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VYRU NACIONALIU PA
JĖGU IŠVYSTYMUI 

KAMPANIJA. 
P R I E TOS K A M P A N I J O S 

P R I S I D Ė S IR K A T A L I K A I . 

Atstovų Rinkimu į Lietuvos Seimą Galutinos Žinios 

Pagelbės vyriausybei lavinti 
jaunimą.. 

W A S H I N G T O N , lapkr . 10. 
Lapkričio lf>, 17 ir 18 d. 

<"ia j vyks konferencija Vyro 
Pajėgų Užgrudenimo (Conse-
rvalion of Man-Power) reika
lais. Konferencijoje specialiai 
bus diskusuojama šalies jau
nimo lavinimas pilietybėje ir 
uaeionalėje apsaugoje. 

Bus ap ta r i amos priemonės 
j ;umuoso amerikonuose išvys
tyti vyriškumo energija, išla
vinti kūną ir mintį. J a u n u s 
vaikinus ir j aunus vyrus iš-
mankštyt i utilitarizme, pasire
miant savanoriu utili tarine sis 

c 

tema. Pasekmėje iš jų bus ga
lima sulaukti a ta t inkamų na
cionalini apsaugos a t sa rga i ka 
rimukų ir civiliu, reikalingu 
pilietybės spėkų sustiprini
mui. 

Pagal iaus bus krei])iama ne
mažai domės į Atsa rgos Kar i 
ninku Lavinimo Korpusus 
i Resenre Officers ' Tra in ings 
Corps ) , kurių būriai suorsm-
nizuoti daugely katalikiškų 
Kolegijų ir Akademijų. 

Konferencijoje dalyvaus ir 
N'acionalės Katalikų Gerovės 
Tarybos ats tovai . 

Tėvo Rurke pareiškimas. 

" P r i v e r s t i n a s karo laiku ka
reiviavimai įrodte, kad šaly gy 
vuoja žymus skaitlius .bemo
kslių,' pareiškia kun. J . J-
!>nrke, C. S. P. , N'acionalės 
Kataliku Gerovės Tarybos ge 
neralis sekretor ius , kurs bus 
vienas iš kalbėtojų mir/Hoj 
konferencijoj. <4

(Taipat susek-
t a i j ° £ jauniems vyrams trū
ksta fizinio išmankštinimo. 
Dėlto tūkstančiai jaunų vyru 
pasirodė netinkamų ta rnaut i 
a imi jo je . 

• \ \ a c iona lė Katal ikų Gero
vės. Ta ryba s t ipr iai laikosi A 
paštalų Sos to principo pašau 
lio taikos reikale ir s t ipr iai 
remia Sv. Tl»vo atsiliepi
mą i t au tas nusiginkluoti. 
Tečiaus ta pati Ta ryba nema 
to jokios kontradikcijos tar
pe Apaštalu Sosto nusistaty
mo pasaulio taikos žvilgsniu 
ir Tarybos užimtos pozicijos 
prisidėti pr ie jaunų vyrų la
vinimo. Nes tie vyra i bus la
vinami ne karui , bet tik naci-
onalei apsauga i i r pilietyl*>s 
stiprinimui. 

4 Suv. Valstybės nėra šian
die ir nekuomet nebus mili
ta r i s t in į nacija. /Tečiaus jos 
turi but visais laikais pasiren 
gusios apsiginimui. Gi toks 
p risi rengimas tegalimas tik iš 
lavintomis piliečių jėgomis ir 
pakilusia apšvieta su patr io
tizmu i r fiziniu išmankštini-

Santarvės Valstybes Bijo 
TurkiĮ-Bolševiku Sąjungos 

PRAMATOMAS PAVOJUS EUROPAI IR AZIJAI 

1CHICAGOS ARKIVYSKU-1 KONGRESAS REPUBLI-
PAS BUS KARDINOLU, i KONU RANKOSE. 

SITUACIJA ARTIMUOSE RYTUOSE LABAI JTEMPTA 

P5RYŽIUS,"" lapkr" 10. — 
Santa rvės valstybes ima bai-
mė, kad turkai su bolševikais 
nepadarytų sąjungos ir kar
tais nepradėtų dominuoti A-
zijoje ir Kuropoje. 

Tuo klausiniu daug susini-
pine santarvės valstybių 
užsieniu reikalu ofisai. Nuo 
pat turkų laimėjimo M. Azi
joje j ta klausimą atkreipta 
domė. Ir iki šiolei turku ir 
bolševiku žingssniai visur Jv-
dimi. 

KONSTANTINOP. , lapkr. 
10. — Turkai nacionalistai 
neatsisako uuo savo reikala
vimu ir paduoda da r kitus. 

Šiuo kar tu nacionalistai rei 
kalanja, idant santarvė panai 
kintij savo utilitarinę polici
ją Konstantinopoly, idant ji 
atsisakytų kontroliuoti muiti
nes, geležinkelius ir pagaliaus 
paliautų cenzūravę turkų lai
kraščius. 

Kadangi nacionalistų reika 

ROMA, lapkr. 10. — IŠ Va-Į N E W YORK, lapkr. 10. — 
ritamo paskelbta, jog šventa- :Sekančio S. V. kongreso že-
sis Tėvas nusprendė neskirti 'mesniųjų rūmų atstovu sasta-
Amerikai naujų kardinolų iki tas bus toksai : y 

kito konsistoriaus, kurs įvyks | Republikonų 225, demokra-
ateinančiais metais. 

Bet žinia, jog Chicagos Ar
kivyskupas* Mundelein ir New 
Yorko Arkivyskupas Hayes 
ateinančiais metais apturės 
kardinolų skrybėles, iš autori-
tatinių versmių visgi patvir
tinama. 

• 

Šįmet konsisterius įvyks gr. 
11 d. Sakoma, Apaštalinis 
Delegatas "VVashingtonc, Ar
kivyskupas Bonzano, ar t imiau 
šiomis dienomis busiąs pak- | 

Oficialus rinkimu Lietuvos Seiman rezultatai: Krik
ščionių demokratų 38 (nuošimčiais 48,71 nuoš.); vals
tiečių sąjungos ir sočiai, liaudininkų 19 (24,35 nuoš.); 
soc. demokr. 11 (14,10 nuoš.); darbininkų 5 (turbūt, 
kalbama apie bolševikus 6,41 nuoš.); žydų 3 (3,84 
nuoš.); lenkų 2 (2,56 nuoš.). 

Seimas šaukiamas tryliktą lapkričio dieną. Elta. 

tų 207, socialistų 1, farmerių-
darbo 1 ir nepriklausomas 1. 

PRIVERSTINAS VIEŠŲJŲ 
MOKYKLŲ LANKYMAS. 

PORTLAND, ORE, lapkr. 
10. Pranešta , kad šioj vals
tijoj masonerija atsiekė savo 
tikslą panaikinti privatines 
mokyklas. Dauguma piliečių 
nubalsavo, idant vist vaikai 

Galop turime paskutines ir 
oficiales žinias apie rinkimų 
rezultatus. Daugiausia laimė
jo krikš. demokr. būtent, 38 
atstovus iš 78 atstovi}, kurie 
bus Seime. 

Krikšč. demokr. galėjo dau-
giaus gauti, bet kuomet visos 
part i jos ėjo pr ieš juos, ir 38 
atstovai didelis laimėjimas. 

Nesitikėjome, kad jie turės 
| tiek atstovi}. 

įstabu, kad pažangos ir 
žemdirbiu — Smetonos ir Vol 

Taikos 

Javiniai darosi vis griežtesni, v .v sH"pas Bonzano bus paau-
ir patys nacionalistai vis la- ' kštintas kardinolu. 

lankytų išimtinai viešąsias 
viestas Romon. Reiškia, Arki-1 pradžios mokyklas. Tas svar

bus klausimas turės atsidurti 
Aukščiausiai! Teisman. Nes to 

Krikšč. demokr. sudaryda
mi bloką su žyplais turėtų 
Seime 41 atstovą, taigi ir ga
lėtų užimti vadovaujančią ro
lę Lietuvos politikoje. Je igu 
net ir visos part i jos stotų 
prieš krikšč. dem. ir tuomet 
tikybiniais klausimais katali
kai nepralaimės, nes žydai i r 
lenkai blogiausiam atsitikime 
susilaikys nuo l>alsavimo, o 
greičiausiais rems krikšč. de
mokr. Tiek gera, kad nei vie
na par t i ja negali pavartot i 

demaro par t i ja neturi nei vie-j prievartos prieš kitas, nes pa-
no atstovo, o juk ji turi t in- , t i viena negalį sprendžiamojo 

konferencijoje m i e s j b i a i J S a t t t k f e f n 5 | t a i san ta r 
te Lausaniie santarvės dele-

Įgatai turės but labai budrus. 
Nes turkai paduos didelius 
reikalavimus, kuriuos remia 
bolševikai. Tuos reikalavimus 
prisieis triuškinti visomis pa
jėgomis. 

vei nebus kitokio išėjimo, kaip 
tik art imiausiomis dienomis 
paskelbti čia ir apylinkėse ka 
ro padėtį. Bet nežinia, koki 
butų to rezultatai. 

Sultano imperintė gvardi ja 
ir orkestrą pagaliaus perėjo 

Kad taip, tai toj konferen- j nacionalistų' pu*Jėn. Sultaną 
cijoj, tikimasi, turės dalyvau- ! saugoja santarvės kariuome-
ti patsai Anglijos užsienių re i Įnė . .lis nenori aasisakyti sos 
kalu sekretorius, lordas Cur - | t o . 
zon, r ranc i jos premieras Po-; 

• 

M E K S I K O S RADIKALAI 
NERIMSTA. 

incare ir Italijos premieras 
Mussolini. Kiekvienas iš jų 
tuips ginti ne vien savo na-
cionalius interesus, bet ir Eu
ropą nuo turku — bolševiką 
pasikėsinimų. 

Francija bijo dar ko dau
giau. Bijo, kad prie turkų-bol 
ševiku sąjungos neprisiplaktų 
dar ir Vokietija, kurią su tom 
šalim riša žinoma Rapallo su 
tar t is . Je i ta ip įvyktų, tai sau 

V E R A CRUZ, Meksika, lp . 
10. — Suv. Valstybių tedera -
liame kalėjime Leavemvorthc 
laikomas meksjjMMias radika
las Magon, kurs nubaustas 
1917 metais už veikimą prieš 
S. V. vyriausybę. T a d vietos 
meksikonai radikalai protes
tuoja. Reikalauja kaip jį, 
taip, kitus meksikonus paliuo-
suoti. Ki ta ip jie boykotuosią 
amerikoniškus laivus Meksi
kos uostuose. 

kia valstijos masonerijos prie 
monė priešinga šalies konsti-

. . . tucijai. 

MEKSIKOS VALDŽIA 
SIŲLO SUKILĖLIAMS 

AMNESTIJĄ. 

PARYŽIUS, lapkr. 10. — 
č ia apturė ta žinių, kad tur
kai nužudę du anglu kareiviu 
ties Kassimpasha. 

Iš Konstantinopolio praneš 
ta, kad tenai gyvuoja krizis. 
Gubernatorius Rafet paša pa 
informuotas, jog san ta rvės | V iENNA, lapkr. 10. — 
valstybės labai nepatenkintos j W a a r e g t l l 0 t a Austr i jos prin-
nacionalistų atkaklumu. J i e vi. e e s ^ ^ a r i o i m a c u i a t a , kuri 

AREŠTUOTA PRINCESE. 

M E K S I K O S MIESĮTAS, lp. 
10. — Meksikos valdžia pas
kelbė, kad visiems šalies su i 
kilėliams, kurie šiandie kovo- j t l l f > iJ o s nutiestu keliu, 
j a prieš valdžią, bus suteikta 
amnestija, jei jie iki paskirtoj 
laiko paliaus kovoję padėjus 
ginklus. 

karnų Seiman žmonių. 
Soc. demokr. nepralaimėjo, 

bet soc. liaudininkai (Natke
vičiaus ir Žygelio partija,, o 
čia Amerikoje laisvamanių 
sandariečių) visiškai prakišo. 
Je igu ne ūkininkai, pasivadi
nę Valstiečių Sąjunga, kurią 
soc. liaudininkai pasižabojo,1 . , . .,' , 
r r - , • , " . • v Z |bą, lapkr. 13 d., tune 
liaudininkai butu kaip kamta*-
ras pranykę. 

Seimo a t s tos} sąstatas ro
do, kad Lietuva žengs konsti-

klausimo nubalsuoti. Nuosek
liai reikalinga parti jų koope
racija, susitarimas. Atsako
mybė tad už Seimo darbus 
puola parti joms, o ne par t i 
jai. 

Mes pilnai esame įsitikinę, 

kad Seimas, kurs pradės dar-
s visuo-

ĮfHfi|ės įsitikėjimo ir paramos, 
išskyrus kaikuriuos parti jų 
žmones, nesudariusius Seimo 
didžiumos. 

PARYŽIUS MATO V I L T I E S 
SKOLŲ ATMOKŽJIME. 

PAVOGTA DAUG DEG 
T I N Ė S . 

sur skverbiasi tiesiog per pei
li. Nežinia, kas bus toliaus. 

Turkai priešiansi ta ipat ir 
tarv^i butų pragaištis. Nes [taikos konferencijos atidėji 
tuomet Francija su Angiija 
pilnas rankas darbo turėtų su 
vokiečiais ir bolševikais. Bal
kanus saugoti neimtu priemo 
niu. I r tenai pilnai Įsiviešpa
tautu turkai . 

mui. Lapkričio 13 d., sako jie, 
turi prasidėti konferencija. 
Ki ta ip nebus patenkinta nei 

jAngoros valdžia, nei turkų a r 
inija. Tame matys negerus 
santar rvės norus. 

mu. 
Gelbės vyriausybei. 

Gerovės Taryba pasirengusi 
tame svarbiame projekte gel
bėti vyriausybei supažindi
nant su tuo klausimu visas ka 
talikų švietimo jėgas, jaunų 
vyrų organizacijas, atletinius 
kliubus ir visas pilietybės kla 
ses. Visos katalikiško jauni
mo sjf'kos bus paragintos rem 
t i vyriausybės projektą ir vi
suomet but pasirengusioms, 
prireikus, stoti savo respubli
kos apgin iman." 

Atsargos karininkai . 

Atsargos Karininkų Lavi
nimu per vienerius metus, ku 
rie baigsis 1923, bus paga
minta 3,500 atsargos karinin
kų. Prae i ta is mokslo me
tais buvo 2,570, 1921 m. — 
1,095, gi 1920 m. — 162 kari
ninku. 

4 'Dėlto, Nacionalė Katalikų Tečiaus to skaičiaus perma 

ža. Nacionalei apsaugai reika 
linga tuivti daugiau a tsargos 
karininku. Dėlto, tam tikslui 
reikalingas i r pasidarbavi . 
m a s. 

Katal ikų darbas . 

Katalikiškos Kolegijos At-
isargos Karininkų gaminime 
lošia svarbią rolę. 38-ios kata 
likiškos įstaigos turėjo " S t u -
dent Arniy Trainings C o r p s " 
būrius didžiojo karo laiku. 
Daugybė katalikiškų Kolegijų 
ir Akademijų ir šiandie tur i 
ir lavina tuos būrius. iTai vi
sa veikiama pasiremiant Na
rio na lės Apsaugos įs ta tymu. 
Vyriausybė iš savo puj|ės tam 
tikslui teikia reikalingą pagel-
bą. 

Dėlto, Amerikos katalikai 
pilnai atlieka savo patriotines] 
pareigas. 

buk mėginusi paslapčia išsių
sti į užsienį savo brangeny
bes. 

* 

R E I K A L A U J A ATMOKĖ-
J IMO. 

AVA'SHINGTON, lapkr. 10. 
— Pradėjus 1917 metais nuo 
žmonių nelegaliai sukolektuo-
ta apie 42 milionu dol. mokes
čių. Tie žmonės šiandie rei
kalauja vyriausybės grąžinti 
jiems pinigus. 

Šis klausimas bus paduotas 
kongresui. 

PEOKIA, ILL., lapkr. 10. 
— Iš Woolner Distillery san
delio pavogta apie 25,000 ga
lionų degtinės. Vagystė atlik
ta pirm kokių dviejų mėnesių. 
Bet tik tomis dienomis susek
ta, kuomet a t r a s t a į sandelį 
iškastas tunelis. 

Pavogta degtinė šiandieni
ne kaina apkainuojama ligi 
1,200,000 dol. 

Džiaugiasi, kad Suv. Valsti
jose ima viršų demokratai . 

ALAUS IR VYNO KLAU
SIMAS. . 

STEBUKLINGAI PAS
VEIKO. 

WASHINO|TON, lapkr. 10. 
— Čia jau kalbama, kad se
kantis kongresas a r tik neap
karpys sparnų ir ta ip j au šioj 
šaly nevykusiai prohibicijai. 
Už alų ir vyną, sentimentas 
plinta. 

SAUGOJAMI BALOTAI. 

LONDONAS, lapkr. 10. — 
Iš Paryžiaus praneša, jog Lo-
urdese stebuklingai pasveiko 
Eugenie Couillette, iš St. O-
uen priemiesčio Paryžiuje. J i 
nai sirgo džiova. Paeina iš 
šeimynos septynių brolių ir 
seserį}, iš kurių keturi džiova 
j au mirę i r du mirt inai ser
ga. 

Tai nebepirmas šįmet Lou-
rde stebuklingas ligonių p a g i j — apskrit ies teisėjas 
jinias. ? Taigi, bijoma suktybių. 

Chicagos miesto bute gele
žinėse spintose uždaryt i pe
reitų rinkimų balotai saugo
jami dieną ir naktį. Saugoti) 
p r i s ta ty ta federaliai deputy j 
maršalai , idant balotai nebū
ti} išvogti ir pamainyti kitais. 

