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ARKIVYSKUPAS SMER
KIA GYVUOJANTĮ PIKTĄ, 
VIEŠAI UŽ TAI KALTINA 

MASONERIJA. 

Masonai ir klanistai didžiausi 
atžagareiviai. 

Turkai Atsisako Atlyginti San
tarvei Išlaidas 

i 

JIE REIKALAUJA ATLYGINIMO IŠ GRAIKIJOS 

UŽGINA VOKIEČIŲ GINK
LAVIMĄSI. 

Tai tuščias Clemenceau 
prikaišiojimas. 

TCHITCHERIN RYGOJE P r o h i b i c i j a JUr{ B u t Vykinai!^ 

Visomis Pajėgomis 
i 

Delegacijos priešaky keliauja 
Šveicarijon. 

KILO NESUTIKIMAI DEL MUDROS SUTARTIES 1918 M. 
BA1 TIMORK, Aid., lapkr 

21 (suvėlinta). — vietos Ar
kivyskupas Curley aštriais 
žodžiais demmcijavo siu die
nu visoki pikta laike teikiamo 
Sutvirtinimo Sakramento Kv. 
Martino bažnyčioje. 

Jo Aukštoji Malonylf* klau-
sii)\jo vaiku apie tikėjimo tie
sas. Pagaliaus iš viso būrio 
pasikvietė prie grotelių vie-
na S-ių metu bernaitį, II. Nel
soną Huteliins. 

Katalikiškos mokyklos 
produktas. 

Stove.lamas sale bernaičio 
Arkivyskupas liepė jam į pa
duotus klausimus atsakyt-, 
duotus klausimus atsakyti 
garsiai, taip kad visi gai'ėtų 
girdėti. 

••sis berniukas yra parapi
jos mokyklos produktas," ta
rė Arkivyskupas i susirinku
sius. Paskui kreipėsi į ber
naitį: , 

"Sakvk man, vaikeli, kokią ' 
vėliavą tu labiausia gerbi ir 
rirvii!" 

" A š myliu labiausia ameri
konišką vėliava*/ a tsa lę Nel-
son, 

" A r tu mirtum už savo Ša n 
. _ Suv. Valstybes?*' klausė 
toliaus Arkivyskupas. 

LAUSANNE, lapkr. 30. — j karą. 
i 

Taikos konferencijoje kilo Tur 
nauji nesutikimai, iki šiolei 
konferencijoje sUstojo darbai 

jog jie nežino 
jokiu kitokių buvusiu sutar
ėm, išimus vienų-vieną Mu-

reikale Turkijos sienų Mažo-j danijos sutartį, iš kurios iš-
je Azijoje ir Europoje. Be kilo šiandieninė taikos konfe-
to, turkai reikalauja anglų 
grąžinti Turkijai Mosul žiba
lo laukus. Ir tas klausimas 
neišspręstas. 

Pagaliaus kilo dar smarkes
ni ginčai k. ais klausimais. 

Santarvės delegatai, kurių 
priešaky stovi Anglijos vy
riausias delegatas lordas Cur-
zon, pareikalavo turkų atmo
kėti 500 milionu doleri,u iš-
laidų okupuojant Konstanti
nopolį, paskui dar ir už Ang
lijos militarin7 koncentravi
mą, kuomet turkai nacionalis
tai pradėjo grūmoti Konstan
tinopoliui. 

rencija. 
Dėlto lordas Curzon smar- viena armota, nei kitoks koks 

BERLYNAS, lapkr. 30. — 
Buvusio Fra nei jos premiero 
Clemenceau Amerikoje pasa
ko jįmai, buk Vokietija gink
luojasi didžiai sujaudino vo
kiečius. 

Visi Berlyno laikraščiai, 
net ir komunistų raudonasis 
lapas, tvirtina, kad pradėjus 
lapkričio 11, 1918, Vokieti
joj iki šiolei nepagamintas 
nei vienas kulkasvaidis, nei 

kiais žodžiais susikirto su įs
iliet paša. Canon sakjė, jog 
ta 11)18' m. M ūdros sutartis 
turi but pildytina. ' Tečiaus 
Įsiliet paša atsisakė pripažin-
ti. 

Bolševiku klausimas. 

ginklas. 
Laikraštis Deutsche Allge-

meine Zeitnng pažymi, jog 
Clemenceau pasakojimai, tai 
paprasta propaganda. 

Tas pat laikraštis išskaito, 

RYGA, lapkr. 28. (suvėlin
ta). —•"Geniausias artimuo
se Rytuose padėties išspren
dimas, tai Konstantinopolį ir 

WASHINGTON, lapkr. 30. 
— Iš Baltųjų Rūmų griežtai 
užginta pasklydusi žinia, buk 
prezidentas Hardingas norįs 

Dardanelius pavesti išimtinai suraodiiikuoti prohibicijos įs-

kiek ginklų ir kitko sunaikino 
Santarvės delegatai paskel- Vokietijoje santarvės milita-

bė galutiną nusprendimą, riijė komisija. Būtent: 
kad taikos konfereneijon ne- 5,900,000 šautuvų, 105,000 
turi ineitį Rusijos bolševikai.Į kulkasvaidžių, 30,000 minų 

T , 

Su tuo nusprendimu sutiko ir 
i Italijos vyriausias delegatai 
i Garroni. 

Bolševikai delegatai bus pri 

bus svarstomas Dardanelių 
ir Bosforo klausimas. Tuo-

Turkų delegatai tuojaus at-
, • , , i t r .•• 4 .», • i ,J imti konfereneijon, kuomet kirto, kad I urkija tų išlaidu1 

nepripažįsta ir neprisiima. 
Turkija negali but atsakoma 

• „* v +«. *•„ i:~ u« met jie turės balsą. Taikos nei uz Konstantinopolio oku- J . . . . . 
konferencijos sesijas visgi jie 

mėtyklių, 55,000 lauko anuo
tų, 28,000 anuotų vamzdžių, 
39,000,000 patronų ir minų, 
16,500,000 rankinių granatų, 
500,000,000 diržų mažos amu-
nierjos, 350,0(j)Q tonų nebaigtų 
patronų, 14,dįtV aeroplanų ir* 
28,000 aeroplane motorų. 

puot-;\ nei už kitu* ten santar
vės darbus. Nes kasgi, pa-
gabaus, santarvės prašė oku
puoti Konstantinopolį ir ki- Turbūt Venizelos pasitrauks. 

gaVs lankyti. Bet turės ty-
lė t i . 

tus plotus. 
I 

Turkai nori atlyginimo. 

'Purkai numojo ranka į san-į " T a i p , aš mirčiau uz savoj t a r ^ , s n . i k a l a v i f l l ^ tuojaus 
Sali." 

" A r tu gali but geras ka- {mQ u 2 a t l i k t u s ^ į ^ a r m i _į 
geru pilie- • s u n a i k į n i m u s Mažojoj A-

I .. . 
zijoj. CIU )"> 

Vyriausias graikų delega
tas Venizelos, matyt, atsisa
kys taikos konferencijoje at
stovauti Graikiją. To prie-

pareikalavo Graikijos atlygi-1 *»**»> <«' Atėnuose Imvushj 
j ministerių sušaudymas. 

Kuomet Venizelos gavo ži
nią apie buvusių ministeri.ų 

begaliu, ' atsakė Nelson. j Graikijos delegatai atsisa-j sušaudymą, nublanko nei dro-
44Jei tu būtum 18 ar 20 me-Į j^ j r p r idUrė kad jcį taip, 'fc i r l ) e r k ° k i a s penkias mi

tų amžiaus ir pasitaikytų ka - \ & 1 Oraikija turi teisės reika-Į n u t o s negalėj0 ištarti nei žo-
ras, a r kovotum už savo ša- , a u t i i g l a W | J u ž graiku armi 
Ii • • 

••Žinoma, aš kovočiau." 
" A r Katalikų Bažnyčia už

gina divorsus?" 
" T a i p • • 

jos pasiuntimą Maž. Azijon. 
Juk graikų armija ten pasių
sta reikalaujant santarvei 
Renio konferencijoje. Be to, 
turkai turėtų atlyginti ir už 

- A r katalikas gali a p s i v e s - [ ^ i k ų pabėgėlių išvežimą is 
ti su divorsuotu protestan- T u r k i j o s s t r i b u s graiku ar-
tu!" 

" N e , " atsaltė bernaitis. 
'Moks teisėjas ant žemės 

neturi galyllįs duoti divorsą 
vyrui ir moterei," sakė Arki
vyskupas. ' 'Dievas jam neda
vė tokios galybės." 

Šiandieninis piktas. 

Tuojaus po to Arkivysku
pas pradėjo smarkiais žod 
žiais* smerkti piktą. Šakį?: 

nnjai. 
Nepripažįsta sutarties. 

