA SERENELLI 
817 Blue Island Ave. 

Chicago, 111. 
s ^mimuuiigmiiimiiiiiyjimiiiiiiim 

• Valentino Dresmakir.g College 

1407 W. Madlson' Street 
Telefonas Seeley 1643 

Moko Siuvimo, Patternu klr 
[plmo, Designing biinlul Ir na-j 
i mama. Yietos duodama dykai < 
i Diplomai. Mokslas langvala at-j 
mokėjimais . Klesos dlanomla Ir 

1 vakarai* R«lkaUwkit VnT»»u, J 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-a 
llų Taisyme. Norint informacijų f 
rąžykite ar telefonuokite. • 

SARA rATJBK, ptnn. 
I *****•*•* %•—%»»• »•>»••••« 

,-s^» I 

MILIONAS DOL. VAGO 
NAMS. 

Chrcairo, Rock ].<laivl & Pa 
c'ific geležinkelio bendrovė 
praneša, kad ji už vieną mi-
iioną dol. įsigįja plieninius 
vagonus Cli'cagos apylinkėse 
traukiniams. 

P R A N E Š I M A I . 

PLfišIKAMS TEKO 975 
DOLERIAI. 

North Side. — Labdar. 8a-
gos G kuojx)s labai svarbus, 
extra, susirinkimas įvyks pen
ktadieny, lapkr. 3 d. 7:30 v. 
vak. šv. Mykolo par. svet. 
1644 AVabansia Ave. 

Prašome visu narių, drau
gijų atstovų atsilankyti ir pa
sitarti apie rinkliavą .*'tag 
day" , kuri įvyks lapkr. 5 d. 
š. m. 

Podraug prašome moterų ir 
merginų atsilankyti ir Užsira
šyti aukas rinkti. 

A. Nausėda^ pirm. 

Trys plėšikai užpuolė saliu 
ną, 8661 Baltimore ave. Iš re 
glsterio paėmė 975 dol. Sa-
liuninkas tuos pinigus tu
rėjo darbininkams čekius kei
sti. 

Dievo Apveizdos Parap. - -
Labdar. Sąj. 3 kuopos labai 
svarbus susirinkimas įvyks šj 
vakarą, lapkr. 3 d. po pamal
dų, parap. sYet. Turime labai 
svarbiu reikalu pasirūpinti. 
Visi atsilankykit. 

S. Jucevičius. 

NEMOKĄS KARO TAKSŲ. 

Chieagos "Civic Opera Co." 
neoperuoja jokiam pelnui. To
dėl už parduotus tikėtus jai 
nereikės mokėti taksų vyriau
sybei. * Tarp parėdyta Wa-
shingtone. 

Paroje, lapkr. 1—2, Chiea
goje pavogta 9 automobiliai. 

Local 269 A. C. W. of A. — 
mėnesinis susirinkimas bus 
penktadieny, 3 d. lapkr. 7:30 
vai. vak. 1564 N. Robey St. 
Unijos svet. 

Šis sus-mas bus labai svar
bus, nes bus nominuojama vi
sa *269 skyriaus valdvba se 
kantiems metams. Taigi visi 

(Daugiau Chieagos 
rasite trečiame pitslapy-. 

žinių 

Mes parodome Tamistai, kaip 
lengvai įsigyti savo namas, a-
thdedant po keletą. f4«»ntų kožną 
diena. 
Tamstai laikas pradėti mokė

ti n*ndą paėiam sau ir tuomi 
išgelbėti savo šeimyną. Tams
tos gyvenimas reikalauja link
smų vietų, gražių parkų, mo
kyklų ir bažnyčių, čysto oro, 
geros transportacijos, tai via 
tokių vietų, kur jūsų vaikueiai 
išaugtų tikrais žmonijos drau
gais. Tokiomis vietomis yra 
šios apielinkės Westwood & 
Westfield prie Šv. Kazimiero 
vienuolyno, dideli lotai parsi
duoda su visais inprovemen-
tais nuo $450 ir aukščiau. 

Padaryti savo gyvenimą taip 
gražų yra labai lengva. 

Mes priimame labai mažus 
į mokėjimus ir mėnesines są
skaitas surengiame be jokių 
kliueių. Gaunate " d e e d " su 
gvaraneija visoj Amerikoj ži
nomos Chieagos Title & Trust 
Kompanijos. Duodame namus 
kokių tik Tamsta norėsi —vie
no, dviejų ir trijų gyvenimų. 
Dabar jau pradėjome statyti 
daug namu.Atsišauk ypatiškai 

ADAM MARKŪNAS 
General Manager 

856 First National Bank Bldg. 
68 W. Monroe St. Chicago. 

Telephone Randolph 7400 
ANT PARDAVIMO šiaučiaua Sapa 

su Elektrikos mašinoms, mašinos vi
sos yra naujas, stideris Champian Ai-
del. ir trimerius yra. Renčia pigi 
štimu šildomas storas kainuoju 
$1,500.00 parduodu už $1.200.00, prie
žastis pardavimo turiu 2 storu pats 
turiu išeiti į kita šapą. 