Tą apsaugą parūpino de
mokratai , kuomet rinkimuose 
pralošė miesto valdybos poli
tinės mašinos svarbus narys 

P A R Y Ž I U S , lapkr. 10. — 
Prancūzai palinksmėjo nugir
dę, kad Suv. Valstijose demo
kratai ima gryžti prie vald
žios viršujės. J i e tikisi, kad 
demokratai suvaržys prohibi-
ciją, a t idarys francuzi} gami
namiems vynams turgavietę 
ir tokiu būdu Franci ja galės 
atmokėti Amerikai skolas. 

Franci jos šampano gamybą 
po karo skaudžiai palietė šios 
svarbiausios vynų ėmėjos: 
Rusija, Vokietija, Anglija i r 
Amerika. Rusija y ra ekonomi 
niai blokuojama; Vokietija pa 
vargus i ; Anglija tur i varžo
mą tarifą, gi Amerika apsi
draudusi prohibicija. 

T u r i d a u g vyno. 

Franci ja karo laiku neteko 
daugybės visokių rųšių , vynų. 
Didelius rūsius su vynais už
klupo ir ištuštino vokiečiai. 

Tečiaus daug vynų ir liko. 
Gi po karo franeuzai išnaujo 
stojo gaminti tuos gėrimus. 

Šiandie Rheimso i r Eper-
nay rūsiai išnaujo užkrauti 
vyno buteliais. Pagaminta di
delis perviršis, tuotarpu netuj 
rimą kur eksportuoti. O juk 
tai gyvas pinigas. 

I r jei Suv. Valstijose pro-
hibicijos įs ta tymas butių su
švelnintas, aiškus dalykas, 
žymi dalis vynų tuojaus butų 
siunčiama Amerikon, kur ne-

trųksta tų gėrimų myįštojų. 
Tuo būdu Francijia padarytų 
gražaus pinigo. 

Ki t a priežastis. 

K ita f raneuzų džiaugsmo 
priežastis del demokratų lai
mėjimo, tai ta, kad republi-
konų administracija y ra -a t s i 
sakius maišytis į Europos 
reikalus. Republikonai eina 
visai kitokiais keliais, negu ė-
jo prezidentas Wilsonas. 

Dėlto franeuzai tikisi, kad 
demokratų laimėjimas gali 
grąžinti Suv. Valstijoms Wil-
sono laikus. Nes tas preziden 
tas buvo palankus Versaille-
so sutarčiai ir pačiai Franci -
jai. Tuomet Suv. jValstijoms 
daugiau rūpėjo Europos rei
kalai, negu savieji. 

Deja, tas franeuzų džiaugs
mas gali pasirodyti peranks-
tyvas. 

ROMA, lapkr. 10. — P r e 
mieras Mussolini paskelbė, 
jog artimųjų Rytų klausime 
Italijos vyriausybe veiks su
tar t inai su Anglija ir Franci
ja . 

CHICAGO. — Šiandie ap
siniaukę; maža atmaina tem
peratūroje. 

PINIGŲ KURSAS. 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Angtijos sterl. svar. 4:4ž 
Francijos 100 frankų 692 
Italijos 100 lirų 3.98 
Vokietijos 100 m a r t . ' .011/4 
Lenkijos 100 mark. .00GS 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGIAS" 
Eina kasdieną išskyrus nędėldienins. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams 16.00 
Pusei Metij $3.06 

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

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
31 So, Oukiey Ave., Chicago. 

M Roosevelt 7791 

noro. Tai svarbiausi jų pro-
gramos punktai. 

sus Europoje kalbėtojas,Pran-
cuzų parlamento narys Mare 

Beabėjo, daug atmainų rei- j Sangnier. Per tris dienas te
ktų įvesti taikinant jų progra-1 sėsi Kongresas. Buvo .kalbėto-

JĮ) PROGRAMA. 
Anglijos darbo žmonės galu

tinai pasirįžo įžengti į politinį 
linkinių sūkurį. J ie paskelbė 
rinkinių programinį manifes
tą. 

Tas manifestas skelbia la
bai turininga programa: tai
kos sutarčių revizija, Rytų 
klausimo išsprendimas tarp
tautine konferencija visų tuo 
klausimu suinteresuotų vals
tybių, tautų sąjungos įkūri
mas iėmus visas tautas, Ai-
gipto nepriklausomyljįė ir In
dijos autonomija; tautiniai 
mokesčiai nuo turto siekian
čio virš 25 tūkstančių svarų; 
taksų panaikinimas ir jų pa
vadavimas nejudomo turto ir 

mą gyveniman ir jie eina 
griežtai prie savo tikslo, kuo
met manifesto gale priduria: 

' 'Darbo programa yra ge
riausia priemonė prieš klasių 
kovą ir staigius sukilimus-
Demokratinė valdžia galinti 
veikti pa sėkmingai, be prie
vartos ir kraujo. Darbo po
litika siekia įstatymo keliu 
teisingiaus išskirstyti tautos 
turtus. Tame n^ra nei komu
nizmo, nei bolševizmo, bet 
bendra teisingumo sąmonė. 

Tai programa kurią Darbas 
siūlo kaipo apsisaugojimą nuo 
reakc i jos i r nuo r e v o l i u c i j o s " . 

Ši pastaba yra užtektinai 
aiški ir mums rodo kokiame 
karščio laipsnyje gyvena ang
lų darbo žmonės. Arba ši pro
grama arba revoliucija, skel
bia jie. 

DIEVO APVEIZDaS 
ŽMONĖS. 

Buvau Kaune. Didžiausioji 
bažnyčia; tenai yra buvęs ru
sų Soboras, dabar kareivių 
bažnyčia. Telpa liuosai 4 tuk-
s t ančiai. 

Iš vakaro subatoje paskli
do gandas Kaune, kad rytoj 
sakys pamokslą kun. Andziu-
lis. Xuėjau ir aš. 

Paprastai pustmtė milžiniš-
didelių nuosavybių mokė* k a 1 ) a ž n v r . i u b l l v o g n u < t e p r i . 
ciais; streikų pašalinimas ati-j grūsta. Matei kariškių, vakli-
dengiant tarptautine preky-j ninku, pirklių ir paprastų 
bą; muitinės teisių panaiki-; žmonių. Matei tokiu, kurie nie 
niiiias, taii>at ir akcyįės irhrhpmet į bažnyčią neina... Vi-
pašto ženklų: tautinės pro-; s į susėjo pasiklausyti- Tėvo 

os organizavimas ir | Andziulio pamokslo. 
-•"Ir pasirodė jisai sakykloje, WJJ» ir : sužvėrėjusius bgiševi-
aukštas, liesas, žilas. Sakė a-
pie pirmųjų amžių krikščio-

viešų darbų platus pienai r 
turtuolių įeigų siunažinimas, 
kad darbininkams algas paka
lus: gerų darbininkams butų ) n ių gyvenimą; Savo amžyje 
pastatymas; ekonominės ir so- neužmiršiu to pamokslo. Neat-
eialės sistemos pataisos; tei- j pasakosi žmogus to žodžiais. 
singesnis turtų padalinimas; (iana bus pasakius, kad pa-
kurie įgyjami bendromis ran- mokslas liko nepabaigtas, nes 
kų ir proto pastangomis; j bažnyčioje kilo toks verks-
gelžkelių ir anglies kasyklų j mas, moterys pradėjo alpti, 
nacionalizacija; pagerinimas jog" nepabaigęs pamokslo jis 
nelaimingų darbo atsitikimų 
įstatymo; pensijos — algos 
padauginimas našlėms, mo- j Ameriką ir duoda misijas. An-
tinoms*; karo veteranams pen trojo, Tėvo Cikotos pamokslo 

jų iš Lietuvos geriausių. Bet 
du tiktai ^Kongresas plojo įl 
gai, nepaliaujamai; tai buvo 
Mare Sangnier ir Tėv. Cikota. 

Dar karo pradžioje jis žo
džio nemokėjo pasakyti lietu
viškai. Biivo žinomas plačįai, 
kaipo baltgudžių tautos vie
nas iš veikliausiu vadų. Dabar 
išmoko lietuvių kalbos taip 
gražiai, kad nežinodamas ne
patikėtum, kad jis gimė nelie
tuviškoje šeimynoje. Dabar į-
stojęs į lietuvių IVfarijonų vie-
nuolvną uoliai dirba su lietu-
viais pirmose eilėse. 

A b u d u j i edu L ie tuvo je y r a 
žinomi, kaipo geriausieji kal
bėtojai. Nė kun. Tumas, net 
ir kun. Krupavičius, iškalba 
j v odv i ej VI nepralenks. 

Beto dar abudu atsižymi 
nepaprastu gyvenimo šventu
mu. Abudu yra vienuoliai — 
priklauso Tėvų Marijonų Kon 
gregaeijai. 

Tėvas Andziulis ilgus me
tas kartu su seniausiu Lietu
voje mokytoiu Žilinsku dar
bavosi Veiverių Mokytojų Se
minarijoje. Mačiau jo moki
nius. Ir katalikų ir bedievių. 
Nei vieno nesutikau, kurs bu
tų nesniidžiavęs savo Tėvu 
Andziulių, kurs butų nepaini-
nėjęs jo, kaipo šviesios atmin
ties žmogaus — prietelio. Tė
vas Cikota gyveno ilgą laiką 
Rusijoje prie bolševikų. Iš-
pradžių persekiojamas, kalėji
muose laikomas, vestas not 
ant sušaudviuo, stebėtinu bu-
du pasiliuosavo, Bet nepabė
go. Tik ypatingu savo budo 
gražumu sužavėjo net invrtu-

gavo nulipti. 
Jiedu du dabar lankosi po 

sijos palaikymas; negrąžini
mas Lordų Rūmams veto tei
sies, svaiginamųjų gėrimų įve
žimo kontrolė sulyg žmonių 

negirdėjau. Girdėjau kalbant 
jį pirmajam Lietuvos Katali

kus. I r jų man teko girdėti 
sakant apie kirų, Cikota: ' 'Eto 
vielikoliepnyj ksiondz". (Tai 
puikiausias kunigas") . 

Dabartiniais laikais lietuvių Pradėjus 

tiek, kiek dar nebuvo turėju 
fci^ Apie katalikus ką ir besa
kyti. Bet ir atšalusieji nuo ti
kėjimo, ir apsunkintieji netei
sybėmis, ir patys aršiausieji 
|)edįevįaį, turi progos patirti 
pievo majonės. Galiu užtik
rinti, kad nuėjusieji 12 lapkr. 
I Dievo Apveizdos bažnyčią, 
pamatys patys, kad nepėrdė-
jau apie juos rašydamas, bet 
silpnai tiesą atpasakojau. 

Daugeliui gal tai vienintelė 
proga gyvenime, g*l paskuti
nė Dievo malonės valanda, 
tos misijos. Je i kas į jas pa
tingėtų ateiti, sau padarytų 
didžiausią skriaudą. Jei kas j 
tas misijas nepanorėtų nei ant 
pradžios ateiti, taip sakant, 
pamėginti, užsikirtęs bedievy
bėje, tai tokiani vargiai beli
ko išganymo vilties. Tokį tik 
belaukia supuvęs kapas ir 
tamsybė amžina po trumpo, 
s k a u s m i n g o š ios žemės spar -
dymos... 

Gerieji katalikai! Pasaky
kite savo pažįstamiems, kurie 
neina į bažnyčią, pasakykite 
ką čia perskaitėte, prašykite 
jų, kad ateitų. Jiems tai gy 
vyoės ir mirties klausimas. 

B. Žemaitis. 

NUTUKIMAI. 

Dr. AI/, lf, RACKUS 
OFFICB 

1411 So. SO-feh'Ave. 
Cicero, 111., 

Tel. Cicero 7731 

KODĖL REIKIA REMTI PA
BALIUOS - AMERIKOS 

DRAUGIJA. 
. . . * > . 

Pabaltijos — Amerikos 
Draugiją reikia remti dėlto, 

dvejų tautų. Jeigu jau dairy
sies draugu, tai sveikiau ir 
naudingiau pasirinkti tokius, 
iš kurių galime daugiau pasi
mokinti ir tupėti įvairios nau
dos, kaip materijaDės, taip i r 
moralės. - ; • • \ 

Amerika dar tilr išskėtė sa
vo sparnus, dar tik pradjpjo 
vystyti savo gamtos turtus — 
o jau šiandien j i užima pirmą 
vietą pasaulyje. Anglija1 nors 
ir daug laimėjo pereitame 
kare, bet Amerikos ateitis at
rodo tikresnė ir saugesnė. A-
merikoje daugiau dinamikos, 
tveriančios jėgos, čia daugiau 
gamtos turtų. Šiandien Ame
rika vengia kištis į Europos 
politikos sūkurį; tapiau tai ne
reiškia, kad ji tenai netuilėtų 

balso. Josios balso ir dabar 
privatiniais keliais, bAe reika
le atsiklausiama. Juo labjau 
tasai balsas stiprės ateityje. 
Tr kaip gi galėtų būti kitaip, 
kuomet visa Europa finansi
niai priklauso nuo Amerikos. 

Iš antros pusės Amerikai y-
ra išrokavimo turėti sau Lie
tuvos prielankumo. Naudingi 
jai mūsų ateiviai, į kuriuos ji 
priprato žiūrėti, kaipo į darb
ščius, rimtus ir tvarkius žmo
nes. Naudinga jai turėti atra
mą Pabaltijoje, prie pat pulso 
Rytų Europos politikos. . J y * ga, jei po operacijos ligonis 

Iš to tat ir susidaro p a m a - l d a r i g l i e k a g j v a g j ^ ž a i z d a 

to abiejų tautų susiartinimui. n e i e n gva i užgyja. Nutukėlį 
Visi mūsų patri jotai, ypač j visuomet glamonėja giltinė, 

labjau pasiturintieji, kaip tai į tad neapsimoka lašinių nešio-
biznieriai, profęsijonalai, bau- t i K a s nori s u i į e sėt i , lai vai-

SVEIKATA - 3RANGUS 
TURTIAS. 

Nutukęs at
rodo gražiai, 
bet jo kailyje 
būti' nei vie
nam nelinkė
sime. Nutukė-
lis tai ligų 
maišas: jo žar 
nos, ir širdis, 
i r kepenos, ir 
inkstai yra 

• • i — — ' ' — — ' • • ' • • • 

a p a u g ę t a u k a i s , t a ig i ga l ime 
suprasti kokiame pavojuje jis 
randasi, Nutukėlius labai tan
kiai užmuša apopleksija. Nu-
t'ūkeliai anksčiau ar vėliau 
suserga sekančiomis ligomis: 
podagra, dusliu (asthma), 
diabetu, arteriosklerozu, gas-
trooptozu ir įvairiomis šir
dies ligomis. Nutukėjio tulžy
je auga akmenys, o kuomet 
užauga tie akmenys dideli, — 

ge i sk in i ! Nutukėliui išimti 
tuos akmenis nelengva, ope
raciją padaryti ^an pavojin-

Skystymo: raugytų kopūs
tų, įbarščių, skystos sriubos. 

Mėsiško: liesos jautienos, 
liesos avienos, veršienos, tru
puti vištienos. 

Duonos tik šviežios ir ne 
daugiau kaip ketvirojalį svaro 
į .dieną. 

Daržovių: salotų, žalių ko
pūstų, salerijų, svogūnų, ridi
kų ir pomidorų. . 

Gr3rti: arbatos ir kavos po 
mažai ir be cukraus, taipgi ir 
be pieno. 

NEVALGYTI: riebios mc-
sosf k iauš in ių , t i r š t o s p u t r o s , 
žirnių, pupų, avižinės košęs, 
makaronų, pyragų, bulvių, ry
žių, burokų, morkų, sviesto, 
pieno, snapso, alaus, visokių 
saldumynų. 

Miegoti mažai. 
Maudytis šaltame vandeny-

| v 

j(; d ažna i . 
Dirbti ir judėti daug. 
Kas išgali, lai važiuoja į 

go sekančius valgius: 
kad iš jos mūsų tautai ir A-
nierįkos tautai galės būti lėtų užtarti Lietuvos reikalus' njėšis, YVasiiington, 

kininkai turėtų rašyties į tą 
draugiją, kad joje būdami ga-

D. C , 
daug naudos. Draugiją p a - j i r & a u t i 51 Amerikos stipruo-Į adv. J . S. Lopatto, VVilkes 
gimdė štai kokia mintis: A-j ^i tiek Lietuvai t ])armnos,. Bar re, Pa., adv. B. Mastaus-
merikai gali buti% naud inga i k i e k ^ k l)US galima. Čia d a r kas, \Vashington, D. C.!, p. PI 
Lietuva, "Lietuvai gali būti turime pridėti, katrvketuiaiaaj Nąrv^dacį Brooklyn, N.'/Y., 
naudinga Anu^rika. Dėlto tos j ^ o j * " " Į d a r y t i vieną atmai 
dvi tautos turi susiartinti,! "'4 -narystėje, būtent tuos, ku 
arčiau susipažinti, užmegsti 
ryšių. 

kokius sopulius tąsyk reik 
kentėti', tai nei neprieteliui ne j Lietuvos kurortus maudytis, 

pavyzdžiui į Druskininkus ar 
Birštoną. 

Šiaip vaistų be daktaro ži 
nios nevartokite, nes gali pa
kenkti sveikatai. Liesas žmo
gus ilgiau gyvena, yr-a svei
kesnis ir jam gyvenimas daug 
malonesnis. " D R A U G O " skai 
tytojams Jiiikime gyventi na u 
dingai ilgiausių metų. 