Ant galo turkai delegatai 
pranešė, jog Turkijos valdžia 
atsisako pripažinti padarytą 
paliaubų sutartį 1918 metais, 

džio. Paskui prabilov 
"Nuo visokių graikų reika

lų aš atsisakiau pirm poros 
metų. Nuo to laiko aš nie
ko bendra neturėjau." 

t 

\VASHINGTON, lapkr. 30. 
— Francijos premieras Poin-
care per vietos savo ambasa
dorių užgina žinias, buk Fran
ci ja nusprendusi okupuoti 
Ruhro provincija. Bet kas 
čia tikės tam užgynimui. Tas 
užgynimas juk yra kontradik-
cijoje su Clemenceau sako 

Rusijos kontrolei. Bet "jei 
tas negalima, tai sovietų val
džia stovi už tai, idant tai vi
sa butų pavesta Angoros val-

ziai. 
Taip sako komisaras Tcbit-

cbejin, kurs bolševikų delega
cijos priešaky keliauja Lau-
sannos konfereneijon. 

Anot jo, internacionale Da
rdanelių kontrolė reiškia ne 
kitką, kaip tik Anglijai pave
damą kontrole. Nes ji turi 
didžiausią karo laivyną. 

Apie Italijos fašistų vald
žią Tehiteherin prielankiai at
siliepė. Sako, jis nesitikėjęs 
iš tos grupės žmonių sujaukti 
ką-nors gera. 

Dėlto Tchicherin tikisi dau-
giaus susiartinti su Italija. 

tatymą, buk tuo klausimu 
kreipsis kongresan, ar kaip 
kitaip. 

Paskelbus tą užgynimą, tuo
jaus, iš generalio prokuroro 
ofiso pasirodė įsakymas cir-
kularo formoje visiems dist-
riktų prokurorams ir prohibi
cijos agentų viršininkams. 

Tiems viršininkams liepia
ma visomis priemonėmis vy
kinti prohibicijos įstatymą.' Vyriausybė šaukia lokalius 
Gi distriktų prokurorams nu-, autoritetus eiti pagelfeon pro-
rodoma kuoveikiaus vesti by-j bibicijos vykinimo autorite
tas federaliuose teismuose vi-į tams. Šalies konstitucija 
sų tų, kurie areštuoti už pro- j turi but pildoma. 

hibicijos įstatymo peržengi
mą. 

Pranešta kad kai-kuriuoses 
didesniuose miestuose bus pa
daugintas agentų skaitlius.. 

Yyriausy bė pastaraisiais 
laikais didžiai sujudinta gau
tais raportais, kad prohibici
jos įstatymas daugelio na 
vien negerbiamas, bet viešai 
peržengiamas. Kuomet šis į-
statymas gyventojų niekina
mas, tai reikalingos pagarbos 
netenka nei kiti šalies įstaty
mai. Dėlto visoj šaly plin
ta betvarlf'1 ir dorinis puoli
mas, j y 

™H 

IŠ LIETUVOS. 

KRUVINA GRAIKŲ 
VALDŽIA. 

GRAIKAI TURI NAUJĄ 
KARĄ. 

K.ONSTANTINOPOL, lap. 
30. — Graikai susilaukė nau-
jo karo. Šiuo kartu vakari
nėj Trakijoj. 

G am ui ji na apylinkė, kuri 
skaito apie vieną milioną gy
ventojų, pasiskelbė nepriklau
soma ir pakėlė graikams ko
va. 

Be to, vakarinėj Trakijoj ir 
šiaip kasdien pasitaiko vie-
nur-kįtur riaušių, prieš grai
kus atkreiptų. 

AYASHTNGTON, lapkf\ 30. 
— Graikų revoliucine valdžia 
sušaudė fi buvusius ministe-
rius. Jie apkaltinti u£ karo 
pralošimą su turkais M. AzJ 
joj-

Galimas daiktas, kad Ame
rika nepripažins graikų kru
vinos valdžios. Anglija jau 
pertrauke diplomatinius san-
tikius su Graikija. 

SULAIKĖ TURKŲ KA-
RIUOMENC. 

SENOVĖS KAPINES. 
i 

SIMNAS. Gilučių kajmo 
laukuose, netoli Giluičio eže
ro (į vakarus nuo jo), galima 
matyti kelios aukštokos kal
vos, aukštesnės už visas kitas. 
Dabar nuo vienos tų kalvų i-
mamas ir vežamas smėlis nau 

ADRIANOPOLIS, lap. 26. 
(suvėlinta). — )Vietos trys 
turkų batalionai nlėgino per
simesti per Marica/Upę ir už
imti Karagatch, kųr baigiasi 
geležinkelis, einantis -ifi Kon
stantinopolio. • 

Tečiaus santarvės kariuo
menės vadai įspėjo turkus, 

jai tiesiamam Seštokų-Kazlų- k a ( 1 j i e n o m ėo. i n t u tą daryti 
Rudos geležinkeliui pilti. he-\ T u r k a i p a k I a u ^ 
kasant smitlį, rasta daug žmo-' 

PRINCO ANDRIAUS LIKI 
MAS NEŽINOMAS. 

nių kaulų ir vis daugiau iška
sama. 

Ligšiol tik prie vienų kau-

CLEMENCEAU CHICAGOJ.: 

lų rasta likučių visai supūvu-J vyko Amerikon buvęs Franci 
Ypatingi atsitikimai. 

LONDONAS, lapkr. 30. — 
Anglijos vyriausybe susirūpi
nusi graikų princo Andriaus, 
buvusio karaliaus Konstanti
no brolio, likimu. 

J is areštuotas su sušaudv-. •• 
tais ministeriais. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

pagal kurios Turkija tuijėjo| momis Amerikoje prakalbo-
pasiduoti, kaipo pralaimėjusi mis. 

i 

Nesmerkia ji divorsų ir ku- masonus pavadino atžagarei-
negirdėtais 

WASfflNGTON, gr. L — 
Kongrese žemesnieji rūmai 

4 

pravedė pirklybos laivyno su
bsidijos bilių. Už bilių balsa
vo 208 nariai, prieš 184. Iš 
demokratų atstovų vos 4 bal
savo už bilių. 69 republikonai 
balsavo prieš. Bilius pasiųs
tas senatui. 
' Prie biliaus norėta prisegti 

priedą, jog subsidija bus duo
dama laivams, jei jie b u s ' ' sau 
s i . " Pečiaus paskui prie<las 
\ isai atmestas. Prohibiciantai 
stovėjo už tą priedą. dikių žudymo pirm jiems gim-

'• Atėjo laikas, kuomet v y - s į a m . 
ras, kurs gavo teisme divorsą " J į € nuims sako, jog dar 
nuo penktosios moteries, va- laikas nepribrendęs, Nepri-
dinamas, didvyriu. J o pavar- Dangų. Amerika virsta mor-
dė skelbiama Baltimorės laik- nionizman. Aš manau, turiu 
raščių ant priešakinių pusla-daugiau pagarbos mormonui, 
I>ių ir tai dar žymiomis rai- kuris veda ir užlaiko antkart 
Omis . Protestantų pašto- keturias pačias, nei vyrui; kuomet. Amerikos katalikai jrius. Bet jo neklausyta. Po 
riai tuojaus pasmerktų žino- kurs mainininkauja moteri-
gų, iš'įėle aukštyn rankas m į kaip kokiu nudėvėtu švar-
šauktų MAi, va rgas ! " jei ku. 

LAUSANNE, gr. 1. — Bri
tanija su Suv. Valstybėmis 

susiskaldę nuomonėmis kas 
link atvirų Turkijos durų nu
sistatymo. Britanija nori gaut 
Turkuose specialių privilegijų. 
Amerika priešinasi. 

yy 

žmogus išgertų stiklelį degti
nės. Bet protestantų bažny
čia divorsuose nemato bloga. 

Paskui Arkivyskupas smer
kė Ku Klux klano organizaci
ją ir masonus. Klanistus ir Ku Klux klaną. 

viais žmonėmis, 
iki šiolei bigoteriais. 

Lengvas daiktas klanistams 
šiandie pasisakyti patriotais ATĖNAI, Graikija, gr. 1. 
ir drąsiais kareiviais, kuomet Gnaikijos karalius Jurgis 
nėra karo, sakfe Arkivysku- daug darbavosi apginti nuo 
pas. Bet kur tie didvyriai sušaudymo savo tėvo karą-1 nėj kilo suirutės. Kareiviai su 
ir patriotai buvo karo laikujliaus Konstantino mlniste-! jurininkais keturias dienas ko 

vojo. Tuo metu buvęs prezi 
kovos lauke liejo kraują ir -sušaudymo karalius norėjo vi 

RIO de JANEIRO, gr. 1 .— 
Brazilijos prezidentas Epita-
rio Pessoa baigė savo tarnybą 
ir šeimyna apleido tėvynę. Iš 
keliavo jis Italijon, kur ma
no apsigyventi. Jam pasit
raukus iš prezidentavimo, 
prieš jį sukelta tikra audra už 

i jo žiaurų apsiėjimą su savo 
priešais prezidentaujant. Kai-
kurie laikraščiai atvirai šau
kė jį nuJžudyti. Pačioj sosti-

sitų ąžuolinių lentų, kitur jos 
jau visai sutrūniję. Rastos 
yra tai pat vienos žirklės se
nobinio darbo ir vienas vario 
gabalas, turbūt kardo ranke-

jos premieras Clemenceau, se-. 
novįės diplomatas, bet naujos 
gadynės imperialistas. 