S. VTRKimS 
5507 So Robey St. Chicago. 

PHOCOLADIN! BALNI 
U _ : _ RENGIA —:— U 

LG,D,D.poglobašv. Cecilijos | 
Nedėlioj, Lapkr.-Nov. 5 d. 1922m. 
Wicker Part Did&ojoj Svet. 2040 W. NortU Ąve. arti 
Robey St. Pradžia 5 vai. vak. 

Xuo^inlžia| kvieeiame VJKHH atsilankyti į šį halių ku
riame galėkite linksniai pasišokti prie geros muzikos. 

Kviečia RENOfiJAJf. 

CHICAGOS PILIEČIAI TURĖKITE ŠIUOS 
FAKTUS OMENiJ 

Jeigu norite apsaugoti 
Cook County — Apskri
čio Teismą ir balsavimo 
mašinerija nuo Lundin 
— Thompson politiškos 
organizacijos, jeigu no
ri padaryti galą bega
linėm bereikalingom iš
laidom City Hali, tai 
balsuokite už Demokra
tų Kandklata ant Aps
kričio Teisėjo. 

PIRMIAU 
BUVĘS 

TEISĖJU 
EDMUNDK. JARECKI 

Jo rekordas yra vienas jš geriausių. J is atsidavus 
žmonėms, teisingas patarnavime visiems. 

K 

I 
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UZ 3 CENTUS- 600! 

^DRAUGO" Knygino Skyrius ir Agentūra g 
Norintieji gautį įvairių, įvairiausių iš Lietuvos g 

ir šiaip Amerikoje spausdintų knygų, /irba Jį 
užsisakyti dienraštį "DRAUGĄ" ar "LAIVĄ", | 
arba norintieji atlikti kokius spaudos darbus Jį 
kaip tai : plakatus, tikietus, atvirutes, serijas, pagarsi- £ 
nimus, malonėkite kreiptis į Real Estato JONO KLTMO g 

S Dar tokio pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo. 

| Gali gauti. 
Tur but girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.00 

dol. tam kas prirodys, kad yra dūšia, dangus, praga- = 
ras, čyščius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti. į S 
Ką tas reiškia. Tai reiškia, kad patis Biblistai ti^ g 
klausimų išaiškinimą įvertina 500.00 dol. 

Kas tuos 5 klausimus išaiškins, tas duos žmogui 
gero už 500.00 "LAIVAS" nuo 43 num. tuos klau- S 
simus pradeda aiškinti. 

a?rr 
PARDAVIMUI cigarų, ciga-

rėtų ir visokių smulkių daly
kų krautuvė. Biznis gerai iš
dirbtas. Priežastį pardavimo 
patirsrte ant vietos. 1844 
Canarport Avenue. 

"LAIVAS" duoda skaitytojams gero už 500.00 dol. = 
o kainuoja jisai į metus tiktai $1.50. 

Išeina "LAIVAS" kas savaitė. Kiekvienas nume- [• 
ris • 'LAIVO" kainuos Tamistai 3 centai tiktai. Ir už | | 
tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių už 500.00 dol̂  | 
vertės. • 

Nuo No 43 "Laive" eina D I S P U T O S 1 
SU BIBLISTAIS | 

Imk plunksna ir parašęs čekį už $1.50 užsisakyk g 
"LAIVĄ" tuojau. = 

g OFISĄ: . « 

| JONAS KLIMAS 

Š 4414 South Califomia Avenue 

t 

I "LAIVO" adresas: § 
2334 So. Oakley Ave. I 

1 
• U • 

CHICAGO, ILL i 
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AMERIKOS LIETUVIAI! 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Katalikų 

ETRAŠTĮ 
19 16 M. 

Išleist; Liet. Katalikų Spaudos Draugijos 

JAME yra 150 su viršum pavekislų a) pavieniu 
darbuotojų b) tlraugijij c) bažnyčių d) žymiausio'Lie
tuvio astronomo kun. A. Petraičio observatorijos jo 
prietaisų ir e) kitų. 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių 
parapijų, draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; 
ir išaip daugybė įvairių įvairiausių aprašymų. 

JAME vienu žodžių, šafe visapasaulinių žinių tel-
pia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. J is 450 pus
lapių. Turėdami tą knygų jūsiškiai Lietuvoje netik 
žinos, bet ir matys Amerikos Lietuvą, kaip mes ma-
tome. 

Kaina: Apdarytas $1.00 
Neapdarytas 50c. 

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite 
prieminėtos kainos da 18c. persiuntimui ir paduo
kite gerą adresą, kam norite siųsti į Lietuvą. 

Užsisakydami adresuokite: 

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

. . . i • » • • 