".' 

mūsų tautai gy 
tautai jiedu yra tikrai Dievo ventį nepriklausomu gyveni-

I 
Apveizdos žmonės. Imu, į plačias gyvenimo juras 

Atvažiuoja jiedu Chicagon^ išplaukus, reikia dairyties 
I r 12 šio lapkričio, nedėlioję draugų. Čia gana laimingai 
pradeda Dievo Apveizdos pa
rapijoje misijas. Jų misijos tę
sis dvi savaiti. Pirmą savaite 
nuo 12 iki 19 lapkr. bus mote
rims, nuo 19 iki 26 bus vy-
rams. 

Taigi reikia tikėtis,, kad 
kų Kongrese. Susirinkusių bu- Į Dievo Apveizdos bažnyčia 

pasitaikė, kad tuo laiku Ame
rikoje randasi arti milijono 
lietuvių išeivių. Del tos prie
žasties čia mes labjau esame 
žinomi ir gerbiami, negu mu-

rie mokės kas mot $10.00., 
.skaitvti pilnais ir tikrais na-
riais su tei^e būti renkamais 
į direktorijatą. 

LigŠiol į Pabaltijos ~ Ame
rikos Draugiją j si rašė (ne vi
si į lygius laipsnius) šie lie-
tuviai:-

Dr. Antanas Bacevičius, E-
lizabetb, N. J., p. Pijus Buk-
šnaitis, New York, N. Y., 
M. \V. Busb, M* York, N. Y., 

sų draugai latviai ir estai,! j). J. J . Elias. Cfiicago, 111., 
kurių nedaug Amerikoje te-Į p. J . llertmanavičius, Chica-
siranda. Mūsų tat išeivija ir go, 111., p. K. S- Karpavičius, 

vo GDO atstovų. Dalyvavo gar-turės žmonių per tas misijas gali būti tiltu, ]>ertiestu tarpe Cleveland, Obio., kun. F. Ke

pi M. Paltanavičius, Worces-
ter, Mass., p. J . B. Šąli imas, 
Brooklyn, N. Y., kun. Petras 
P. Saurusaitis, Bayonne, N. 
J., p. Leonardas Šimutis, 
Brooklyn, N. Y., adv. M. M. 
Šlikas, \Yasbington, D. C. 

Be tų čia išskaitliuotų tuilė-
tuĖ& paminėti tuos lietuviu^, 
kurie jau randasi direktorija-
te. Būtent: # 

Gerb. Valdemaras/ Čarnec
kis, Lietuvos Atstovas, Gar
bės Pirmininkas, p. Julius J . 
Bielskis, „Egzekutyvio Kom. 
narys, kun. Jonas Jakaitis, 
direktorius, p. P. S- Vilmon-
tas, direktorius. 

P. 8. Draugijos reikalais 
reikia kreipties šiuo adresu: 

Miss, Matilda Spence, 
Executive Director, 

• • v • 
..Baltic —r American 

So'ciety, 
' '1 
15 Park Ko\v, 

Xe\v York City. 
Liet. informacijų Biuras. 

• • » 
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GERI VAISTAI. 

• 

G ydy to j a s : — " Tamstos 
vyras reikalingas yra poilsio; 
užrašiau čionai miegui milte
lių. 

Pati ragana — " O kada av 

turiu juos jam duoti f" 
Gydytojas. — "Be t tai ne 

jis, tik Tamista turi juos su
vartoti, kad Tamstos vyrr 
galėtų bent kiek ramybės gau
t i " . 

LIETUVOS PINIGAI LITAI. 

1. (Pasikalbėjimas su Emisijos Banko 
direktorių prof. Jurgučiu. 

Visi šiandien įdomauja litais. Nauji 
pinigai ne vieną gązdina. Juo labiaus, kad 
litams pasirodžius spekulantai, ypač žy
dai, boikotavo litus. Gavome iš Lietuvos 
žinių iš tikriausio šaltinio — "Pasikalbė
jimas su Emisijos Banko direktorių prof. 
Jurgučiu" . Kreipiame visų domės į nau
jųjų pinig-ii įgyvendinimą. Kas išpirko E-
inisijos banko akcijas (serus), kaip ban
kas auga ir plėtojasi, jo operacijos. Ypa
tingai prašome pažv^gti kaip įvertinama 
lietuvių amerikiečių parama "niusų .ame
rikiečiai broliai mus išgelbėjo nuo pra
žūties". 

— Tamista klausi kaip toli pažengė 
Emisijos Bankos organizacija, — malo
niai atsiliepė į mano paklausimą naujas 
Direktorius naujo Emisijos Banko kun. 
prof. Jurgutis. 

— Pradžia 'žinoma buvo sunki. Dar
bavomės dienomis ir naktimis p. Finansų 
Ministerio kambaryje. Dabar jau esame 
patraukę ,")0 tarnautojų, darbas eina 

virs Lietuvos Banko skyriais, kur bus at
liekama visos banko operacijos. Tikimės 
kad su puse tarnautojų kiek buvo iždinė
se, atliksime du kari daugiaus darbo, ma
žiau bus biurokratiškų formalumų, žmo
nėms bus lengviau prieiti ir atlikti viso-
kius mokesčių reikalus. 

— Ar tiesa, kad yra pakviestas ang
las, finansinių reikalų specialistas, Ban
kui tvarkyti' pagalbon? 

— Tamsta kalbi apie Džemsą Avisc-
ną. Jį kvietė ne Emisijos Bankus, bet 
Finansų ir Prekybos ministerija, Lietu
vos Emisijos Bankas tikisi apsieit savo 
pajėgomis, kurių pasirodo užtenka, kaip 
savais kapitalais jis tapo sukurtas. Da
bar visi tarnautojai yra lietuviai išskyrus 
2—3 mašinistes bei skaitliuotojas kitatau
tes. Galima sakyti lietuviai vieni patys 
išpirko visas Emisijos Banko akcijas. 
Viena "Ūkininkų Sąjunga" yra užsisa
kius 30,000 akcijų. Užsieny kas kart dau
giaus .domės sukelia LietuVos Bankas, y-
pač Vokietijoje. Nesenai Prancūzai pa
reiškė noro įsigyti mūsų Banko akcijų už 
2 mil. fr. Labai daug gauname pareiškimų 
iš Amerikos nuo mūsų tautiečių, norinčiu 
įsigyti Lietuvos Banko akcijų; Šiaip jau 
dolerių, aukso rublių ir svetimos brangios 

gybė. 
* • » " • -i 

• 

• 

sru-čiai ir nuo 1 gruodžio vis»s iždinės Į v a l i u t a kasdien suplaukia ĮSankan dau 

v . , . . . . v - , 

Šiandien ant greitųjų peržvelgęs ka-
sos įplaukas patėmijau čia pat kasoje 15,-
000 dolerių. Nesenai vienas žydas tukstan-
fį auksinių rublių išmainė į litus, kita* 
niusų tautietis atnešė 200 auksinių dole 
rių, o šiaip auksą ir sidabrą seikėjimą 
kojinėmis nuolat neša valstiečiai į Emi 
sijos Banką ir maino į litus. Reikia tiesiog 
stebėtis kiek pas mūsų žmones esama do
lerių, aukso ir abelnai pinigų. 

— Kiek gi' dabar moka ufž auksą, 
sidabrą? 

* 

— Už sidabrinį rublį du litu, už 10 
auksinių rublių, — 50 litų. 

— Ar galima žinoti, kiek dabar E-
misijos Bankan yra suplaukę doleri ų, 
aukso, auksinės valiutos? 

— Tai Tamdstos galėsit matyti iš E-
misijos Banko balanso. Iš jo pasirodo, kad 
Lietuvos Banko kasoje yra daugiaus pa
dengimo negu reikia (aukso, dolerių, 
sterlin. — 9,895,254.39, banknotų litų a-
pyvartoje 8,249,979). Žinoma valiutos 
tvirtumas priguli ir nuo šalies turtingu
mo, kurį jį parodo savo pirkliško balan- Direktorius. 

tijos buvo daug daugkiu įgabenta Lie
tuvon, negu išgabenta. Bet tai lengvai iš
aiškinama tuomi, kad krintant vokiečių 
markei visi pirkliai ir šiaip jau žmories 
skubinosi ją iškišti Vokietijon, mainyda
mi į prekes, kurių prigabenta tiek, kad 
stačiai užverstą krautuvės, žmonės prisi
pirko įvairių mašinų, prisistatė malūnų, 
lentpjūvių, dirbtuvių — dirbtuvėlių. Per 
tai žinoma krašta« praturtėjo ir įgavo 
daugiau gaminamosios jėgos. Dabar gi 
prasidėjus rudens sezonui eksportas mū
sų žymiai didėja, ir reikia laukti mū
sų eksportas žymiai 'perviršys importą. 

Ypatingai didėja eksportas Anglijon, 
kas mums yra labai pageidaujama, nes 
šalyse su aukšta valiuta mūsų prekės ge
riau apsimoka ir mes daugiau tosios va
liutos įgijame, kas mūsų bankui itin pa
geidaujama. Duokim Anglijon vienų kiau 
šinių buvo išgabenta už 176 milijonų auk-
Tai kad mūsų ' šeimininkės pasistengtų 
daugiau vištelių įsigamint, mes savo va
liutą beveik vienais kiaušiniais galėtu
mėm paremt, — pridūrė šypsodamas p. 

so aktivumu (daugiau gabendama užsie
nin, negu iš ten persigabendama). Tiesa, 
pirmame pusmety mūsų balansas rodė 
•pasivumą, iš užsienių ypatingai iš Vojkie-

— Prie niusų eksporto padidėjimo 
prisideda ir šmugelio sumažėjimas, paki
lus mūsų valiutai. Dabar užsienin beveik 
viskas eina per muitines, tuo tarpu parei

na Ižinių, kad šmugelis pradeda eit atgal 
iš Vokieti jos, Latvijos ir net iš Lenkijos 
(Vilnijos). 

— Kažin gi kaip atsilieps Lietuvos 
valiutos pakilimas į mūsų ukę, pramonę, 
prekybą ypatingai sn menkesnios valiu
tos šalimis! — 

— Žinoma sunkiausiai bus kol įsiga-
minsim naujos valiutos. Dabar mokant 
už viską gitais, gaunant gi markėmis pa
sidaro didelis skirtumas, kurį labiausiai 
atjaučia ūkininkai, darbo žmonės, kurie 
už turimas markes vargiai tegali duonos 
nusipirkt. Bet tas krizis ilgai netrukus 
išnyks. Ypatingai prisidėjus savivaldy, 
bėms bei koperatyvam prie maisto pro
duktų užpirkimo. Jau Lietuvos Bankas 
turi .daugybe paskolų pareikalavimų 35 
pusės pirklių, savivaldybių, koperatyvų. 
Kiek galėdamas Bankas rems mūsų ukį, 
prekybą ir pramonę. 

Mūsų pramonei lito aukštumas nepa
kenks, nes niusų fabrikai tuotarpu dirba 
vidaus rinkai, prekyba su Vokietija irgi 
ne ką daug teatsimainys, nes Vokietija 
vis tiek medegą ir maistą pirkdavos iš 
kitų kraštų vien aukso valiuta, tik iš
imtinai Lietuva. buvo jai' lig šiol melža-
moji karvutė. J 

(Bus daugiau) 

« 
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SĖJIKAS 
*l atatinkamam gyvenimui per-

maža. 
Viena šešių, vaikų motina 

pasakojo, kad jos vyras buvo 
panaktiniu. Pirm streiko gau 
davo jis 147 dol. į mlėnesį. 
Dirbo po dvylįkų valandų die 

AR GAU UŽDRAUSTI 
STREIKUOTI? 

Kai-kurie politikai Washin 
gtone garsiai kalba, kad kaip 
geležinkelių darbininkams, 

GYVENIMUI ATATINKA
MAS UŽDARBIS. 

* 

>» 

Pastaraisiais laikais Ame
rikoje daug triukšmo sukėlė 
žinoma Geležinkelių Darbo 
Taryba (Railroad Labor Bo-
ard). Šimtai tuksiančių pap
rastų geležinkelių darbininkų 
taip pigiai apmokami, kad 
jiems negalimas pragyveni
mas su savo šeimynomis. Jų 
kiekvienam mokama 48 cen
tai valandoje. 

Kuomet tų darbininkų vir
šaičiai pradėjo tų Darbo Ta
rybų klabinti, ji darbininkams 
pripažino 2 centu daugiau dar 
bo valandoje. iTaigi, 16 centų 
daugiau dienoje už 8 valan
dų darbą. 

Suprantamas daiktas, dar
bininkai tokiu " p a s i i m u " ne 
pasitenkino. I r jie pareikala
vo, idant Darbo Taryba dar- mo. 
bininkams paskirtų tokį uždar 

bį, kurs butų atatinkamas 
šių dienų gyvenimui, taigi kongrese. 
"living wage." 

Darbo Tarybos didžiuma 
narių tų darbininkų reikala
vimų pavadino kvailu. Pra
nešė, kad Taryba nieko neži
nanti apie kokių ten "living 

Tokių neteisybę visi sveiko 
proto žmonės pasmerkia. Pas
merkia tai ir Nacionalės Ka
talikų Gerovės (Tarybos Soc; 

ajės Akcijos Departamentas. 
Amerikos Vyskupų Socialės 

Rekonstrukcijos programoje 
aiškiai pažymėta: 

"Darbdavis turi teisę gau
ti žmoniškų gyvenimų iš savo 
vedamojo "business'o." Bet 
jis neturi teisės už savo įdė 
tų kapitalų imti nuošimčių, 
kol jo darbininkai pirmiau ne 
bus apmokami atatinkamomis 
gyvenimui užmokesnimis (li-
ving wages). Tas yra žmoniš
ka ir krikščioniška industrijos 
etika, priešinga paganizmui." 

Gi jei Darbo Taryba sųpro-
tauja kitaip, tai ji stovi už 
pagoniškų etikų industrijoje. 
•Taigi, ji nieko nedaro iš dar-
nininku ir kitu žmonių lilri-

taip anglekasiams reikia būti
noje. Po streiko jam užmokės- n a i uždrausti streikus įsta-
nis sumažinta iki 37 do. 50c. 
per mėnesį! 

Kitas anglekasis sakė, jog 
savaimėje uždirbdavo nuo 15 
iki 22 dol. Iš tos sumos ben
drovė atitraukdavo už valgo
muosius produktus, imamus 
iš jos krautuvės. Dėlto, iš to 
uždarbio jam kaip kada palik
davo koks vienas-kitas dol. 
Bet dažniausia nei vieno cen
to. 

Tai koks kai-kur angleka-
sių gyvenimas! [Tokių vietų 
yra naraaža. 

"Living Tvage" klausimas, 
matyt, bus pakeltas pačiame 

wage" ir nenorinti žinoti. Gi 

, 

) 

f 2 centu darbo valandoje pri
dėjusi todėl, kad štai tokia 
" U . S. Steel Corporation" 
šiek-tiek padidinusi uždarbius 
savo darbininkams. 

Pagajiaus ta Darbo Tary
ba pranešė, kad jei geležinke-
lių darbininkams butų moka
ma 4>living wage", tuomet ge 
Vžinkelių bendroves tuiėtų 
)ankrutyti. Tuotarpu Tary
bos pareiga esų pripažinti, i-
dant ne vien kad bendrovės 

- \ nebankrutvtų, bet dar gauti? 
reikalingų nuošimtį už įdėtus 
kapitalus. 

Tokiu būdu Darbo /Tarybos 
nuomone pirmiausia bendro-

( vėms reikalingas nuošimtis, 
gi paskui kas atlieka, skirti 
darbininkams. Jei mažiau at
lieka, tai turi bu t ir maži 
jiems uždarbiai. 

Kas čia galėjo nepasipik
tinti tokiu Darbo Tarybos 
protavimu. Jos supratimu, 
darbininkai su šeimynomis ga 
Ii sau kadir badauti, bile jie 
gali dirbti ir padaryti bendro 
vėms reikalingų pelnų. 

ANGLEKASIAI GYVENA 
DIDELIAME SKURDE. 

Xew Yorko komisija, vado
vaujant to miesto majorui 

Hylan, ištirta darbo ir darbi
ninkų gyvenimo sąlygas Ber-
win—AVhite bendrovės anglių 
kasyklose, Pennsylvanijoje. 

Anot žinių, ištyrimai atlik
ti labai nuodugniai, taip kad 
paduodamų spaudoje faktų 
niekas negali užginčyti. 

Anglekasiai toje bendrovtė 

PERDAUG MOTERŲ 
EUROPOJE. 

• 

Pirm karo Europoje mote
rų perviršis buvo gana dide
lis palyginus su vyrų skaičiu
mi. Tuomet jų butą apie 9 
milionai daugiau kaip vyrų. 

Šiandie tečiaus tas moterų 
perviršis jau siekia net 25 
milionus. Tai '"perdaug. 

Anot naujausių pokarinių 
statistikų, Rusijoj kiekvienam 
tūkstančiui vyr# išpuola 1,229 
moterų. 

Vokietijoje tūkstančiui vy
rų 1,096 moterys. Belgijoje 
1,033 moterys. Gi Britanijoj 
1,093. 

FRANCIJA IR MOTERYS. 
Francija skaitosi demokra

tine ir pažangi valstybė. Te
čiaus iki šiolei ten moterims 
nevyksta išsikovoti lygių vy
rams teisių politikoje. Tuo 
žvilgsniu jauna Lietuvos re»-

je gaudavo tokius menkus už j puDlika Franci jų pralenkia, 
mokesnius, kad niekuomet ne- tfes Lietuvoje moterys nau-
užtekdavo šeimynų užlaiky 
mui. Dėlto darbininkai vasa
rų gyvendavo šėtrose, gi žie-

dojasi lygiomis teisėmis su 
vyrais politikoje. 