New Yorke kalbėdamas jis 
kaltino Ameriką už šiandieni-

na. Reikia šcjėti, kad šis kai- mus Europos, ypač Francijos 
nelis buvo paprastas kapiny
nas: lavonai buvo laidoti 
kiekvienas atskirjoj duobėj, 
galvą kreipiant į šiaurę, ko
jomis į pietus. Galvų kaušai 
(makaulės) — tipingi arijų 
kaušai (ilgieji kaušai); tik 
vienas jų teko pastebėti mon-
golojidų tipo. 

Vietiniai visos apylinkes stovus senate 
žmonės neatsimena, kad šis 

vargus. Kaltino Ameriką, 
delko ši atsisakė pripažinti 
Versailleso sutartį, delko iki 
šiolei neprisideda prie Tautų 
Sąjungos. 

Už Versailleso taikos sutar
ties atmetimą kaltinti Ameri
ką reiškia kaltinti Amerikos 
gyventojus ir jų išrinktus at-

• Daugelis senatorių neprisi-
brendęs!! J is pilnai pribren- ėmė tos kaltės irbuvusiam 

guldė galvas už savo šalį? 
Ant galo Arkivyskupas pa

žymėjo, jog paikiausi visame 
pasauly visi tie, kurie remia 

sai apleisti Graikiją. Bet re
voliucinė valdžia jį uždarė 
ramiose ir neišleidžia. 

dentas pasprūdo garlaiviu. 

CHTIAGO, gr. 1. — Clii-
cagos miesto taryba ragina 

Graikija pradeda eiti kru-| piliečius balsuotojus nuversti 

dęs visomis pusėmis. Ame
rika taip labai nusidėjusi Die-1 

vo įstatymui, kad tas kįla j 
kalnas butų kapinynu buvęs. 
Reikia manyti, kad šie iškasa
mi kaulai bus jau bent porą 
šimtų metų išgulėję šiame kal
ne. 

Iškasti kaulai niekieno ne
globojami. Gražius kaušus 
(makaules) skaldo išdykę vai
kezai. Aplinkiniai gyvento
jai žiuri į tą keistą darbą ir 
labai stebisi, kam griauna
mas šis senovės kapinynas ir 
kodėl jų protėvių liekanos 
taip niekinamos. 

ROMA, gi Premic-

vinais keliais. nauja valstybės konstitucija. 

ras Mussolini parėdė visose I-
talijos ambasadose, pasiunti
nybėse ir konsuliatuose pas
tatyti poeto Dantės stovylas. 
Mussolini yra didis to poeto 
gerbėjas. * 

premierui atšovė smarkiais 
žodžiais. Clemenceau nebeli-
ko -kaltas. Nubari senato
rius. 

I r štai tas pat Clemenceau 
šiandie keliauja čia per mies
tus ir visur karališkai sutini* 
karnas ir sveikinamas. 

Tokius atsitikimus reikta 
pavadinti aukšta amerikone 
kultūra. Bet ir to jau per r 

daug. Gi ko perdaug, tai la
bai nesveika. 

PARYŽIUS, gr. 1. — Pra
nešta, kad gruodžio 7 d. pre
mieras Poincare keliaus Lon
donan, kur konferuos su An
glijos premieru Bonar Law. 
Matyt, bus aptariama Rubro 
okupuotė. 

€NI€AGO. — Šiandie pra-
matomas lietus, vidutinė tem
peratūra.' 
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ĮROPOS VARGU KLAU
SIMAS, 

, 
(Negali but dviejų miomcmių 
ae tai, kad šiandie siaučia 

>poje vardai, tai karo pa-
Įkmė. Bet praėjo jau suvirs 
ituri metai, kaip pasibaigė 
[iras. Teeiaus vargai neina 
Įažyn. Delko taip? 
Šviesaus proto ir sąžiningi 
įsaulio politikai už nesigeri-
tncius Europoje laikus kal
ia žinomą Versailleso taikos 
įtartį ir Francijos militariz-

Kaip Anglija, taip Italija 
(•ai smerkia tą sutartį ir no-
joje padaryti žymias atmui-

ts. Bet Franci ja stoja piestu. 
Anglija ir Italija senai tvir-
na, kad Vokietija niekuomet 
»gali išmokėti jai užkrautos 
iro kontribucijos. Teeiaus 

janeuzai susitarę iš Vokieti-
gyventoju išsunkti pasku-

IUS gvvvbės syvus. 
Anglija su Italija senai de-

lobilizavo savo skaitlingas 
m jas. Gi Franci ja užlaiko 

:aitlingą armiją. 
Kitos santa rvės valstybės 
irtina, jog griežtais grumo-

Įmais jokiu bud u nepalausi 
>kiečių tautos. Francuzai 
itaip samprotauja. 
Taigi aišku, kad sraucian-

|emst Europoje vargams yra 
dta kaip Versailleso sutar
ty nuosekliai ir Franci ja. 

ra i jog už tuos vargus jis 
pate kaltas. Kalta taikos su
tartis ir pati Francija, bet ne 
Amerika. 

Tą pat pripažįsta i r buvęs 
Italijos prenueras Nitti. Jo į-
domus raštas padėtas viename 

- * 
Chicagos .dienrašty. 

Nitti sako, jog • patsai Cle-
menceau kituomet džiaugėsi 
garsiais Wilsono keturiolika 
taikos posmais. Teeiaus Pa
ryžiaus konferencijoj tie pos
mai buvo atmesti. Juos atme
tus padaryta tiesiog brutalės 
taikos sutartys. 

Pavyzdžiui b. pr. Nitti sta 
to kadir Austriją. Tos šalies 
gyventojai dar ir šiandie sto
vi už apsisprendinu}. Teeiaus 
sutartimi jiems* tas draudžia
ma. Ypač Francija norėjo, kad 
austrai butų izoliuoti nuo vi
so pasaulio. 

Versailleso sutartis įsteigė 
Lenkiją ir į jos ribas įtraukė 
daugiau 12 milicmų kiti) tautu, 
gyventojų. 

meriką eiti jai pagelbon, nes 
ji esanti dideliame varge. 

Jei Amerika paklausytu, tai 
iš to butų naudos tik vienam 
f raneuzų militarizmui. Dau
giau niekam. 

Dėlto, už šiandieninius Eu
ropos vargus yra kalta Versai
lleso sutartis, Francija ir jos 
auginamas militarizmas. Ir jei 
franeuzai kitaip tvirtina, tai 
jie niekus kalba. 

PENKI KLAIPĖDOS KLAU
SIMAI. ?• 

Saar klony yra apie 600,000 
gyventojų. Jų tarpe galima 
rasti nedaugiau kaip vieną 
šimtą f raneuzų. (ii Francija 
griežtai savinasi tą teritoriją, 
kurioje yra kasyklos. Saar 
skaitosi perdėm vokiškas plo
tas. Teeiaus sutarty pažymė
ta, kad Francija tą plotą iš
laikys LVką metų ir paskui 
gyventojų plebiscitu busią iš
spręsta, kam jis turės priklau
syti. 

Kokią gi verte Euro'poje tu-
ir plebiscitas! Antai Aukšto
joj Silezijoj didžiuma gyven
tojų nusprendė pasilikti prie 
.Vokietijos. Nežiūrint to, dide-

Klaipėdos vokiečių ir lietu
vių delegacijos Paryžiaus kon
ferencijoje informavo Santar
vės pasiuntinių komisiją, ku
riai pavesta išdirbti Klaipėdos 
krašto statutą. Be informaci
jų žodžiu, delegacijos turėjo 
atsakyti raštu į penkis klau
simus. Ligi lapkr. 15 d. dele
gacijos turėjo atsakyti į tuos 
klausimus. Klausimai šie: 

1. Je i Klaipėda paliktų 
"fre iš taatas" — atskira vals
tybė, kokias pasekmes tai 
turėtų Lietuvai visiškai nuo 
Klaipėdos uždarius rubežių? 
Ar Klaipėda gali apsieifi nuo 
tos naudos arba įplaukų iŠ 
prekių pervežimo per savo 
kraštą į Lietuvą ir iš Lietu
vos t raus i to būdu ir ypač ar 
Klaipėda #ali laikytis už
draudus jai gabenti prekes į 
Lietuvą? Komisija skaitosi su 
tuo, kad Nemunas bus su tarp* 

prekybos? Duokite tuo žvil 
gsniu ypač smulkių nurody
mų, aiškiai atvaizdinančių, 
su kiek uostas padeda išlai
kyti krašto lygsvarą i r kiek 
jis iš viso dera del Klaipėdos 
gerovės ? 

Iš tų penkių klausimų pas
tatymo, gan aiškiai matoma 
francųzų intencija, Klaipėdą 
paversti atskira nuo Lietuvos 
valstybe — freištaatu. Ta min
tis atatinka francųzų ir lenkų 
politikai, nes per freištaatu 
norima nuvesti Klaipėdą į Len 
kijos prieglobstį, kaip jos 7>a-
pirktas Lietuvos Judošius J. 
Aukštuolaitis ir veikia ta 
kryptimi. Antra vertus, fran
euzai nori ištirti kiek Klaipė
da yra reikalinga Lietuvai fr 
Klaipėdą pavertus atskira val
stybe bene priverstų Lietuvą 
taikintis su Klaipėdos "freis-
i a a t o " likimu. Tuomet Fran
cija atsiektų savo tikslą; pa
tenkintų Lenkiją, sutvertų 
bendrą frontą tarpe rusų ir vo 
k>ečių ir be kraujo praliejimo 
sujungtų Lietuvą su Lenki
ja. Ar ne gudru? 

