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OREGONO VALSTYBĖS 
MASONAI GAVO VIRŠŲ, 
MOKYKLŲ KLAUSIMAS 

E I S AUKŠČIAUSIA* 
TEISMAN. 

Verstinas viešųjų mokyklų 
lankymas ptrieškonstitucinis 

YVASHINC^TON, lapkr. 17. 
— Oregono valstyljės maso-
ncrija ga\'o viršų, kuompt la
pkričio 7 d. piliečiai daugu
ma balsų pripažino mokyklų 
amendmentą. Pagal to amen-
dmento, visi valstybėj gyrė-

Anglijos Rinkimuose Laimėjo 
Konsarvatistai 

LLOYO GEORGE ŠALININKAI ATSIDŪRĖ 4-TON 
f I L I v Ii Į 

BET DARBO PARTIJA PASIVARĖ PIRMYN 

na vaikai, nuo 8 iki 16 me ras Lloyd George visai sut-
tn amžiaus, verstinai turi lan-
kyti ne kitokias, kaip tik vie
šąsias mokyklas. 
Tokiu būdu j)anaikinamos vi

sokios rūšies pradinės priva
tinės mokyklos. Tas skaudžiai 
liečia ne vien katalikų para
pines mokyklas, bet ir kitu 
denominacijų privatines mo
kyklas. 

Priede masonerija perva
rė valstybės gubernatoriumi 
demokratų partijos kandida
tą, VValtcr M. Picrce, nors i-
ki šio laiko čia gubernato
riais visuomet būdavo repnb-
1 ikonai. 

Tas įvyko todėl, kad Picr
ce remia tą mokyklų amend
mentą. J i s žadjejo, jei busiąs 
išrinktas, amendmentą palai
kyti. 

Eis teisman. 

Iš Portland, Ore., praneša, 
kad panašios religinės nepa
kantos šiandienini' žmonių ce-
ntkarte dar negirdėjusi. Ore-
gano masonai, kurią daugu
ma susispietė slapton organi-
zacijon Ku Klos klan, paty-
lė kovą katalikams ir katali
kų tik/\jimui. Kadangi kito
kiu būdu jie katalikams ne 
ką gali padaryti, tai sugalvo
jo nors katalikiškas mokyk
las išnaikinti. 

Viena nelaimė jiems, kad 
kuomet jie naikina katalikiš
kas mokyklas, tai podraug tu 
ri naikinti ir protestantu il
ki tą privatines mokyklas. jTe-
čiaus jie ta ip įsiėdę prieš ka
talikus ir katalikystę, jog ne-
atsižiuri į jokius nuostolius. 

Tas klausimas veikiai bus 
įneštas čia Aukščiausian Tei
sman. Nes aišku, kad varžy
mas privatinių mokyklų yra 
priešingas šalies konstituci
jai. Tas griauja pagrindi 
nius šalies įstatymus. 

Įstatymas aštrus. 
Pravestas Oregone tas mo

kyklų amendmentas savaimi 
yra aštrus. Visi valstybėje 
gyveną vaikai, 8—16* m. am
žiaus, verstinai turi lankyti 
ne kitokias, kaip tik viešą
sias mokyklas. 

U i nesiuntimą vaiki] vie-
šojon mokyklon atsako tėvai 
arba globėjai. Kiekvieną die
ną nepasiuntimas vaiko mo
kyklon skaitosi atskirus pra
sižengimas. 

Brangi&i atsieis. 
Balsavusiems už įstatymą 

LONDONAS, lapkr. 17. —. die net 120. Tai ypatingas p a 
Anglijos parlameiitan rinki-'žangumas. 
muose lainiėjo konservatistų Tas įvyko todėl, kad pra-
partija, taigi, šiandieninis prennonės centruose visoą kitos 

partijos su apatija atsinešė, 
į rinkimus. Tuomi pasinaudo-

PREMIERAS MUSSOLINi 
PARLAMENTE. 

! TEISĖJAS ATMETĖ 
SKUNDĄ PRIEŠ POLICIJĄ. 

mieras Bonar Law. 

Tokiu būdu buvęs premie-

riuškintas. Kas įdomiausia, 
kad jo liberalų grupė nustum
ta net ketvirtojon vieton. As-
quitho grupė pasirodė stiprės 
nė už Lloyd George grupę. 

Pagal vėliausiai gautų ži
nią, parlameiitan išrinkta at
stovu : 

i 

Konservatistų 319; darbo par 
tijos 120; Asąuitho liberalų 

jo darbo partijos lyderiai. Jie. 
paskutinėmis dienomis' prieš 
rinkimus pavarė smarkią kam 
poniją darbininką tarpe. I r 
tas pasidarbavimas davė re
zultatų. 

Tokiu būdu konservatistai 
valdys parlamentą ir jie vai
ruos Anglijos valstybę ir Bri 
ta n i jos imperiją. 

Konservat. laimėjimai šiuo 
kart, kaip spėjama, gelbėjo 

grur/ 's 55; Lloyd George Ii-, moterys, kurios pirmukart da 
heralą grupės 38, ir kitų par- Jvvavo rinkimuose. Gi mote-
tijų lfl. 

Šiais rinkimais visus stebi
na didis darbo partijos laiiuj 
jimas. 

Reikia atsiminti, kad buvu-

rys dalyvavo skaitlingai. Be 
abejonės, jos galėjo prisidė-

11 ti ir prie darbo partijos lai-
i.i'juno. 

Tokių ypatingų pasekmių 

ROMA, lapkr. 17. — Va
kar Italijos parlamente kalbė
jo naujas premjeras Mussoli-
ni. J i s išdėstė savo valdžios 
programą. . ; 

DaVė parlamentui suprasti, 
jog jis nuo jo nereikalauja 
sau jokių malonią arba palan 
kūmo. Tik nori, kad parla-

HAMMOND, IND., lapkr. 
17. — 1919 metais Standard 
Steel Co. streikuoją darbinin
kai susirėmė su vietos polici
ja ir dirbtuvės sargyba. Ke
letas darbininką nužudyta. 

Žuvusių namiškiai ir gimi-
i)fs patraukiė atsakomybėn 
vietos policiją. Pcdcralis tei
sėjas Anderson atmeta skun
dą ir panaikino bylą. 

mentas visų retormų klausi- m . . • „ . . . 
, , / . .x . , ; fleisejas pažymio , jog strei-

me darbuotųsi išvien su vai- ' . . . . . . v. -, 
__. . , kimukai puolė einančius da*'-

dzia. Kitaipgi parlamentas , , . . . . rn . . 
, bau darbininkus. Taigi, tuo 
j )>udu jie peržengė tuometinę 
išduotą l'ederalę "injuneti-

PREZIDENTAS PRANEŠA APIE GALIMAS ATMAI
NAS PROHIBICIJOJE 

AVASHINGjTON, lapkr. 17. i Tečiaus Mrs. Robinson pa-
— Prezidentas Hardingas! žemėjo, jog jinai laiško i 
šiandie įsitikinęs, jog artimoj; kaičiusi tą prezidento mintį 
ateity prohibicijos įstatyme j apie prohibiciją. 
tildės įvykti bent kokios atmai; Prezidentas Hardingas ki
lios. Tos atmainos gali but I tuomet sakė, jogef jis netikįs, 
mažos, bet kartais gali but kad prohibiciją pilnai butų 
ir gana žymios. 'panaikinta. Tečiaus prohibiei-

Pasiremiant buvusiais rudei joje atmaina turi įvykti. Neg 
niniais balsavimais, prezidenjto reikalauja amerikoniška 

bus nereikalingas. 
Spėjama, jog parlamentas 

dauguma balsą reikš premie-
ru pasitikėjimą^ išėmus socia
listus ir kotnunistus, kurią y-
ra daugiau šimto narią. 

KINIJA Tt fM PALIUOSUO-
TI UŽGROBTUOSIUS. 

>» on.' Dėlto, už tai turėjo but 
areštuoti visi streikininkai. 

tas įsitikino, jog dauguma S. 
Valstybių gyventoją reikalau
ja prohibicijos įstatymą su-

nacija. 
Prohibicijos klausimas, ma 

tyt, neveikiai bus atskirtas 

ANGLEKASIAI GALI BUT 
PRISIEKUSIAIS TEISK-

JAIS. 

modifikuoti taip, idant butų j nuo politikos. Nes visuomet 
leista gaminti, pardavinėti iri rasis fanatikų už prohibiciją 
vartoti alą ir vyną. Taigi, aš-į ir jos priešų. Bet jei prohibi-
tnonioliktąjam amendmentui I cija bus sušvelninta, tuomet 
bus reikalingas naujas amen- j ji neteks didelės svarbos po-
dinentas, kadangi apie visišką! 1 it ikoje ir ilgaisiais metais tas 

štame parlamente darbo par-1 rinkimuose niekas neprama-
tija turėjo apie 30 narių. &ian n. 

PRAMATOMA SMARKI KOVA KONGRESE 
\YASHIXGTON, lapkr. 17. 

— Prezidentas Hardingas pra 
mato, jog jam prisieis kong
rese pakelti kovą su demokra
tais atstovais del savo val
džios programos. 

Dėlto, iškalno jis skubiai 
rengiasi ton kovon. Sakoma, 
jis pasidarbuosiąs, idant nau
jai išrinkto kongreso nerei
kėtų šaukti specialėn sesijon 
pirm kovo 4 d. 

Kuomet ateinanti pirmadie 
nį susirinks kongresas speci
alėn sesijon, pirmuoju prezi
dento darbu bus pravesti rei-

vesta. Apie tai negali but kaL 
bos, pažymį prezidentas. 

Reptiblikouine administra-^ 
cija nesitikėjo didelio demok
ratų laimėjimo. Dėlto, kaiku-
rie svarbesni reikalai išsprę
sti palikta tolesniems laikams. 

Pasirodė, jog tuo žvilgsniu 
nemažai apsirikta. Tad šian
die prisieis nemažai kovoti. 

PEKINAS, lapkr. 17. — 
Kinijos plėšikai pastaraisiais 
laikais pagrobė keletą įvairią 
šalių misionorių, kurie Kini
joj tarpe paganų darbuojasi-
Pagrobtu tarpe yra ir kata
likų. 

Amerikos, Anglijos, Italijos 
Franci jos ir Švedijos pasiun
tiniai pastatė Kinijos vyriau-
syliei bendrą reikaląvinią, i-
dant }*a*i!obtf w»sioeo»-iai bu
tą paliuosuoti. 

ISMET KONPERAVO* SU 
POINCARE. 

PASIŲSTA MAISTO IR 
DRABUŽIŲ. 

\VASHINGTOxV, lapkr. 17. 
— Prezidento Hardingo parė 

kalingą pirklybos laivyno pa-įih-mu, karo laivyno sekreto-
laikymuį subsidiją. 

Ta subsidija, sako prezi
dentas, nėra tai kokia žaismė. 
Tai didžiai svarbus reikalas. 
Subsidija būtinai turi but pra 

rius Denby į Chile pakraščius 
pa s i u n ir du karo laivu su mai 
stu ir drabužiais. Tai skiria
ma nukentėjusiems nuo žemės 
drebėjimo gyventojams. 

ir kitiems valstybės gyvento-; pines mokyklas lankjė 6,173 
jams tas suvaržymas labai vaikai. Gi vyskupijos moky-
brangiai atsieis. Privatipių 
mokyklų vaikai turės eiti j 

klas — 1,130 vaikų. Visoj val
stybėj skaitoma 250 katalikių 

viešąsias mokyklas. Tosmoky|kų pradinių mokyklų. 
klose pritruks vietos. Prisieis 
statydinti visą eilę naujų mo
kyklų, gi kaikurias padidin
ti. 

Paviršutiniai skaitant, val-
stvbei neužteks G milionu dol. 
naujoms mokykloms. 

Taigi, pasididins mokesčiai. 

Katalikams nuostoliai. 

Oregono valstybė padalin
ta į dvi bažnytines divizijas: 
miesto Oregono arkivyskupi
ja ir Baker City diocezija 
(vyskupija). Pagal 1921 m. 
sąrašų knygos (directory), 
arkivyskupijos pradines para 

Visų mokyklų trobesiai ap-
kainuojami vieną milioną dol. 

Daug atsiėjo kampanija. 

Katalikams politinį kam
panija prieš rii&imus atsiė
jo apie 40 tukstančią dol, 

200 žymiausių Oregono val
stybės advokatų rengiasi pa
kelti kovą prieš tą amend
mentą. jVienbalsiai jie tvirti-

l 'ARYŽIFS, lapkr. 17. — 
Ismet paša čia konferavo .^u 
premieru Poincare. Po konfe
rencijos pranešė, jog jisai 
patenkintas visa padėtimi. 

Ismet paša yra turkų dele
gacijos taikos konferencijoje 
pirmininkas. J i s su delegaci
ja nuvyko Lousannon. Kadan 
gi konferencija Imvo atidėta 
į ateinantį pirmadienį, tai jis 
atvyko Paryžiun. Rytoj gry-
žta atgal Lausannon. 

MARTON, ILL., lapkr. 17. 
— Renkant prisiekusius tei
sėjus klausyti darbininkų 
skerdynių bylos, valstybės 
skundėjas reikalavo, kad į tei
gėjus nebūtą renkami unistai 
anglekasiai. .lis sakė, kad tie 
unistai iš savo uždarbių duo
da vieną a r kiek nuošimčių 
kaltinamųjų apgynimui. Taigi 
gynėjai vieni kartu negali but 
teisėjais. 

Po trumpų argumentų te
čiaus teisėjas atmet«ė tą skun 
dėjo reikalavimą/ Nes Ufltsto 
priverstina lmn|ribucija .nega
li nieko bendra nturį su pri
siekusio teigėjo priederme. 

18-ojo amendmento panaikini
mą šiuo kartu negali but kal
bos. 

Prezidentas Hardingas pa
rašė laišką Mrs. Corinne Ro-

klausimas savaimi pranyks. 

WASHrNC|TON, lapkr. 17. 
—Kuomet pasklydo gandas a-
pie tą prezidento Hardirigo 

osevelt Robinson, miniai o pul' laišką, čia valdiškose sferose 
kininko Roosevelto seserei. 
Tame tad laiške prezidentas 
turėjo pažynf'ti savo pažiū
ras apie šiandieninę prohibi-
<'ije. 

Mrs. Robinson laikraščių ko 
respondentams nedavė laiško 
nukopijuoti. Taigi jo tikras* 

1 turinys nežinomas. -

išreikšta nemaža nuosteba. 
Iš Baltųjų Rūmų kol-kas 

neužginta ta žinia. jTečiaus 
neduota nei reikalingų paaiš
kinimų. 

Visi stebisi ypač dėlto, kad 
prezidentas Hardingas, būda
mas senatorium, balsavo už 
pFobibiciją. 

DAUGIAU NUOŠIMČIŲ 
UŽMOKĖJO. 

SOCIALISTAS KVIEČIA 
MAS ORGANIZUOTI 

KABINETĄ. 

BERLYNAS, lapkr. 16. — 
Prezidentas Ebert vakar į 
kanclierius pakvietė socialis
tą Bauer, Wirtho kabineto vi-
ce-kanelierį ir iždo ministerį. 

Bet abejotina, ar jam vyks 
sudaryti kabinetą. 

Iš Paryžiaus parvyko Ma-
yer, ambasadorius Franeijai. 
Gal jam bus pasiųlyta užsie
nių reikalų ministerio vieta. 

WASHINGTOx\, lapkr. 17. 
— Anglija išmokėjo daugiau 
50 milionų dol. nuošimčią už 
karo skolas. iTą sumą įnešė 
Federakin Atsargos bankon 
New Yorke. 

Žinios iš Lietuvos 
KLAIPĖDA. Vyriaus, ko- vo visą laiką kalbama per p ^ 

Aukštuolaitį kreiptis į lenkus 
del ,ViIniaus ir Klaipėdos-
klausimų reguliavimo. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ATSIKARTOJA. 

SANTIAGO, Chile, lapkr. 
17. — Iš Coąuimbo pranešta, 
jog tenai žem^s drebėjimai 
atsikartoja. 

Prezidentas Alessandri iš
keliavo aplankyti visus nuken 
tėjusius plotus. 

misaras p. Petisnė gryžęs iš 
Paryžiaus pranešė, kad lapkr. 
3 d. busią pakviesti pas am
basadorių konferencijon pas
kirtąją komisiją, Klaipėdos DEL LIETUVOS B i N K O . 
krašto atstovai, kurie tunės Skleidžiant mūsų priešams ne 
duoti komisijai paaiškinimų, teisingas žinias, apie Lietu-
dei padėties Klaipėdos kraš
te. Petisnė priiminėjo politi
nių ir kultūrinių organizaci
jų atstovus, prašydamas pa
skirti savo delegatus į Pa
ryžiui. "Memeler Dampf^oot' ' 
praneša, kas numatoma siųsti 
j Paryžių nuo vokiečių, bu-

vos Banko stovį ir darbą vi-' 
mąsi, esame įgalioti pranešti i 

Lietuvos Bankas yra pri- j 
vati Akcinė Bendrovp, esanti 
įstatymais nustatytoje vald
žios priežiūroje. • v 

Akcinį Banko kapitalą su-
daro auksas ir pastovi už-

BUS GINAMOS KAIPO 
BEPROTĖS. 

CUNO SUTIKO BUT KAN-
CLIERIUM. 