Francijos parlamento žeme 
ma visokiose pašiūrėse ir net s nįejį rūmai sutinka su mo-
vištininkuose. Nebuvo iš ko terų reikalaujamomis te i*-
jiems nusisamdyti kaipo žmo
nėms atatinkamu namu. 

mis. Bet senatas griežtai nu
sistatęs prieš moteris. Tur-

To priežastis, tai angleka- but, senatas neturi sųvokos 
sių pakeltas streikas pereitų !apie tų faktų, jog artimoj a-
pavasarį. Darbininkai norėjo 
susiorganizuoti unijon. Benro 

teity jo priešinimasis bus vis
gi sugriautas ir moterys gaus 

vė pasipriešino. Ilgai tesėsi reikalaujamas teises. 
kova. Galų-gale darbininkai' Be Francijos iki šiol poii-

tymais. Tokius j statymus gali 
parūpinti tik kongresas, dėl
to reikia laukti atatinkamų 
bilių. 

Uždrausti streikus reiškia 
varu versti darbininkus pasi
duoti bent kokiai taikos komi 
misijai, taigi, arbitracijai. 

Tas sumanymas aptariamas 
todėl, nes bile gražių dienų 
geležinkeliečiai gali sustrei
kuoti, kuomet uždarbių neiš 
teks jų gyvenimui. Be to, a* 
teinanti balandį žada ir vėl 
streikuoti anglekasiai, jei ka
syk) bendrovės mjėgins juos 
skriausti. 

Tai ypatingas dalykas, rašo 
p. Hinman viename Chicagos 
laikrašty. Priverstinoji arbit-
racija, kur tik ji įvesta, visur 
arba sugriuvo arba griijva, gi 
štai Suv Valstijose į tai žiuri 
ma, kaipo i vienatinę išsigel
bėjimo nuo pramoninių krizių 
priemonę. 

Pietinėj Austrijoj senai į-
vesta priverstinoji darbinin
kams arbitracija. Šiandie jau 
darbuojamasi jų panaikinti. 
Dėlto, kad neduoda geistinų 

-
pasekmių. 

Anglijoje tas projektas irgi 
buvo keliamas. Tečiaus įsiti
kinta, kad tas gali but kenk
sminga viešpatijai. Nes kas-

Ngi gali darbininkų priversti 
dirbti, jei jis nenori, jei jis 
duotame darbe mato sau aiš
kių skriaudų. 

Suv. Valstyljėse vis dau
giau pakįla tokių galvočių, 
kuriems rupi įvesti visoki dar 
bo žmonėms varžymai. Neat
sižvelgiant į šalies konstituci
jų, kuri skelbia laisvę, čia jau 
turime kai-kuriose valstybėse 
tokių priešingų laisvei anoma
lija 

Pagaliaus jau norima įvesti 
darbininkams priverptinų ar-
bitracijų, ty. uždrausti jiems 
streikus. Kitaip tariant, nori
ma panaikinti darbininkų or 
ganizacijas ir pačius darbiniu 
kus pavergti 

be neturi but surištas ten ko
kiais ypatingais parėdymais. 
Jis turi jaustis taip laisvas, 
kaip laisvas jaučiasi patsai 
ofiso manadžeris. Darbinin
kas turi turėti pilnų teisę jei 
jis nori dirbti, gi jei nenori 
nedirbti. Ir tos teisės iš įo 
niekas negali atimti. 

Dėlto, visoki galvojimai »*v 

pie streikų draudimų yra tu
šti. Suv. Valstybės nereika
lauja darbininkus pavesti kai 
pitalistų vergi j on. O rudas. 

ATEIVYBES KLAUSIMAS. 

del vargo gryžo darban. Ben
drovė už tai jiems pradėjo 
mažinti užmokesnius. 

Kaip vyrai, taip moterys 
komisijai nupasakojo, jog dar 
bininkai savaitėje uždirbdavo 
nuo 20 iki 25 dol. £Tai butą 
perdaug, kad mirti badu, gi 

tinių teisių moterys neturi 
šiose Europos valstybėse: 
Hispanijoj, Graikijoj, Jugos
lavijoj ir Bulgarijoj. 

Ateivy bps (imigracijos) klau 
simas Suv. Vaistytose išnau-
jo pirmon vieton statomas. 
Dauguma pramoninkų prade
da šaukti, kad Amerikai trų-
ksta darbininkų. Šiandie pap
rastiems darbininkams jau 
negalima gauti reikalingų dar 
bo rankų. 

Tai padarė ateivybės su
varžymas. Tas suvaržymas 
gyvuoja vos antri metai ir jo 
rezultatai gana skaudžiai at
jaučianti visose darbo šakose. 

Kad taip, tai kongresui ne 
noromis prisieis padiskusuoti 
apie ateivybės varžymo įsta
tymų. 

Prieš ateivybės varžymų 
statoma du svarbiausiu argu 
mentu. Vienas iš jų yra idea
listinis. Visais laikais Suv. 
Valstybėse razdavos prieglau 
dų likimo persekiojami žmo
nas. Šiandie taip nėra. Dėl
to, Suv. Valstybės atsižada 
savo kilnių idealų. 

Kitas argumentas tai eko
nominis. Varžant ateivy bę, 
čionai negalima gauti pigių 
darbininkų paprastiems dar
bams. Seniau atvykįę ateiviai 
suamerikonėja ir turi parink-
tinus darbus. Tuotarpu pap
rastų darbų nėra kam dirbti. 

Tečiaus didžiulės darbinin
kų organizacijos visas laikas 
stovi už ateivybės suvaržymų. 
Jų viršininkai argumentuoja, 
kad čia visokios rųšies. ir vi
sokiems darbams darbininkų 
yra užtektinai. Tik jiems rei
kia mokėti atatinkamus už
mokesnius. 

Anot jų, ateivių pageidau
ja tik didžiulės pramonės ben 
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gumentuose yra daug tiesos. į 

Bet taipat yra tiesa ir ta
me, kad kuomet ateiviai ima 
pigiau dirbti, tad jie tuo pa-
tim papigina ne vien sau, bet 
visiems kitiems darbininkams 
ir abelnai visuomenei gyveni
mų. 

Kita tiesa taipgi aiški, kad 
išponėję Amerikos darbinin
kai toli gražu nekimba prie 
paprastų darbų, kad jiems ir 
kuodaugiausia butų mokama. 

Del tų ir kitų priežasčių 
tad ateivyllės varžymas jei 
jau neturėtų but panaikintas, 
tai turtHų būti bent paleng
vintas. 

Tų klausimų kongresas tu
rėtų artimiausioj ateity iš
spręsti. Nes kuomet tikrai pri 
truks milionų darbininkų, tai 
mes čia nekuomet nesulauk
sime geroves. Vietoje gerbū
vio mes tupėsime tik streikus, 
lokautas ir nepakenčiamų 
brangenybę. , Darb. 

i 
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MANCHESTER, Anglija -
Šis miestas, aplamai, turi a-
pie 30,000 vyru, moterų ir 
vaikų pasi remiančių ant kra
što arba valdžios pašelpos 
savo gyvasčiai palaikyti. Iš 
tų yra 1,000 vaikų. 

BERLYNAS, Vokietija, — 
Garnitorius (drabužių siutas) 
dabar kainuoja nuo 10,000 iki 
30,000 markių. 

Darbininkas, kurs uždirba 
2,000 markių į savaitę, jau-' 
čiasi laimingas. Kad pigiausį 
gamitorių nusipirkti, tai turi 
savo penkių savaičių algas pa 
dėti į šalį ir visų tų laikų ba
dauti. Net vieni marškiniai 
kainuoja 2,000 markių, arba 
vienos savaitės algų. 

MERIDEN, CONN. — Dar 
bininkai prie elektros darbų 
gavo algos pakėlimų. Kontra 
ktas padarytas ant vienų me 
tų. 

CHARLESTON, W. Va. — 
Kanawha anglies lauke, ang-
lekasių savininkai išvarinėja 
unistų anglekasių šeimynas 
iš jų pntų. Daugelis gyvena 
daržinėse ir šėtrose, arba yra 
kitų darbininkų laikinai ap 
žiūrimi. 

HONDŪRAS. — Vaisių 
(fruit) kompanijos, šiaurinia
me pamary, negali gauti už
tektinai darbininkų savo sėdy 
boms. Mat, kareiviai yra ver
buojami iš darbininkų tarpo. 

Jeigu darbininkai cigarų iš 
dirbystflėje Maniloje (Pilipi-
nų salose) neprisiims pigesnių 
algų, tai šitai išdirbystei Ma
niloj gresia pavojus. Išdir
bėjai negali išlaikyti kompe-
ticijos. 

CHARLEąTOWN, W. JVa. 
— Kasyklų savininkai Cab-
in Creek užleidžia negrais 
tuos namus iš kurių pravarė 
anglekasius. 

ADELAIDE, pietinėj Aus, 
trijoj, 2,00 moterų, ir merginų 
dirbusių prie drapanų palio
vė dirbusios kam darbdaviai 
nori jų algas numušti, kaiku-
rioms net iki dviejų dolerių, 
savaitėje, pailginti nuo 44 iki 
48 y ai. darbo savaitėje ir pa
sunkina kitas darbo sųlygas. 

ST. PAUL, MINN. — Čio- j J o s sako, kad darbdaviai no
nai per " tag day" streikuo-,1 ri sugrįžti prie darbo sąlygų, 
jantiems geležinkelių šapų 
darbininkams surinkta -3,508. 

Japonija turi 117 paišelių 
dirbtuvių, kuriose dirba 2,171 
darbininkas. 

d rovės. Nes iš ateivių jos ga-
Tuomet bepig butų kapitalis- ]i gauti užtektinų skaičių pi

gių darbininkų. Dėlto, atei
viai yra kenksmingi darbo or 
ganizacijoms. Jie pigiai apmo 

tams. Nes kokį jie nustatytų 
uždarbį, už tokį darbininkai 
turėtų dirbti. Kitaip gi jie ga
lėtų but baudžiami kalėjimu, 'karnas darbais iš darbo at-

Tie galvočiai turėtų supras j šalina senuosius darbininkus, 
ti, kad kaip kapitalistai, taip kurie negali ir nenori taip pi 
ir darbininkai brangina savo 
laisvę. Darbininkas savo dar

giai dirbti, kaip ateiviai. 
Kaip tuose, taip kituose ar-

PHOENIX, Ąriz. — 119,-
000 akrų vąlstyUąs žemės Mp-
have ir. Yuma apskrityse yrą 
atidaroma kareiviais apgyven 
dinimui. Šitos žemės gali gau 
ti Suv. Vals. ex-kareiviai, tar 
navę per pasaulinį karų ir bu 
vo garbingai paliuosuoti nuo 
tarnystės arba padėti į kariuo 
meniės arba jūreivi jos atsar
ga 

kokios buvo prieš 13 metų. Vy 
rai mano streikuoti iš užuo
jautos moterims. 

Burma (Azijoj) prekybinę 
pažangų trukdo prasti keliai. 

Paskutiniu laiku Chicagos 
Darbo Federacija gavo daug 
reikalavimų kalbėtojų apie 
darbininkų reikalus. Matytis, 
kad darbininkai pradeda la
biau rūpintis savo reikalais. 

Kas norite sužinoti apie pa
baigų, tai nusipirkite knygutę: 
"Ka mokslas gali pasakyti 
apie pasaulio pabaigų". Kai
na tik 10c. 

Kas nori būti "burtininku" 
tai lai nusiperka knygutę: 
"Mokslo pasakos". Kaina tik 
25c. 

"Dra/ago" Knygynas, 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, BI. 

Remkite savuosius. 

iifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiifiiiiiiiitMiiHiffiHMiiiiiHttii- j lius, koncertus, paskaitas. 

DARBO JAUNIMO ORGANIZACIJA 
• - * • 

Persergėti, bet nepasitaisantis darb
daviai traukiama teisman. Komiteto 
nariai duoda keturis kartus į metus sa
vo darbų apyskaitų. Tos apyskaitos la
bai įdomios, nes tai darbo jaunimo var-
Kų bei pasišventimų istorijų. 

Iš kitų "darbo jaunimo , , įstaigų už
teks paminėjus: darbo biržų, savyšelpos 
kasų, agitacijos ratelius, mokslo sekci

jas, veikėjų kursus, skaityklas, knygy
nus. Narių susirinkimuose tankiai ap
silanko katalikų politikai, parlamento 
atstovai, o net ir patys vyskupai. 

Šventomis dienomis nariai drauge 
lanko muziejus, parodas, bibliotekas; 
vasaros gi metu eina kartu pasivaikščio
ti į miesto apylinkes. 

Draugija atmena ir apie savo narių 
gimines: tėvai, broliai ir sesers gauna 
bilietus į draugijos rengiamus ipektak-

Negalima čia praeiti nepamii|ėjus 
tos įstaigos, kuri įsikūrė "Darbo jauni
mo" rūpesčiu, būtent Centralinio Kata
likų jaunimo sekretariato. Jisai ieško 
nariams darbo, teikia įvairių informaci
jų (žinių), siunčia į kuopas kalbėtojus, 
tvarko visoje šalyje agitacijos darbus, 
priima skundus ant nedorų darbdavių 
ir reikalui ištikus traukia juos teisman. 

Draugija besirūpindama savo narių 
būvio pagerinimu ir jų proto lavinimu 
neužmiršta ir tikybos reikalų. Kiekvie
nas narys privalo tikybos mokslų pažin
ti ir mokėti jį viešai ginti. Paskaitose, 
kursuose, susirinkimuose, taip lavinama 
kiekvienas narys, kad jis mokėtų žiūrėti 
į visuomenės reikalus krikščionies aki
mis, kad jisai taptų rimtu katalikų dar
buotoju. Neapleidžiama draugijoje ir 
budo lavinimas. Nusidedantieji prieš 

dorų ir girtuokliai nelaikoma draugijo
je. Alkoholiniai gėralai neleidžiami į 
organizacijos įstaigas. Kiekviena kuo

pa bent vienų kartų į metus privalo su
rengti viešų priešalkoholinį mitingų. 
"Darbo jaunimo" veikėjai nėra palan
kus ir šokių vakarams. Jie mano, kad 
mėgstanti šokius kuopa jau pradėjusi 
puti. 

Draugija statydama sau tokius auk
štus, kilnius siekimus neužmiršta ir pa
prasti} kasdieninių reikalų. "Mes tiesia
me pagelbos rankų netekusiems doros 
draugams, mes giname , dirbančių drau
gų teises, mes rūpinamės iškovoti nau
jų mūsų luomui palengvinimų/' skelbia 
Centralinės Valdybos pranešimas. 

"Mes nereikalaujame nieko kito, 
kalbėjo per vienų kongresų Centro pir
mininkas, kaip tik to, kas priklauso jau
nam darbininkui, mes reikalaujame, kad 
darbdavis, kuris sakosi esųs katalikas, 
matytų ir jauname darbininke Dievo su
tvėrimų, krikščionį, Kristaus brolį." 

Draugijai besidarbuojant sėkmingai 
jaunų darbininkų naudai nutylo pama
žu visi jai nepalankus katalikų balsai. 

Laikas parodė kieno pusėje buvo tiesa. 
"Darbo jaunimas" greitai užmiršo vi
sus darytus jam pirmuose jo gyvenimo 
metuose prikaišiojimus ir pirmasis ištie
sė rankų kitoms katalikų jaunimo orga
nizacijoms, kviesdamas sudaryti vienų 
visos Austrijos katalikų jaunimo sujun
g ę 

Lapkričio 17, 1907 metais, Viennos 
miesto tarybos namuose susirinko iš vi
sų Vokiškosios Austrijos kampų 3,00C 
atstovi}, katalikų jaunimo sųjungai tver
ti. Pasirodžius "Darbo jaunimo" Cent
ro Komiteto pirmininkui Antanui Ore-
l'iui visas susirinkimas garsiai delnų 
plojimu sveikino jį kaipo savo vadovų, 
kaipo nenuilstantį jaunimo labui darbuo
tojų. "Griuvo tarpe mūsų draugijų sie
nos, kalbėjo jisai atidarydamas susirin
kimų. Vienybė gyvuoja. Nebesuskaldys 
mus žmonių nedorumas, muilų vienybes 
vėliava kryžius... išvien kovosime, išvien 
laimėsime." 

Taip atrodo veikimas tos gražios 
i 

draugijos, kurių sutvėrė nežinųs saiko, 
nei ribų jaunimo pasišventimas. 

Baigiant tenka prisiminti "Darbo 
jaunimo žodžius, kuriais jis kreipėsi ba
landžio 5 d., 1907 metais į savo jaunuo
sius brolius. Tie žodžiai geriausiai pa
reiškia visus katalikų jaunimo draugijų 
pagrindus, siekimus, darbus. , 

"Ištikimi mūsų šventai katalikų ti
kybai, kurios pagrindais esame susivie
niję; ištikimi mūsų tėvynei, kurios laimę 
matome ne kovose, bet taikoje su kito
mis tautomis; pamylėję visa širdimi dar
bininko laisvę, kurių giname, kaip nuo 
kapitalistų priespaudos, taip ir nuo so
cialistų teroro; įsitikinę, kad darbuoja-
žiaus vėliava." 
mes teisybei praplatinti, einame į kovų 
už šviesesnę darbo žmonių ateitį po kry-

(Uibaiga) 
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BLAIVYBES DIRVA. 
ALKOHOLIO BLĖDINGU-
MO PR1PAR0DYMAI IR 

ABSTINENCUOS DORUMO 
IŠVADOS. 

smūgį arba spriksą. 
Taiposgi yra išbandyta i r 

priparodyta taikstančiais pa
tyrimų su instrumentais (į-
rankiais) pilniausio arba vi-
siškiausio suvaržymo,. kad 
taip vadinamojo tvarkiojo 
svaigalų gėrovo protinės spė
kos sulig kokybės ir kiekybės 
alkoholio sugeriamo nemažais 

"ALKOHOLIS, J O ĮTEK
MĖ ANT PEOTO IK KŪ
N O / ' 
. . Dr. Edwin F . Bowers, M.D. 
Rugpiueio 1, 1916. 

mintimis iŠ kurių; tapo sudė
ti nemarus Dialogai! Jei žmo 

ra visiems kenksmingas. Tvar 
Imsis alkoholio 'gėrovas vi-

Kiekvienas žmogus, kuris 
geria svaigalus laikosi vieno 
ar daugiau sekančių trijų 
proto pažiūrų. 