Vokiečių arba taip vadina
mų '*Kubiiiečių'' "heinvit-
bun to" grupė negali, lai mėti: 
Klaipėdą nebus priskirta 
prie Vokietijos, nes j i Vokieti
jos ^ik buvo pagrobta ir išnau
dota. Freištaato šalininkai ne
gi spangi, kad 'galtų manyti 
apie Klaipėdą be Lietuvos. Jų 
atsakymai į pastatytus klau
pi mus negali patenkinti ko-

Norime teeiaus manyti, kadi AUCOlIfnC ODĄ I Ifl A ABIC. kurių ištraukos skamba šiaip-. 
Klaipėda atitekę Lietuvai, t l k i . * ^ f . , Bejėgė Orgaiiiaacija. 
su sąlygomis, k'irios gal ir! LlETllVA 
nebus priimtinos Lietuvos Vy-| " * ? " ' ! "Lietuva atsisakė tiekti pa. 
riaasybei. gelbos Tautų Sąjungos komi-

Amerikonų užsiinteresavimas s i j a i ? k u r i b u V 0 pasiėmusi nu 
j lietuviais ir Lietuva nuolat ' s l a t y t i s i e n a s tarp to krašto 
j auga, Amerikos laikraščiai j i r Le l lkijos. Lietuviai netikėjo 

Lapkr 10 d Vatikanas — k a S k a r t d a u g i a u . d o m ė s h komisijos bepartyvumu i r tu r 
tai 'prielankios domės kreipia b u t n e i k i e k n e p a i sy s tos ko-

MIKĮ) NUTYLĖTA. 
i 

tautinamas ligi Garclino, su- misijos. Belieka iMŠirati nusis-
lyg Versalio sutarties, bet pra 
šo skaitytis ir su tuo, kad 
tą susiekimą galėtų ilgesnį lai-

latymą lietuvių a&iovų iš T i 
rvbos, Ūkio partijos, Lietuviu 

Apaštališkasai Sostas pripa-, 
žino Lietuvą de jure. Gavę 
telegramą mes nesame pabrė
žę to .pripažinimo reikšmės. 
Mat Suv. Valstybėms pripaži
nus Lietuvą, mums visi kiti 
pripažinimai atrodo nežymus, 
juoba kad Vatikano pripažini
mas yra labai pavėluotas. [Te
eiaus apsirinkame taip many
dami, nes kuomet Suv. V-bių 
pripažinimas imponuoja savo 
ekonomine galybe, Vatikano 
pripažinimas 'turi mums dide
lės moralės reikšmės. Tą niintį 
vykusiai aptaria* A. Jakštas 
"La i svės" n. 211. 

J is pateisinęs pripažinimo 
susivėlavimą tuo, kad Lietu
va į tiesioginius santykius y-
ra suėjusį labai nesenai, beto 
tiems santykiams yra nuolat 
kliudę gabngesni už mus len
kai prie Vatikano ir tik 1908 
m. rugp. 23 d. 160 lietuvių 
keliauninkų pasirodė, kaipo 
atskira nuo lenkų tauta, iš
sklaidė mielus platinamus Ro
moje apie lietuvius, įrodė Va
tikanui, kad lenkų pralotai ne
gali būti mūsų bažnytinių rei
kalų globėjais; pažymėjęs di
delį laimėjimą, apsilankius 
karo metu pas Benediktą 
XV mūsų veikėjams (M. Yčui, 

l mūsų išeiviją. 
Washingtono, Philadelphi-

jos ir kitų miestų dienrašeiaif istorijoje dar nėra b«vę pai-

snė Silezijos da l i s , pavesta ką stabdyti ne tik Lietuva, 
i m . K H . . . . '...4 :.. /• i ; . . . . , . . , i . i . " , : . . Lenkijai 

Lenkai savaip atliko "ple
biscitą'* Vilniaus srity. Tą 
sritį savinasi. Ir prieš tai nie
ko neturi net pilti Tautų Są
junga, kuri paties Clemenceau 
•daugiausia garbinama. 

Nuo Vokietijos viskas at
imta, kas tik buvo galima im
ti. Šiandie naikinama jos ga
myba ir pirklyba. Sumažinta 
jai kariuomenė. Sunaikintas 

Amerikoje lankosi buvęs | jos pirklybos laivynas. Prie*-
dan Francija su skaitlinga 
armija okupuoja Vokietijos 
plotus ir dar reikalauja sau 
karo kontribucijos. -

iPagaliaus Francija šiandie 
užlaiko skaitlingesnę armiją, 

a " rancijos premieras " t igras 
[lemenceau. Jis čia sako pra-
ilbas apie Francijos vargus. 

rž tai jis kaltina ne vien vo-
ėeeius, nemokančius Fran-
ijai kontribucijos, bet ir pa-
ą Ameriką, ijirdi, tuojaus I negu butą pirm karo. Taip ga-

karo" Amerika Francija 
[ametė ir pastaroji iki šiol 
įgalinti pakilti ant kojų. 
Suv. Valstybių senatoriais 

Į-orab, senatorius Hltehcock ir 
uti atkirto buvusiam premie-

li elgtis tik imperialistinė ir 
militaristinė šalis. 

Francija tokia ir yra. Tai 
visi pripažįsta iš jos darbų. 
Bet ta p*iti Francija siunčia 
Amerikon atstovus raginti A-

bet ir Gardino valdžia. 
2. Kokias pasekmes turės 

Klaipėdos susisiekimui, jei 
Lietuva butų patenkinama? 
Kiek prekių eitų per Klaipė
dą, jei Lietuvos prekyba, ku^ 
ri dabar tyčia yra vedama per 
Karaliaučių l>ei Liepojų, eitų 
per Klaipėdą? 

3. Jei Klaipėda butų pri
glausta prie Lietuvos ir gin
čas su Lenkija eitų toliau, 
kokias pasekmes tai turėtų del 
Klaipėdos ateities! Ar Klaipė
dos kraštas gal apsieiti be tų 
įplaukų, kurias turėtų iš pre
kių pervežimo (transito) iš 
Lenkijos ir į Lenkiją? 

4. Jei Klaipėda būdama 
freištaatu, netektų galimybes 
pirkliauti su Lietuva ir su 
Lenkija, ar kraštas galėii? 
išsilaikvti ir kokiu būdu f 

f). Kiek Klaipėdos įplaukų 

kun. Bartuškai ir pral Olšaus-
ukininkų ir pirklių. Klaipėda j kui), kuomet Šv. Tėvas pas- .sukaktuves, 
priskiriama Lietuvai pašilai- Į kelbė rinkliavą nukentėjusiai 
kydurna sau plačiu autonomi- nuo karo Lietuvai visame kaT 

ją. Lietuvai terūpi gauti sa
vo vaklžion Klaipėdos uostą, 
gi krašto kultūra,'vidujinį su
sitvarkymą, valdinįnkus, poli
ciją, teismą, mokyklas, bažny
čią palikti Klaipėdiškių nuo-

Vokiečių. atstovai iš Pary-
ž aus jau drįsta prasitarti kad 
Santarvė bene duosianti kraš
tui autonomiją. Bot greičiau
sia Ambasadorių konferencija 
atidės Klaipėdos klausimo ga-
iuiiną išrišimą, nes paversti 
IJaipėdą atskira valstybe, tai 
ivikštų begėdiškai laužyti Ver 
salio sutartį, kur aiškiai kal
bama, kad: "š is kraštas vi
suomet buvęs lietuviškas, gy
ventojų dauguma savo kalba 
ir kilme yra lietuviška.Klaipė-
ikm uostas yra ., vienintelis 
Lietuvos jūron išėjimas "... Bet 

pareina iš uosto! Kiek iš pa- pcileisti Klaipėdą , Lietuvai, 
čių krašto produkcijos?Ir kiek tai reiškia nusid* i Lenkijai. 

talikiškame pasauly ir parašė 
savo laišką " Lietuvos vysku-
p a m s " (seniaus laiškai buvo 
suintinėjami Lenkijos vysku
pų adresu ir perduodami 
Lietuvos vysk.); galop dabar
tiniam Papai, kaipo kardino
lui Ratti asmeniškai apsilan
kius Lietuvoje ir susipažinu
siam su Lietuvos episkopatu, 
mes laimėjome Vatikano pri
pažinimą. 