BERLYNAS, lapkr. 17. — 
Wilhelm Cuno, Hamburg-A-
meriean garlaivių linijos gene 
ralis direktorius, sutiko už-

na, kad tas pravestas amen- imti atsistatydinusio kanclie-
dmentas griauja pagrindines | riaus Wirtho vietą ir suclary-
šalies teises. ti ministerių kabinetą. 

Tas amendmentas, sulig Cuno skaitosi žymus indus-
jo teksto, tur pradėti veikti trininkas. Tik 1920 metais jis 
rugsėjo 1 d. 1926 metais. įstojo politikon. 

Mrs. Kilmek ir Mrsi Stur-
mer-Kulik, kurios kaltinamos 
savo vyrų nuodijime, polici
jai neduoda jokių išaiškini-
mų, kaip tas turėjo įvykti su 
mirusiais jų vyrais, kurių la
vonuose rasta nuodų. 

Kad taip, tai jos abidvi ne
turi jokio apsiginimo ir pa
siteisinimo. Matyt, bylos me
tu abidvi teisme bus ginamos 
kaipo nesveiko proto, taigi be
protės. Kitoks jų gynimas ne-
apgalvojamas. 

Savo keliu, policija veda 
tolesnius tyrinėjimus. Atkas
ti 3 lavonai dar nebaigti ana
lizuoti. 

Aną dieną buvo pranešta, 
kad be to busią atkasti ir tri
jų kūdikių lavonai. 

tent: "Arbeitsgemeinschaf- *«'emo valiuta, 
t o " pirmininkas p. Anker iš] Akcinis fondas sumoje 11,-
Rusriės, "Hematbundo" pi r- j 500,000 (vienuobka milionn, 
mininkas p. Orlovskis iš Klai-jpenki šimtai tūkstančių) litų 
pėdos ir nuo pat vad. "Bu- j yra Banko nuosavybėje ir pil 
nd Memellandstreur Li tauer"jnoje žinioje. 
p. Baldžius iš Petreliu. To
liau šis laikraštis daro pasta
bą: "žinoma ir taryba (Prū
sų Liet. 'Tautos Taryba, Red), 
siųs savo atstovus Paryžiun. 
Galima tik palink/Hi, kad šiuo 
reikalu butų siunčiamas toks 
vyras, kaip p. Simonaitis." 

Tikrai sužinota, kad fran-
euzai prašę su delegacija d r a u k ų . 
ge važiuoti Paryžiun, kaipo 
"žinovą lietuvių reikalų šia
pus ir anapus Nemuno,' ' p-
Aukštuolaitį. Aukštuolaitis tu
rįs jau išdirbęs atatinkamą 
programą, duosiąs ją savo; 
draugams pasirašyti ir šio 
mįėn. 27 d. išvažiuosiąs Pary
žiun. Dabar aiškėja kokį tik
slą turėjo Aukštuolaičio šali
ninkų susirinkimai Šilutėj, š., 
mėn. 17 ir 24 d., kuriuose bu-

Visi Banko išleistieji apy
varton litai yra padengti au
ksu ir pastovia užsienio va
liuta. 

Banko portfelyje nėra nei 
vieno čekio išstatyto doleri' 
valiuta vienų Lietuvos Bankų 
ant kitų vietinių, bef vien tik 
ant rimčiausių užsienio Ban-

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie gra-

žus oras; tmeperatura kįla. 

P I N I G Ų KUfcSAS. 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svar. 4.46 
Franci jos 100 frankų 6.36 
Italijos 100 lirų £.56 
Vokietijos 100 mark. .011/4 
Lenkijos 100 mark. .0062 
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DRAUGAS 
Penktadienis t a p k r . H 1922 

- ^ = - 25E 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGIAS" 
IA kasdieną išskyros nedeldieniaa. 

PRENUMERATOS KAINA: 

MOTERYS IR CI6ARETAI. VILNIAUS JUBILĖJĮI BE 
A U r M A l i U T 

\m Į Atėjo jinai su gėlių pluokštu. I uzdrovisko polskie" (vienin 

\~\ 

Ketams 

Pusei Metų. 
ie.00 
13.00 

Prenumeratos mokasi i&kaluo. Lai-
s skaitosi nuo nžsirašymo dienos 

nuo Naujų Meti}. Norint permal
ti adresą visada reikia prisiųsti 

senas adresas. Pinigai geriausia 
jsti išperkant krasoje ar exprese Į 
Money Order" arba įdedant pini- ' 
is į registruotą laišką. 

334 So. Oakley A ve., Chicago 

TeL Roosevelt 7791 
,i SS T * 

Surazgytas, sumazgytas. Ry 
• politikos kamuolys, gali iš-
•ainioti negeistiną karą. 

New Yorko miesto taryba 
uždraudė moterims rūkyti* ci-
garetus viešose vietose. Nu
tarta aštriai bausti viešbučiu, 
restoranų ir kitų viešųjų vie
tų savininkus, jei tie leis mo
terims viešai rūkyti taboką. 

Toksai įsakymas norėta 
pravesti i r Chieagoje. Tą su
manymą pakėlė vienas alder-
manas. Tečiaus kiti jam ne
pritarė. 

ŠVENČIANT. 

Eeikia spėti, jog tos rųšies 
"DRAUGAS" PUBI*. CO. Įspėjimai mažai turi šalinin

kų. Dėlto, kad tuomi ne vien 
varžoma 'žmogaus asmens 
laisvė, bet del jų niekinami 
ir kiti svarbesnieji įstatymai. 

Geriausią pavyzdį mes turi
me iš šiandie vykinamojo 
proliibieijos įstatymo. Visur 
daugumos tas įstatymas laužo
mas. Del jo ir kiti visi nepil
domi. 

Kaip pašiepiama prohibici-

Vokietijos ministerių kabi
neto , krizis komplikuoja Eu-
opos pastirusią politiką. 

Lapkričio mėnuo, berods, 
katalikų spaudos vajaus mė-
įuo. Kaip prie jo rengiamos 
r kaip jis vedamas mošą ko
lonijose? Ligi šiol žinių be-
reik neturime, o ir Federaci
jas Sekretoriatas, kurs stovi 
priešaky visų vajų patingėjo 
ir nesugebėjo nuoseklaus pla-
10 spaudos vajui pagaminti. 
rienu pranešimu kalnų nenu

versi. Ar taip manoma pri
dengti visuomenė ir prie Mok

sleivių vajaus? 

Chicago, IU. 

Bridgeport. — Žmonių bu
vo apie 500. Surengė visos 
Bridgeporto padoriosios Drau 
Ęijos susijungusios, vadovau
jant Paskolos stoties valdy
bai. Vakaro vedėjas buvo 
gerb. kun. Krušas, kalbėtojai-
kun. B. Bumšas ir Šaulių at
stovas p. Žmuidzinavičius. 

Lygiai 8 vai. kaip buvo ža
dėta pasirodo svetainėje 
gerb. Atstovas ir salė prisi
pildo delnų plojimais. Choras 
gražiai sutartinai užtraukė 
"Lietuva Tėvynė mūsų". Po 
to vėl skaisti mergaičių balsai 
su galingais vyrų bosais — 
"Užtrauksim, broliai, giesmę 
naują". Tos dainos rodos ke
lia dvasią^ į padangę, į tuos 
laikus, kuomet jos dar prana
šystėmis tebebuvo... 

ja net teismuose, tai liudija j P a s i r o d o p# Žmuidzinavičius. 

.Manome, k riks. demokratai 
susiblokuosią su soc. liaudiniu 
Kais. J Ų sutuoktuvėms nėra 
stambią kliūčių. 

šis atsitikimas Xe\v Yorke. 
Menas žmogus pašauktas tei
sman už neteisėtą dektinės už
laikymą. Teisman atnešta bu
telis degtinės. Prisiekę teisė
jai visą butelį ištuštino, kad 
patyrus degtinės tikrumą. Be 
to "persi t ikr inimo" juk ne
buvo galima bausti kaltina
mojo. 

Dažnai teismuose paliuosuo-
jami kaltinamieji už degti
nės ir naminio darbo nuodų 
pardavinėjimą. 

Panašiai gali but ir su ei
ga retų vartojimo uždraudimu. 
Dėlto drausti moterims vie
šose vietose rukvti vra neiš-
mintinga. 

Kaip šiame, taip ir kituose 
Seiman rinkimų pasekmė* f atsitikimuose *»« gelbėti tik 

ilgai nebuvo žinomos, nes 
•inkimų komisijos nežinojo 
ką daryti su likučiais, tai y-
m tais sąrašais kurie vra ga-
Į-ę mažiaus balsų negu ren
kamasis skaičius. Sakysime, 
pirmoji apygarda turi duoti 12 
it stovų. Joje balsavo 120,-

f)00, taigi "renkamasai skal
a u s " yra 10,000. Partija kari 

įrra gavusi mažiaus negu 10,-
KX) balsų, negauna nei vieno 
ttstovo. Dėlto ir pažanga, ku-

pačių 'žmonių susipratimas, 
bet ne draudimai. 

Moterys turėtų žinoti, kad 
tal>okos rūkymas joms yra 
kur-kas kenksmingesnis nei 
vyrams. Suaugusiai moteris-
kei rūkymas taipat kenksmin
gas, kaip vaiko organizmu", 
nes moterys yra lepesnės. 

Kiek žinoma, iš pačios pri
gimties moterų organizmas 
silpnesnis už vyrą. Nuo mo
terų sveikatos priklauso <bu-

Paties jo pergyventos valan
dos kovose su lenkais, maty
ti i r girdėti Šaulių didvyriš
ki darbai, taip gyvai atpasa
koti, kaip tik mačiusis tega
li papasakoti, sujudina visus. 
Kalba nuolatos pertraukiama 
gausiais plojimais. Neatpasa
kosiu visos kalbos turinio, nes 
ir vietos permaža, ir kas no
ri, gali pats pasiekti p. Žmui
dzinavičiaus prakalbas. Nesi-

gailės. 
• 

Kun. B. Bumšas kalingo a-
pie Vilnių. Priminė seną pa
davimą apie Vilniaus įsteigi-

įmą. Sumanęs Gediminas sta
tyti pirį neapgalimą, nesu
griaunamą. I r klausė krivių, 
kaip tokią pilį pastatyti. Aii1 

gščiausias Krivė pataręs. Rei
kia esą surasti motiną, kuri 
sutiktų savo vienintelį sūnų 
atiduoti į pilies pamatą už
kasti. Suradę atvedė, 'bet ku
nigaikščiui pagailo drąsaus 
jaunikaičio, ir įsakė kito bu
do ieškoti. Nutarė tuomet e-
sant reikalinga į pamatą už
kasti skaisčiausią ir gražiau
sią mergaitę. Surado ir tokią. 

įvairiose apygardose gavo sinių kartų sveikata ir pati 
fetišų, bet tie balsai nesiekė'gyvybė. 

į tema neturi vyrų dirksnių si
stemos atsparos. 

Tai vis tiesos, kurių mote
rims negalima pamiršti, jei 

trenkamojo skaičiaus", ne-Į Moterys turi žinoti, jog ni- jos nori but sveikos ir lai-
>ravedė Seiman nei vieno at- kotina jų organizmui labai mingos. Tų tiesų niekas nega-

K t o v o- kenksminga. Jų dirksnių sis- Ii atmainyti. 

| Netikėtai1 gėlės iš jos rankų į-
krito į pamato duobę. I r sto-J 

| vintis šalip nepajudinamas di
delis akmuo pats nusirito ir 

(pridengė gėles. Suprato kri
viai ir kunigaikštis, kad pa-
matui užtenka gėlių aukos ir 
pastatė Vilnių. Taip buvo 
600 metų atgal, sakė kun. 
Bumšas. Bet šiandieną tas 
pats. Ieškojo motinos Lietu
voje, kuri savo vienintelį sūnų 
duotų į pamatą Nepriklauso
mai Tėvynei. Atrado ne vie
ną, bet tūkstančius tokių mo
tinų ir jaunikaičių, kurių vy
rišku pasišventimu pastatyta 
tapo Lietuva. 

Ieškojo Lietuvoje skaisty-
[bės ir rado tūkstančius tokių, 
kurioms ne savo linksmybės, 
bet kitų laimė rupi. Ant mū
sų motinų, jaunikaičių, ir mer 
gaičių gilios, skaisčios, drą
sios Tėvynės meilės tapo Lie
tuva pastatyta. Nebus ji su-
grauta. Neišnyko Lietuvoje 
dvasia, Vilnių pastačiusioj i. 

[Neišnyko dvasia Nepriklauso
mybę iškovojusioji. Taigi ir 
Vilnių ta pati dvasia atgaus. 

Pertraukoje buvo renkamos 
Šauliams aukos ir surinkta 
$156.00. Po pertraukos p. 
Žmuidzinavičius sakė apie da
bartines Lietuvos ytlas, Žemės j 
įstatymą, ir Registraciją. A-
merika per 148 metus neįsten
gė viso ko reikia padaryti, 
Negalima kaltinti, kad Lietu
va per 4 metus dar neužbai
gė viso savo darbo. Žemės įs
tatymas apsaugojo Lietuvą 
nuo svetimųjų? o Amerikos 
piliečiams lietuviams, kol jie 
Amerikoje, žemės nereikia. 
Kaip sugryš. į į įetuvą gy
venti, ir žemės gaus ir pilie 
čiais bus priimti. Bereikalin
gas keliamas triukšmas, ne<< 
gimusieji Lietuvoje lietuviai, 
nors ir Amerikos piliečiai i 
vieną savaitę gauna piliety
bę atgal; jiems nėra reikalo 
10 metų laukti. 

10 metų laukti paliekama | v o *$*$* 
tiems, kurie iš Rusijos, arba 
Lenkijos, arba iš kur kitur 
atvažiuos, visa| mums sveti
mi. ~ 

įPo to dar kalbėjo kun. 
Bumšas. Prisiminęs Palangos 
gražias smiltis, skaisčias, svei
katą duodančias, jis sakė, kad 
prieš karą per ilgus amžius 

tėle lenkiška gydykla). Lygiai 
taip pat palaida, išbarstyta 
buvo mūsų tauta. Ir mindžio
jo ją lenkai, sakydami, kad iš 
mūsų, chamų ir pagonių, nie
kuomet nieko gero nebus. Bet 
štai- kažkokia stebuklinga 
dvasia įsikūnijo į tas palai
das smiltis, į tas palaidas 
•monių minias. I r iš tų min
džiojamų, paniekintų smilčių 
iškilo sujungtas, akmeninis 
Nepriklausomybės rūmas. 
Džiaugiasi Amerikos lietuviai 
matydami tokį stebuklą. Jie 
neviską dar padarė Lietuvai 
šiandieną. I r Bridgeportie-
čiai ne visą, ką galėjo šian
dieną Šauliams atidavė. Bet 
amerikiečiai lietuviai žino, 
kad ir jie patys dar gyvens 
ir Lietuvos darbas dar nepa
baigtas. Jie gyvens ir gelbėti 

SVEIKATA - BRANGUS 
TURTAS. 

REUMATIZMAS. 

Nei viena li
ga nėra ma
loni, -bet ser
gantieji reu
matizmu tai 
tikrai yra kan 
kiniai. Ateina 
ruduo, tai kro 
niškų reuma-
tikų visą kū
nas gelia. Gy
duolės sumažina 
skausmus, bet žinoti ką val
gyti ir ko vengti yra daug 
svarbiau nei gyduolės. Ken
čiantiems nuo reumatizmo pa-

5) Je i tonsiliai negeri, reik 
prašalinti juos. 

6) Negerti alaus. 

Klausimai ir daktaro atsa
kymai. 

K. M. Klausimas. Aš tan~ 
kiai pagaunu šaltį, čiaudau, 
miegant vartausi, iš ryto jau
čiuosi pavargęs, žodžiu sakant 
esu nei 'sveikas nei ligonis. 
Buvau prie daktarų ir visi 
man sakė, kad mano tonsi-

H * * 1 & o m u i , l u s reik išpjauti. Mano tonsi-

Dr. AI* M. RAfiKUS 
OFJ1CE 

1411 S*. S#-th Ave. 
Cicero, lli . , 

T e l . C icero 1731 

nenustos. Tegul tik Lietuvos j tartina, 
•broliai išlaikys tą meilę, drą 
są ir skaistybę, kuri juos pa-

Į gimdė. Tegul sustiprins išei
viją savo pasišventimo d va 
sia. O dar nesykį bus reika
linga amerikiečių pagelba, ir 
dar nesykį jie sušelps. Tol, 
kol Vilnius nebus atimtas iš 
lenkų. 

Pora bolševikėlių darė pri
kaišiojimų Lietuvos valdžiai 
ir Šauliams. Bet taip negud
riai, kad kun. Bumšui aiš
kinant žmonės juokais nesi
tvėrė. 

Beinant daugė ja skundėsi, 
kad jiems nuo juoko, net gal
vos pradėjusios sSaudėti. 

ž. B. 

Valgyti: virtos žuvies, avie^ 
nos, vištinos, lašinių, ruginės 
arba miežinės duonos, kruo
pų, žirnių, pupų, barščių ir 
visokios sriubos. Iš daržovių 
galima valgyti selerijas, salo 
tas, ridikus, saldžius kopūstus 
ir krienus. Galima gerti daug 
arbatos su citrina, koko ir 
pieno. 