Pirma. Kad jis nieko neži
no ką reiškia alkoholis arba I laipsniais mažyn eina. 
jam buvo apie tai atžagariai! Mums sakydavo, buk alko-
informuota arba tyčiomis vi- ] holis butų maistas. Pasisten-
liutingai pranešta. i gsiu priparodyti, kad alkoho-

Antra. Jogei priešas, jo bi-jlio kaipo maisto teorija( sva-
šiuolis įkalba jam, kad butų jjoitė yra visiškai diskredi-
visuomet "malonus sėbras," | tuota (atmesta) — kad net 
o jis pats neturi tiek išmin- patys tie apgynėjai dažniau-
ties, kad geriausias sėbravi- sia cituojami (cituoti — kito 
mas, tai apsisaugojimas nuo | sakinius pakartoti) pripapyž- dies, ir jam rodosi esant daug 
viliutingų nėbrų. ta vien tik tokiu maistu, kaip gero. Taipgi štai kaip teisi-

Trečia. Kad jojo kūno ai- arsenikas, belladonna, ir kiti 
koholiu užnuodintos akytės nuodiniai maistai. Xet paties 

(cells) nuolat pageidauja alaus, kaipo maisto vertė yra 
narkotinos (migdantis vais- visai apleidžiama, bet kas, tai 
tas). alus daug pavojingesnis už ki 

Skirsnis pirmas. 
Vaisto miešimų impera

torius. 
(Drugį ) . 

Tvarkusis igjšrovas geria pa 
siremdamas savo tvarkiuoju 
taip vadinamuoju alkoholio 
sunaudojimu. J is žino skirtu
mą, tarp girtuoklio ir taip va
dinamo tvarkaus gėrovo. J i s 
užsitiki tvirtai galįs išvengti 
girtybes, galįs vaikščioti pe
tys į petį su ponu susitvar
kymu." 

Kartais gali būti, kad jis 
turi tiesę. Gal jisai niekuo
met, arba- labai retaį perima 
saiką tvarkiojo gėrimo, ku
riame mano nesant jokios blė-

nija yra atsižymėjusi aukš-j sucmėt t ikį kad alkoholis J-
čiausiu laipsniu prie aplaisty- r a padilginąs. 

Jam buvo pasakyta ir at
kartota, buk alkoholis butų 
maistas. J i s tiki " skystąją 
duoną/J ir yra paklusniausias 

"aludarių pa ta r imams": I š 
tuštink statines, bravaras rei
kalauja jų tuščių." [Tame ir 
kiūto visų klaida. 

n a š i : 

Dauguma žmonių negauna tus svaigalus. 

Argi alkoholis neyra pa
dilginąs gaivalas? Ar jis ne
yra maistas? Argi vokiečiai 
mūsų broliai, kurie turi pe
rils bravarus nevadina alų 

progos arba labai mažai gau- Į Dauguma nežino, kad mūsų j "skystąja duona f" Apynius 
na sužinoti tai, kad mažiau- j laikų medicinos mokslas visai į įmesdami su miežiais argi ne-
sia alkoholio kiekybė mažina j atmeta tą taip vadinamąją | išdaro gerą maistą? Argi gy-
žmogui mąstymo veiklumą, alkoholio verte, kaipo gydyk- dytojai mums nepataria al-
akių regėjimo arba išvydimo los. Arba buk tvarkusis alko- gerti alkoholio vyno pavydale 

tų skuomių prakilniu gyveni
mu; jei Bakaus aukuras per 
visus amžius skaitė milionus 
savo garbintojų, kurie kitaip 
gal butų pasilikę mulkiais, ar 
ba bešnairuoją prieš vienas 
kitą, tai kam vardu visų* die
vaičių nenorima padrąsinti 
jų? Kam juos nuliūdinti ir 
prie nusiminimo privesti? 
Kam jiems išpiešti iš ranki? 
vienintelį susiraminimo įran
kį alkoholį ? " 

Dauguma žmonių, kurie su 
naudoja svaigalus gėrimui ti
ki į kaikuriuos arba į visus 
ėia paminėtuosius pasiteisini
mus. Kurie tiki ir 'juos prii
ma užtai taip daro, kad jie 
geriau nežino. Lig šiol dar 
jiems nebuvo aiškiai nurody- Trispalvė Francijos vėlia 
ta ši klaida jų pasitikėjimo va tapo priimta 1789 metais. 
kad tvarkus svaigalų sūnau-
dojimas butų kenksmingu. Ai- Anglijoj pradėta %artoti a-
škus dalykas, kiekvienas tam kiniai nevien žmonėms geres-
tiki, kad nežino, jog praban- niam matymui, bet jie jau pri 
gus sunaudojimas svaigalų y-taikinti ir arkliams. 

UZ 3 CENTUS-*500 
*rti 

Suv. Valstijoms vieno karei 
vio ismokinimas, apginklavi
mas ir aprengimas pirmais 
metais kainuoja 1,800 dol. 
Milicijautas kainuoja vos tik 
275 dol. 

Francijos muziejuose suras
ta vienas laikraštis Amerikos 
laidos 8x/2 pėdos didžio ir 6 pt 
dų pločio. 

smarkumą, ausų girdėjimo, h oi io sunaudojimas butų kuo-
greitumą, ir smegenų sugie- met padaręs poetą (dainių) 
bimą, atskiriant tuos, kurie garbingesnių, inžinierių ar 
krypsta prie svetimų kalbų kapitoną gabesniu, filozopą 
prakilnesnių veikalų; visuose; filozopiškesniu; kad nei vieno 
šios rųšies uždaviniuose ma- iš tų genijų (gabiųjų) neat-

žėja srjėkos kūno ir proto . siranda pasislėpusio mielėse 
sutikimo, kuris sudaro bendrą arba vyno taurėje; ir kad iš-
pramonės veiklumą. į varymas Bakaus (vyno die-

Buvo visuomet senovėje ti- vaičio) padaro vyrą malones-
kima, buk alkoholis butų pa- niu savo moterei ir šeimynai, 
dilginąs (stimulus) gaivalas. ,Taip pat, jei šitas mano 
Bet priparodysiu pasiremda-• menkas pasistengimas bus prij Argi viso pasaulio gabumai 
mas aiškiais patyrimais fizi- imamas bent kelių asmenų už! neišriša painiausių klausimų; 
ologistų ir pricliologistų (fiz- tiesą, ir įtikins bent kelis as-!ar nepadaryta didi pažanga 
iologija — mokslas apie gy- meni s taip kad jie taps ge- pramonijoj; ar politikos dip-

po kelis gurkšnelius dei vidu
rių? Argi laike karės nevar
tota alkoholio kaip padilg? 
nančio prie drąsos? Argi tau
tų pergalėtojai neragavo svai 
galų? Patėmyk Rytų Indie-
čių mokslingumą, kurie gau
na tik mažai degtinės, o . an
glai jais viešpatauja. Taip 
pat kokie kantrus chinai ger
dami japonų pipirmėtes lei
džia save po kojų mindžioti. 

vybes, psichologija — mok- resniais piliečiais, tai man ap 
slas apie dvasias), kad alko
holis yra nepadilginąs tiktai 
sloginąs gaivalas. Kad žmo
gus, kuris neturi įpratimo 
prie gėrimo svaigalų del ga
vimo proto padilginimo gau

na tiktai savo vaidentuvėje 
kaipo rambus arklys rimbo 

lomatai prie girsnojimo nenu 
s i mokės gausiai, ir busiu pa- stato gerų planų^ prie bute-
tenkintas laibai sužinodamas,i lukų atkimšimo ir užkimšimo 
kad šis pasaulis yra malones- j ugninio baltojo vandenėlio del 
nis ir truputį geresnis, ir ke-| nusprendžio žmoniškumo žmo 
lios moterys ir keli vaikučiai i gaus? % 

yra laimingesni, nes gyvenau Ar Sokrates nebuvo palai 
pasaulyje ant žemės trumpai das vyntepis giliausias mąs-
ir parašiau knygutę šitą: 

"DRAUGO" KNYGYNE GALIMA GAUTI štį l KNYGŲ. 
• 

3. "Gegužis" ir 4. "Kupro ta*ože l i s " 75c. 
No. S. 2. V. Krėvės Raštai I I tomas 75e. 
No. S. 1. Gyvenimas švento Juozapo. Iš Italų kalbos ver-

Jurgis Baltrušaitis 10c. 
No. 32. Kovo 20 diena. Mažosios Lietuvos prisiglaudimui 

paminėti. 139 pusi 40c 
No. S. 26. Lakštingala ir Pas Kristaus Eglelę Parašė 

M. Šalčius 30c 
No. S. 1. Lietuvių literatūras istorijos santrauka. M. 

oirziskos 
No. 37. Lakstutė dainų rinkinėlis pradedamai jai mo

kyklai. Parašė J . Talliat-Kelpša 
No. S. 1. Lietuvos Istorija. Paraše Antanas Alekna . . . 
No. S. 1. Logika. Sutaisė A. Jakštas* 50c. 
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 f 20a 
No. S. 3. Gyvasis Rožančius ; 10c. 
No. 43. Giesmynėlis apdarytas 70c. 
No. S. 1. Mūsų Keliai. Parašė M. Krupavičius 15a 
No. S. 1. Mūsų raštų istorija M. Biržiškos. 112 pusi. . . 45c. 
No. S. L Muzikos Teorija. Pagrindinims muzikos des-

tiiams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo
doras Brazys 45c. 

= Dar-tokio pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo. 

| Gali gauti. 
§ Tur but girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.00 
= dol. tam kas prirotrys, kad yra dusia, dangus, praga- v 

H ras, čyščius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti, s 
SĮ Ką tas reiškia. Tai reiškia, kad patis Biblistai tų 
= klausimų išaiškinimą įvertina 500.00 dol. 

= Kas tuos 5 klausimus išaiškins, tas duos žmogui 
S gero už 500.00 " L A I V A S " nuo 43 num. tuos klau-
= | simus pradeda aiškinti. 
= / 
s i LAIVAS " duoda skaitytojams gero u i 500.00 dol. E= 
y o kainuoja jisai į metus tiktai $1.50. • f§ 
=E Išeina " L A I V A S " kas savaitė. Kiekvienas nume- p j 

ris " L A I V O " kainuos Tamistai 3 centai tiktai. I r už JS 
tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių už 500.00 dol. = 
vertės. 
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| Imk plunksną ir parašęs | 
Į čeki už $1.50 užsisakyk | 
1 "LAIVĄ" tnojau. 1 

-

15c. 

50c 
75c. 

/ / LAIVO" adresas: _ 
| 2334 So. Oakley A ve. I 
| CHICAGO, ILL.m 
^IIIIIIIIIIIJ^HIIM 
No. S. 26 Paaugusių žmonių knygelė. Parašė vyskupas 

M. Valančius Kaina , : 40c 
No. S. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J . /> 

Skruodys ! 75c. A « ^ 
No. S. 1. Rašybos mokslo darbeliai dalis IL Sudarė mo- ?. 

kytojas S. Vaznelis. Kaina ypč. \A xj 
No. S. 2. Sniego karalaitė. Keturių veiksmų, penkių pa

veikslų drama vaikams su dainomis. Vertė 
V. Plaušinaitis. t 25c. 

No. S. 1. Senovės Istorijos apsakymėliai, dalis I Bytai » 
—Graikija Iš rusų kalbos vertė J . Jablons-
kytė. Kalbos žiurėjo St. Dabušis. Kaina 50c. 

P. S. Užsakydami knygas, mekižiam parašyti knygų unm. 

DRAUGAS PTJB. CO. 
2334 South Oakley Avenue Chicago. Illinois. 
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No. S. 32. Mano Dovonėlė. Vaikams įvairių pasakėlių, 

tytojas, kuris įkvčp^ Platoną Į No. S. 1. Metodikos Etiudai. P a r a * J. Murka 5(k l No. S. 2. Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos. M. i \ 

BLAIVYBE 
Sekant J. G-di-

(Tąsa). 
Alkoholis skiriasi, kad jis be per

mainų pereidamas į kraują greit rūgsta, 
nors tą valandą reikalinga ar nereika
linga organizmui ta energija, kuri pasi-
liuosuoja nuo alkoholio ruginio. Organiz
mas negalėjo pataisyti jokių prietaisų 
atidėti atsargai, kuria nors išvaizda di
delę potenciale alkoholio duodamą ener
giją. J au tūkstančiai metų, kaip alkoho
lis yra leidžiamas į žmogaus organizmą. 
Kitais žvilgsniais tas pats organizmas 
nuostabiai visokeriopai ir plačiai yra pri
taikomas. Taip del baltymų, vandenang-
lių reikšmo alkoholis greit pereina į krau 
ją, greit organizme surūgsta, paliuosuo-
damas daugybę šilimos energijos. Bet del-
ko gi jis nemaistingas! 

.Vandenanglis, taukai ir baltvmai v-
ra medžiaga, kuri, visaip mainantis, vė
liaus kuriuo-nors pavydalu gali prisidėti 
prie pastatymo sudėtos iš dalelyčių pro
toplazmos, molekulos; ši tai ir yra bal-
tyn*ų, vandenanglių ir taukų kompleksas 
tam tikrame i'iziškaiehiminiame ryšyje. 
Alkoholis tos rolės ant savęs negali pri
imti. Alkoholis, būdamas svetimas ir prie
šingas gyvai protoplazmai, jos nuodas, kraujo svarumas mažėja, narveliai grei-

•niekuomet neįgys maisto ypatybių ir liks 
tais-pat nuodais. I r tūkstančio metų pri
tyrimas, ir šhj laikų mokslas ir pats dar-
bas už tai sako: 

Kuo labiau organizmas, būdamas al
kanas, reikalauja maisto, tuo geriau su
vartojami baltymai, taukai, vandenang-
liai. Su alkoholiu priešingai. Kuo men
kesnis organizmo maitinimas, tuo. pavo
jingiau veikia tas tariamasis maistas. Į 
'ėjęs be permainos į kraują ir organiz
mo narvelius, alkoholis, kaipo narkotinis 
nuodas, neduoda organizmo valdžiai savo 
potencialės energijos, kaip tai daro tik
ras maistas — baltymas, taukai ir van-
denangliai, bet pats palieka valdytoju. 
Ls visų pusių kalorinis alkoholio daugu
mos gyriamas karštus to alkoholio 
pasekėjus priverta nukreipti visą a tydąį 
alkoholio užmiršį patį organizmą. Tai, 
vadinas, per medžius nematyti miško^ 

4. Kad alkoholis kenkia centro ner
vų sistemai, tai priguli *nuo chiminio 
smagenų ir nervų sudėjimo. Taip-pat jis 
kenkia ir jaknoms. Alkoholis reikalin
gus virškinimui ir organizmui jaknų nar
velius naikina arba pakeičia mažiau nau
dingais. O jaknos labai padeda ne tik 
virškinti valgį, bet valyti kraują. Alko
holis taip-pat silpnina kraujo kokybę ir 
kiekybę. Nuo alkoholio kraujo baltų ir 
raudonų kamuolėlių skaičius, paviršutinė 

išvaizda, nudažymas labai persikeičia, 

čiau nyksta, o nauji sunkiai randasi. 
Be to, alkoholis silpnina raudonus krau 

jo kamuolėlius, neduodamas jiems imti 
iš viršaus rugštigamos ir atiduoti ją kū
no audeklui. Rūpestingiausi prof. Mana-
seino ir d-ro Leontjevo bandymai tą pa
tvirtino. Pastaraisiais laikais mokslo vy
rai atrado, kad alkoholis žymiai mažina 
visokias kraujo saugojamąsias ypatybes. 

5. Alkoholio gėrimai, tiesa, gerina a-
petitą, bet tik... alkoholininkams. Žmo
gus, kuris savo kuna pripratino prie al
koholio gėrimų, reikalauja išgerti prieš 
valgį. Jo pilvelis nuo alkoholio yra nu
silpnintas, gėrimais jį laikinai suerzina, 
dėlto tai atsiranda ir noras valgyti. Bet 
sveikam, blaivam žmogui ne tik nesuke
lia apetito, bet jį sumažina. Matome, kad 
norint alkoholiu pagerinti apetitą, reikia 
pirma pasidaryti ligoniu, pripratint sa
vo kūną prie alkoholio gėrimu. Taip-pat 
su arkliu. Reikia pirmiausia jį sublogin-
ti, o paskui drožti botagu, kad vežtų. 

Pastebėta, kad žmogui su nusilpnė-
jusiu pilveliu ne nuo alkoholio gėrimų 
degtinė apetitą gerina. Bet te» gėrimo 
nauda neužs-imoka tuo nuostoliu, kurį al
koholis, kaipo nuodas, daro organizmui. 
To gėrėjo pilvelį galima lyginti su ligo
nio pilveliu. Jį reikia gydyti, tik ne al
koholiu. 

Apie alkoholio keliama apetitą daug 
aiškiau sako žemiau Koppe. 

6. Kadangi nesudeginto alkoholio iš 

žmogaus organizmo išgaruoja maža, to- tymas ir netiksli reakcija į aplinkybių 
del jo turi daug surūgti. Rugdamas ken
kia gazų mainymuisi; kūno arba kraujo 
dalelių degimas žymiai silpnėja, nuo kū
no rūgimo angbes rūgšties mažiau iš-

i 

kvėpuojama, o del alkoholio rūgimo rugš-
tingumos daug suvartojama Eiesą sa
kant, anglies rūgšties daug daugiau iš
kvėpuojama, išgėrus alkoholio, nors nuo 
kūno rugštėjimo jo mažiau išgaruojama, 
bet nuo alkoholio rūgimo gana daug; vis
ką sumetus, pasirodo, kad geriantieji al
koholio daugiau iškvėpuoja anglies rūgš
ties, negu negeriantieji. 