Laimėjimas didelis, nes ta
riant A. Jakšto žodžiais: 

1 i Pripažindamas Lietuvą 
de jure Pijus XI ištrenkė iš 
lenkų, ginklą, kurį^jie mielai 
ligi šiol vartojo kovoje su 
mūsų valstybe skelbdami vi
sur, kad šv. Tėvas te*pripaži-
no ti'k Lenkiją, o Lietuvos ne
pripažins niekados. Dabar 
tiems melams padaryta ga
las. Lietuva pripažinta Vati
kano lygiai kaip ir Lenkija". * 

padarė į vedybas Lietuvos At 
stovo V. Čarneckio ir jo pa^ 
dėjėjų: juriskonsulto Mastaus-
ko ir sekretoriaus Viniko. Vi-
si Wasliingtono laikraščiai į-
dėjo jų fotografijas pažymė
dami, kad šiais lietuvių dip
lomatais padidėjo Washingto 
no rinktinė draugija (Socie-
ty) . Atstovo Čarneckio foto
grafiją matėme ir kitų miestų 
dienraščiuose, 

Beto tie patys Wasbingtono 
laikraščiai dabar aprašo arba 
bent pažymi Lietuvos Atsto
vo viešus žingsnius. 

Lietuvių politiniai mitingai, 
sąryšyje su šio rudens rinki
mais plačiai atprašomi ir ant-
galviuose pažymima stambio
mis raidėmis, kad tai lietuvių 
mitingai (pav. Cbicago 
" P o s t " . Oct. 16). Kai kurių 
kolonijų lietuviai turi jau pil
nas pilietybės teises savo mie
sto dienraščiuose, pav. Bing-
hamptone, Woreestery plačiai 
aprašomi lietu\4u susirinki
mai, i&valžiavimai., Clevelan-
do dienraščiai paminėjo 01 e-
velando lietuvių besiruošimą 
apvaikščioti Vilniaus sostinės 

misijos raportų, kuriuos ji £a-
lės patiekti. 

tVasliingtono ir Pennsylva-
n:jos. kai-kurie dienraščiai 
įdėjo mūsų gerb. dailininko A. 

nesnės tarptautinės , organiza
cijos, kaip toji Tautų Sąjun-
ga, besiremianti vien mora
liais įtikrinėjimais, kad pasie 
kus rezultatus." 

Daug rašoma apie Lietuvos 
naujuosius pinigus — litui. 
Su malonumu visi laikraščiai 
'pastebi tai, kad Lietuvos li
tai i r centai pritaikinti prie 
Amerikos valiutos. 

Pasitaiko ir skaudžių daly
kų. Amerikos lietuviai atsime-' 
na, kad keletas metų atgal A-
merikoje buvo pasirodę judo-
muose paveiksluose drama, 
užvadinta "Li thuania" . (Mo
tina su dukteria užmuša nak
tį pakėleivį<,įsiprašusį nakvy
nėn, kad jį apiplėšti. Paskui 
pasirodę, kad tai buvęs jų bro
lis irsunus). Toji pasaka, ar 
padavimas paimta iš kitos 
tautos, tik kaž kam užėjo gal-
von uždėti vardą " Lithua
n ia" . Dabar tas pats veikalas 
išleistas viename akte vaidi-
nimui ant scenos; išleido Ste-
wart, Kidd & Co., Cincinnati. 
Laikraštyje "San Francisco 
Journa l " skaitome tos knygų 
tės recenziją. 

Penkta'diėnil 
g, • 

\ (L . L B . ) . 
^ _ _ 

o - v pasigyrė \ ' iena mergaitė 
kitoms kad ji susituoksianti 

Žmuidzinavičiaus paveikslų j ,su Jurgiu. Metai laiko praėjo 
galerijos aprašymą. Tuos pa- j r nieko negirdėti apie sutuok-
veikslus p. Žmuidzinavičius j tuves. vriena draugė paklausė 
nupiešė šią vasarą — daugiau-' j o s apį e tai : ' 

— Kada susituoksi, Barbutei 
— Atrodo, kad niekad, at

sakė Barbutė. 
— Kaip tai f Ar nesusiro-

kuojat ? 
— Šitaip yra: Aš nenoriu su 

Jurgiu susituokti kuomet 
jis yra girtas, o kai blaivas 

si a Potomac upėfe reginius, 
Washingtono apielinkėse. Jie 
dabar išstatyti Lietuvos Atsto
vybėje. 
Laikraščiai paduoda p. Žmui

dzinavičiaus nuopelnus Lietu
vos diailei, gi aprašydami jo 
piešinius pažymi, kad jo pa
veiksluose žymi įtaka F ran - j t a i jis manęs nenori 
euzų mokyklos, #o taipat rusų 
ii skandinavų, bet kad taipat 
aiškus yra ir tautinės tvėry-
bos krypsnys ir dėlto tie pa
veikslai esą labai interesingi. 

Nemažai rašo laikraščiai ir 
apie Lietuvą. "Record" iš 
Bradford, Pa, ir* " T i m e s " iš 
G/astonia, N. C. tą pačią die
ną spalių 17 d. indėjo tuos 
pačius žodis į žodį editorijaluš 
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Vienas kar j^ nusiskundė 
karininkui, ka i pasipašino sa
vo pirštą^ 

Karininkas jatr atsakė: - • 
T'jjėk . proto. Nckrnp«tinėk 
savo galvos. I 

Tas negera, tas negera, bet 
ar tamista prisidedi darbu 
prie jų pataisymo? 

Vi 

Demokratas K 

IKOVA UŽ MOKYKLĄ ST..SEIME i1 

s 
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(Pabaiga) 

L Socialistinių Partijų I r Organizacijų 
Suvažiavimų Sprendimai. 

Pernai metų mokytojų suvažiavime 
jpinskas ir kiti socialistai St. Seimo na 

[ai- stengėsi pravesti rezoliuciją, kad ti-
rba iš mokyklos butų prašalinta, šių me-
Savi valdybių atstovų suvažiavime Kau-
socialistas St. Seimo atstovas Žygelis 

įvedė nutarimą, kad tikybą iš mokyk-
išmesti. Prieš tokį Savivaldybių at-

>vų sauvalingą elginiąsi ir kišimąsi ne 
[savo reikalus iš daugelio miesto ir kaimo 
tvivaldybių buvo griežtai protestuoja-

|a . 
Net ir gydytojai, rodos mokyti žnio-

| s, savo šią metų suvažiavime irgi nuta-
| tikyba ig mokyklas išmesti. Supranta-
m dar butų, jeigu ponai gydytojai butų 

nutarę mokykloje du kartu krosnį kūren
ti, kad vaikai nesaltų ir nekosėtų. Bet 
kokia teise ponai gydytojai kišosi į tiky
bos dėstymą mokyklose, — gal, supranta
ma tik tiems, kurie tokį nutarimą pasi
rašė. 

Žodžiu kalbant — socialistai darė di
džiausių pastangų, kad tikybos dėstymą 
iš mokyklos išmesti. Kr. Demokratai nuo 
pa* pradžios St. Seimo iki paskutinei die
nai griežtai stovėjo ir stovės tikinčiųjų 
Lietuvos piliečių teisių sargyboje. Ta t liu
dija ne tik St. Seimo protokolai, bet ir 
visi įstatymai, kurie iš St. Seimo išėjo, ar
ba kurie dar ruošiami. Nenoriu čia daryta 
jokių ištraukų — tegu Kr. Demokratų 
priešai drįsta parodyti arba išleistą įs
tatymą, arba St. Seime kalbą, kur Kr. 
Demokratai butų nepalaikę tikybos. 
Socialistai vadina Kr. Demokratus juoda
šimčiais, klerikalais, Rymui parsidavu
siais ir kitokiais gražiais vardaįs. Bet fak 
tas lieka faktu,* kad Kr. Demokratai ir 
socialistai susipyko vien tik del tikybos. 
1922 m. sausio 22 d. visos derybos su 

socialistais buvo pertrauktos. 
Galutini Kr. Demokratų ir socialistų 

reikalavimai del tikybos galima sutrauk
ti taip: 

Krikščionių Demokratų Blokas. 

1). Tikybos dėstymas mokyklai yra 
privalomas lygiai, kaip lietuvių kalba, 
skaičiavimas ir kiti mokomieji dalykai. 
Netikintieji tėvai galį steigti mokyklą be 
tikybos dėstymo. 

" 2). Vaikus, nenorinčius tikybos mo
kytis, gali liuosuoti nuo tikybos pamo
kų klausymo jų tėvai arba globėjai, pra
nešdami apie tat raštu mokyklos vedėjui. . 

3). Mokytojas, norįs tikybos dėstyti, 
privalo gauti dvasinės vyriausybės įga-
liavimą., nes esama atsitikimų, kad moky
tojas dėsto tikyrbą pasityčiojimo tikslu. 

4). Mokytojas už tikybos pamokas 
gauna tam tikrą atlyginimą. 

5). Mokytojas už tikybos nedėstymą 
negali būti- pašalinarnaa^iš mokyklos. 2-3 
visų Tėvų Komiteto nutarimu netinka
mas mokytojas galima pašalinti iš mok. 

tik mokslo metų pabaigoje. 
Socialistai. 

1). rTikybos dėstymas mokyklai yni 
neprivalomas. Tikintieji tėvai gali steigti 
mokyklą su tikybos dėstymu. Konfesinės 
mokyklos nepageidaujamos. 

2). Tėvai, norėdami, kad jų vaikai 
butų mokomi tikybos, privalo apie tat 
pranešti mokyklos vedėjui. 

3). Dvasinės vyriausybės jgaliavimo 
.nereikia, kad neduoti klerikalams galimy

bės dėti savo juodašimtišką leteną ant 
'mokyklos laisvės. 