Nevalgyti: keptos žuvies,-
kiaulėnos, veršienos, kalaku-
to, bulvių, baltos duonos, y 
patingai reikia saugotis ne
valgyti pomidorų (tomačių). 
Nevalgyti jokių saldumynų ir 
cukraus visai nevartoti, nei 
krakmolinių valgių, nei tortų 
(keiksų) nei jokio padažo — 
soso. Negerti: alaus, nei vyno. 

— Eisiva mudu rytoj rytą i nei kavos, nei pasukų, nei ru-
medžioti. gūsio pieno, nei jokios giros 

— Ar ištikro? - < • j -darytos su apyniais. 
* - Taip. Aš visad mėgstu \ Apsisaugoti nuo reumatizmo 

rytą medžioti. Eisiva mudu. Į ^ l i m a prisilaikant sekančių 
__ Bet - aš - žadėjau ry- i t a i ^ l i ų : -

toj rytą susituokti — su Ma- I *) Nesušlapti kojų; sušla-
ryte. 

— Atsisėsk f liepė tėvas sa-
aikui. 

— Ne, nesėsiuos! atšovė vai
kas. . 

— Tai stovėk! įsakė vaikui 
tėvas — tai aš vis busiu pa 
klausytas. 

Delko gaidys giedodamas vi
suomet užsimerkia? 

Dėlto, kad vištelės jo nepra-
tas smiltis mindžiojo lenkai, juokintų giedant ir nesuga-
vadindami Palangą "jedyne dintų jo giesmės. 

pus kojas, tuoj reikia nusiau 
t i avalinę, nusausinti kojas ir 
apsiauti sausą avalinę. 

2) Bent du kartu į savai
te mazgoti kojas šaltame van
denyje. 

3) Suprakaitavus, reik sau
gotis vėjo ir traukučio. 

4) Pataisyti sugedusius ir 
ištraukti supuvusius dantis, patarnavimu. 

lai rodos geri, man jų niekad 
neskauda^ tad nesuprantu ko
dėl reiktų juos prašalinti. Ar-
negalima butų pagydyti tonsi-
lų kitokiu būdu, be operaci
jos ? 

Atsakymas. Jei daktarai pri 
pažino, kad tamstos tonsilai 
yra negeri, tad patariame 
nevilkinti, bet gydytis. Ne
lauk iki gausi širdies ar inks
tų ligą arba reumatizmą! Tą
syk daugiau reiks kentėt ir 
brangiau atsieis gydymasis. 
Tonsilus galima pagydyti b:» 
peilio, su electro-frjguracijos 
metodą. t 

Red. prierašas. — Dr. Al. 
M. Račkus gvildena labiau
siai praktiškus sveikatos 
klausimus. J is prieinamai ir 
visiems suprantamai aiškina 
kaip apsaugoti savo sveika
tą. Džiaugiasi skaitytojai jo 
pamokinimais, džiaugiasi :r 
' ' Draugas ' ' galėdamas per 
Dr. AI. M. Įlačkų patarnauti 
savo skatytojams. Norime pri
minti, kad Dr. Al M. Račkus 
atsakinėja į paklausimus. Jei
gu paklausimai tinka spau
dai, atsakinėjama dienrašty, 

jeigu netinka, atsakoma lai
škais. Norint gauti atsakymą 
laišku reikia įdėti pašto žen
klą (markę už du centu) at
sakymui. Prašome naudotis 
patarimais įr paklausimais 
Dr. Al M. Račkaus. Visi atsi
kreipę į jį labai patenkinti jo 

Kur tu padėjai tą grėblį ? juo sulaužysiu jeigu tu man 
r n . " .. . . jo nesurasi. 
Tėvuk, jis visai prapuo

lė. SKAITYKITE IR PLATOKO" 
— Aš visus tavo kaulus su KITĘ 'DRAUGĄ1 ff 
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Hiksa Lamokas 

LAIŠKAI Iš KAUNO. 
(Nuo specialinio korespondento). 

Tąsa. 

jSunku gal butų pasakyti kiek daug 
Amerikos lietuviai Lietuvos tautiniame, 
kultūros ir valstybės darbe yra nusvėrė, 

't visi aiškiai supranta, kad Ameri
kos lietuviai, tai toks faktoris Lietuvos 
valstybės gyvenime kurio užginti niekas 
nemėgins. Tik tiesa daug keistumo yra: 
tankiai, atvykę Lietuvon Amerikos lietu-
riai nesupranta čionykštės tvarkos, nesu

pranta jos vietinės dvasios ir įpročią. Gi 
<ietuvos lietuviams tankiai keistais rodė-

;i amerikiečiai, ir nekartą teko girdėti to
ki griežto visų nesupratimo nemalonių pa
sekmių, Amerikos lietuvių priskaitymas 
'patingai žmonių rųšiai su kuriais esą 
sunkus bent koks darbas susitarimas. Bet 
•ia reikėtų ieškoti daug gilesnių ir rim
tesnių priežasčių bei argumentų ir mai-
lyti nusistatymą, kad girdi reikia ameri
konus "sulietuvinti" , paversti tokiais j 
taip visi lietuviai. Čia man rodos anreri-
:onai turėtų kaip tik sąmoningai nešti 
taują dvasią ir kultūrą, įgytą Amerikoj, Į 

kur neabejojamai yra visiems ko pasimo
kinti. Tat Amerikos lietuviams nenuliūsti, 
ne šalintis Lietuvos del to reikia, bet da
ryti aiškią įtaką į Lietuvos gyvenimą ir 
upą, kad išgyvendinus tą begalę negeis
tinų ir šiais laikais nebeįmanomų senos 
Rusijos ir kitų liekanų. Amerikos lietu
viai ne tik turi teisę, bet privalo tai da
ryti, kad kuogreiriausiai pasiekti, to ben
dro susipratimo. 

IV Rinkimai Seiman. 

Partijos ir jų vadai jau gerokai is-
anksto pradėjo^ rengtis į rinkimų kompa
niją, beveik per pusę metų iki rinkinių 
jau buvo mitingai, karšta propaganda, 
įvairių pažadų skelbimas. Be visų parti
jų bei grupių dalyvavusrų St. Seimo rin
kiniuose, pažymėtinas gausus komunistų 
ir artimųjų draugų kairiųjų eserų daly
vavimas rinkimuose. Minėtos partijos, 
Rusijos paakintos ir pačios pamatė tą di
delė klaidą, kurios jie padarė nedalyvau
dami St. Seime pasitikėdami tuojaus su
kelti Lietuvoj revoliuciją, nesigailėjo nei 
lėšų, teisybė lengvai is Rusijos gaunamų, Į 
nei darbo 'bei demagogijos, kad įsisprau
dus į Seimą. Savo sąrašus, kuriuose figū
ruoja gerai žinomi ir nekartą teisti komu
nistai, Rusijos šnipai, jie pr^sidemjė įvai- [ 

riais nekaltais vardais kaip tai "Darbi
ninkų kuopa 'V "Darbininkų profesinės 
Sąjungos , ,, "Vargingieji valstiečiai ir dar 
binilTkai', ir tokiu būdu suviliojo ne vieną 
šimtą tikrų darbininkų. Be to dar buvo 
įstate savo kandidatus naujos tautinės 
-mažuiiips rusai-baltgudžiai ir latviai. Pa
žymėtina, kad rusų kandidatų tarpe fi
gūravo \žinomi Lietuvos priešai, buvusi s 
Kauno RTUSU juodašimčių Sąjungos pir
mininkas Jereminas ir buvusis Kauno gu-
bernijos gubernatorius Veriovkinas. 

Aktingiausiai ir gyviausiai rinkimuo
se dalyvavo katalikai, krikščioniškas blo
kas "Krikščionįs demokratai", "Ūkinin
kų Sąjunga" ir "Darbo Federacija". 
Stambiojo kapitalo atstovai-katalikai 
"Pažanga" , nors ir turėjusi kai-kuriose 
srityse karštesnės užuojautos, bet vargu 
a r praves vieną atstovą (Red. Neprave
dė). St, Seime gi jų visai nebuvo. 

Apskritai kiek galima spręsti iš esam 
čios politinės konjungturos šis Seimas 
turės bent kiek daugiaus socialistų ir 
bolševikų. Ęegalo varginga ekononunė 
padėtis, kada daugelis ne del to, kad pri
tartų komunistams ar socialistams, bet 
tiesiog iš niisiniiniino ir nekantrumo jiems 
savo balsus atidavė. Taigi bolševikų agi
tacijai begalo palankios sąlygos. 

- I r tik ačiū krikščionių demokratų 
praeity parodytai išminčiai ir aiškiai 
griežtai jų platformai, o taip pat "Dar
bo Federacijos" sugebėjimui stoti Lietu
vos darbo klasės reikalų ginimų prieša-
kin ir pasekmingai per ilgą laiką kovos 
už darbininkų ekonominius interesus, ne
pasiduodant bolševizmo įtakai, suteikė 
garantijos, šio bloko rinkimuose pasiseki
mo. 

5. Litai. 

Ilgą laiką laukti, daug apkalbėti, ap
rašyti, savieji pinigai jau pasirodė. Tiesa 
dar tik laikini, ir neperdaug gražįps iš
vaizdos, bet jau vienas tas, kad turim sa
vus pinigus, kad vis daugiau ir daugiau 
įgijam nepriklausomybės faktorių, links
mina ir jaudina lietuvio širdį. 

Dar geroką laiką prieš jų pasirody
mą, pasklido po Lietuvą, o labiausiai p^ 
Kauną, įvairių gandų apie naujų pinigu 
litų nepatvarumą, pigumą, apskritai apie 
įų liūdną ateitį. Tolimuose provincijose 
ir kaimuose, beveik niekas netikėjo lito Į 
ateičiai ir jo pasirodymui maža reikšmės 
teikė. 

Tik spėjus pasirodyti pirmiesiems li
tams bei centams, pradėjo negirdėtai šėlti 
kainos, vis kildamos augštyn. Mat dau- j 

guma pirklių nepasitikėdami lito pasto
viam kursui, kad garantavus save nuo 
nuostolių, žymėjo daug dklesnes kainas 
negu jos buvo auksinais, be to kainų pa
brangimui žymiai prisidėjo didelis markės 
puolimas. Pirkėjų — vartotojų, itin val
dininkų tarpe kilo sujudimas net bruzdė
jimas, nes naujai paskirtos litais algos 
jokiu vbudu negalėjo padengti minimalių 
išlaidų. Vyriausybės organai paakinti to
kiu bruzdėjimu, griebėsi griežtesnių prie 
monių bet ne tokių, kaip kaikurie nusis-
tatė, kad reguliuoti prekybą, varžant i-
niciatįvą ir konkurencijos laisvę, bet kad 
laikinai, kol 'bus užtektinai su naujais -pi
nigais apsipažinta ir apsiprasta^ apsau
goti piliečįus nuo suktybių ir apgavimų, 
kurie iš pradžios buvo labai' gausios kaip 
t a į davimas centų vietoj litų kaime kur 
žmonės dar nėra pinigų matę, arba dar 
geriau vietoj litų senus be vertės Kerens
kio pinigus, kurie iš toli, yra gan pana
šus į centus. Nemaža butą ir kurjozų. Kai
miečiai, gerai nepažinę naujų pinigų ver
tybės prašo už arklį jei markėmis (auk-
sinais) tai girdi 450,000, o jei litais tai 
30,000 (litas jau kainavo tuomet 300 mr.). 

(Bus daugiau) 
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l ĮKAS 
ARTINASI GERBŪVIS 

AMERIKAI. 

AŠARŲ S A U . 
Ašarų sala galima pavadin-
Ellis salą Ne\v Yorko, kur 

priimami ir peržiūrimi nte> 
via i iš Europos. 

Nelabai šonai Amerikos lai-

meilę. 
.Ink per salą pereina viso

kios rūšies žmonių. Jų tarpe 
ii Kilis sala Ne\v \orke, kur .. .; , ? „ \ 

. pasitaiko net desperatų. «\ at-
dininkai, ypač po karo, gir
di vienus vargšų sielvartus, 
mato ašaras. Ilgainiui ir stip-

k r a b a i rafe apie ateivių v a H : ^ ^ n o r v a i a t b u n k a 
.^is, išnaudojimus ir net kan-j „ ^ y ^ ^ k a d n r i a u . 
k.mmus toje saloje. .Tuomet , gyU jv(>s ^ r e i k a l i n g a t v a r . 
praneSta, jog salos valdyboje k , h . t a s a J a p a k e i s v a r g ž a m s 

padarytos žymios atmainos, i t U i a u g , m o i r m e i ] 6 ^ ^ 
\ iškas aptilo. 

Šiandie keliami nauji skun-
nai prieš salos valdininkus. 
Susekta <lu valdininku imant j . ^ashinctono p a s k e ib ta , 
kyšius. Tuojau* pradėta t«r- tad g v a m i j o s i l l ž i n i o r i a i 
dymai. Sakoma valdininkai I a U i k o n a u j u iindimąt k u r s b o 
prisipažinę prie kaltis. Kas | , a k l | n 0 ^ k a i p , i n k a m a s v a i . 

NAUJAS IŠRADIMAS. 

jiedviem davės kvši, tas buvo 
įleidžiamas į Suv. Valstybes 
bo jokių sunkenybių. 

moti aeroplaną. 
Atlikti pirmieji mėginimai. 

Pakilęs oran aeroplanas nus-
Susekta, jog vienas vokie- k r M m m a į U u h . m i s i i e i ( k 

tys baronas įleistas i S. V. 
tik dėlto, kad to reikalavęs 

reikiamon vieton. Taigi, apa
ratas veikė atsakomingaį. 

vienas turtingas medvilnėj T a s i g r a d i m a s 8kaitomas 
pramoninkas. Tas vokietis sa- v i e n a s i § didžiausių. 
lojo. nebuvo sulaikytas nei J e i t i k ė t į t o m s ž i n i o n L S tai 
dvidešimts keturių valau- a t e i t y k a r a į b u s n e g a l imi . Nes 

pagal įstatymų jis ] ) e ž m o m l J v a i d o i n į areopla-

m i estus ir po atlikto išnaiki-

paleisti. 

turėjo but deportuotas, kaipo 
kontraktuotas darbininkas. 

Vienos turtingos ameriko
niškos matronos tarnaitė sve
timšalė taipat įleista l>e dide
lio vargo. Bot tuo pačiu laiku 
deportuota viena vargšė mo
teriško atkeliavusi iš Armėne- TURKIJA. — Net ir ėionai 
jos, pabėgom nuo turkų per- dagininkai išsikovoja gerės 
sekiojimo. Gi deportuota to- n e s S Q i y g a s > Įstatymas perlei 
del, kad jinai Turkijoj gimu- s t a a k l l r i l l o a p ^ n a m a s v e ika 
si, kad tuo tarpu turini atei- t a i r a p s a i igojama 15,000 an-
vių kvota jau buvo pilna. gfekasių. Kasyklų savininkai 

Seniau praneSta, jog E l l i s | t l l r i pastatyti triobas savo 
sala ateiviams norima pada-j darbininkams, prisilaikant nu 
ryti džiaugsmo rūmais. Bet s tatymo viešos sveikatos mi-

nisterio, įtaisyti viešas nmudy 
nes kiekvienai grupei ar apy
gardai. Įstatymas taipat rei-

Suv. Valstybių pirklyba ir 
j pramonė pasekmingai progre
suoja. Šiandie čia jau kitoki 
laikai, negu butą pirm viene
rių metų,. t 

Oficialius pranešimus apie 
nedarbo išnykimą mėgina už
ginti Amerikos Darbo Fede
racijos viršininkai. ,Tečiaus 
yra daugiau pamato tikėti vai 
diškiems pranešimams, negu 
Darbo Federacijos viršinin
kams. 

Darbo Federacijos viršinin 
kai tvirtina, jog visur yra 
nedarbo, jog daug darbininkų 
nedirba ir negali gauti dar-
bo. 

Toksai jų tvirtinimas yra 
rišamas su ateivyb£s klausi
mu. Daugelis pramoninkų 
skundžiasi negali gauti tinka
mo skaičiaus darbininkų. Dėl
to rūpinasi panaikinti atei-
vystės suvaržymą. 

Am. D. Federacijos virši
ninkai yra griežtai nusistatė 
už ateivysįės suvaržymą. Jau 
keliolika metų jie dirba prieš 
ateivija. Pirm karo jie reika
lavo uždaryti čia ateiviams 
duris. 

Dėlto, mes turime į tai at
kreipti domę ir daugiaus pasi 

šiandie dirba 17 nuošimčių 
darbininkėj jaugiau, negu per 
niai. Anglių pramonė 40 nuoš. 
normalė. 

Chicago yra pramones cen
tras. Ten darbai progresuoja. 
Bedarbių kaipir rtfra. Nedir
ba tik tie, kurie nežino kur ir 
kaip klaustis darbo. 

Indiana. 
. /Transportacijos po streiko 
neišsivystymas sulaikė produ
kcijų. Stoka geležinkelių va
gonų trukdo plieno pramonę. 

Didelė stoka paprastų dar
bininkų ir ūkininkams samdi
ninkų. Namų statymas did
žiai vystosi. Tečiaus artimoj 
ateity pramatomos sunkeny
bės. Naujų kelių p ra vedimai 
tūkstančiams žmonių duoda 
užsiėmimus. 
Michigan. 

Imant abelnai, pramonė ei
na labai gerai. Daug darbi
ninkų trųksta automobilių, au 
doklų ir geležies dirbtuvėms. 