Kaip sako Bierre, azoto ir fosforo rū
gšties kvėpavimas žymiai pasidaugina, 

to prie baltymų ir vandenanglių rūgimo 
nepastebėta. Del tos priežasties geriantie
ji žmonės turi maža kraujo ir greičiau 
apserga.-

Alkoholis sudega organizme todėl, kad 
tiksliai apsaugojus organizmą nuo nuo
dingo priešingo jai maisto. Kųo greičiau 
alkoholis surūgsta, tuo mažiau griauna 
organizmą. Šią nuomonę patvirtina dar 
ir tai, kad rugštsėjant organizmui, orga
nizmo funkcijos nedidėja, kaip nuo balty
mų,, taukų, vandenanglių, bet mažėja. 

7. Alkoholis laikomas maistu dėlto, 
kad mus apgauna. Narkotinis veikimas į 
augšeiausius reguliuojamus nervų cent
rus j au nuo mažų alkoholio dažų silpnina 
brangiausią organizmo ypatybę — orien-
tuoties. Iš čia kilsta apgaulingas svars-

veikimą. Žmogus jaueia jėgų padidėjimą, 
nors ištikrųjįi raumenų jėgos pamažėją, 
jaučia jausmų pakilimą, nors jie dar la
biau nupuolę, jaugia padidintą proto 
(daugumą) darbumą, jam sumažėjus, jau 
čia šilimą, kuomet šilimos daugiau ati
duodama, jaučia reikalo daugiau judėti ir 
daugiau energijos aikvoti prie esamo pri-
ilsimo, nuovargio, kurie paprastai "tvar
ko jėgų ekonomiją. Vienu žodžiu, nedide
lės alkoholio dozos griauna tiksMngą or
ganizmo prisitaikymą. 

Vienintelė alkoholio ypatybė, kuria 
jis panašus į kitus maistus, tai jo galė
jimas organizme rūgti, bet tą ypatybę tu
ri daugybė nuodų, kurių vis dėlto nelai
kome maistu. Santikiais su organizmu al
koholis yra narkotinių taukų eiįės nuo
du, kurių vis dėlto nelaikome maistu. San 
tikiais su organizmu alkoholis yra narko
tinių taukų eilės nuodu, priešingu gyvai 
protoplazmai. Kaikuriomis alkoholio ypa
tybėmis jis gali būti pavadintas origina
liais nuodais, flurėdamas nuodų ypatybes, 
jis mažomis dozomis, pasalomis, vageio-
nus, pamažėliu lenda į normalį gyvenimot 
procesų bėgį; nepastebimas, pamaži, bai
siai gadina normalį tų procesų bėgį; ta
ri aihosios gerovės jutimu pridengia į nee
samas išpradžių blogas puses, apgaulin
gai suklaidina, kad paprastai jau gana Mė 
laT parodo savo nuodingą darbą. Tame 
ir svarbiausias pavojingumas. 

(Bus daugiau) 
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OR. P. ŽILVITIS 
Parke l ė savo ofisą po nuio . 

» 4 t — 4S 80 . Ha l s ted Street 
N a u j a m e J o c i a u s Ręs t . 9 labą . 
P r U m * Ligonio* n n o 0-10 A. M. 
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Tt'l. Boulevard 7170 
Rezidencijas TeJL Falrfai 61174 

« « p « M i p m i w • • — ffmvnnm •• «MPM*Pt«*VIM 
8 

Tel. Ganai 257. Vak. Canal 2118 

OR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Hals ted Street 

'Valandos: 10 lkl 11 ryta: 1 iki i 
JM> p ie tų: • lkl t r a k a t e 

^ 

f OR. CHARLES SEGAL 
4PerkaM BOTO ofisą p o numeriui 

4719 SO. A S H L A K D A Y E N l E 

SPECIJALISTAS 
DUOTO, Moterą br Vyra Li tu 

r ai . : ryta nuo 1 9 — 1 9 ; n o o 1—6 j 
>o p ie tų: nuo t—S: l t vakare. 

t?«dėilorais : 11 lkl I 

Telefoną* Dr<>xt l ?880^ 

— — • % 

Dr. M* Stupnick 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, I L U N 0 1 8 
Te le fonas Yards 5032 

Valandos — 8 lkl 11 Iš ryto 
po pietų 5 iki 8 rak . Nedėl iotais 
Dfisas uždarytas. 

! 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. G lasė r pe» 

reina 1 rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senleja 
pažįstami Ir draugai apla ikys 
apžiūrėj imą Ir gydymą kaip ir 
n u o pat ies Dr. G. M. Glaser. 

S I 4 9 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; N u o 10 ryto 

iki * po pietų, nuo 6 iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 lkl 7 po pietų. 

Te le fonas Tards 687 

VVORCESTER, MASS. 

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

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

5 iki 7 vai vakaro. j£ 
Rez . vai . : 2 iki 4 po piety. j£ 

4193 Archer A ve. « 
Tel . Lafayet te 0098 g 

L 

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

4449 So. YVestern Avenne 
Telef. Lafayet te 4149 

Vaan<*os: » - l l rytais, 1-1 p< 
pietų Ir 7-8 vakarais . Nedėldie 
niais t iktai po pietų 1 lkl S ral 

Šv. Kazimiero parapijos fėrai. 

Tenka laikraščiuose, paste
bėti kaip kitų kolonijų para
pijos kone kasmet rengia U3-
rus įvairiems tikslams. Šv. 
Kazimiero parapija retai fė-
rus turi ir tai tik svarbiam 
reikalui priėjus. 

Gerb. kun. kleb. J . J . Ja
kaičio" rūpesčiu pienai naujai 
mokyklai jau yra gatavi ir 
rusis iškasta. Netrukus ir pa
ti mokykla bus gatava. . 

Padidinimui mokyklos fon
do kapitalo yra rengiami re-
rai. Rūgs. 26 d. gerb. klebonas 
buvo sušaukęs parapijos su-
sirinkimų ir jame išrinko fė-
rų komitetą. Darbas i^ėrams 
jau pradėtas, nors patys £ė-
rai prasidės 30 d. gruodžio 
ir baigsis sausio 5 d. 1923 m. 

Katalikiškas draugijos, ku
rios mato reikalą turėti moky
klą, ir tai be didelės skolos, 
prisideda prie fėrų išrinkda-
mos savo komitetus. 

Draugijos darbuojasi. 

Šios draugijos su skaitlin
gais komitetais stoja į darbą: 
Marijos Vaikelių, L. Vyčių 26 
kp., Moterį) Są-gos 5 kp., Šv. 
Kazimierio par. choras, Lie
tuvaitės Dr-ja, Šv. Onos, Šv. 
Vardo Marijos, Šv. Vardo Jė
zaus, Susiv. 1)8 kp.,. L. D. 8. 
7 kp. Lalxlarmga Dr-ja, 8u-
siv. 41 kp. ir Blaivininkų kp. 
šios visos draugijos sudaro 
120 .darbuotojų fėrams, ir iš 
to jau galime spėti, kad bus 
geros pa seku <ės. 

Dabar jau yra leidžiama 
daug daiktų ant knygelių ir 
automobilius ant tikietų, tūk
stančiai knygelių ir t i kietu 
jau paleista darban. 

Daug daiktų paaukota fė
rams bet visgi palyginus j^a-
aukotų daiktų skaičių su pa
rapijom] skaičiumi, tai daiktų 
turėtų būti dešimtį kartų dau-

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

4931 84. Ashland Ave . 
Tel. T a r d s 994 

Tel. Yards 0994 
OFISO VAL.: 

g—10 v. ryto, 1—S ir 7—9 v. T. 
N e d ė l i o m i s : nuo l t v. ryto iki 
] vai. po pietų. 

= "\ Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard »693 

Dr. A. A. R0TH 
RI SAS GYDYTOJAS t* 

C H I R U R G A S 
Special is tas Moteriškų. Vyriškų 
r a i k o Ir v iso chroni ško Ugo. 

Of isas: 3335 S. Hals ted St. 
Vai.: 10—11 ryto: 2—1 po 
piet , 7—8vak. Ned. l t 11 d. 
Res. 1119 Independenca Blvd, 

Chicago. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai ptrml symptomai 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 

gįau. Mūsų moterys bęi mergi
nos, kurios turi1 gana daug lai 
ko ir, tiesą pasakius, gali pa-
daryti ką fifc nori arba*širdis 
geidžia, tai ir turi kiekviena 
skaityti* sau priederme ką 
noirs paaukoti fėrams, ir tai 
be jokio išsikalbinėjinio, ar 
tai siuvinį, mezginį, ar nupin
ta, ar į šaus tą, kad ir mažą 
daiktelį, bet reikia nesiiikti 
iš skaičiaus tų, kurie kuomi 
nors prisideda prie šio nau
dingo darbo. Kodėl čia kalbu 
tik į moteris? Todėl kad mo
terys tik ir gali tokiais dar
bais pasirodyt. 

Vyrai rankų išdirbinius ma 
žai temoka dirbti, taigi jų ki
šenės tai atsako; lai vyrai per
ka tikietus, užsirašo įvairiose 

' 9) " 

knygutėse ir tam panašiai. Vi
sų aukotojų fėrams vardai 
Ims surašyti, taip-kad galėsi
me visi niatvti kurie rėmė fė-

• • Y 

rus. 
Dar žodi jaunimui. 

Visi gerai tinome kad jau
nimas negali apsieiti be kokių 
tai nebūt pasilinksminimų, ei
na į šokius, teatrus, krutaniuo-
sjius paveikslus ir Šiaip jau su 
ėjimus, ir kartais praleidžia 
gana daug pinigų visai vė
jams. 

Dabar, kada visi sukruto į 
darbą tai ir mūsų jaunimas 
privalo rengti tokius pasilink 
sminimus, kad iš jų liktų pel
no mokyklos fondui. Kodėl 
merginos nerengia "Whis t 
par t ies" ! Juk tai galima gana 
daug pinigų surinkti rengiant 
tokias pramogas, vieną kartą 
pas vieną, kitą pas kitą ir t. p. 
Ir tai gana gražus suėjimai 
jaunimui* ir kitą, tai dar nau
jas dalykas butų pas lietu
vius. 

Taigi, kuri mergina bus pir
mutinė surengti tokią pramo
gą mokyklos naudai V. L. 

dv. Vardo Marijos Dr jos 
Vakaras. 

, Res . Tel. Cicero S6&6 
Ofiso Tel. Cicero 49 

' OR. J. SHINGLMAN f 

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

D Y T O J A S Ir C H I R U R G A S 
T e l e f o n a s : Yards 2544 

9259 South Hals ted S t r e e t . . 
Ant virfiaos Unlver. State B a n k § 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo g 
f—4 po pietų; nuo 7—9 vak. Ę 

Nedė l iomis n u o 10—1 
Ooflsaa Ir gyvenimo v ieta: * 

Te' Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezeiis 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. A S H L A N D AVENTJE 
A R T T 47- tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
gersdomia nuo 4 iki 9 vakare. 

1999 So. 49 Court 
N. E. Cor. 49 Cburt ir 18 Str. 

ant viršaus vaistynyčios. 

I 
s 
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Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, m . 

Dr. L E. MAKARAS 
4 Metuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Michigan Avenue 
Telcf. rul lmuii 342 ir 349 

Valandos Nuo 10 iki 12 ryto 
, Nuo 7 iki 9 vak. 

•Spalio 29 d. Šv. Kazimiero 
bažnytinėj svet. §v. Vardo Ma 
rijos Dr-ja surengė vakarą pa-
lapijos mokyklos naudai. 
Pirmiausiu dr-jos pirmininkė 

p. Įf, Ulevičienė trumpai pa
aiškino vakaro tikslą. 

Paskui grojo keturių asme
nų orkestrą, vadovaujant p. 
Paulukoniutei. Padainavo due 
maitaičiutė. Solo dainavo Že-
tas, p-lės PauĮukoniutė ir Že
maitaitis, o jo sesutė pritarė 
pianu. 

Kalbėjo gerb. kun. kleb. J . 
J . Jakaitis. J is paaiškino mo
kyklos naudingumą. 

Deklamavo maža mergaitė, 
M. (iriigaičiutė. Dar pianą pa-
>kaml)ino taipat maža mergai
tė, Julė Stoškiutė. 

Vakaras buvo gražiai pa 
rengtas. Publikos buvo pilna 
svetainė ir ji buvo pilnai pa
tenkinta tuo vakaru. Ir matyt, 
kad žmonės užjaučia šiam kil 
niam darbui. 

Veikiančioji komisija. 

KOLONIJOS AJPŽVALGA. — 
REMS SAT, m y m . 

Ątnol, Ma*s^ — f ies tas tu
ri 1Q,QQ0 gyventojų. Gražus 
savo kalneliais. Lietuvių yra 
1̂ 000 sielų. Pirmuoju čia kle
bonu buvo dabartinis tėvas 
Marijonas Į*r. Meškauskas.Jis 
busimajai bažnyčiai surinko 
$t0,QpQ. Paliko gražią atminti 
dievoto ir doro kunigo. 

1917 m.-čia tapo atkeltas 
kun. Ą. Petraitis. Radęs jau 
gerb. kun. Meškausko surink-
tų $10,000, tuoj ėmėsi darbo 
statyti naują bažnyčią. Ačiū 
jo uoliam jjasišventimui ir 
parapįjonų duosnumui 1920 
m. tapo pastatyta labai prak
tiška, graži muro bažnyčia su 
dįdele ir gerai įtaisyta svetai
nę. Nupirko kleboniją ir išei-
tnentavo visus aplink par. 
triobesius takus. Viskas atsiė
jo apie $80,000. Nuo šių metų 
jau liko tik $20,000 skolos. 

Yra 10 katalikiškų dr-jų. 
Parapijiečiai daugiausia pa
eina iš Vabalninku parapijos, 
žmonės ramaus ir malonaus 
budo. Beveik visi katalikai. 
Bolševikų čia nėra. 

Lapkr. 5 įvyko skaitlingas 
susirinkimas. Po daug vajų 
ir bedarbės, vienok gerai įver
tino katalikiškos spaudos rei
kalą ir jjj parėmė. Gauta: Am
žinoji narė Paulina Garbnzai-
tė $35 ir 50 metinių. Keleras 
pasižadėjo tapti amž. ir meti
niais nariais. Įsisteigė Šv. 
Kaz. Dr-jos skyirius: pirm. Ii. 
Sarapas, vice-pirm. J . Gailiu-
nas, rast. h. V. Matulis, ižd. 
Kaz. Sklenis. Valdybos nariai: 
P. Gafbuzaitė, S. Petrauskai
tė, P. BalčiunaiU\ P . Simau-
čiukė, S. Karoblis. Skyrius 
rinks Šv. Kaz. Dr-jai narius 
ir užrašinės "Draugą", "Gar 
sfi", "Darbininką", "Tėv. 
paisą" ir kitus katalikišku.^ 
laikraščius. Todei visi norin 
tieji įsigyti gerų knygų ir lai
kraščių, malonėkite kreiptis j 
vietinį Šv. Kaz. Dr-jos sky
rių. Gerb. klebonui už .draugiš 
ką prielankumą, visiems na
riams už įsirašymą tariu di
džios 'padėkos ir pagarbos žo-

kuris savo gražioje iškalboje 
nupiešė Šaulių Sąj. tikslą ir 
kitus Lietuvos dalykus nu
švietė. Jis publiką labai užin-
teresavo. Patsai Šaulių atsto
vas rinko aukas, o vytės O. 
Šlumpaitė įr M. Andrilėnaitė 
užrašinėjo aukotojų vardus. 
Aukotojų vardų nesužinojau, 
bet viso suaukuota $3.50. 

J . Adomaičiutė labai jaut 
riai padeklamavo "Rytų pi
l is" . "Rūtų vainikas" dekla
mavo O. Bendoraičiutė, „Ru
dens laikas", A. Bakšiutė; mo 
nologą "Atspė jo" išpildė J . 
Šileikis. Šileikis yra dar jau-
nufis, bet turi neapsakomus 
gabumus ir publiką labai pri
juokino. 

Šiame vakare buvo atvai
dinta gražus ir juokingas vei
kalėlis komedija: "Jaunystės 
Karšt is" . Ši veikalą vaidinant 
publikai nebuvo galo juo 
karna. Vaidinime dalyvavo se
kanti: Marė — K. Badsiutė, 
Tadas — J. Bartkus, Velikįe-

. . . ! r 

nė — O. Piragienė, Velikis — 
Tg. Aukštuolis. Visi vaidilos 
savo užduotis atliko gerai, 
kuo publika gėrėjos ir buvo 
patenkinta. 

Q. Padolskiutė paskambino 
ant piano. Ant galo, L. Vyčių 
102 kp. choras, vadovaujant 
T. Lauciutei, sudainavo kele
tą patrijotiškų dainelių, ku
rios išėjo labai gerai; ploji
mams nebuvo galo. Programai 
pasibaigus, vakaro vedėjas 
gerb. kun. Ig. Boreišis dėko
jo visiems u& skaitlingą atsi
lankymą ir parėmimą parapi
jos. Taipgi priminė ir ateityj 
remti, lankyti parengtus vaka-
rus. 

Ant galo buvo šokiai, kokių 
dar nėra buvę šioj svetainėj. 
Mat buvo dvi orkestros: Fin-
zeles orkestrą didžiojoj salėj, 
o rūšinėj salėj kita orkestrą 
griežė įvairius lietuviškus šo
kius. Linksminos visi, seni ir 
jauni. Kiekvienas tikrai jau
tėsi esąs Lietuvoje. 