4). Nepasako aiškaus nusistatymo. 
5). Tėvų Komitetas jokios teisės ne 

turi netinkamą mokytoją šalinti iš mo
kyklos. 

Kadangi šitais klausimais nebuvo su-
sitarta ir nei Kr. Demokratai, nei socia
listai jokių nuolaidų nedarė, tai Socialis
tai Liaudininkai ir Valstiečių Sąjunga at
šaukė savo partijos žmogų Dr. Grinių iš 
Mjnisterių Kabineto ir visai neįėjo suda
rant naują Kabinete. Visa tat įvykb 1922 

metų pradžioje. 
% o to laiko Socialistų Liaudininką 

ir Valstiečių Sąjungos Blokas» aklai lai
kėsi Socialdemokratų, skverno, komisijo
se nedavė referentų, mažai lankėsi Sei
mo posėdžiuose , ir svarstant mokyklą 

' klausimą drauge su žydais ir soeialdemo-
kratais visai išeidavo iš posėdžių salės. 
Visas "St. Seimo darbas reikėjo atlikti 
vienam Krikščionių p Demokratų Blokui. 
Taip pat ilgai trukdomas Konstitucijos 
įstatymas, kuris įSėime buvo priimtas Ant
ruoju skaitymu vienam Krikščioniu De
mokratų Blokui sudarius posėdžio kvoru
mą, nes socialistai visai posėdžių nelan
kė. Tokiu būdu socialistai, atstovaudami 
mažai mūsų visuomenės daliai, del-.tiky
bos dėstymo trukdė jstatymų leidimą ir 
užtęsė St. Seimo darbų baigimą ir dėjo 
daug visokių pastangų, kad įsteigus be 
dieviškas mokyklas išauklėti Visus kata
likų vaikus bedieviais socialistais. Bet 
jiems Krikščionys Demokratai to pada
lyti neleido ir neleis, kol didžiumoje bus 
Seime. 

/ 

B0LŠI 

Herriot, 
jįoeialistų 
žęs iš M ai 
ševikų vai 
joje. Lyj 
revoliucija 
liucija, ji< 
tyhės žymi 
žia remias) 
tatura, o 
vimu. — 
ri buvo ii 
žiama skal 
tegali valu1 

ti kitus, 
balsuoja 
Nėra įstaj 
veikia, 
teisia eivl 
bylas be 
spaudos 

veikia, 
iš Petrogr 
tijon 34 p\ 
ninkai, gy 
po diskretĮ 
zią. 

Tikslios 
pastabos 
tatura, be 
lizmo klaicj 
socialistai 
priemones 
listinę liai 
grobti soči 
savo ranki 
ra prilygti 
taturai. 

FORDASj 

Žinomas 
automobilių" 
ry Ford p 
uždarė kuo| 
tuves. "Si 
tančių dari 
teko darbo.| 
pasielgė U 
goms trukq 
poanglekasi 
gino anglui 
reikalavo lj 
J i s atsisak 
paskelbė, kj 
lių piešima] 
d/ė verčiau 
taigas, negi 
trustui. 

BA2NYI 

Bet be 
gerovei Kr j 
meilės įsai 
kaip pats si 
paaiškina, nj 
las yra arta 
ną artimą, 
vo artimi, tį 
šų neškirdaj 
mylite jus 
kesnįf ar g\ 
O kandangi 
priešininkė, 
žmogus visi 
be žmonių j] 
mene, visus 
Kristaus įsa| 
kalas bei m 
esant gal vii 
gerovei pakel 
be tikrai krj 

kia, kad ir 
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SĖJIKAS 
Iš BOLšEVISTINIO 

PRAGARO. 

i 

BOLŠEVIKU "DEMO
KRATIJA." 

Rusijoj bolševikai ruošė 
darbo žmonėms rojų, bet iš jų 
darbo ton pasirodo pragaras. 

Bolševikij valdžia oficialiai 
Ford savo įstaigas taip ii-1 praneša, kad iki pereito va-

KOMUNISTAI PEŠAS. 
|SrT^« — i — 

Herriot, vienas Franeijos 
poeialistų partijos vadų, grį
žęs iš Maskvos, rašo apie bol
ševikų valdžią Sovietų Rusi
joje. Lygindamas Franeijos 
revoliucija su Rusijos revo
liucija, jis neranda demokra-
tyhės žymių. Rusijos vald-

gai loiMė uždarytas, kol jam 
nepavyko gauti anglių piges
ne kaina. 

Kad sumažinus angliniam 
trustui aukštas pajamas, Det
roito milionierius nupirko di
delius žemės plotus su angli
mis Kentucky valstybėj. Ap
skaitoma, jog toje žemėje esa
ma 20 milionų dolerių vertės 
minkštosios anglies. Žemės 

sario garsioji jų policija 
'<črezvičaika , , nužuojė arti du 
milionu žmonių. 

Jei tokių skaitlinę paduoda 
patys bolševikai, tai reikia 
suprasti, kad ten nužudyta 
keletą kartų daugiau žmonių. 

Nepasitenkino jie apšvies-
tesnių rusų žudymais, bet žu
dė darbininkus ir valstiečius. 
Jie patys pripažįsta, kad 
"črezvičaika" nužudžiusi dau 

Iš Maskvos pranešama, kad 
iš Rusijos esąs išvarytas vie
nas seniausis komunistų par
tijos darbuotojas Riažanovas. 
Šiais metais iki liepos 1 d. 
prašalinta iš komunistų kuo
pos 80 tūkstančių narių. Ma 

KAIP BOLŠEVIKAI APVO
GĖ BADAUJANČIUS. 

5?= ;, )\ r-.'i, —~~ * f ' = 

MASKVA. " P r a v d a " ra-
šo, kad Maskvoj esą susekta 
didelė suktyHė su Nanzeno 
produktais, kurie buvo skirti 
rusų badaujantiems. Šitie 
produktai, vietoj patekti į ko-

DISPUTOS SU BIBLIS 
TAIS GABt, IND. 

i s 

ŽEMAIČIO PRAKALBU 
MARŠRUTĄ. 

zia remiasi proletariato dik
tatūra, o ne visuotinu baisa-1 plotas užima 195,000 akerių. 
vimu. — J a klasė žmonių ku- Keletas kasyklų jau operuoja-
r i buvo ilgus amžius spaud-;'ma. 
žiama skaito, kad jį šiandie Iš Detroito einantis Fordo 
tegali valdyti, o net ir spaus- geležinkelis į Toledo ir Iron-
ti kitus. Vien darbininkai. ton bus prailgintas, elektruo- įr šiandie dengiasi proletaria-
balsuoja pakeldami rankas, i tas ir tuo keliu eksploatuoja- to skraiste. Sakosi jų val-
Xėra įstatymų, bot dekretai j ma anglis bus vežama į Mi- džia esanti proletariato vald-
veikia. Liaudies tribunolas | chigano ir aplinkines valsty- žia. Juk visame pasaulyje 
teisia eiviles ir kriminalines bes. Atliekamą nuo savo įstai- nerasi biauresnės suktybės, 
bylas be apelacijos. Nėra gi) anglį Ford skelbia parduo 

tyti. žmonelės susiprato, kad peratyvus, iš kur galėtų, gau-
ne tuo keliu buvo pradfcįę eit t į tfednuomenė papigintomis 
į laimę. 

D ALGININKAS ATATIK0 
AMATA. 

• MASKVA. Laikr. "P rav-
I 

d a " įdjeda biografiją ir pane
girikas Praneliui Eidukevi
čiui. J i s gimę* ir užaugęs 
Virbalio miestelyj. Čia ir mo-giau 200 tūkstančių vienų 

darbininkų ir art i vieno m i l i - l k s l u s . i šė jc_s *$**** ma' 
ono valstiečių. 

O juk bolševizmo šulai dar 

spaudos laisvfcs, ištrėmimas 
veikia. Rugp : 29 d., 1922 m. 
iš Petrogrado ištremta Vokie
tijon 34 profesoriai, laikrašti
ninkai, gydytojai įskųsti kai
po diskrejtuoją Sovietų vald
žią. 

jTikslios socialisto Herriot 
pastabos apie bolševikų dik
tatūrą, bet jis nemato socia
lizmo klaidų Franci joje, kur i vyriausj \p. 
socialistai vartoja tas pačias. ' * 
priemones atžvilgiu į nesočia- N|SWARK, X. J . — Frank 
listinę liaudį. Užtenka p * . Į *tc*Wlty, buvęs prezidentas 
grobti socialistams valdžių į Brotherhood of Electrieal 
savo rankas, kad jfe diktatu- Workers šios apylinkės išrink 
ra prilygtų bolševistinei dik- t a s i kongresą. } 

taturai. ; " — 

siųs gyventojams ir taip pi
giai, kad jis visus nustebin
siąs. 

Je i Ford savo pasiketini-
mus išpildys, daug pasitar
naus teisybei. Rasi, viešoji 
opinija prispaus prie gėdos 
stulpo anglių pirklius išnau
dotojus, kuriems šiandįe nie
ko negali padaryti nei pati 

kaip dengtis proletariatu i r 
tą patį proletariatą 'žudyti. 