VARDAI LAIMĖJUSIŲ ANT PAVEIKSLO: 
Pradedant iš kairės paskutinėj eilėj: p-lės: O. Grablauskaitė, O. Andruškevieiutfc, J. 

Šemataitė, E. Vasukevičiutė, B. Petraitė, M. Supenaitė; iš kaires antroj eijėj: p-lės M. Do-
vidaifė, A. Jurkšaitė, N. Inkraičiutė, O. Lazdauskaitė, A. Bružiutė, M. Jerošius; trečioj eilėj: 
p-lfis: M. Prisevičiutė, L. Yaudzėmas, M. Girkoniutė, D. Snieškiutė, M. Vaitkiutė, O. Mauv 
ručiutė ir M. Ramanauskaitė. 

Iš visu jauniausia stovi viduryje, 7 metų, p-lė S. Petraiti, sale plės O. Mažulaičiutės 
ir O. Katei viutės. 

Wisconsin. 
Darbininkų stoka prie dar

bų miškuose. 
Medžio pramorfe pasekmin

gai vystosi. Daugelis žmonių 
gauna darbus. 

nai galės ne vien naikinti tikėti valdžia, kaip tais, ku-
priešo armijas, bet griauti rįems ateiviai darbininkai y-

ra baisus nei kokios baidyk-
iiimo gryžti atgal ton pačion>i|.s. 
vieton, iškur buvo jie oran j T o m i s d i e n o m i s D a r b o d c , 

ji ir tolians pasilieka išnau
dojimu ir ašarų vieta. 

Suprantama, už tai niekas 
negali kaltinti vyriausybės.; kalauja steigimą vakarinių 
J i nekalta. Bot Darbo depar- j mokyklų darbininkams ir į-
tamentas visgi gali rasti ata- į kūrimo pensijos fondo apru 
linkamą tai salai viršininką, I pįniraui sužeistai ir senelių 
kuriam rūpėtų valdininkų tar Į darbininkų. 

•* Į>O palaikyti geležine drausmę, j , 
Ten reikalingi valdininkai ne j Tibetas Azijoj yra aukš-
vien turį sužino, bet protų ir čiausia vieta ant žemės. 

partamento paskelbtame pra 
nešime apie pramonės padėtį 
sakoma, jog 355 didžiausiuo-Į 
se amerikoniškuose miestuose 
pramonė nuolat eina geryn. 
Tas reiškia, kad ir patsai se
nai laukiamas gerbūvis turi 
artintis. 

Anot Darbo departamento, 
tik dvi pramonės šakos nusil
po spalių mėnesiui. Tai tabo
kos pramone ir visokių mink-(ji laikai, 
štų gėrynių gaminimas. 

Imant valstvbes skvrium, 
štai kas matosi. 

Unio. 
Darbininkams sąlygos nuo

lat gerinasi. Tečiaus nedar
bas pilnai nepranykęs. 

Minnesota. 
Darbininkams sąlygos nuo

lat eina geryn. Daug darbi
ninkų reikalaujama ūkių dar
bams. 

LIETUVIŲ TAG DAY mergaitės, berniukai, visi kaipj Apie ketvirtą vai. pradėjo 
-^ lelijos! Brooklyno kvietkosi labai lyti, darbininkai no-

YVATERBURY, CONN. —(darbuojasi lietuvių vardu!, rom s, „ nenoram s, tuSėjo skir-
Apio "Tag Day" buvo rašy-1 Pavargę nuo lietais sušlapę, stytis ir gryžti į svetaine. Su-
ta, bot apie dovanų laimė- linksmai į žmones žiuri, kai- gryžo sulieti, pailsę, bet lin-
jimą, n/> vieno žodžio nopa- bina aukoti našlaičiams. ksmi, visi džiaugiasi, kad 
™*\ P-lė Evelina Vasikevičiutė; savo dalį darbo atliko. 

tikrai atrodė kaip lelija, smar A n t rytojaus, dar didesnis 

Illinois. 
Nedarbas sumažėjo ligi mi-

nimalio laipsnio. Toksai ne-
darbas paprastai gyvuoja ir 
normaliais laikais. 

Iowa. 
Kukurūzų (komų) pramoruė 

reikalinga daug darbininkų. 
Kitose pramonės šakose dar
bo sąlygos beveift normalės. 

Kitose valstybėse maždaug 
tokia pat padėtis pramonėje. 
Žinovai tad tvirtina, kad A-
merikai tikrai artinasi gerie-

Orudas-

AVALLA AVALLA, AVasli. 
— Du vietiniu laikraščiu vi
sai pašalino savo spaustuvių 
darbininkus už streikavimą. 
Dabar tie streikininkai patys 
išleidžia dienraštį su sekma-

Paskutiniame susirinkime 
praneša, jog miestą paskirstė 
į aštuonis distriktus. Prane
š i : jau turi septynis kapito
nus, aštuntą East Main g. mė
gino gauti susirinkime. Atro
dė, kad to distrikto niekas ne
norėjo. Gaių-gale, mergina ap 
*wrįi> už kapitonų. (Pavardės 
nesužino jom, atleiskit). 

Kiekvienam kapitonui d a ^ 
knygutę užrašyti penkiasde
šimts kolektorių. Gaija, didžiu 
ma suaugusių laikėsi nuoša
liai nuo viso darbo. Mes tu
rime gražių panelių, kurios 
neprisidėjo, bet — geriau už-
tylėsim, tegul apie jas rūpi
nasi motinos. Didžiumą darbi 
ninku sudarė mokyklos vai
kai. Mūsų gražiausios, malo
niausios stojo į eiles darbinin 
kų. Smarkiausios stojo į aš
tuntą diviziją, raidė D. 

Spal. 7 d., (6:30 vai. ryte, 
aštunto distrikto • kolektoriai 
svetainėje rikiuojosi, 6:45 v. 
jau visi buvo gatvėse. 

Negaliu iškęsti nepasakius 
kaip man tas visas darbas at
rodė vaikščiojant po miestą, dionio laida. Šiaur-vakarų ty-

pografistai pinigiškai remia kur gyvena vien tik svetim-
Jvairiose pramonės šakose streikininkus. taučiai. Moterys, merginos, 

kiai darbavosi, ne vieną ne
praleido. Man einant ji pri
šoko prie svetimtaučio, kurs 
buvo užsikabinęs du tags, ji 
nusiduoda nemato, jis aiški
na, ji juokiasi, bet galų-gale 
jis pasakė: " I \rill buy ano-
tber, just for your good 

looks" ir pirko trečią. 
Mes turėjom ir daugiau 

tokių, kaip p-|ė Evelina, tos 
kur lanko augštąją mokyklą 
daug atsižymėjo darbuodamo-
8i tarp svetimtaučių. 

P-nia N. Matuševičienė sta
bdė visus automobilius. Virš 
minėtoji visados atsižymi sa
vo gabumais. 

P-nia Radzevičienė nežinau 
kaip pririnko, bet pinigus 
kaip tik pavilko. Iš p. Radze-
vičieilės turėjom gardaus juo 
ko;/ žmona nemoka anglų kal
bos, o pristatė dirbti tarp sve
timtaučių. Kaip ėmė pasakoti, 
tai buvo juokų į>et pinigų, iš 
laimėjimu buvo ketvirta. 

Na, visų nė nesurašysiu, bet 
buvo puikus reginys. Turėtų 
rašyti geresnis rašytojas, kad 
tas reginys butų jums mato
mas. 

džiaugsmas. Pranešė, jog aš
tuntas distriktas raidė D, vien 
iš svetimtaučių surinko dau
giausia, šimtą dolerių dau
giau, negu antras iš eilės. P-
lė E. Vasikevičiutė, to pa
ties distrikto, išlaimėjo tuzi
ną paveikslų, irgi pirmutinę 
dovaną. 

Laimėjusiot distrikto pavei 
kslas telpa šiame "Draugo'' 
numeryje. 

Gaila, ne visi susirinko nu
sifotografuoti. Aštunto distri
kto nariai nenuleidžia rankų. 
Nusiėnlė fotografijas, su^jo į 
svetainę, nutarė išvien dirbti 
parapijos bazarui. Pranešė 
fėrų komisijai, kad sudaryti:!, 
kitą kariuomenę prieš musąj. 
Pasekmes pranešime vėliaus. 

, Ateive. 

MINNEAPOLIS, Minn. — 
Apie gruodžio 1 d. atidarys 
The Transportation Brother-
hoods National Bank su ka
pitalu $200,000. Tai vis vie
nas daugiau organizuotų dar
bininku bankas. 
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BAŽNYČIA IR DARBO ŽMONES 
"^^^C'^v ,-<r^^Bl^K>>.oi^^W^^^--.^<^^^^>v-^t;^^S^*%^. -jtf^S 

t 

\ Dažnai tenka išgirsti iš katalikų prie
šų šitokį mūsų Bažnyčios apkaltinimą: 
Katalikų Bažnyčia esanti didžponių — 

\ kapitalistų užtarėja, o darbo žmones dan
gaus linksmybėmis teraminanti ir nelei
džianti jiems reikalauti sau iš kapitalis
tu vargų palengvinimo. Taip kalba mus# 
priešai. Taigi žvilgterėkim bent trumpai 
į Bažnyčios tai yra Kristaus mokslą, 
klausdami jojo,kaip jisai žiuri į darbo žmo 
n ių vargus. Antra pasiklauskiimką yra pa 
darę katalikai ir jųjų šv. Bažnyčia, kad 
ivykdinus tąjį Kristaus mokslą, gyveni
mam 

Darbo žmonės pagonijos laikais 
Prieš Kristui ateisiant anų laikų Ro-

| mos valstybėje taip šeimynoj, taip visuo
menėj, tvarka baigė irti. Prasilavinę žmo
nės suprato stabmeldžių dievų-stabų men
kumą, jais juokėsi; bet jųjų vieton tik
rojo Dievo garbinti nemokėjo, nes Jojo 
nepažinojo. Visokio tikėjimo nustoję žmo
nės visas savo pastangas dėjo gyvenimo 
malonėmis išnaudoti; kitoks, amžinas tik 
slas, žuvus jųjų kad ir menkam tiUėji-
mui, visai pranyko jiems iš akių. Kad gi 
pasinaudot ko daugiausiai šiuo gyvenimu 
manyta leistinu vartot visas priemones ir 

ištikrųjų jų vartota, nepaisant jųjų ge
rumo ir blogumo. Vagystė, apgaudinėji
mas, vergti neapsakomas kankinimas, mo
teries ir nekaltų vaikelių pilnas panieki-
mas arba net ir žudymas reikalui ir no
rui esant; viešas paleistuvavimas, pilnas 
visokios teisybės žlugimas-tai vaisiai vi
siško tikėjimo išnykimo žmonų širdyse. 
Rodos, galint savo įnoriams visomis lei
stinomis ir neleistinomis priemonėmis 
įtikinti turėtų tie ištvirkę žmonės pasi
tenkinę ramiausiai gyventi. Bet toli gra
žu taip nebuvo. Buvo tat labai neramus 
laikai, kada kiekvienas valkata galėjo sa
ve karalium pavadinęs pasigriebti vald
žią į savo rankas, ištvirkintų ir be doros 
kareivių ir bedarbių gaujai padedant. Po
nas darė kaip tinkamas savo šeimynoj 
bei su savo vergais. Užsimanęs galėjo be 
baimės parduoti savo žmoną, liepti už
mušti vaiką; plakti vergą ligi jam numir
us. Nebuvo tikėjimo į amžiną gyvenimą, 
tai gyvenimas ant žemės virto pragaru 
ir nebuvo jokios laimės. "Reikia, kad kas 
iš dangaus atėjus pamokintų mus gyve-
^ 1 ^ ^ su skausmu širdy pasisakė vienas 
anų laikų galvočius, lyg pasakydamas vi
sų anų žmonių norą. 

Darbo žmonės Kristui atėjus. 
Ir štai nužengė iš dangaus žmonijos 

Mokytojas ir Išganytojas, mūsų Viešpats 
Jėzus Kristus. Atėjęs šitan pasaulin visų 

pirma skelbia vyriausią tiesą; būtent, 
kad be šio gyvenimo ant žVmės, yra dar 
kitas amžinas gyvenimas danguje, Dievo 
drautfėje. Aišku, kad amžinas be pabai
gos gyvenimas ypač Dievo draugėje yra 
nepalyginamai brangesnis, negu kelių de
šimčių metų gyvenimas ant žemės. Užtat 
Kristus ir daro tuojaus išvadą, sakyda
mas mums: "Kas do pelnas žmogui iš 
to, kad jis net viso pasaulio turtus pa
sigriebtų, jei dėlei to nukentėtų jojo ne
mari siela!" Užtat aišku, kad kiekvie
nas protingas žmogus gyvendamas ant že 
mės, turi stengtis taip gyventi, kad jojo 
sielai nieko blogo nepasidarytų. Tai jis 
tepadarys, jei gyvens, elgsis teisingai. 
Teisingumas mums yra suprantamas do
ros jausmais, jis pamokina kiekvieną, 
kas darytina kas ne; teisingumas vienas 
teužlaiko visuomenę sveika. Reiškia Kri
staus mokslas apie amžiną gyvenimą ne
tiktai mus tiesos pamokina, bet padeda 
sutvarkyti šiąjį gyvenimą teisingai. [Tai 
labai svarbu, ypač darbo žmonėms. Jei 
amžino gyvenimo neragaus tas, kas kitus-
skriaudžia rinkdamas sau žemės turtų, 
tai kiekvienas tuuės vengti neteisybės, ne
skriausti silpnesnių. 

Antra vertus turint akyvaizdoj am
žiną laimingą gyvenimą žmogus netaip 
jau gobščiai siekia tų žemės turtų ir ki
tam jųjų. nepavydi. Taigi Kristus ir Kat. 
Bažnyčia skelbdama amžinąjį gyvenimą, 

parodo žmonijai aukštesnį vertesnį tiks
lą. Rodydama tąjį tikslą mokyme, kad 
neverta yra skriaudžiant silpnesnį krau
ti žemės turtų, nes jie laikinos, pranyk-
stamos vertės teturi. Tie gi, kaip visokio 
plauko socialistai ir laisvamaniai skelbia 
žmonėms, jokio Dievo nei dangaus nesą, 
tik didina darbo žmonių4 vargus. Nes ir 
tikrai. 

Nesant jokiai amžinai teisybei dan
guje, nesant Dievui, kas belieka daryti 
žmogui? Tik stengtis kaip galima dau
giau turto prisilupti, nežiūrint, ar tei
singai, ar neteisingai, nes Dievui nesant 
niekas už neteisybę po mirčiai nebaus, o 
teisybę nebus kas pagiria, bei užmoka. 
Man numirus žus mano turtai, bet žus ir 
mano teisybės, nebus nei manęs nei ma
no piktybių. 

Čia gi ant žemės dažnai matom, kad 
nei žmonėse nei valdžioje tos teisyb|s 
nerandi; kas turtingesnis, tas už pinigus 

viską gauna, o darbo žmogus pasilikęs 
-vienas turėtų jau pats gintis nuo priešų. 
Jei kuriam darbininkui pasiseks pralob
ti, tai ir jis> širdy Dievo neturėdamas ir 
į amžiną gyvenimą netikėdamas priside
da prie skriaudikų ir smaugia silpnesnį. 
(Taip esant aišku, kad ypao darbo žmogui 
gyvenimas pasidarytų nepakenčiamas ir 
dabar jam toks yra, nes jokie įstatymai 
kad ir pačių socialistų išgalvotieji ne
apgins silpnojo nuo turtuolio ir valdžią 

turinčio; nes kad įstatymai butų pildo
mi, reikia kad teisėjai ir valdininkai tei
singi butų. Teisingu gi būti sunku, ka
da nei Dievo .nei amžino užmokesnio 

nėra, o tik tas gyvenimas tėra, man 
gi numirus viskas išnyksta, nieko nelieka. 

Beto žinom, kad šiame pasauly vi-
i sokie sukčiai ir nedori apgavikai daž

niausiai patogiai ir turtingai gyvena. 
Mes visi tai žinom. Taigi Kristus ir Baž 
nyčia daug padarė ir tebedaro darbo 
žmonėms gero, skelbdama tikrąjį Dievą 
teisingu esant rodydama visai žmonijai 
amžiną gyvenimą. Jei šiandien dar žmo
nės negyvena kaip Katalikų Bažnyčia 
ir Kristus mokina, tai tame pačių žmo
nių kaltė. I 

« 

Užtat šiandie ypač darbo žmonėms 
gyvenimas pasidarė nebepakenčiamas, 
nes žmonose labai maža to tikėjimo; gali 
atsitikt, kad mes taip sūpusim doriniai, 
kaip tat atsitiko Romos valstijoj — pra
džioj apie tai minėjau — ir mūsų aukš
tinamoji kultūra sugrius, kaip Romoje, 
tat atsitiko. Žinoma vieno tikėjimo neuž
tenka, reikia darbo ir mokėjimo norint 
darbo žmonėms vargus palengvinti. Tik 
be tikėjimo jokie pagerinimai ilgam lai
kui negalimi, nes blogi norai žmonių ga
li ir gražiausius sumanymus sugriauti. 
Blogus norus vienas Dievas, vienas tikl-
jimas į Jį Jojo teisybę tepataiso ir tesu-
valdo. (Bus daugiau) 
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BLAIVYBES DIRVA. 
kiamą pagarbą ir visiems ki
tiems šalies įstatymams. 