(Pelno liko $110.00. Pagei
daujama, kad dažniau sureng
tu tokius vakarus. 

6 
CHICAGO HEIGHTS, III. " 

Misijos. 
Sekmadieny, lapkr. 12 d. 

Šv. Kazimiero parap. prasi
dės šv. misijos ir trauksis i-
ki lapkr. 19 d. Misijas laikys 
tėvas Alfonsas — Maria, j 
Pasionistas. Podraug su mi
sijomis bus ir 40 vai. atlai
dai. Atlaidai prasidės lapkr. 
17 d. ir užsibaigs kartu su 
misijomis, lapkr. 19 d. vaka
re. To^el kviečiu visus vie
tinius lietuvius ir iš apielin-
jtės — Steger — Harvey, 
neapleisti pamokinimų, pa
mokslų ir pamaldų. Lai kiek
vienas tuo laiku daugiau pa-
sirupina savo dusios išgany
mu. Lai nė vienas nepanieki
na Dievo malonių kurios bus 
jam teikiamos. J 

Jei yra mūsų tarpe tokių 
kupė nėra prisiartinę prie 
šv. Sakramentų per keletą 
metų, tai per misijas pasis-
tengkite prieiti, susitaikinki
te su Dievu ir pradėkite nau-

NAUJIEJI LIETUVOS 
Pinigai 

* L I T A I 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJI VALSTIJINI 
BANKĄ 

Distrief Bank 
1112 West 35-ts Street 

Chicago. 
'Turtas virš $7,000,000.00 

v~ 

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

parduodami 
- vsados ' kreipkitės p a . 

S. L. F A 8 I 0 N A S Co. 
809 W. 35tk St. Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus Ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAMI A T S A K A N T IR 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

jai savo gyvenimą. Nelauki- ^ „ „ „ „ „ „ ^ )11I1KClllIHl,!lSS 
me ir neatideliokime tų da- = 

nenus-lykų, kad amžinai 
kriaustume savo dūšių. 

Misijų laike bus daug sve
timų kunigų. Galėsite pasi
rinkti kunigą savo dvasios 
reikalų aprūpinimui. 

Kun. J. Svirskas, kleb. 

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

S 

B 

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

TODTFELTŠ' 

Kun. P. Kasčiukas. 
į . • 

Mano pastovus antrašas 
bus: 50 W. 6-th Str., South 
Boston, Mass. 

Kun. P. Kasčiukas. 

DETROIT ŽINIOS. 
VAKARAS. BALIUS.—ŠAfJ-
LIŲ ATSTOVO PRAKAL

BOS. 

Vakaras. — Jaunimas. 

L. Vyčių 102 kuopa rengia 
labai gražų, milžiniška vaka
rą seknia3ieny, lapkr. (Nov.) 
J 2 d. Pendroves svet. Vaidins 
du teatru ir bus prakalbos. 
Kalbės gerb. kun. Ig. Boreišis. 
Taipat bus įvairių pamargini-
iiių. Programas bus begalo il
gas ir vertais pamatyti. Prasi
dės 4 vai. p- p. Po programom 
grieš dvi orkestros abiejose 
salėse ir kiekvienas turės pro-
• i • v*" ! f 

gų pasilinksminti. 
To vakaro pelnas skiriamas Jonas Totoraitis. Be apdarų 

Šv. Antano parapijos naudai. 
Niekas nėp>asilikit neatsilan
kęs į t$ vakarą. Šios kolonijos 
visas jaunimas, susispeitęs po i 

Talpina savyje 18,000 žodžių. 
Knygeles didumas: 5colių il
gumo, ir 3 colių platumo, taip
gi turi gražius apdarus, aiškią 
spaudą, ant plonos popieros 
spausdyta. Ant galo knygu
tės randasi paaiškinimas, kaip 
tapti Amerikos piliečiu, taip
gi yra surašytos visų valstijų 
sostinės. 

Atydžiai skaitant ir moki. 
nanties, xkožnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tasyk-
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam tą žodynėlį 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nės jis nestoras ir la
bai nežymus kuomet jį nešioji 
kišeniuje. 

Jo kaina labai pigi tik vie
nas doleris. ($1.00). 

Ofisas Didmiesty] : 

29 South La Salle Street 
Kambarte 5Sf 

Teletooas: Central •>»• 
= ^ * * * M M M I = 1 M 1 ^ j 

| Vakarais, 812 W. 33rd St. I 
Įjj Telefonas: Yards 4«81 
CiJIIIllIllIUiZgJlĮHHIHIIIiyjIUHIlHUig 5 
a - — » - • • • • » » • • • • • » » • • . • • » „ M 

ITel . Randolpb 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas TldiiDiiestyje 
A S S O O I A T I O N B L D G , 

10 8o«tb La Salle Btr»«eft 
R o o m I t t t 

J Valandos: 9 ryto liti i pr M»»»» 
L N'ainų Tel. Hyde Park ^395 

J. P. WAITCHES r r i ^ ; — * 

L a w y e r 
L.IETCVIS ADVOBLATAS 

Dlen.: R. 511-107 .N. Dearborn 
Street Tel . L larborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Are . 
Roseland Tel Pu U man 6S77 

Telefonas Yards H M 

STANLEY P.j 
MAŽEIKA 

G R A B O R U i S 
Baisam ooi o|as 

Tsr ių aut^->o- ! 

bllins rlsokiemsil 
liralkalaftia. Kalas1! 

prialnamos 

3319 Anbnni 
Ave. Chicago 

tm w w w st • M—«*—**. *• ** .\*..%*..i* \t \> ** .#. xt *« .t, w <J .« M i 

Iš spaudos yra išėjęs Lie
tuvos Atgijimas. Parašė D r. 

kaina 30c., apdaryta 45c. 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, III. 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
10821 So. Michlgan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—8 po 
piet Ir T—9 vakare. 
Tel. PuĮĮman 3218. Chicago, | ] | . 

GARY, ĮND 
Jaunimo balius. 

L. Vyčių 82 kuopa rengia 
balių lapkr. (Nbv.) 13 d. Hel-
ner svet. ant 15-os ir Fillmore 
g-vių, Gary. Pradžia bus 4 

West Siįe. — Spalio 22 d. 
Liet. 3-vės svet. Šv. Antano 
parapija surengė labai links
ma., gražiį ir marša vakarn, 
kokio1 nebuvo tikėtasi. Publi
kos prisirinko pilna svetainė, 
kad net sėdynių pritruko. Tai 
pirnias tokis vakaras šioje 
kolonijoj. Šiuo vakaro priren-
giniu labai daug pasidarbavo 
L. Vyčių 102 kuopa. J i visą 
programą išpildė. Gerb. kun. 
kleb. Ig. Boreišis buvo va-

/Vyčių vėliava, gražiai daa-buo *. 
jas i parapijos naudai ir jau *'• 

• ,' , , Skausmus ir gėlimus nutildo 
nurengė daug vakaru ir dau- • ' w 

giau'žada surengti. Mat, kur iUU • . 
vienybė ten ir galybė. W% A IlaT r > y i 

Telefonas Boulevard 4130 

A. Masalskis! 
Graborius 

Patarnauju lal-j 
dotuvėse ves
tuvėse krikfi-J 
tynose ir kituo
se reikaluose] 
Kainos prieina-^ 
mos 

3307 JCtfburn Ave. Chicago 

J. WYAiq?S 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIčIA 
Automobiliai vis iems reikalams 1 

2055 W. 22-nd Str. 2140 W. 21 Pl.J 
Tel. Canal 6543 Tol. Canal O109| 

O čionai ir yra taip: vienas 
už visus, o visi už vieną.-

Balandis. 

PAIN-EKPELįEJl 
Vaizbaženklis cžreg. S. V. P»t. Ofiie. . 

DĖLTO JIS NESTOJO. 
R A U G A S REIĮCA*^ 

karo tikslų. Paskiau jauna-
mečių Vyčių choras sudaina
vo keletu smagių dainelių, ku
rios žavėjo publikų. Kalbėjo 

vai. p. p. Pusę pelno skiria j Lietuvos Šaulių Sa-gos atsto-
parapijai. Svieto padai%. vas Zmuidzinavi^ius-Ž^maitJi.pažįstajnfef 

— Jokūbai, ar tu matai, ši 
tas policmonas daro mums 
(ženklų? 

— Taip, tamista, atsakė 
feoferis. 

— Gal/but jis nori mus sus- i 
tabdytif 

— Aš nesuprantu, delko jis 
mus stabdytų. Juk mes jo ne j 

j | • S. 'D: L A C S A W I C Z -
v; LIETUVIS GRABORTCS 

2314 W. 23-rd PI. Chicago, I l l l 
Pątawiau.ia laidotuvėse kuopl -S 

griausią. Reikale meldžiu a t s l šau-5 
kti, o mano darbą busite u ž g a - 5 

yn^dinti . Tel. Canal 1271—21009 
j uuiiiiifiimiiiii i imiiiii i iminiiiitttiimi! 

j » * - -s- *— — * - _ i -<—•—: ^ « - - " v 1_ 

Tel.T Lafayette 4223 

pii l I l I l I l i l lAUII I I I I I I I i r^l I I I IMI I l l l l^S 
P Išdirbėjiai ir ^^t**^ 
Simporteriai go- K B s f c f e ^ fi 
I r i a u s i ų armoni-
S k y visam pa-
g s a u l i j už žemes-
Mnes kainas negu ( 
gki tur . Katalogas Į'̂ Tr 
Sdykai . " ^ 

Rašykite Angliškai. • 
RUATTA S E R E N E L L I 
817 Blue Islaiid A v e. 

CliioagO, 111. S 
ai 

S^iiiiuililflirjfjiiiiiiiiiniLTJiiiiiiiiiiilc 

Kaipo l ictuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogėriaUsia. 

M. Y u g R A 
S228 W. 38-th Street 

P v1 £?••* '--^^^į*-, —zoį^įį?*- --̂ sa^BSf 
ahsit ine - Dit'ssmaking Cbllege 

2407 W. Madison StrtHt 
Telefonas Seeley 1643 

Moko Siuvimo, i 'atternų kir-j 
pimo, Designing bizniui ir na-1 
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengrvais at-1 
mokėjimais. Klesos dienomis lr | 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijųj 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

r . . < v s i j . , jm—'—. »ww m 

Bemkite savuosius. 
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NORTH SIDE. 

TOWN OF LAKE DISPUTŲ 
REZULTATAI. 

KAS GIRDĖTIS WEST 
SIDĖJ. 

Disputos su biblistais buvo; Visi begalo įdomauja, kas 
paskir tos samdytoj salėj . Tai- l u s lapkr. 24 d. Mildažio 

LDS. CHICAGOS APSK. E X 
TRA SUSIRINKIMAS. 

•ji išlaidoms padengti buvo pa svot. Mat porę sykiu buvo 
skir ta įžanga 15c. "Nau j i e - ^a^kolbta " D r a u g o " : ' ' K a s 

yt nose ' buvo dėlto paskelbta, bus Lapkričio 24 d. Meklažio 
kad girdi, biblistai neateisią, svetainėje" . Vieni sako, kad 
nes Kris taus mokslas ne už 
pinigus duodamas. 

Tik žiūrėkite tų šventųjų 
veidmainiu! Siūlo 500 dol. pa 
lys, o iš 15c. išlaidų paden-

biyt <liskusijos kun. Bumšo 
su biblistais, kiti sako, buk 
biblistai rodysią kokius tai 
' ' d i d u s " , ka ip žmonės nebo-
tnirsi;]. i r tt- Tai tik spėlionės. 

•rimui piktinasi, liet visgi j u 
atėjo net t rys . Du Končiai ir 
Ališauskas. Disputose tie t rys 
susi tarė leisti kaliu*'t i Praną 
Končių, matyt , patį ' ; moky
čiausią. " Kaip tenai mudu 
kalbėjoiRvs buvusieji girdėjo. 
Nebuvusieji t<'isiji^.ai ras ap
rašyta. " L a i v e , " melagingai 
" X - n o s e " . Man čia nėra ko 
j>asakoti. 

Buvo paskirtas laikas 7:30. 
liet jau 5 vai. žmonės pracįė-
jo rinktis. Ir kuomet tvarkda
riai nuėjo žmonių leisti i sa-
le apie b*:.'}(), salė buvo pilna 
Žmonių. 7:30 žino Os nebetil
po; prisėjo a t idaryt i galeri
ją. Tšviso buvo apie 1,000 žmo 
uiu. 

" N - o s c " anądien 2,000 

Na tai kasgi bus? 
O gi Garsusis Jono Butėno 

Koncertas. Jonas Butėnas yra 
vienas geriausių lietuviu dai
nininkę. Girdėjau jis turįs ]KI-
kvi<etimą važiuoti į Lietuvos 
operą. Po šio koneerto neužil 
i o jis žada išvažiuoti į Italiją 
ir baigti ten mokslą, o iš ten 
važiuoja Kaunan. 

Teko girdėti , kad šiame 
koncerte Ims sutrauktos di. 
džiausios jėgos. Dainuos Kas-
tas Sabonis ir kiti ižvmiausi 
Amerikos lietuviu daininin-
kai. Taigi, valio; visi į Jono 
Butėno koncertą. 

Aušros Vartų par. bazaras 
eina visu smarkumu. Bazaras 
esti t r is dienas i savaite. Ses-
tadieniais ir sekimu lieniais 

vakare. Bazare vra įvairiu i-
vairiausiu .daiktu. Bazarą 
žmonės labai remia. 

i>ridgeporto žmonių susidomė j prasideda nuo 4 vai. |>o pie-
jusius dalykais išvadino šunij tų, o trečiadieniais nuo 7 vai. 
mis. Labai man įdomu, kaip 
dabar beiŠvadins To\vnoi'lei-
kiečius. Blogas biznis bedie
viams. Žmonas įdomauja am
žinybės klausimais, nors tu 
ką nori daryk. 

Kadangi įžangos prie durių 
nepasisekė padaryti , buvo pa
rinkta šiek-tiek išlaidoms pa
dengti salėje. Žmor|\s sumetė 
£33.30. Lž salę užmokėta 
$20.00; už apgarsinimus, ti-
If ' tus nesunaudotus etc. $8.-
45. Viso išlaidu — $28.45. Tai 
gi atliko $55.35. Visi atliku-
sieji pinigai bus pasiusti per 
4 'Draugą ' ' neturtingųjų moks 
l'ūvių reikalams. Aukojusiems 
širdingai ačiū moksleiviu vai
du. Kini. ttt. Bvmšas 

Rinkliavos 'Pasekmės. 

Skubotai rengtasi prie Lab
darybės " T a g d a y " , nes vos 
savaitę laiko beturėjom. 
Darbšti komisija išsijuosusi 
dirbo, kad š iam prakilniam 
tikslui' pasekmės butų kuo-
puikiansios. 

Tiesioginiu pasidarbavimu 
žemiau minėtų asmenų našlai
čiai laimėjo $306.23. 

P . Valaičiutė surinko $36.10 
K. Amlruškevičionė . . 36.00 
M. Sutkienė 30.06 
R Nausiedienė . . . . . . 22.77 
O. Ješkulai tė . ' . . 20.50 
B. Xaujo!rfei|-' 18.47 
O. Kasimiutė 17.25 
V. Daugirdiene 17.04 
O. Kavaliauskienė 16.22 
O. R. Paliuliui© 14.72 
K. Radzevičiūtė 14.15 
M. Kasimiutė 10.87 
M. Daugirdai tė 9.44 
T. Jas inskiutė 9.04 
P. Lukošaity- 8.01 
J . Stanevičiūtė 7.43 
K. Stungienė 5.00 
M. Kaminskiutė 4.58 
K. Paliuliutė 314 
O. Riškiutė 3.04 ^- 1- Paskolos Chicagos Ap-
M. P a l i u l i u i 2.40! s r i t y s rengia vakarienę tre-

Komisijoj darbavosi š ie : J . * * * * * * lapkr. 15 d. Morri-
Berkelis, A. Rugienis, J . Kai-

lankytis į tas jų misijas. 
Kun. Ig. Albavičius, 

Dievo Apveia. par. klebonas. 

Sekmadieny, lapkr. 12 d. 4 
vai. po pietų, Aušros Vartų 
par. mokykloje, įvyks extra L. 
D. S. Cbicagos apsk. susirin
kimas. Šiame susirinkime bus 
nus ta ty ta gerb. kun. F . Kemė
šio maršrutas . Mat pereitame 
LDS Cb-gos Apsk. susirinki
me buvo nu ta r t a surengti 
maršrutą i r pakviesti darbi
ninku tėvą gerb. kun. F . Ke
mešį, kad j is apvažinetų su 
pnakalbomis visas Chicagos 
kolonijas. Maršruto rengimo 
komisija gavo nuo gerb. kun. 
F . Kemėšio atsakymą, kad jis 
apsiima prakalbas laikyti 
LDS. Taigi mes turime dabar 
skubiai ruoštis prie maršruto. 

Visos kuopos malonėki K' 
atsiųsti ' delegatus. 

R. Andreliunas, 
LDS. Chicag-os apsk. pirm. 

ijėrų Auditoriumo statymui. 
Meldžiame visų atsilankyti. 

Komitetas. 

PRANEŠIMAS. 
Ant randos pusė krautuvės, v ieta 

iSdirbta per 15 metų, darbo pakak
tinai. P o 23 metų sugyvenimo m a 
no vyras apleido m a n e pal ikdamas 
be jokio cento, m a n sunku pragy
venti. Taigi kas mokate giaučystės 
darbą ats išaukite nes padarysite sau 
gerą bizni ir padėsite m a n pusė ran
dos užmokėti . 