Bolševikų vadai patys sau 
pasigamino rojų. Bet visiems 
Rusijos , gyventojams įkūrė 
tikrą pragarą. Apie tai ken
tėję nupasakoja baisius daik
tus. . " L . Darb . " 

kykloj. Paskui visur buvęs, 
visa ko matęs; visad buvęs 
socialistas, bolševikas ir pa-
galiaus tapęs komunistas. J i s 
buvo pirmu bolševikų tarybos 
pirmininku Vilniuje ir dirbęs 
čekos organuose, kaipo atsa-
komingas darbininkas. Šių 

ometų pradžioje jis paskirtas / 7. 
dalgių fabriko direktorium. 
Čia greit jis parodęs savo ga
bumus, l'uojaus jis pašalino 
savo padėjjpją "specą," nes 
tas buvęs menševikas, kontre-
voliucionierius. J i s likp fab
riką valdyti vienas. Dabar a 

kainomis, nuostabiu būdu pa
teko į stambią valgomų daik
tų firmą, vadinamą "Rieba-
lai-miltai. , , Šita firma turi 
Maskvoj ir Petrograde did-
žiulius sandėlius, kurie lūžte 
lūžo produktais tuo pačiu lai
ku, kai rusų Payolgis badu 
mirė, gi darbininkų ir tarnau
tojų koperatyvuose tuščia bu
vo. Suimta eilė sufarčUį ir 
laiškų, taipat asmens vado
vaujantieji firma. Suimta 
taipat įvairių koperatyvų ve
dėjai, kurie klastingai bend
radarbiavo su firma. Daugy
bė vagonų su riebalais, siun
čiamais firmai, taipat sulai
kyti, gi 'sandėliai užantspau-

P. Butausky yra atsiuntęs' 
" L a i v u i " raštą, kuriame jisi . 
slengiasi parodyti, kad praga-. Šiuomi pranešama, jog gerb. 
ro buvimas priešingas yra l-i Žemaitis — ŽmuidziaavičitM 
protui', 2-tei*ybei, 3-meilei ir! aplankys su prakalba sekan-
4-šv. Raštui. čias lietuvių kolonijas: 

Nedėlioję 3 gruodžio busiu Lapkr. jnėn. 30 d., Sioux City, 
Cary, Ind. I r 3 vai. po pietų, Iową, 7:30 vak. 
kviečiu poną Butausky, ar ką Gruodžio mėn. 1 d., 

BOLŠEVIZMUI GALAS. 

nors kitą, man vi stiek, kad 
priparodytų tuos savo tvirti
nimus viešai. Aš is savo pusės 
apsiimu parodyti kad moks
las apie pragaro buvimą, ka
talikiškas mokslas, ne koks 
kitas, sutinka ir su protu, ir 
su teisybe, i r su meifr, ir su 
šv. Raštu. Vienkart apsiimu 
parodyti tą dieną, kad biblis-
tų mokslas priešinasi ir pro
tui, ir teisybei, ir meilei,' ir 
žv. Ražt-ui. 

Gruodžio mėn. 2 d, 
Gruodžio mėn. 3 d., So. Omaha, 

Neb., 7:30 va*. 
Gruodžio mėn. 4 d., Kimšas CJ-

ty, Kan., 7:30 vak. 
Gruodžio mėn. 5 d., St. Lovi*. 

Mo., 7:30 bak. 
Gruodžio mėn. G d., E. Ėt Lo» 

uis, 111., 7:30 vak. 
Gruodžio mėn. 7 d., CollirsvH-

le, 111., > 
Gruodžio mėn. 8 d., » 
Gruodžio mėn. 9 d. 

!&, 7:30 vak. . Katalikai žmonės malonės 
atsilankyti, kad šimtąjį sykį 4 G r o o d ž i o ^ 1 0 d 

pamatyti, jog mūsų tikėjimas ^ 7 : 3 Q v a k 

šviesoje visuomet pergalės. j 
Susirinkimo vieta.bus pas- ' 

kelbta bažnyčioje. 
Kun. B. Bumšas. 

Auburn, 

Spring-

BOLŠEVIKŲ KLEDĖJIMAS. 

MASKVA. " P r a v d a " pra
neša, kad be "gyvosios" ir ki
tų bažnyčių, kuriasi visai nau-

not laikraščio, fabrikas "Dal- ja bažnyčia, pasivadinusi I I I 
>> 

FORDAS PRIEŠ ANGLIŲ 
TRUSTA. 

Žinomas Detroito, Mieli., 
automobilių gamintojas Hen
ry Ford prieš kelis mlmesius 
uždarė kuone visas savo dirb
tuves. Suvirs šimtas tūks
tančių darbininkų laikinai ne
teko darbo. Milionierius taip 
pasielgė todėl, kad jo įstai
goms truko anglių. Kuomet 
poanglekasių streiko jis ma
gino anglių pirkti, pirkliai 
reikalavo labai aukštų kainų. 
J i s atsisakė mokėti. Viešar 
paskelbė, kad tai baisus pirk
lių pysimas. Dėlto nuspren
dė verčiau uždaryti savo įs
taigas, negu pataikauti anglių 
trustui. 

CHICAGO. — Kai-kurie S. 
Valstijų kariuomenės karinin
kai protestuoja prieš nukalti-
nimą 101 industrialistų (L 
AV. W.) už savotiški! nuomo
nių išreiškimą, bet kitu nieku 
neprasikaltusius. 

LINCOLN, UI. — Crites 
Canning kompanijoj moterys 
ir mergaites dirba 10 valandų 
į dieną už 20 centų į valandą. 
Vyrai gauna 25 centus į va-

MASKVA. Rusų laikrašty
je " P r a v d a " žinomas "Če
ką" darbuotojas Lacis skund
žiasi, kad naujos ekonominės 
politikos šalininkai stengiasi 
grąžinti nuosavybę. Jie, pa
sinaudodami tam tikru nau
josios ekonomijos politikos įs
tatiniu įsigyja nuosavybėn net 
žemjės. (Vienok, "Čekos" prie
monių nepakaks. Prieš tai 
reiksią sukelti visą komunis
tų partinį frontą ir, remian
tis nepartiniais darbininkais, 
stoti prieš buržuazijos abuo-
janą. .Taipat piktinasi Lacis, 
matydamas dvarininkų grįži
mą. Kaikur jiems jau grą
žinta rekvizuotieji baldai, pa
skui butas. Nuo butų perei
ta prie nekilnojamojo turto, j 

gis ' gamina neblogesnius 
dalgius, kaip Austrijos fabri
kai. 

BERAŠTE MOTERIŠKE — 
FABRIKO DIREKTORIUS. 

Interreligijalu. Tos bažny 
čios kūrėjai siūlo visoms tiky 

Pirmas kišeninis Liet.—Ang
liškas ir Anglo—Lietuviškas 

TODYN^LTS^ 
^Talpina savyje 18,000 žodžių^ 
Knygelės djdumas: 5 colių ii- I n ^ 7 ; 3 0 v a k 

gumo, ir 3 colių platumo, taip
gi turi gražius apdarus, aiškią 

Gruodžiu mėn. 11 d., 
Gruodžio mėn, 12 d.,.Peoria, IiL 

7:30 vak. 
Gruodžio mėn. 13 d., 
Gruodžio mėn. 14 d., Westville, 

111., 
Gruodžio mėn. 15 d., Wr. Frank-

fort, 111., 7:30 vak. 
Gruodžio mėn. 16 d., CHnton, 

Gruodžio mėn. 17 d., Indiana-
polis, Ind., 2:30 p. p. 

spaudą, ant plonos popieros| G r u o d ž i o m ė n 1 8 Af 

boms- remtis Marksimu, susi-. spausdyta. Ant galo knygų Į G r u o d ž i o m ė n . 1 9 d > K a n k a k e 0 | 

jungti į Interreligijalą. Vie- tės randasi paaiškinimas, kaip j m ^ ? ; 3 0 y a k 

toj dabartinių pamaldų re- tapti Amerikos piliečiu, taip* 
mi antis Darvinu, įvesti pa- gi yrą surašytos visų valstijų 
maldas "psichinio centro tre- sostinės. 

MASKVA. Ivanovo-Voz-
nesensko mieste viename au
dimo fabrike direktorium yra 
kaimietė Kozanova. Dar prieš 
18 metų pametus sodžiuje sa

vo neregį vyrą, jį persikteljė 
gyventi miestan ir dirbo fab
rike, kaip paprasta darbinin
kė. Kilus bolševikų pervers
mui, ji tapo bolševike ir pas
kirta fabriko direktorium. Čia 
inžinierius ji laiko aštriai, su 
darbininkais elgiasi maloniai. 
O rašyti — skaityti vis tik 
nemoka. 

jyba i" ir kanonizuoti Marksą, 
Liebknechtą, Darviną. Sevče-
nko ir Franko. 

LIETUVIAI AMERIKOJE, 
DETROIT, MICH. 

Atydžiai skaitant ir moki. 
nanties, k«žnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tasyk-
liškai ištarti angliškai. Taigi 

Gruodžio mėn. 20 d., Harvey. 
Dl., 

Gruodžio mėn. 21 d., Chicago 
Heights, 111., 7:30-vak. 