ALAUS IR VYNO KLAU
SIMU. 

Tai svarbiausios priežas-
Paskutinieji piliečių baisa- tys, delko daugelis net žy-

vimai kaikuriose valstyl*ėse' mįų žmonių priešinasi prohi-
aiškiai pareiškė noro pataisy- j bicijai. 
ti prohibicijos įstatymą. Did-j prohibicijos pravedimas, tai 
žiuma nori grąžinti alų ir vy- didelė šalies istorijoje klaida, 
ną. I r ateinantis kongresas1 pįnnįausia žmonėms buvo rei 
turės kreipti domės į tuos gy- j kalingas susipratimas, giles-
ventojų balsus, nes prohibi- j ̂  s u prohibicija susipažini

mas. Prohibieija turėjo but 
įvedama palengva, laipsniais, 
bet ne staiga. Gyventojai prie 
prohibicijos turėjo but pri
ruošti krikščioniško mokslo 
pagrindais. 

Šiandie atitaisyti tą klaidą 
nepigu. Modofikuoti įstatymą, 
reiškia gryžti atgal, žengti at
žagariai. Grąžinti alų ir vyną 
tai reiškia padauginti girtuo
klių ir jų įstaigų skaičių. Jei 
kongresas sugebėjo padaryti 
klaidą, tai jis moka tą klaidą 

-ir atitaisyti taip, kad nebūtų 
šaliai ir gyvento-

Ne fanatikas. 

Bet ką apie tai sakys pa
tys japonai ir pasaulis, tai 
irgi svarbu. 

Kai-kas pažymi, kad tai bus 
pradžia naujiems diplomati
niams nesusipratimams. Ir tie 
nesusipratimai pagaliaus gali 
but išsprendžiami karu. 

įvaras Amerikos su Japoni
ja nepramatomas," bet jis la
bai galimas. v 

BEDARBIAMS PAšELPA 
ŠVEICARIJOJ. 

I š M O K S L O S R I T I E S . 
JUROS GELMIŲ TURTAS. 

Aštarėlė* 

eija neduoda geistinų rezul 
tatų. 

Kad prohibicijai priešinasi 
alkoholio mylėtojai, tai nenuo 
stabu. Bet jai priešinasi ir 
daugelis tų, kurie niekuomet 
svaiginamų gėrimų neragavo 
ir nevartojo. 

Pavyzdžiui turime New Jer 
sey valstybės gubernatorių 
Edwards. Jis pastaraisiais 
rinkimais išrinktas federaliu 
senatorius. Tas vyras griežtai 
nusistatęs prieš prohibicija ir 
su ja kovoja. Patsai gi nie
kuomet nevartoja svaiginamų j skriaudos 
fiferiniij. ^ i jams. 

Delko taip yra, lengva su- • 
prasti. 

Dėlto, kad prohibicija yra 
įsigalėjusių fanatikų reformis 
tų sumanymas. Tuomi jie tiki
si sudorinti žmoniją. Juos re
mia didieji kapitalistai. Šie 
tikisi iš neragaujančio svai
ginamų gėrimų išsunkti dau
giau prakaito, gauti daugiau 
Raudos; prohibicija yra mažu 
mos noras spaudžiant didžiu
ma. Tas didžiumos varžvmas 
iššaukia reakciją. .Tokia padė
tis nepakenčiama. 

Prohibicijai vykinti nesu
rasta ir negalima rasti ata
tinkamų priemonių. Daugumą 
namų prohibicija pakeitė al
koholio dirbtuvėmis arba bra-
varais. Nepanaikino nei sa-
liunų, kuriuose pardavinėja
ma namie gaminta degtinė-
nuodai. Šiandieninis prohibi
cijos vykinimas valdžiai bran 

Internacional Labor Office, 
Genevoj, Šveicarijoj, praneša, 
jog Šveicarijos valdžia nuo 
1918 metų iki sausio 1922 m. 
praleido 400,000,000 franku 
pageltojimui bedarbių ir nuk
reipimui nedarbo. 

274,427,195 frankai praleis-
»ti suradimui darbų nedirban
tiems, ir 126,966,873 frankai 
pagelbėjimui nedirbančių. 
Šveicarijos federalė taryba 
prašo 50,000,000 frankų 1923 
metams. Iš tų ketina vartoti 
25,000,000 frankų šelpimui 
fondų, 10,000,000 frankų orga 
nizuoti viešus darbus per ta
rybą, ir liekamais šelpti be
darbius. 

vius- Nelaimėse nuskandintus 
turtus stengiasi ištraukti. Nė-

Auksas visad žmones vilio- i r a abejonės, kad jūrėse yra 
ja. Jis liepia Žmogui apleisti palaidota milionai dolerių ver 
gimtąją šalį, jis priverčia ko-. ^ s aukso ir brangenybių, bet 
pti į aukštus kalnus, jii stato i r b i l i o n a i dolerių vertės lai-
žmogaus gyvybę į didžiausią T% ir kitų, nepagen4amų tur-

kandintas, nardytojai nusilei
džia vandenin ir tyrinėja ap-

dyrno ginklas duoda daug vii 
ties ištraukti auksą ir bran 

pavojų, kuomet jo beieškant 
nusileidžiama į žemes ir juros 

tų, kaip bronzo, vario. 
Daugybės laivų ir jų neša-

gelmes. Žmogus nieko nesi- nu turtai tapo jūrėse palai 

JAPONAI IR PILIETYBĖ. 

Aukščiausias Suv. Valsty
bių teismas galutinai nuspren 
dė, kad japonai Suv. Valsty
bėse negali naturalizuotis ir 
būti šios šalies piliečiais. Pri
pažino pilietybę tik čia gimu
siems japonų vaikams. 

SUV. VALST. APAUTUVŲ 
PRODUKCIJA. 

Išdirbimas 25,559,094 porų 
čebatų, apautuvų, puskurpių 
ir tt. per birželio mėn. 1922 
padaro iš viso 1922 m pir
miems 6 mėnesiams 159,414,-
068 poras. Suma yra 13,088,-

gaili, dieną, naktį nemiega, 
by tik aukso suradus. 

/Aukso monai. 
Auksą,, kurį dabar žmonės 

vartoja iškasa iš žemės. Že-
mėje^yra paslėpta daug auk
so ir visokių kitokių brangių 
metalų. Kai pasklysta žinia, 
kad aukso randasi kokioj vie
toj, iš visų šalių žmonės sku
binasi ten. (Taip buvo Kalifor
nijoj šimtą metų atgal, kada 
surado aukso sluogsnius že-
m|ėjet iš visų žemės kampų 
skubinosi žmonės, kad įsigi-

dota. Netik karo metu, bet ir 
kilių nelaimių nuskandinti lai
vai guli jurų gilumoj. 

Nuskandinti laivai. 
Neminint kiek daug turto 

paskandinta jūrėse pirmiaus, 
paskutiniai metai daug turto 

prarijo juros. 1912 metais 
"/Titanikas" buvo nuskandin
tas. Šis laivas tada buvo vir
šūnė— kulminacija technikos 
mokslų. Jam nuskendus visą 
pasaulį supurtė baimįp. Spė
jama, kad su juo palaidota 
apie dešimts milionų dolerių. 

linkybes. Su naujai išdirbta genybes iš jurų. Oro nardy 
kamera nufotografuoja su vi- tojui prisiunčia iš viršaus. Ga 
somis jo aplinkybėmis. Nar- U ir su savim užtektinai nu-
dytojas nusileidžia laivan, jei sinešti. Nardytojas turi prit 
gali surasti laivo kambarį, 

! 

savo nardymo šarvo telefoną, 
kuriame buvo užralanti pjni- kuriuomi girdi aiškiai visus 
gaį ir kiti brangus daiktai iš
ima juos ir iškelia aukštyn. 
Jei galima laivą sutaiso ir ta
da su virvėmis laivą • iškelia 
viršun. Kitus laivus bandė e-
lektromagnetu ištraukti. "Ti-» 
taniką" bandė tokhi būdu pa
kelti oran taip, kaip jis guli 
jūrėse. Su elektromagnetu iš
kelia šimtus tonų. Naujas nar 

jam duotus įsakymus, o vir-
šuje-ore nardytoją girdi ir ty
liausiai jam bekalbant. Jauke 
Ii nardytojai pasekmingai yra 
atnešę iš jurų gelmės palai
dotų jose turtų. Ir spėjama, 
kad didelę dalį, jei ne visuT 
turtus )ms galima iškelti. 

Ašarėlė 

jus aukso praturtėti. Alasko- Paskiausias, didis jurų gro
ję surado kas nors aukso, j bis tai Lusitanijos laivo pas-
Tuoj žmonės skubinosi į tą I kendimas septyni metai at-

Be to, nusprendė, kad ja-; 834 poromis didesnė už 1914 
ponams, kaipo nepiliečiams už! metus, bet mažesnė už 1919 
drausta Suv. Valstybėse kor-
poruoti bent kokias bendro
ves, arba nejudomos savas
ties draugijas. 

merų produkciją. 
Birž. nfm. išdirbiniai pa

dalinti sekančiai: vyrų ti$14r 
074 poros; vaikų 1,67£,166 

Tuo nusprendimu Aukščiau poros; moterų 8,257,286 po-
sias Teismas japonus priskai 
to prie mongolų rasės. Gi mon 
eolams čia uždrausta |)uti pi 
1 * v* * įeciąis. 

/Teismo nusprendimas visų 
i 

visaip aiškinamas. Valdiškose 
sferose AVashingtone reiškia-

giai atsieina ir iš to nėra nau-ma viltis, kad tas bus naudin
gos. » Sa šaliai. Tuomi prašalintas 

Pagaliaus dėlto, kad prohi-jvisą laiką grūmojąs raudo-
bicija žmonėse panaikino rei-j nasis pavojus. 

ros; mergaičių ir vaikų 3,051,-
174 poros, ir kūdikių 1,826,-
141 pora. 

Foreigii Latigrua£e Inf. Service. 

CHAMPAIGN, 111. — Čio
nai einama prie organizavi
mo mokyklų mokytojų į uni
ją po Illinois Darbo Fedcra-
cija. 

GARSINKITE S "DRAUGE." 

nežinomą, šaltą kraštą, nei to
lis, nei šalčiai jų nebaugino. 

Aukso versme. 
Paprastai kalnuose, žemėj 

aukso ieško ir iškasę naudo
ja. Nors jau daug iškasto au
kso vartoja, vienok dar daug 
pasilieka nepajuainto ir neži
nomo. Senovės alkemikai ban
dė' auksą padirbti iš geležies 
ir kitų pigių metalų. To ne
padarė ir nenepadarys, nes 
vieną, metalą negalia pakeisti 
kitu. Deimantus padaro iš an
glies, dėlto, kad ta pati me
džiaga yra deimanto ir ang

lies, bet kitokioje formoje. 
Jurų ir upių vandeny ran

dasi mažiau ar daugiau auk 
so. Tyrinėtojai spfcja, kad kie-. **> b e t k a i P t a t u r t * i š t r a u 

gal. Patį laivą vertina apie 
dešimts milionų dol. Aukso ja 
me buvo virš dviejų milionų, 
bronzo, vario, geležies, pini
gų, auksinių daiktų vertės a-
pie penki milionai. Gal jam 
nuskendus viskas pabiro-van
denyne, tada nebus galima 
kol kas visų turtų surankioti. , , . , , „ ^ , 

. . . . . , i 2334 South Oakley Avenue 
Bet jei laivas nuskendo ne- ^ 
sudaužytas manoma, kad pa- rx 
siseks ištraukti, laivą ir tur- s 
tus. Pasaulinio karo metais 
tvirtintojai spėjo, kad apie 
septyni bilionai dolerių ver
tės laivų ir kitų vertes palai
dota jūrėse. 

Kad yra daug jūrėse :pas 
kandinto turto, nfera abejo-

"DRAUGO" KNYGYNE GALIMA GAUTI ŠlįĮ KNYGŲ, 
Apmąstymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina $3.00 
No. S. 1. Logika. Sutaisė A. Jakštas • 50c. 
No. 45. Broliukai — Dobilėliui 20c. 
No. S. 1. Gyvenimas švento Juozapo. Iš Italų kalbos ver-

Jurgis Baltrušaitis 10c 
No. S. 26. Lakštingala ir Pas Kristaus Eglelę Parašė 

U. Šalčius 30<5c 
No. S. 1. Lietuvių literatūras istorijos santrauka. M. 

Biržiškos 15c. 
No. S. 26 Paaugusių žmonių knygelė. Parašė vyskupas 

M. Valančius Kaina ....*. 40c. 
No. S. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J. * 

Skruodys 75c. 
No. S, 1. Rašybos mokslo darbeliai dalis II. Sudarė mo

kytojas S. Varnelis. Kaina 100 
No. S. 2. Sniego karalaitė. Keturių veiksmų, penkių pa

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

P. 8. Užsakydami knygas, meldžiam parašyti knygų unm. 
DRAUGAS PUB. OO. 

Chicago, Illinois. 

/ 

\ 
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kviename vandens tone bent 
vieną aukso grūdelį gali ras
ti. Jisai da nejudintas. Ilgai
niui chemikas ir tą auksą iš
trauks iš vandens ir naudos. 

Auksas jurų gelmėse. 
Yra dar ir daug aukso pa* 

laidoto jurų gelmėse. Šitas 
palaidotas, turtas jau šimtai 
metų kaip vilioja pramuštgal-

kti Jurų negali išsemti ir 
pasiekti palaidotą turtą. Že
moje suradę aukso gyslą, iš
kasa žemę ir auksą nuo žemės 
atsijoję pasiima. Bet kad tur 
tas guli vandens gelmėse, rei 
kia griebtis kitokių priemo
nių. 

Nardytojai ir jų pasekmės. 
Jei laivas nepergiliai nus-
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"Blaivininku Himnas" 
MI&RIEMS BALSAMS, FORTEPIJONUI IR VARIO 

INSTRUMENTAMS PRITARIANT. 

KOMPOZICIJA C. SASNAUSKO 
Prisiųskite pastos ženklais už 22 centų 

Džiaugsitės šia skambią dainą. 
ADRESUOKITE ŠITAIP: 

laivinimcų Himnas 
4 1 Providence Str. 
WORCESTER, MASS. 
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"Blaivybės Dirvos'7 redakk: kvm. Pr. Juškaitis 

Jie tai yra sucĮėtiniausia ir sunkiausia ty- daugino. Du šuniuku buvo bandomu 88 mų atskiesto 200 gramų vandens. Po 50 vieta, kurioje daugiau prilietimo nervų 

(Tąsa). 
ALKOHOLIO ĮTAKA I NERVŲ SISTE

MA K PROTO GABUMUS. 
m i i — — i * - — i • •• • -m 

1. Augčiau nurodyti praktikos gyve
nimo pavyzdžiai reikėtų, padėti po išaiš
kinimo kokią j taką daro alkoholis j ner
vus. Ne vienas kūno, kaipo gyvojo kūno, 
judėjimas ar jausmas be nervų sistemos 
negali būti atliktas. . 

Žmogaus organizmų, sudaro mažy
čiai, akimi nematomi, teįžiūrimi tik per 
padidinamuosius stiklus, organizmėliai, 
kuriuos mokslo vyrai praminė narveliais. 
Tie narveliai, jungdamiesi su vienas kitu, 
sudaro organizmo audeklų: raumenų au
deklą, arba raumenis, kaulų audeklą arba 
kaulus, nervų audeklą arba nervus. Kiek
vieną audeklą sudaro tam tikri ypatingi 
narveliai: vieni narveliai stipri ir nejaut-
tųs, ktti labai jautrus, vieni greit nyksta 
ir greit atgimsta kiti ilgiau gyvena ir 
ne taip greit nyksta. Be augš-
eiau minėtų audeklų — kietų kaulų, pus-
kiečįų raumenų, minkštų smagenų yra 
dar skystų audeklų — kraujo, kuriame y-
ra savotiški raudoni ir balti kraujo nar
veliai. Dabar mums turi rūpėti nervai. 

rinėti kūno dalis. Bet vis dėlto moksli
ninkai nervų sistemą gana gerai patyTė 
ir vien tik apie ją gali parašyti daug 
didelių knygų. Nervų sistemą sudaro cen
tro nervų sistema ir jos šakos. Centro 
sistemą sudaro galvos ir nugarkaulio 
smagenys: nuo jų po visą kūną šakojasi 
drutesni, laibesni ir laibiausi, nervai. Jų 
pagelba žmogus jaučia ir kruta. Kaip jie 
yra išsišakoję po visą kūną, galima nu
manyti iš to, kad savo kūne nerasime ne 
vienos vietos (neskaitant plaukų, nagų., 
kuri adatos įdurta nejaustų. Galvos sma-
genįs susideda iš paviršiaus baltojo dai
kto ir iš vidaus pilkojo (narvelių). Patys 
gi nervai sutaisyti iš laibiausių susipvnu-
sių siųlelių, kurie susideda iš pailgų narve 
lių. Kiekvienas nervų sistemos,, kaip ir 
viso organizmo, narvelis susidaro iš mai
šelio su skysta ar pusskysčia protoplaz
ma. Protoplazma yra svarbiausias narve
lių ir organizmo daiktas. 

visokias atmainas. Kad tiesioginiaKalko-

dienas, du — 54 dienas, o kiti po mėne
sį. Visais atsitikimais, svarstant galvos 
smagenis, labiausiai kaktos dalies, pasiro 
(iė, kad gavusių alkoholio šuniukų smage
nys svėrė mažiau, negu sveikų. 