O. BŪDVYTIENE 
3239 Auburn Ave. 

1*3 ii 

i 
€ 
€ 

Muzikos Mylėtojų Domei! 
I 

Ką tik gavome iš LIETUVOS naujų muzikos 
veikalų geriausių kompozitorių. 

Chicago, 111. 
P E L N I N G A S D A R B A S 

Kiekvienas darbininkas turintis 
pal inkimą agentauti gali pasipelnyti 
daug geresnį pragyvenimą negu dirb
tuvėje. Kreipkitės laiškų arba ypa-
tlSkal. 

J. B. AGLYS & CO 
311.t South Halsted Strret 

Chicago, III. 

€ 
[f 

J. N A U J A L I P 
Giesmynėl is (Bažnyč ių c h o r a m s ) 

JUOZO GRUODŽIO. 
1. Rugiagė lės ( s o l o ) 
2. Mylėk ( s o l o ) . . . 
3. Aguonėlės ( s o l o ) 
4. R ū t a ( s o l o ) 

. . . . • 

11 

(i 
€ i 

Op! Op! ( m i š r a m chorui ) 
A L E K S A N D R O KAČANAUSKO. 

7. Tų mergel ių dainavimas, ( so lo tenorui) 
8. Lakšt ingalėlė ( so lo tenorui ) 
9. Geriau diena, geriau nakti ( s o l o ) 
10. Gerk, gerk, girtuoklėli ( so lo ) 
20. Sudiev Lietuva (mi šram choru i ) 

.60 

40 
.50 
.40 -
.no 
.50 

50 
.50 
.45 
.40 
.50 

REIKALINGI 
VYRAI 

Darbas pastovus. Atsršau-
vite: 

Great Northern Chair Co. 
2500 Ogden Ave 

VAKARIENĖS TIKIETAI. 

Kalėdose Jms didelis vaka
ras. Šią programą rengia Au
šros Vai tu par. mokyklos vai-
kai, vadovaujant Seserims 
Kazimierietiems. Programa 
bus labai tur t inga ir graži. 
Rengkitės iš kalno vakaran. 

tulis ir J . Daugirda. Ypatin
ga padėka priklauso p. V. 
Kaituliui ir J . Pupininkui u i 
nuvežimą ir parvežimą rin-
k ėjų bei pristatymą ženkleliu 
su savo automobiliais. 

Pasekmės galėjo būti geros-1 

son viešbuty (Koše rooui), 'pa-
geiibimui didelio patrioto ir 
dailininko, Lietuvos Šauliu 
Są-gos atstovo A. Zmuklzina-
viėiaus.Tos vakarienės ti kietų 
galhna gauti pas visų Pasko
los stovui komitetus, " D r a u 
g o " redakcijoj, 3334 So. Oak-
ley Ave., " N a u j i e n ų " redak 

L. Vyriai turi vakarinius 
kursus. Antralienio vakarais 
vra mokinama lietuviu kalbos 
gramatikos, o penktadienio 
vakarais anglų kalbos ir arit
metikos. Pamokos prasideda 
7.30 vai. va k. 

Žvalgaitis. 

N A U J I BALSAVIMAI. 

Ateinančio gruodžio 12 die
ną kaip Chicagos, ta ip visos 
Illinois valstybės pilieėiai tu-
i \ s naujus balsavimus. Bal
suos naujos valstybės konsti
tucijos reikale. Be to, Ims ren 
barni teisėjai. 

K I T A K A M P A N I J A . 

Ateinančiais metais Chica-
icoje bus renkamas miesto ma 
joras . Šiandieninis majoras 
Thompson sakosi statysiąs i r 
vėl savo kandidatūra- Kam
panija mojoro klausimu palen 
LT* išjudinama. 

" S A U S I E J I ' PASKENDO. 

BRIGHTON PARKO ŽINU 
TĖS. 

Oionai, kiek man įsižiū
rėjus, atrodo, kad veikimas 
šiuo tarpu yra kiek ir apmi
ręs. 

iParapijos bazaras baigsis 
lapkr. 12 d. 

Lahd. Saj . 8 kp. darbavosi 
per * ' tag d a y " . Bet nelengva 
y ra dirbt i , kuomet senieji 
veikėjai pr ivargo besidarbuo
dami, o naujų veikėjų neatsi
randa, kurie jų vietas užimtų. 

A. J.. R. K. Federacijos 
viet. skyrius su L. L. Paskolos 
stot. .rengiami prie prakalbti 
kurios įvyks lapkr. 19 d. 2:30 
vai. ]K> pi et, parap. svet. 4400 
So. Pairfield Ave. Visi vra 
kviečiami atsilankyti į tas 
prakalbas, o ypač ateikite tie 
kurie neturite Amerikos pilie
tybės popierų, nes p. Žmuidzi
navičius, klek girdėjau paaiš 
kins ir ap ie ' Liet. pil. regis-

nės jeigu butų buvę užtektinai 
ženklelių. Pačiame svarbiau- j Vll0^ 
šiame laike du trečdaliu rin- L i e t P * « M * * B ^ '<W*i 
kėjų neturėjo ženklelių. " : 3 1 5 ^°- [ , a l s t e < l S t - i r J - A -

Kiti} metų i)asim- Micfcelfnno krautuvėje, 10701 
pinsime, kad jų netruktų. ^ s t a t p S t - (Roselamle). 

( iarbe mums North Sidie-j Metropolitan State Bank, 
čiams, kad turime veilįėjų,' 2201 \V. 22n<l St. UniversaI 
kaip vyrų taip ir moterų, kn- J Sta te Bank, 3252 So. Halsted 
rie neužmiršta ir šį svarbų j Str., / 
našlaičių namo reikalų. į Meldžiame visų įsigyti tuos 

Tat ačiū Jums. Našlaičiai , tikietu*. Rengimo komitetas. 
b"i seneliai Jūsų neužmirš. I 

PARDAVIMUI. 
PARSIDUODA, labai geras čeve-

rykų storas ant 61-st St., arti South 
l'ark Ave: apygardoje turtingesnės 
kliasos žmonių apgyventoje. Biznis 
gerai ifidirbtas, didelis vėl iausiu m a 
dų "Stock", puikus storo "flxtures", 
Ivease geras da ant 3 metu. į m o k ė 
ti t ik $3,000, rešta ant lengvu ift-
mokest'iu. Pirkėjas privalo būti ge
rai su čeveryku bizniu apsipažinęs 
ir mokėti angliSka kalba arba lai
kyti klerką angliškai kalbanti . Sa
vininkas turi du Storu, tai viena no
ri parduoti 

Ats išaukite pas 
A : O I J 8 Z E W S K I , 

.'1235 S: Hnlste«l St: Cliieapo: 
Te l : I loulevanl 0553 

A N T P A R D A V I M O Kviot-
kinyčia ^e ra vieta kiekvienam 
kuris kalba lietuviškai. 

Telefonas- Canal 0886 

W 

JUOZO ŽILEVIČIAUS 
70. Nul iūdimo va landa (aukStam balsui ) «©e. 
71. Girtuoklio daina ( jumorin^-aukštam balsui) 60c. 
72. Gundė mane bernužėlis ( i š operetės ) 75c. 
73. Močiutė širdelė 75c. 
74. Karvelėli «Oc. 

H 
£ • 

6. Šėriau žirgeli ( so lo 
13. Jau pavasaris atėjo ( m i š r a m chorui ) 
14. Gaudžia aukso varpai (Imišram chorui ) 
15. šviesi nakt is mėnes iena (mi šram chorui ) . . 
12. Laisvė daina, (mi šram choru i ) 

% 

€ 

JUOZO GUDAVIČIAUS 

5. Trys Dainos ( s o l o ) 

JONO B E N D O R I A U S 
1 C. Aušrelei Beauštant 

K U N . T. BRAZIO. 
35. Muzikos Teorija (muz ikos vadovėl i s ) . . 
36. Giedojimui Mokykla (g iedoj imu vad. ) . . 
18. Mušu dainelės 

JUOZO TALLAT-KELPSOS. 

£ 

37. Kariagos aidai (da inų rinkinėl is) 
38 l a k š t u t ė (dainų rinkinėl is) 
39. A6 pas tevelė—Močiutė m a n o — ( c h o r u i ) 
40. Eisiu j girelę—Ui, ui, ui Dieve ( c h o r u i ) 
41. Tautiški šokiai dalis I 
42. Tautiški šokiai dalis II 
17. Gailesčio Giesmė 

Keturi Suktinai (p ianui ) 

65 
.50 
.60 
.60 

60 

.65 

.45 
1.00 
1.00 

.20 
.50 
.20 
.30 
.35 
.35 
35 

.65 

Taip-pat galima gauti ir šiuos veikalus: 
ST ŠIMKAUS. 

[T 

32. A š išsivilkčiau čigono rūbą ( d u e t a s ) . . . . 
?2. Atsisveikinimas su Tėvynė (solo( ( choru i ) 

Kaip raiba Paukštė ( so lo ) 
Di k a s ? 
šią ned< lėle (4 bals iams) 

32 

P A R D A V I M U I A R B A M A I M M I I . 
1 7 3 0 8 o . l a l s t e d S t . J Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 

pagyvenimų po 6 kambarius elektra, 
maudinės, aukštas cementotas skie
pas, visur kieto m e d į į o trimingai, 
furnare apšildomas, de! abiejų fla-
tų, lotas 37x125, garage del 1 ma
šinos, randos $97.00 ant mėnesio 
anglių nereikia duoti Mainysiu ant 
mažesnio namo, loto, automobil io, 
arba kokio biznio 

F. J. SZEMET 
4217 Archer Ave. Chicago. 

Tel. Lafayette 6824 

Jaunutis. 

PRANEŠIMAI. 
Sekmadienyje, lapkr. 12 d. 

Dievo Apveizdos bažnyčioje 
prasidės misijos, kurios tesis 
dvi savait i . Pirmoji savaitė 
skir iama moterims i r mergi
noms; antroji vyrams. Misijas 
suteiks g^erb. Tėvai Marijonai. 
P. Andziulis i r A. Cikota, uo
lus i r pa tyrę pamokslininkai 
— Dievo žodžio skelbėjai, ne
senai a tvykę iš Lietuvos. Pa t s 
nesenai pargrįžęs iš Lietuvos, 
turėjau progos pat i r t i , kad 
Lietuvos Kata l ikai su didžiau 
sia meile i r dėkingumu mini 
jų va rdus i r nuveiktus Dievo 
garbei i r žmonių išganymui 
darbus. Užtat prašysiu ypač 
Lavo parapijos brolius lietu
vius pasinaudoti tuo ypat ingų 
Dievo malonių laiku i r uoliai 

BRIDOEPOBTAS. — ftv. 
Domininko l)r-jos nariai , ku
rie esate paėmę lapkr. 12 <]., 
baliaus- likietus, malonėki to 
BUgręžinti tikietus arba pini
gais no vėliau kaip sekmadie
ny, lapkr. 12 d. 1 vai- po piet, 
l>aprastame sus-mu kambary. 
Ta ipa t darbininkai, kurie esa
te apsiėmę baliuje dirbti , ne-
sivėluokite pribūti prie darbo. 

Valdyba. 

t , 
~1 

?j 

€ 
$ 

A. ALEKSIO. 
21. 
22. 
23 
24 
25. 
26. 

.75 
]00 
.75 
.75 
.25 

65 Meilė Uždegta krutinę (so lo 
(Jraži čia giružė ( so lo ) 50 
Mes griftim Ten (mišram chorui ) .75 
Visuomet .širdis Surakinta ( s o l c ) 60 
Ak myliu Tave. ( so lo ) 75 
Ginkfcm Salj Lietuvos (mišram chorui ) . 

A. POCIAUS. 
27. Gale Sodo rymavo ir švint aušrelė ( so lo ) 
28. N e bile kiem« mergelė auga ( so lo ) . . . 
23 
30. 

. . . 60 
. . 60 

Leiskit j Tėvynę ( so lo ) fiO 
Vai Močiutė Mano ( so lo ) 60 

C. SOSNACSKIO 
• f« • 

.35 

ANT PARDAVIMO gera properte 
— grooeme, užpakali j 4 kambariai 
pagyvenimui; 7 kambariai ant vir-
faus, randasi po num. 1700 \Yaban-
sia Ave., pusė bloko nuo lietuvių 
bažnyčios. Kaina $5,500. Atsišaukite: 

J . P . ANTANAVIČIUS 
1629 N. Paulina R'-r. Chfciifto. 

I! 

BRIDOKPORiTAS. — Su-
— -

sivienijLmas Namų savininku 
ant Bridgeporto rengia iškil
mingą vakarą su įvairiausiais 
šokiais paminėjimui 4 metų 
sukaktuvių nuo užbaigimo di
džiojo karo. Vakaras įvyks še
štadieny, lapkričio (Nov.) 11 
d., Mildos abiejuose svet. 
3142 So. Hals ted vSt. Pradžia 
6 vai. vak., įžanga 35e. asme
niui. Pelnas eis nupirkimui 

EXTRA!! 
Atsidaro Nauja Bučernė 

SUBATOJ, LAIPKR. 11, 1922 

T a voras pirmos kliasos, kai
nos žemiausios, pa tarnavimas 
geriausias. Orderius pr is ta tau 
į namus — biznis cash. Atei-
kyte i r persi t ikrinkite. 

KAZIM. BŪRAS 
1845 West 47-th Str . 

Chicago, DI. 

Tel. Lafayette 5069 
(Apgr.) 

Užmigo Žemė (choru i ) 

D R VINCO KUDIRKOS. 
33. Diedėnė, polka (p ianui ) .30 

Sudiv, mazurka (p ianui ) 40 
N e m u n o Vilnys, valtzas (pianui* 50 

P E T R O STANKEVIČIAUS 
34 Vytauto koncertinis maršas (p ianui ) 

MIKO PETRAUSKO — OPERETES. 
Consilium Fafultat is (v ieno ve iksmo) . . 
Apvesdinkite ir Mane (dviejų aktų) 

ei 
T! 

LT 

» . . . . . . » .35 

$1.2: 
• • • • 1.50 

J . _ A. ŽEMAIČIO 

6C. Lietuva Brangi (solo ant piano) 50e. 
67. Kas nuramyns man širdelę, (duetas ant piano) 50c. 
68. P a s darželi trys mergelės , (duetas ant p iano) 50c. 
69. Esu ant šio svieto, ( so lo ant p iano) 50c. 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite i r 
numerį. 

Pinigus galima siųsti Money Orderiais arba 
čekiais. 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, m . 

E*t^ pt*y**v*i*i i * t * i 
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" S a u s i e j i " Chicacoje ti«4-
siog paskendo piliorių balsuo
se u i alų ir vynų. 

Cook apskri ty, taigi ir Chi ' t rae i jų 
ea^oj , už alų ir vynų paduo-i Juoz. Skusevičių, mėsiniu-
ta 528,088, gi prieš vos 105,- ka, 4600 So. Pairfield Avenuo 

-paiio 29 d. bevažiuojant au-
1(»mobiliuj, apvertė ki tas mė
sininkas. Dar jo laimė, kad 
neužmušo jį. Jan i nelaimė pir
miau kada panaši pasitaikė. 

Brighton Parko žvaJ^as. 

f»84 balsai. 

Pa ro je , lapkr. 8—9, Chiba-
goje pavogta 3 automobiliai. 

P R A N E Š I M A S 
Kadangi subatoje, Lapkričio 11, 1922 pripuo

la legališka šventė "ARMISTICE DAYM, ši banką 
nebus atdara per visą dieną, bet del mūsų kostu-
mierių parankumo banką bus atidaryta šiandien 
visą dieną, Lapkričio 10 d. iki 8:30 vai. vak. 

METROPOLITAN S T A T Ė BAM 
™2201 W.22ndStr. Chicago* 

PLATINKITE "DRAUGĄ.' 

A. F. CZESNA'S 
P I R T I S 

T U R K I Š K A IR E L E K T R I K I 
N I S VANAS 

kur galima gaut i pagelba nuo 
vi suokiu ligų. Lankan t mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekančių ligų: Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš
kumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstų i r kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavich sau
su Electr iku Sanusoidal Ma-
china Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric Ilivolt Ray me-
ssage, Swedish messavich. Me^ 
at iduodam patarnavimą ge-
riausia negu kitos i r pigiaus. 

Vyrų y ra kiekviena diena iš
imant Utarninkais y ra moterų 
diena, diena ir nakt i . 
1657 W . 45 St. Chicago, DL 

T e i Boulevard 4552 

1 
^righton Parko Lietuviams žinotina | 

" D R A U G O " Knygino Skyrius i r Agentūra S 
Norintieji gautį įvairių, įvairiausių iš Lietuvos 3 

ir šiaip Amerikoje spausdintų knygų, arba 
% užsisakyti dienraštį ^ D R A U G Ą " ar "LAIVĄ.", 
S arba norintieji a t l ikt i kokius spaudos darbus 
jj ka ip t a i : plakatus, t ikietus, a tvirutes , serijas, pagarsi

nimus, malonėkite kreiptis į Real Es ta to JONO KLIMO 
OFISĄ: 

m J O N A S KLIMAS 

į* 4414 South Califomia Avenue Chicago, Illinois. S 

ANTRAS RIS!LNLSBALIUS 
y DRAUGYSTES SV. ONOS 0 
NEDELIOJ LAPKRIČIO 12d.l92Z 

4 MILDOS SVET. 32-ros i r So. Halstsd Street 
Pradžia 6 vai. vak. p a n g a 35c. Tpa ta i 

**~m 
kerbiamieji svečiai nuoširjižiai kviečiame visus atsi

lankyti koskaitlingiausią., nes prre gražios muzikos ir 
puikaus patarnavimo galėsite smagiai la ika praleisti . 

Kviečia v i s u * ^ KOMITETAS. 

file:///Yaban-