Kad alkoholis suturi centro nervų 
sistemos augimą, profesorius Tarchano-
vas priduoda tam ypatingą reikšmę. Mat, 
-nuo smagenų augimo priguli visos esy
bės augimas. Nuo suturėjimo galvos sma 

i 

genų maitiniinos organizmo augimas ir. 
plėtojimasis apskritai susituri. 

Dr. Hilson'as sako, kad alkoholis ga-
dinas visą drganijuną, bet kad labiausiai 
ir daugiausiai nuo jo kenčianti nervų sis
tema-

3. Eidge'as 1883 m- danė 34 bandy
mus, mažiausių alkoholio dožų įtakos duo 
dama po 4—8—15 gramų. Bandomi žmo
nas negalėjo taip aiškiai matyti, kaip ma
tydavo, negerus alkoholio. Nežinomų žo
džių jie jau nebegalėjo skaityti nuo to-

2. Alkoholis daro nervų narveliuose fcįo pat tolio, nuo kurio* pirmiau skaity
davo. Tas tolis nuo 9,375 angį. pėdų su-

holis veikia į sudėtinius nervų narvelių simažino--ligi 8,538 angį. pjpdų. fTokiufe 
_ _ i i y •* .__ j • • v i - j , » . . . i . i • • protoplazmos elementus, tai pripažįsta 
daugybė autorių. Jų dauguma tvirtina, 
kad labiausiai naikina pilkojo smagenų 
daikto narvelius. Pasak |Tepliašino, ir ki
ti nervų elementai nuo alkoholizmo žy
miai mainą savo cheminę gamtą. 

Reichas duodavo šuniukams po tru
putį labai atmiešto alkoholio. Toliau jo 

bandymus patvirtina ir kasdieninio gy
venimo atsitikimai. 

Ričardsonas, SeougaTis ir Crothe-
rs 'as panašiais bandymais patyr4, kad 
gėrimas po truputį alkoholio mažina ir 
giretjėjimą. 

Trelich'as pastebėjo uoslės jutimo 
nusilpnėjimą, priėmus 40 alkoholio gta-

minučių uoslė dar buvo nusilpnėjusį, ir 
net lekiamojo spirito negalėjo gerai už
uosti, nors čiauda kaip paprastai. 

4. Kollog'ts pastebėjo, kad 60 gra
mų "viski' ' (viski miežių degtinė Angli
joje ir Amerikoje, biauresnė už Rusijos 
degtinę) daugiau, kaip du kart suturėda
vo šalčio ir šilimos jutimus. Be alkoho
lio jutimai atsirasdavo po 0,140; 0,389; 
0,323 sekundos, temperatūrai užgavus 
kūną. Priėmus gi degtktes, pirmieji skai
čiai šiais pavirsdavo: 0,363, 0,796, P,750 
sekundų. / 

Fr. Kremeris ištyrė, kad alkoholis 
mažina ir odos jutimą. Duota 60 gramų 
čonjako. Po 10 minučių cirkelio kojytės 
davėsi jaustis ant kulšies per 5 santimet-
rusj o po 30 minučių per 5, 8 sant. Prieš 
'gėrinją gi to-pat cirkelio kojytės jausda
vosi per 4, 2 santimetru. Po 10 min., iš
gėrus 60 gramų konjako, jautimas ant del 
no apsireiškė per 0, 8 sant., po 80 min. 
per 1, 2 sant, prieš gėrimą gį tos cir
kelio kojytės Jautėsi tik per 0, 5 sant. Iš 
priekio blauzdos jutimas, nuo 3, 2 sant, 
nupuolė ligi 6 sant. 

6ią vietą paaiškinu. Fiziologai paty-
r&, kad jeigu nelabai praskėsti cirkelio 
kojytės ir jomis vienu kartu prisiliesti 
prie veido, pirštų, kojų, tai abi cirkelio 
kojyti jaučiami, kaip ir viena kojytė. 
Tuodu jautimu gaminami už vierą ne vi
sose kuno dalyse vienodai. Kuo jautresnė 

išsišakoję, tuo mažesnio tarpo reikia tarp 
kojyčių, kad jos butų jaučiamos vienaa 
prisilietimas, pietoje, kuri nėra taip jau
tri, cirkelio kojytės gali būti jaučiamos 
lyg vienas įdurimas, kad ir didesnis bus 
tarpas tarp cirkelio kojyčių.* 

5. Prie šaudymo reikalinga geros a-
kys, atyda ir prityrimas. Profesoriaus 
Eiino Ciuriche pastebėjimu, dovaninio 
šaudymo šauliai, del geresnio pasisekimo 
rungtynėse, kiauras savaites visai nege
ria alkoholio. Švecijoje, 1903 metais m> 
wo daromi įdomus ištisų grupių bandy
mai, kurie turfejo parodyti, Jtiek mažy
tės alkoholio dozos perdirbo šaulio pak-
liuvimų skaičių tikslan. Bandymų progra
ma ir metodas taisomas medicinos ir 
karo mokslo atstovų. Alkoholio dozos a-
laus ir konjako pavydalu siekė nuo 27 iki 
44 gramų. Alkoholio gėrimai gerti -prieš 
šaudymą už 20 ar 30 minučių arba išva-
karo prieš tą dieną, kurioje reikėdavo. 
šaudyti. Šaudymo pakliuvimų sumažėji
mas nuo parodytų alkoholio dožų. Nek-
liuvimų skaičius padidėjo nuo 7 iki 27, 
nors buvo giedra. Nuostabu, kad geru-
šieji alkoholio gprimų šauliai jautė, kad 
jie sulauksią daug geresnių vaisių, negu 
tuomet, kuomet jie butų šaudę negėrę. 
,Taigi, matome — sako Salinąs — kad ne
žymi alkoholio mažuma aiškiai žemina 
žmogaus pajautimus. (Jyvenime — tą ga
lime pastebėti kasdien. (Bus daugiau) 

\ 
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DR. P. ŽILVITIS 
sava ofisą po 

>M1 — 43 ao. Uatoted Street 
Waajama Juciaos Ręst. S hibg. 
Priima Ufon lus uao f - i s A. K. 

Tel. Boulevard 7171 
ResJdenclJas Tet Fairfaa M74 
= 

~ » 

IVI. Caoai a&7, Vak. Canal a i l s f 

I DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoja* Ir 

Ohirnrg^s 
1831 South Halsted Street 

Valandos: l t U i 13 ryte: 1 iki 4 
po platų: t Iki • vakare 

X 

GRAND RAPIDS, MICH taryba, svarstė ketnriuš* p^-[Lietufos , ,ąv . Kazimiero J)r-

Lapkr. 12 d. čia prasidėjo 
parap. bazaras. Tęsis sekma
dieniais, trečiadieniais, ir 
penktadieniais iki gruodžio 1 
d. Tikimasi gerų pasekmių. 

Vytė. 

I 
] m. CHARLES SEGAL 
; ^Perkėlė saro ofisą po numeriu 

4739 SO. A S H L A N D A V E N U E | Į 

I SPECUALISTAS 
l>žio\ ų, Moterų ir Vyru Ligų 

(Vai.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare. 

fNedėliomis: 10 iki 1. 
Telefonas Drcxel 28£0 

: » Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Taitis 5032 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nadėllomia 
ofisas uždarytas. 

PRANEŠIMAS, 
Ofisas Dr. G. M. Glaaer pe« 

relna į ranka* Dr. Ckaa. Sagai, 
žento ir partnerio. Visi senleje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr. O. M. Glaser. 

S l 4 t So. Morgan Street 
ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

iki t po pietų, nuo B iki 7 rak. 
Ned. nuo 10 Iki t po pietų. 

Telefonas Tarife 687 

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

Tel. Canal 2118 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 19 po plet. 

5 iki 7 vai vakaro. 
Re*, vai.: 2 iki 4 po pietų. 

4193 Arcltcr Ave. 
Tel. Lafayette 0098 

Senai bebuvo iš mūsų .kolo
nijos žinių laikraščiuose. O 
naujienų, yra* 

Geroji pusė. i 

.Pradėjome statyti nauja 
bažnyčią. Jau pamatai kasa
mi ir už poros savaičių bus 
galima pamatinį akmenį pa
šventinti. Gerieji žmonės visas 
jėgas deda, kad greičiau įsi
gyti maldos namus. Aukos 
plaukia apsčiai. Šv. Rožan
čiaus Moterų Dr-ja paaukojo 
500 dol. ir žada paskiaus dar 

jektus mūsų bažnyčiai; Ir pri 
imtas ir užtvirtintas tapo toks 
planas, kurs labiausiai ati
tinka žmonių kišenei ir vien
kart yra grasiausias. Bažny
čia bus romaniškojo styliaus, 
viduje bus pirmųjų krikščio
nijos amžių styliuje. Tokiai 
bažnyčiai bokštas viduryje 
atrodytu, kaip karvei balnas. 
Tokiai bažnyčiai tegalima 
duoti arba du bokštai iš šalių, 

jos išleistos. Taigi, pasinau
dokite proga. 

g. J. Blavackas, ralt. 

nėra pinigų. Kai bus, galima 
bus pristatyti ir antrąjį. Bet 
dabar nėra iš ko. tiek. &v. Petro ir Povilo Dr- f 

ja fundamentui paaukojo 100 Tuomet kiti dar pyksta, kam 
dol. Žada toliau daugiau. K i 
tos Draugijos, jau aukojusios 

CHORO VAKARĖLIS. 

Waukegan, 111. — Šeštadie
ny, lapkr. 11 .d. Šv. Baltra
miejaus parapijos choras tu
rėjo nepaprastą vakarėlį su 
programa. f 

Vakaro vedėjus buvo Jonas 
arba vienas. Dviem bokštam f Jakutis, kuris sumaningai va-

plenar neužtvirtinti parapijos 
mitingo. Stebėtini žmonės. Pa 

OR. A. I RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR OHTRLRGA8 

4441 So. Wea*ern Avenne 
Telef. Lafayette 4149 

Vaa»4os: f-11 rytai*. 1-1 po 
pietų Ir 7-8 vakarai*. Nedėldie-
oiais tiktai po pietų 2 iki B vai. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4S31 8a Ashland Ave . 
Tel. Yard* 9*4 

TeJL Yardi 0 t t 4 
OFISO VAJU: 

I — l t v. ryto, 1—S ir 7—9 v. v. 
Nedėliomi*: nuo l t • . ryto Ucl 
1 vai. po pietų. 

I Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9991 

Dr. A. A R0TH 
BLSA8 GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškę, Yyrlškų 
Vaikų Iv visa chronlakų Ugų. 

Ofisas: 3333 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—9 P<> 
p i a t f 7—8 vak. Ned. 1 9 — 1 1 d-
Raa. 1129 Independanoe Blvd. 

Cnlcago. 

šimtais, visgi neatsilieka ir **JMJ06 mitingan ateina pana-
aukoja ir aukoti žada dar dau [PUonįs, bueeriai, darbininkai, 

moterėlės, grocerninkai ir pa
našus. Kad bent vienas butų 
esąs arebitektoriusf Žmonės 
gali pasakytiparapijiniame jai 
tinge, kiek jie pinigų gali su
dėti, kiek bažnyčioje vietų 
reikia. Bet šitie dalykai jau 
buvo skelbti nesykį, ir mi
tinguose tarta, ir bažnyčioje, 
ir komitetų posėdžiuose dar 
kun. Bumšui tebesant. O Kaip 
pastatyti bažnyčių tam visuo
met buvo ir bus architekto-
riai. Protingi ta žino. 

Yra ir kitokių priekabių, 
(iirdi pamatas negilus iškas
tas, vieta esanti negera ir dar 
keletas" mažmožių. Fundamen
to ir kitų dalykų prižiūri ar
ei iitektoriai ir miesto ins
pekcija. Vieta įei•• kam nepa
tinka, tegu nupirktų kita ir 
padovanotų parapijai. 

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

GYDYTOJAS ir CRTRCRGAS 
Telefonas: Yarda 2514 

3252 South Halsted Street . . 
Ant vtaAau* l'uiver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
9—4 po platų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomi* nuo 10—2 
Oofisa* ir gyvenimo vieta: 

^=vr=rsr-r--j- i£i; A į ^ « ^ ^ . ̂ 7— • S533* 
Te1 Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vežei is 
I | F 11 VIS DJBNTISTAS 

6712 SO. ASHXAITD AVEWUB 
ARTI 47-to* Gatvė* 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 fWt 
Seredorais nuo * *kl vakiire. 

giau. Dabar visos Dr-jos 
susirūpino, kad. surengus 
kuo geriau parapijos bazarą. 

Bazaras prasidės 19 lapkr. 
ir baigsis 30 lapkr. Šitie visi 
reikalai užima visus tuos,"ku-
rie ne liežuviu, bet darbu pri
sideda prie mūsų įmonių bū
relio naudos. Užtat ir laiko ne
belieka garsintis po laikraš
čius. Nebelieka laiko užtat ir 
kitoniškiems darbams. Jau
nuomenės Dr-ja įsikūrusį dar 
kun. Bumšo laikais šiek tiek 
apmirė, bet pasiliuosavus nuo 
(ų darbų, imsinu>s jaunimą 
gaivinti. Dabar visiems susi
rūpinus naujos bažnyčios rei 
kalais ir jaunimas užimta^. 
Bet visgi suradome laiko pri
imti Šaulių Sąjungos atsto
vų, surengti jam prakalbas ir 
aukų šiek tiek sudėti. 

Tokios tai yra tokelės apie 
nuisų gyvenimą žiūrint iš ge
rosios pusės. 

Blogoji pusė. 

Kaip visuomet, taip ir čia 
geras darbas ramia daug 
kliūčių ir priešų. Yra nema
ža ir gerų žmonių, kurie per 
nesusipratiiiią yra neužganė
dinti. Klebonas, gerb. kun. 
Dexnis turi daug vargo, kad 
visus patenkinti, bet toks dar 
peužgimė, kurs visiems įtik
tu. 

Vieni sako, kad bažnyčia 
bus per brangi. Ir leidžia pa
skalas baugindami, kad rei
kės kiekvienam mokėti po 400 
dol. Tokie patys nėra davę 
ne skatiko, o rūpinasi jie ne 
kitų kišene, tik rupi jiems, 
kad baižnyčios nėbutų. 

Kitiems pienui nepatinka. 
Kam girdi su vienu bokštu, 
kam tas bokštas iš šalies, kam 
ne per vidurį. Tuotarpu vys
kupas, vyskupo architektoriu 

vo daug. Pelno liko nemaža. 
O geriausias dalykas, vi

si kurie (butų nepatenkinti sta
tomąja bažnyčia, tegu sudeda 
150,000 dol. tuomet gal ir bus 
bažnyčia geresnė. Bet tai ne
galimas dalykas. Taigi pri-
seina atsiminti architektoriaus 

N A U J I E N A 
NAUJOS KNYGOS, 

5E=BT» 

DHTROIT, MICH. 
<" . w 

Klaidos atitaisymas. 

Aprašyme i v . Antano parap. 
baliaus spalio 22 d. Liet. B-vės 
svet. "Draugo" 265 num. į-
sibriovė klaida. Po Žmuidzina 
vi^iaus prakalbos Lietuvos 
Šauliams aukų surinkta ne 
$3.50, bet $83.50. Balan4is. 

dovavo vakaro programai ir 
žadimįams. Jis pasakė įžangi
nę prakalbą, 

Laike vakarienės Nik. Ku
lys, choro vedėjas, trumpoje 
kalboje, ragino narius laiky
tis vienyflbėje ir lavintis kiek 
galėdami choro labui. Taipo
gi kalbėjo ir Jurgis Bukan-
tis, Vyčių kp. pirmininkas. J. 
Kvederiųtė, O. Burbiutė, pa 
skui A*-Čapas, labai puikiai 
sudainavo gražias dainas, ant 
piano pritarė choro vedėjas. 

Po programos iki vėlumai 
buvo įvairus lietuviški žaidi
mai ir šokiai. 

Lapė. 

C H1CA 6 0 J E 
DAR APIE DIDŽIĄJĄ 

PRAMOGĄ. 
MHI^I I. »H 

Bridgeportas. — Mūsų pa 
rapijos žinomas veikėjas, p. 
Kaz. Naugžemis' sakė, tūlą lai
ką tam atgal:— "Jau jei mes Geografijos pradžia Joje 
su "Seserų Vakariene" nepa aprašo apie įvairias pasaulio 
darysime 500 Vienuolyno ko- Į šalis, vandenis, sausumas ir 
plyčiai' — tai mano pavardė («tt. Kaina 45c. 
nebebus NaugjemisJ" — Pa 

SPRINGFIELD. ILL. 

Įvairios žinelės. 
r 

Spalio 27 d. Illinois State 
Arsenai svet. L. Vyčių 48 kp. 
narės surengė puikų maskara
dinį balių. Už juokingiausi 
apsirėdymą dovaną gavo Šu-
penaitė ir Adoinaitė, o už ori
ginali — Greblikmtė ir Zava-
dskiutė. Gražios publikos bu-

Spalio 29 d. rupesniu A. 
Aleksio suorganizuota L. D. 
S. 111 kp. Pirmame susirin
kime prisirašė A. Kazlauskas, 
A. Krazauskas, A. Repšys, A. 
Petreikis, A. Girdžius, A. Mi-

McCarty žodžius ir anglų lai- f kutls, A. Stanslovas, A. Alek 
kraščių apie mūsų bažnyčią: 
"Tai nebus pati brangiausia 

sis, J. Žentelis, J, Grūstas ir 
M. Jocius. Susirinkimai nu-

nesio. 

ir didžiausia, bet tai bus pa- t a r t a l a i k v t i pirmadieniais 
gal savo didumo gražiausia t r e * i o s sva i tės kiekvieno mė-
iš lauko ir jaukiausia viduje 
bažnyčia Grand Rapklse". 

Taip sakė žinovai. Reikėtų 
mums apie tai atsiminti, jei
gu neutžganėdinti esame. 

Parapi jonas. 

Ar nori išmokti taisyklingai 
lietuviškai rašyti? Jei taip, 
tai tuoj aus nusipirk "Lietu
vių rašybos vadovėlis". Jame 
yra visos trumpai sutrauktos 
rašybos taisyklės. Šią knygą 
ką tik gavome iš Lietuvos. 
Kaina tik 40c. 

Jei nori augščiau lavintis 
lietuvių rašyboje, nusipirk, 

"Literatūros Terorija" vado
vėlis augštesniosioms mokyk
loms. Parašė K. Bizauskas, 
Kaina 60c. 

Geologijos ir mineralogijos 
vadovėlis su kristalografijos 
priedu. Parašė J. Kriščiūnas. 
Kaina 50c. 

NAUJIEJI LIETUVOS 
L I T A I 

Jau Siunčiama Per 
DIDYJI VALSTIJINI 

BANKĄ 

Central Manufacturing 
Distrjct Bank 

1112 West 36-ts Street 
Chicago. 

Turtas virg $7,000,000.00 

• 

lingavau galvą ir pamaniau* 
"Et, lengva pasakyti, .bet ne 
taip lengva įvykinti". Be^ 
kaip pasirodo, tai p. Naugže-
mis Ižinojo ką jis kalbėjo. Štai 
be anksčiau garsintų dovanų 
mūsų parapijos veikėjų ir dr-
jų dar du nauji pribuvo, va p. 
Adomas Zobiela sako "O kas 
man — ar as negaliu telkšte-
Jėt $50.00 boną", gi p-lė P. 
N. sako, "ot ir nepasiduosiu 
vyrams, štai ir mano $50.00 
tonas'J — tai tokie mūsų bri-
dgeportiečiai — Dieve jiems 
atlyginkie! 

Mūsų gerb. klebonas, kun. 
M. Krušas jau išanksto pradė-

Skalpų Medžiotojai Graži 
apysaka. Kaisa 75c. 

Šimtas Apsakymėlių Joje y-
ra trumpos gražios pasakitės. 
Kaina 60c. t 

Pirmas kišeninis Liet.—Ang 
liškas ir Anglo—Lietuviškas 

Ž O D Y N Ė L I S 

Talpina savyje 18,000 žodžių 
Knygeles cUduroas: 5 colių il
gumo', ir 3 colių platumo, taip-

9 
gi turi gražius apdarus, aiškią 
spaudą, ąnt plonos popieros 
spausdyta: Ant galo knygu
tės randasi paaiškinimas, kaip 

jo iš sakyklos garsinti busi- ^ A n | e r i k o 8 p i H e ž i u ? taip 
ma.ią "Seserų Vakariene" ir ^ „ s u r a š y t o s v įSų valstijų 

sostinės. 
Atyd?iai skaitant ir moki. 

nanties, kožuas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tasyk-
liškai ištarti angliškai. Taigi 

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

parduodami 
— vsadoa kreipkitės pas — 

S. L FA8I0NAS Co. 
809 W. »5Ui 6t. CIUcago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. * 

TAS BUS LABAI JUK AJiT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAM ATSAfiANTf IR 

TEISINGA PATARNAVBIA. 

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

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kamharis 530 ' 
^ Telefonas: Central 6390 

Vakarais, 812 W. 33-rd St.j 
Telefonas: Yartls 4081 

ei. Kandolph 4758 
A. A. S L A K I S 

ADVOKATAS 
Ofisas vi<hunies(,v|c 

ASSOCIATION BLDG. 
19 South La Salle Street 

Room 1303 
Valandos 9 ryto iki 5 po pietų| 

Namų Tel. Hyde Park 3395 j j g Į l N 
"sg^^^jS^ •< 

i 
mąją "Seserų Vakarienę 
netik garsina bet ir bilietų 
pasipirko, berods UŽ visą $10, 
ačiū mūsų klebonui! 

O draugijos — tai nei vie
na turbūt neliks slakeriu —* 
štai šv. Omu moterų dr-ja iš p a i a r t ina kokiam tą žodynėlį 
iždo nutarė prisidėt prie va įsigyti, if nešiotis su savim ki-
karienės su $20, 8v. Jono dr- ^ ^ ^ ^ n c s t o r a g i r l a 

VVORCESTER. MASS. 

6v. Povilo Spaudos Dr-jos 
^Mųzikahs Vakaras. 

<>ooo<xx>c>c<xxxxx>ooc<>ooooooc 

Dr. J . SAVICKAS 
Naprapath 

Iteiukite tuos biznierius kurie 
garsinasi "Diauge", nes jie 
moka kaip J>iznį vesti ir žmo
nėms mandagiai patarnauti. ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Telefonas INiUman 3U8ū 
10901 So. Michigan Avenue 

Vai. nu4 9 ryto iki 2 po pietų 
Telefonas Kepublic 1483 

1600 W. Garfield Blvd. 
š iaur: vak: kampas 55 Ir 

A-lilaiui Avenue 
Vol. Nito 4 iki 9 vai: vakare 
Naprapathia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, pperaeija ar Naprapa
thia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskus u oja, ka mėginti operacija ar 
Neprapathla tad tūkstanti kartų ap-j 
simokės ištirti aBu gydymo būdu, i^a 
prapathia prašalin ligos priežastį, o-
peracija prašalina ligos apsireiški
mas, bet patiekta ligos priežastis 
Naprapathia reiškia ant visados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
pirmos operacijos, tuoj aeka antra 
ir trečia: y r a gerai suprantaftna kad 
sekame operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavojingesnė • iš
laikyti ir tuom kart ligonis liakta 

Lapkričio 1^ d. &v. Kazi-
mi-er^ j>arapijos salėje įvyks 
8v% Povilo Spaudos Dr-jos mu-
zi kalis vakaras. Programą iš
pildys Lietuvių benas ir kiti yt 

pasižymėję muzikantai. Taigi 
visa Worcesterio lietuvių vi
suomenė yra prašoma atšilau- j 
kyti į minėtą vakarą ir pa
remti Spaudos Dr-ją, nes spau 
da šiame momente yra labai 
svarbus dalykas, ypatingai 
mums lietuviams gyvenan
tiems svetimoje šalyje. Nepa
mirškite dienos. 

Programa* prasidte 7 vai. 
vakare. Taiposgi bus ir gar
sus kalbėtojai. Kurie norės 
prisirašyti prie Spaudos Dr-
jos tai galės tą vakarą •pri
sirašyti, nes iš to yra begalo 
didelė nauda: už $1.00 nariai-
ės gauna $£.00 vertės knygų. 
Ypatingai šį metą, knygos bus 
išduodamos naiiains-ėms iš 

Lapkr. 5 d. L. Vyeių 48 kp. 
Dramos Skyrius atvaidino du 
smagiu scenos veikalu. Kome
dijoj "Kuprotas Oželis" pui
kiai savo roles atliko " 'Ony
tė' ' — E. Bucevič iutė^Jo-
nelis" — J. Adomaitis; gerai 
vaidino ir aiškiai kalbėjo 
" Motina'' — K Šupenaitė, 
''Piršlys" — A. Vyšniaus
kas, "Našlys" — J. Tamočiu,-
najf. "Daina Be Galo" sma
giai atvaidino: "Nuogalskįs" 
— J. Mileris, "Grybas" — A. 
StiTbis, "Durovas" - - V. A-
ainis, "Teresė" — O. Ado-

maitė, "Veronika" x— B, 
Monkiutė.Ypatingai, labai juo 
kingai savo rolę atliko "by
lias" — P. Žemgulis. Vyru 
kvartetas, P. Stirbis, J. Ado
maitis, J. Mileris ir P; Žem
gulis gerai padainavo. Po pro-
gnamos A. Kuperig ir L. Nau-
movii-ius smagiai grojo lietu
viškus šokius, o jaunimas lin
ksminosi lig vėlumos. Dalis 
uždarbio, paskirta parari, nau
dai. 

ja paskyrė $5.00. Be .to, mū
sų didi veikėja, p. Barbora 
Naugžemienė vaikšto užpra-
šinėdama įvairių gardėsių va
karienei — čia namie keptos 
duonutės, ten vėl vištukų — 
čia vaisių ir saldainių ir t. t. 
ir t. t. Mat bridgeportiečiai 
tikisi daugybės svečių ir vieš
nių ir nori visus kuognažiau-
siai priimti. 

Kas dar nepirkote bilietų 
vakarienei — įsigykite jų iš 
kaina Kiekvienas doleris — 
(ai viena plyta Seserų koply
čiai. Duodame doleriais — o 
koplyčios pastatymui reikia 
magiausiai $75,000 — be to 

S4 

dar kiek skolų vienuolynas 
ir taip turį... tad duokite ne-
.syktftaudami, lietuviai katali-
kair o dįėkįngos mūsų Seselės 
s&vo maldomi* laimins jūsų 
gyveninio žingsnius. > 

Aida. 

bai nežymus kuomet jį nešioji 
kišeniuje. 
Jo kaina labai pigi tik vie
nas doleris. ($1.00). 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N 6 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos pa tania (l j Ų kogeriausia. 

M. YLŠKA 
S228 W. 9H-th Ktreet 

K ~ ~ » W * Al J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETCVIS ADVOKATAS 
Dk».: R. 511-127 W. Dearhora 
Street TeL Dfcarbora «MM 
Vakarais: 10736 S. Wabash Are. 
Boselan4 Tel Pullman 99A7 

8 , . • • . • • . . - • . . . . . . . . • . , » . g | 

Valentine Dressmakiiig CoUege 
2407 W. Madlson Street 
Telefonas Seeley 1643 

Moko Siuvimo, Patterny kir-
tpimo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. 

[Diplomai, Mokslas lengvais at-| 
[mokėjimais. Klesoa dienomis lr | 
vakarais. Reikalaukit knyyeh'-s. 

[Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-
flių Taisyme. Norint informacijų j 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pinu. 

2̂%&@/̂ '@/&'@/& '̂̂ %/@/@/̂ '&9/$4'fr'9/9y9>' 
Telefonas Boulevard 4139 

A. Masakkisl 
.Grftborius 

Patarnauju lai-j 
dotuvėse ves
tuvėse krika-Į 
tynose Ir kituo
se reikaluc 
kainos prieina-] 
mos 

13307 Auburn Ave. Chicago jj 

" W 1 I I » I i | I H ' " H !• 

Šiomis dienomis mūsų kolo
nijos jauninuj aplankė siiųpa-
tingas vytis rT. Gervilis, iš,' 
Boston, Nafrs. ir čionai apsi-
gy\remo D. Hiiiikus, iž Wauke-
gan, U i 

1 ton Parko Lietuviams žinotina 
DRAUGO" Knygino Skyrius ir Agentūra 

Norintieji gautį įvairių, įvairiausių iš Lietuvos 
ir šiaip Amerikoje spausdintų knygų, arba 
užsisakyti dienraštį "DRAUGE" ar "LAIVĄ", 

g' arba norintieji atlikti kokius spaudos darbus g 
kaip tai: plakatus, tikietus, atvirutes, serijas, pagarsi
nimus, malonėkite kreiptis į Beal Estato JONO KLIltfO 
OFISĄ: 

JONAS KLIMAS 
4414 South Galifornia Avenue O&c&go, lUinois. 

įjciiiiiiiH»Hirsniiiiiiiiiiii^miiiiiiiiifį» 
Išdirbėjiai ir 

i m porteriai ge-
iausig armoni

kų visam pa
sauly už žemes-
|nes kainas negu 3p=p|fcM 

gkitur. Katalogas j WJ 
lykai. 

Rąžykite Angliškai. 
RUATTA SERENELLI 
817 Blue Island Ave. 

CSaloago, 111. 
'JIIHHIIUIimillllIlllllllTJllillIIIIIIIl?8 

elelonas Yards 1138 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIl S IRj 
Balsamuotojas 
Turiy automo-

iliua visokiai 
reikalams. Kainaj 
prieinama. 

3319 Auburn 
Ave. Ohicagol 

Nuvyk skaus
mą šalin! 

Baidas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, ii-
nąrytes sąnaris.— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaaa-
w. Tačiau patry
nus truputj 

PA1N-EXPELLERIU 
ant skaodaDaos vištos skausmas bus 
greitai pasalintas. Pu-Ezp^Urb k 
Ąmmu y« nMsi srisšai. N 
kitę jo bonka Šiandien 
pas 9*TO apttekorių— 
kaina tik 35 ir 70c Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio mūsų lakai* 
vaisbaaeoklii. Neimkit 
pamegzdiiojimų. 
F. AD. RICHTE14C0. 

104-J14 S«Ah 4A St. 
rf • I« 
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džiuotis susilanko knodau- jmTDGEPOKTAS. — Liot. 
ginusiai tokiu patriotinio dar- Į Teatrališka 6k!, Martino Dr-ja 
bo skruzdžių. 

Šaulys Rėmėjas. 

BENDROVĖS IŠGALVO 
JIMAS. I ŽMUIDZINAVIČIUI PA

GERBTI VAKARIENĖ. 

m 

Gatveknrių b e n d r o j Cliioai Momson kotely susirinko 
tcojo įveda ką nors nauja gat-iJiO žmonių neskaitlingas bei 
vekariuoso. į savu žmonių jaukus barelis. 

Ant Broa<hvay ir Cottago , l j vakarienė paliko gerinusio 
(Jrovė ave. ^atvokariuoso prie jspiv.lx.io. 
inėjimo bus pataisytos skry-
nu T'S. 

Iii p? gatrokarin žmonės pa 
tys turės įmesti skrynutėn 
metalinį skritulėli, panašu de
šimtukui. 

Tos skritulėlius y.moi&ms 
Ims galima pirkti visur vie
toje po poriniu tikėtų. 

Konduktoriams bus uždrau 
sta imti pinigus arba skritu
lėlius. J ie tik žiūrės, idant 
žmonės iuos skrvnutėn mestų 
ir išdavinės transferius. 
j e i tas Išmėginimas pavyks, 

tuomet ant visų gatvekarių 
•tai bus pataisyta ir konduk-
toriai bus palengvinti nuo pi
nigu nešiojimo ir skaitvmo. 

APSINUODIJO PIENU. 

Mrs. J . S. Seott, 75 m., 03-
4vS So. Laflin st., ir jos dvi 
nejaunos dukterys, visos trys 
našlės, vakar paimtos Šv. 
Bernardo ligoninėn. 

Pusryčiams jos nusipirko 
I ilsinaitę pieno kavai. Išgėru 
šios sumirgo. Pašauktas gvdv-
tojas atrado, kad jos apsi-
nuodijusios pienu. 
Sveikumo departamentas su 

policija veda tardymus. 

MANDAGUS \PL£štKAS. 

Chieagos policija ieško man 
dagaus plėšiko. Ant kampo 
Įlertean ir Richmond gat. tas 
mandaguolis sutiko Mrs. Ha-
v nes su dukterimi. 

**Pardon me, lariics," taii% 

jis ponioms, laikydamas re-
vol ve r i. "Pakelkite rankas i r 

m 

tvlėkite." 
• 

Apkraustė, mandagiai pade 
Kojo už jų tylėjimą ir pats 
pasišalino. 

PASKYRĖ SUBKO 
KOMITETĄ. 

Anglekasių viršaiėių su an
glių kasyklų savininkų atsto
vais konferencijoje paskirtas 
komitetas nustatyti angleka-
siams užmokesnį. Snbkomite-
tau ineina po 4> žmones iš a-
I iejų pusių. 

Spjėjanaa, kad tuo būdu bus 
atsiekta- reikalinga taika. 

YPATINGAS PLĖŠIKAS. 

Policijos rankosna papuojjė 
ypatingas plėšikas. Tai kaž
koks Eoy Little, 30 metų, in-
žinierijos studentas. Dienomis 
jis mokinosi, gi naktimis ui-
puldiitklavo žmones. 

ATSIIMKITE RAKTUS. 

Kas pametė raktus 18 gat
vės apielinkėje, atsišaukite 
pas Alex Dargis, 726 AV. 18 
st. įSii 

Policija areštavo Anna An-
derson, kuri tarnaudavo tur-

v . * f Aliekeliunas, kad dirba tyliai, <ių namuose ir užsiimdavo!,. . J J 

Puikus kotelio rūmas, kvies
ti dalyviai, augštas svečias, 
viskas išpradžių darė kažkokį 
iškilmingą Įspūdį; bet netru
kus pasidarė taip jauku ir lin
ksma, kad atėjus 12 vai. nesi
norėjo skirstytis namon. 

Vakaro vedėjas buvo Cbi-
cagos Apskrities L. L. Pask. 
Stočių pirmininkas J . Micke-
liūnas. Kalbėjo D-ras Račkus, 
Kun. Bumšas, p. Nausėdėnė, 
p. Baglžiunas, kun. D-ras Če-
saitis ir gerbiamas svečias p. 
Žmuidzinavičius dviehi atve
jais. Muzikai? dalį išpildė pp. 
Saboniai, p. Gugienė, p. Butė
nas, ir p. Pocius. Xe del pagi-
rų kalbėtojai kalbėjo, daininin 
kai-ės dainavo, taigi ir girti 
nemanau. Visi savotiškai vieni 
muzika, kiti daina, treti gra
žia lietuviška kalba reiškė 
viena minti: Gera mums čia 
būti, kur vienas iš pirmųjų 
Lietuvos kovotojų yra kartu 
su mumis. G v va yra Lietuva, 
gyvi ir Amerikos lietuviai. I r 
irvvvbės ženklo, Tautai ir Tė-
vynei darbo, nenustos role. 
kol bus gyvi', kol Vilnius ne
bus mūsų. 

Reikia pabrėžti tiktai Ger
biamojo Šaulių atstovo kal
bos viena mintį. Pasirodo, kad 
šaulių Sąjunga turi užduotį 
netik jungti lietuvius į kovą 
prieš užpuolikus, netik Vilnių 
vaduoti. Bet vienkart turi už
duotį auginti lietuvių tarpe 
patriotine, kultūrinę dvasių ir 
stipru kūną. Tam tikslui ?i-
nama prie statymo kiekvie
name žymesniame punkte Lie-
tavoje Saulių namų, kur butų 
šaulių centras dvasiai kelti, ir 
fiziniai juos Lavinti. Einama, 
žodžiu sakant, prie kultūrinio, 
grynai nepolitinėje dvasioje 
patriotinio darbo. 

Iškilo tad sumanymas, kad 
(hicagos lietuviai vieną tokį 
namą pastatytų Šauliams Lie
tuvoje. Dalykas pavesta aps
varstyti ir sulyg galimybės 
vykinti Gbicagos Apskrities 
Paskolos Valdytai, 

Linksmai, ramiai, kilniai ir 
jaukiai praleidome vakarą, 
atsilsėjome nuo darbų ir .lva 
si a pakilusia, pagiedoję Tau
tos himną, pasiskirstėme i 
namus. 

Bet negalima praeiti tylo
mis pro nepaprastai kilnią 
rengėjo p. Miekeliuno asme
nybę. Negalima nesistebėti' to 
žmogaus kantrybe, ramumu, 
ištverme ir pasišventimu.( Ke
linti metai nėra to darbo, Lie
tuvai naudingo, prie kurio jis 
nebūtų prisidėjęs, arba jam 
vadovavęs. Girdėjau iš tų, ku
rie neatėjo, kad jiems Micke 
liūnas nepatinka. Bet tie kri
tikai nei dešimtos dalies nėra 
tiek Lietuvai pasidarbavę, o 
daugelis jų yra tiesiog gadinę 
ne vieną gerą sumanymą. Juo 
labiaus pagarbos vertas p. 

WEST SIDE TAI WEST 
SIDE. 

Bazaras tik ūžia. 

West Side. — Artinasi Scš-
tadienio ir sekmadienio (lap
kr. 18 ir 19 d.) vakarai. Tai 
par. bazaro dienos. Tik mes 
\vestsaidiečiai nepamirškime 
ir nepraleiskime jų neatsilan
kę bazaran. Ten yra rcstora-* 
nas. Alkanas gali sočiai ir 

ardžiai pavalgyti. Vytės ir 
choristės p-lės Gricaitės malo
niai patarnauja. Ištroškęs ga
li gauti visokios giros: alaus, 

•tai naminio ir bravarinio, to
kio, kad ir neištroškęs skaniai 
gers. Je i kas mėgsta parūky
ti, saldainį pakritnsti, pačiulp
ti ir t. p., tai čia ras jų de
vynias galybes, iš kurių galės 
pasirinkti ko tiktai trokš. 

Pavalgysite, atsigersite, pa
sirūkysite, pasilinksminsite, 
>uėję su draugais, draugėmis 
pasidžiaugsite, ir žinote, kad 
dar kartu prisidėsite, 
nejučiomis, prie prakilnaus 
darbo, savo parapijos parėmi
mo. O tas yra mums prido-

A. • r 

1-vste. 
Teko nugirsti, kad žmonės, 

o ypač moterėlės, tėmysią ku
rie mųs biznieriai atsilankys 
į bazarą. Tr žinomą, kas jų 
pasišventimą atjaus, darbą 
parems, tai jie ir tą biznierių 
— vis labiau rems. Mokinys. 

- • m i — < * 

SAULIŲ ATSTOVO 
ADRESAS. 

laikys mėnesini susirinkimą' 
; sekmadieny, lapkr. 19 d. Šv. 
Į Jurgio parap. svet. H2-,ros PI. 
ir Auburn Ave. I vai. po piet. 

i Visi nariai kviečiami susirink-
t 

! t i' apsvarstymui draugijos 
svarbiu reikalui 

M. iP. Ramanauskas, ras}. 

F.RIGIITON. PARK Pol. 
ir Pas. Kliubas laikys mėne
sinį susirinkimą sekmadieny, 
lapkr. 19 d. McKinley Park 
svet. prie 39 ir Western Ave. 
gatvių. Visi nariai malonėkite 
susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarimui. 

John J.. Wikart, rast. 

BRIGETON PARKO 
BARGINAIj 

O eras kampinis 2 pag-yvenymų na
mas po fe kambarius; greitam parda-
vUnnl kaina $3.r»00; tas yra tikras 
barg-inaa ir ilgai nebus už ta kaina. 

Taipogi turiu pardavimui vieno 
pagyvenimo narna su kavfttu vande
ni šildomu; turėdamas $1,000 gali 
pirkti, likusia sumą išmokėjimais 
taip kaip rendą. Galima matyti die
ną ar vakarais, atsilankykite pas 

JOSEPH YUSHKEWITZ 
4034 Archer Avenue 
Prie California Ave. 

55 

rrci/NTXGA8 DARBAS 
Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkimą agentauti gali pasipelnyti 
daug geresnj pragyvenimą negu dirb
tuvėje. Kreipkitės laiškų arba ypa-
tiSkai. r 

J. n. AGLY8 & CO 
SI 13 South Halsted Street 

Chlcago, 111, 

KATALIKŲ SPAUDOS DR 
JOS 14 KP. SUS-MAS. 

PARDAVIMUI. 
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiifiiiiifiiiiiiniiiiin 

PARSIDUODA 2 augfctu mūrinis 
biznio namas, Storas ir 4 pagpveni-
mai, ant Halsted gatvės netoli 2 3. 
Nepaprastas bargenas: Savininkas 
važiuoja Lietuvon 

PARSIDUODA 4 pagyvenimu, 2 
augStu mūrinis namas su belsmen-
tu, labai geram padėjime, elektra 

V a r t ų p a r . m o k y k l o j e JVVkS i r k i t i patogumai, lietuvių kolonijoj, 
xr Ci , ,^ " . ^. . . pageidaujamoj vietoj: Randa $840 
IVat. .>pail(iOS Jlr-jOS 14-tOS k p metams K aina $7,500:00: 
rrU'Re^inU Qi i< ir inkimnc V l « i PARSIDUODA biznies lotai skersai 

gatvės nuo didelio teatro, lietuviu 
kolonioj. Nepaprasta proga Jgyti ge
ra vietą bizniui: Pavasaryj kainos 
žymiai pakils, dabar laikas pirkti 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
K l i n e ( l a r n e g a v o t e k n y - ant propertės 80 akorią farma, Rer 

West Side. — Sekmadieny, 
lapkr. (Nov.) 19 d. Audros 

nari,ai malonėkite susirinkti, 
nes yra daug- reikalų. Taipgi 

&h gausite tai sekmadieny 
ne susirinkime. 

Valdyba. 

A. Žmuidzinavičius — Žemai
tis apsigyveno 3251 So, Hals
ted St., Chicago, Ilk, telefonas 
Yards 1234. Prašoma adresuo
ti laiškus nurodytu adresu. 

NORTH SJIĮK. — Šv. Juo
zapo Globėjo Dr-ja rengia va
kare pagerbimui narių, sek
madieny, lapkr. 19 d. &v. My
kolo parap. svet. Ėtyno. 

XORTH~SIDE. - Lietuvių 
Politinis Klinhas rengia vie
šas prakalbas penktadieny, 
lapkr. (Xov.) 17 d. 7:30 vai. 
vak., bažnytinėj salėj. Rus gai
šių-kalbėtojų. J/anga dykai. 

Komitetas. , 

KONCERTAS IR BALIUS. 

vagystėmis. 

PRANEŠIMAI . 
Cicero, EI. — Xorintieji ir 

prielankus suorganizavimui 
Ciceroj Šaulių būrio, tęsusiren 
ka šį vak. \ bažnvtine svet. 
8 vai. vakare. Sudarvkim 

• » 

dideli, ^tipni buri savo kolo-
nuoj. Kom. 

Rengia A. CV W. of A. l i e 
tuvių Skyrms>269 selcniadie-
ny, 19 d. lapkr. (Nov.) siuvė
jų unijos svet. 1564 X. Robev 
S t Chieago, III. Programa 
prasi-dės 7:30 v. vak. (Jerb dar-
bininkai-ės, kvieėiame jumis 
visus dalyvauti ir paremti A. 
C. W, of A. suvėjų unija. Po 
programos bus šokiai iki vėlu
mos, prje A. O. W. of A. or-
kestros. pa.nga 35c. asmeniui. 

i Komitetas. 

rien County, Mleh, tik 86 mylios 
nuo Chicag-os. Žemė labai derlinga 
ir gerai dirbama: Rudinkai pirmos 
rūšies su jvalpiais patogumais: Cy-
vnliai, padariniai ir viskas kas rf i-
kalinga prie geros ūkės: Didelis 
bargenas. išlygos prieinamos: 

FXT.\ COMMERCE COMPANY 
3251 S. HiiNtcd St., Chiy«(ro, III: 

PARDAVIMUI ARBA MAINOIt l . 
Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 

pagyvenimu po 6 kambarius elektra, 
maudinos, aukštas cementotas skie
pas, visur kieto medžio trimingai, 
furnaee apšildomas, del abiejų fla-
tų, lotas 37x125, garage del 1 ma
sinos, randos $97.00 ant mėnesio 
anglių nereikia duoti Mainysiu ant 
mažesnio namo, loto, automobilio, 
arba kokio biznio 

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avenue 
Tek Lafayette 6824 

PAIK.ŠKAU savo (l«'d«"s Aleksandro 
Gumuliausko ir jo sūnaus Kastanto 
gj-ve'no Chicago, UI., paeina i.š Kauno 
Red. Raseinių Apskr. Laukuvos Ta-
rap: Bllionių Kaimą aš esu- tos pa
čios red. ir apskr: Kaltinėnų parap: 
Varsėdžių Kaimo turiu svarbų reika
lą meldžiu atsi.šaukU arba kas apie 
juos Žinote pranefikite 

VLADISLOVAS POCIUS 
77 Joluison Str. Brltlgeport, Conn. 

JONO BUTĖNO 
ONCERTA 

PĖTNYČIOJ 24 D. LAPKRIČIO — NOVEMBER, 1922 
MELDAŽIO SVET. 2244 WEST 23rd PLACE 

Pradžia 7:30 vai. vakare 
J. Butėnas yra garsiausias dainininkas iš lietuvių Ameri

koj. Ja darbai už jį liudija, kaip tai dainavimas į Victor re
kordus. Apart J. Butėno, dalyvaus ir vietiniai artistai, kaip 
tai: Valerija Brudienė, Nora, Gugienė, Ona Biežienė, Salomė
ja čerienė, Kastas Sabonis, Jonas Ramanauskas. J. Radze
vičius ir smuikininkas B.Kalkius. Akompanistas J.Byanskas. 

i 
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1 PUIKUS VAKARAS i 
Pagerbimui Narių 10 Mę^u Nesirgusiu 

Rensriamas 

• i * i . • , • _ . i 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTU PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

Juraitis Adomas 
2. 
Čepaitis AI. 
Kranauskis J . (St. Louis, Mo.) 
Kiaršis Antanas (Hartford, Conn.) 
Zuger Viktoras (Hooliester, N . , X ) 
Kimcė Motiejus 
Birgilis Vincentas 
Ldurinskaitė Acota 

STORAS ANT RANDOS. 
Ant raudos storas su pagy

venimu, pačiam biznio centre 
Bridgeporte, ant Halsted gat
vės netoli 33-čios. Tinka viso-

i 

kiam biznui, randa prieinama. 
Kmpki tės į Elta Commerce 
Company, 3251 So. Halsted 
St., ChicagjO 111. 

• Žiauberaitė Uršulė 

t lietuviškai, ir tik artimesnieji 
mato ir ateitis apkainuos, ko-

Ilemkite tuos biznierias, kurio kią sunkią naštą jam reikėjo! 
garsinasi " D r a u g e " . j nesyk į pakeiti. Galėtume di-

Pocius Antanas (Cicero, 111.) 
iPajarskas Jonas 
Klutinis Justinas (St. Louis, Mo.) 
Valaičiutė Ona 

yBukauskas V. (Cicero, 111.) 
Janeliauskas Antanas 
Fabijonąvičius Stanislovas 
Malinskas J . 
Brazas Juozapas (E. St. Louis, 111.) 
Mažeika Romualdas 
Gužas Juozas 

, Jocienė Marijoną (Sheboygan, Wis.) 
Mickevičienė Uršulė (Cicero, 111.) 

/ ^ Šakys Petras (Morgan Park, 111.) 
Narbutas Jonas 
Vaškunas Kazimieras 
Mustavičius Pranas s 

Legeckas Mykolas 
Vavrinskas Bernardas 
Gudauskis Antanas 
Ruplis Jonas 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

A. F. CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

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

Mes dirbon messavich sau
su Electriku Sanusoidal Ma 
china Vibrator, Electric Mes 
sage, Electric Hivolt Ray me 
ssage, Swedish messavich. Me^ 
atiduodam patarnavimą ge
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vvrų yra kiekviena diena iš-

in«<int Utarninkais yra moterų 
diena diena ir nakti. 
1657 W. 45 St. Chicago, 111 

Tfcl. Boulevard 4552 

Į Dr-tės ŠV. JUOZAPO GLOBĖJO | 
| NEDALIOJ, LAPKRIČIO (NOV.) 19 D. 1922 S 

Sv. Mykolo Parap. Svet., 1644 Wabansia Ave. 
Pradžia 4 vai. vak. 

ftiame vakare bus duodami aukso žiedai — nariams 
S m'ėmusienis pašalpos per 10 metų. Nuoširdžiai kvie

čiame v^sus atsilankyti ir linksmai praleisti vakarę. 
Norintieji' prisirašyti prie draugijos iki naujų metų 
įstojimo mokestis tiktai ($1.00) vienas dolieris. 

| Kviečia visus * KOMTTėTAS. | 
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Š. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

2314 W. SS-rd PI. Chlcago, I l lS 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-g 

gglausia. Reikale meldžiu atslšau-g 
Skti, o mano darbą busite užga-a 
Snėdinti. Tel. Canal 1271—21993 
TllllilllllllUIIIIIIIUIIIIIilIUIllllllllllitiilll 

t. WVANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVICIA 
Automobilral visiems reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. SI PI. 
Tel. Canal 6543 Tol. Canal 0199| 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

Kas norite turėti naujausios 
mados pasiutas drabužius at
eikite pas mane. Siuvu ir lai
kau koatus, siutus ir dresses. 
Esu praktikavęs 8 metus Pe
terburge, Prancūzu mokykloj 
ir Amerika 10 metij. Darba su
prantu gerai ir atlieku atsa-

» 

kančiai. 
Mrs. G. I. BURBA 

3214 So. Halsted St. Chicago. 
Telefonas Boulevard 2469 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pageltos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
.» 

Akiu Specialistas 
J 801 So. Ashland Are., kaaop. 

18-tos gatvės 
Ant 3 Iuby, kamb. 14, 15, K ir 17 
Ant Tiršaus Platt's vaistinyčlo* 

Temyk mano paradą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 
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Bes. Tel. Cicero M M 
Ofiso Tel. Oloero 49 

DR. J. SHINGLMAN 
JHPlnt • 

« «*%a« 

1S2B So. 49 Conn 
N. E. Cor. 41 Court Ir I I Str. 

viršaus valstynyčios. 

TeL Boulevard 2190 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, 111. 

PIRMAS IŠKILMINGAS 

A K A R A 
Draugystės Apšvietimo Brolių 

NEDfcLIOJ LAPKR.—NOV.—19 D. 1922 M. 
M. Meldažio Svet. 2242 VVest 23-rd Place 

Pradžia 6-ta valanda vakare Įžanga 25c. 

Vr. I. E. MAKARAS 
Lieto vys Gydytojas ir Chirurgas 

10909 S. Mtchloan Aveuae 
Telef. Pullmao S42 ir S49 

Valandos Nuo 10 Iki l t ryto 
Nuo 7 Iki t vak. 

jhSr. A. J. TANANĖVICŽIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10891 So. Mtchigaa Ava. 
VALANDOS: 1—10 ryta 1—• po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pullman 9219. Chioafo, m . 

http://jspiv.lx.io