Gruodžio mėn. 22 d., Indiana 
Harbor, Ind., 7:30 vak. 

Gruodžio mėn. 23 d., 
patartina kožnam tą žodynėlj 
. . .. . «. ,. r . , • Gruodžio mėn. 24 d., Gary. Ind., 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki- ]n nn Tr 

# 

šeniuje, nes jis nestoras ir la 
, 

2:30 p. p. 
Visos kolonijos yra nuošir-

džiai prašomos virš minėtose 
; dienose prakalbas pas save 

J o kaina labai pigi tik vie- ,. T . . . , .. 
JI • / A 1 L ! surengti . ,Jei rastųsi butmas 

bai nežymus kuomet įi nešioji 
kišeniuję. 

nas doleris. ($1.00)., 
. 

Sulig Lietuvos Atstovybės 
pranešimo visi Amerikoj gy
veną Lietuvos piliečiai priva
lo užsiregistruoti Lietuvos At- Geografijos pradžia Joje 
stovybėje i r išsiimti Lietuvos aprašo apie įvairias pasaulio 
pasportus. Tą- reikia atlikti j"SaUš, vandenis, sausumas h 

landą, taipat dirbdami 10 vai. ^ ^ m.limmas b u v u . , Daugumas darbų, kurie a-

> ^ ^ įsiems savininkams. Kai kurie t i d e d a i T l i *&**> r e i k ^ ° ^ a u 

dvarininkai norį išmesti iš vakar padaryti. 

Philadelphia apielinkės dir- ' savo dvarn darbininkii komu-
btuvės kasmet padirba 1,000,- nas, kitur jau net išmetę. 
000,000 cigarų arba septintą. Reikia tam visam padaryti 
dalį visos cigarų gamybos 
Suv. Valstijose. 

galas. Gana esą ricieriškai 
elgtis. 

107,000 federalės valdžios 
darbininkų Washington, D. C. | 
yra suskirstyti į 1,700 darbo 
rųšis. 

iki gruodžio 22 d. 1922 m. 
Detroitiečių žiniai praneša

me, kad visas aplikacijas ir 
Hitas tąm reikalingas blankas 
galima gauti pas 

K. Abišala, . 

9258 Cardoni Ave. 

Detroit, Mich. 

tt. Kaina 45c. 
• * • * 

Skalpų Medžiotojai Graži 
apysaka. Kaisa '75c. 

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

D R A U G A S PITB. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois 

reikalas dienas mainyti, prašo
ma tuo jaus susižinoti su Mi
sijos raštinę, o Chicagos apie
linkės kolonijos pralomos su
sižinoti su Paskolos Komite
tų Apskričio Valdyba, J . A. 
Mickeliunas, pirmininkas, 
10701 So. State S t , Chicago, 
Dl. , / 

Lietuvos Finansų 
Misijos Raštinė., ' 

38 Park Row, 
JJew York City. 

BAŽNYČIA IR DARBO ŽMONĖS 

Bet bene svarbiausis darbo žmonių 
gerovei Kristaus įsakymas, tai artimo 
meilės įsakymas: "Mylėk artimą savo 
kaip pats s a v e " sako Kristus. Kristus 
paaiškina, ne tik tą artimą, kurs tau mie
las yra arba kurs tave myli, bet kiekvie
ną artimą- Kadangi visi žmonės tai ta
vo artimi, ta t mylėk visus, net savo prie
šų neskirdamas; nes sako Kristus, " j e i 
mylite jus mylinčius, kokį turėsit užmo-
kesnįf a r gi i r muitininkai to nedaro f" 
O kandangi visa visuomene nėra žmogui 
priešininkė, tik draugė, nes viens pats 
žmogus visų savo reikalų neužganėdins 
be žmonių pagelbės, tai ir mylėti visuo
menę, visus žmones jį verčia netiktai 
Kristaus įsakymas, bet i r jojo paties rei
kalas bei nauda. Pasak&m ta įsakymą 
esant gal visų svarbiausijų darbo žmonių 

rka bei lygybė ilgai netvers; tik meilė te-
sušvelnins visas nelygybes ir sulygins 
žmones. Įsivaizdinkim dabar, kaip bu
tų miela ir malonu pasauly gyventi, jei
gu visi žmonės tąjį Kristaus įsakymą 
šventai laikytų ir kits kitą kaip broliai! 
mylėtų! Kristaus ir katalikų Bažnyčios 
mokslu mes čia pasaulyje gyvenam, kad 
prisirengus kitam geresniam gyvenimui 
Daugeliui žmonių milionų kartų gyvenant 
negalima apsieiti be tam tikrų draugijų 
valstybėmis vadinamų. Žmonių reikalai, 
mat, tokie įvairus i r dideli, kad jiems ap-
rūpinti reikia užvesti visas ūkis. Bet ir 
visi tie užveizdžiai — valstybių vyriausy
bė ir visi valstijų piliečiai, žodžiu visi 
žmonės žinotų, kad meilėje gyvendami jie 
siekia vieno bendro tikslo: Dievo garbės 
ir savo amžinos lamdės. Valdymas gi tur
tais žmonėms tepavestas jų pačių gero
vei, o ne vergti silpnesniuosius. Tuomet 

be tikrai krikščioniškos artimo meilės jo-

ir skriaudžiant silpnesnį artimą, gerai 

pasidaro! Pildydami artimo meilės įsa-
kymg. žmonės jau senai but gerą gyveni
mą sau pasidarę buvę. Ižrokuota, kad 
tais pinigais (100 miliardu fran.) kuriuos 
šiame kare išleista negailestingajam bro
lių kraujo liejimui, but galima įtaisyti: 
12 gražių mokyklų; 500 prieglaudų; 1,000 
ligoninių; 2,000 aukštųjų specialių moky
klų ; 50 universitetų; 3,000 bibliotekų; 200 
muziejų; 3 milionus subsidijų senuoliams; 
500 prieglaudų beturčiams ir 500 bena
miams; 1,000 sanatorijos; 2,000 pigių val
gyklų; 5,000 bealkobolinių restoranų; 2,-
000 viešųjų sodnų; 80,000, gyvenamųjų 
namų; 15,000 pirčių ir skalbyklų; 80b so
dnų miestų; 1,000,000 daržų bjpdnoms šei
mynoms; 2,000 teatrų; 5,000 krautuvių; 
1,000 prieglaudų mokyklų vaikams; 5,000 
pramonės mokyklų; 5,000 siuvimo ir ver
pimo mokyklų; 3,000 namų draugijoms; 
10,000 piečių žaisti; 500,000 ūkio mašinų; 

To ne but buvę, jei kitaip žmonės butų šv. Vincentas a Paulo; šv. Antanas iš 

žmonėse nebūtų noro krauti turtus, kad ' 1,000,000 gyvulių ir 300,000 Valstiečių u-
kių. Tai tiek nuostolių padarė šis vie-

gyvenę — Kristų, pamirgom, K>istns mus 
pamiršo ir pasidarėm nelaimingais. Ne
turėdami tikros meilės ir tikėjimo, net 
dviese gražiai meilpje vienos dieųps ne
pragyvenome, ko gi benonėti, kad ištisos 
tautos be Dievo gyvendamos nesirietų, 
nesipeštų! , -

Artimo meilės įsakymas, kaip minė
jom, paliepia mums ne tik draugus, bet 
visus žmones myliėti; reiškia rūpintis sa-J 
vo visuomenes, savo tėvynės labu yra 
Dievo įsakymas, kad ir netiesioginis, tai 
vis tik iš* tojo pirmojo įsakymo tiesiogi
niai išeinąs. Visus žmones mylįs vyras 
(ar* moteriškė) stengias tąją savo meilę 
ne vien žodžiais nupasakoti, bet visų pir
ma darbais parodyti. Istorija oiaug to
kių garsių katalikų ir šventųjų žino, kurie 
suprasdami pilnai tąjį meilės įsakymą 
dai*ė stačiai stebuklus, nepaprastus dar
bus, ir padarė labai daug gero savo kraš
to žmonoms, kur jie gyveno, taip, jog jų-

gerovei pakelti, nes, kaip ta t jau minėjom atsimintų Kristaus pasakymą: Kas do | nas karas ; o gi kiek jų butų sudėjus kru-1 jų vardai neišnyks, kol pasauly bent vie 
1_ - x « l • T : L X X ! A n ^ 1 r / v n » « l i m / \ m A i l o c į Ar\ *-. r. <.-. sJ _ X-mn~-.^Z 1 . J : 1? 1 • _^_ • i • • • v« i ' Y i * J Y j 't . . x. -r-t «w nauda žmogui, kad visą pasaulį pelny- von visų istorijoj žinomų karų išlaidas nas žmogus skaitąs gyvens. Šv. Franciš-

kia, kad ir dešimts kartų socialistinė tva- tųs, jei dėlto jojo sielai, dūšiai skriauda (karo išlaidos, žmonių nelaimės, vargai) . , kua Salazietis, šv. Fratfciškus Asižietis; 

Padvos; šiaip garbingi katalikai: Vysku
pas Kettleris, kardinolas Manningas; 
Ozanamas; profesorius Decurtins'as, kun. 
Beck'as, Ferrini ir daug kitų vyrų ir mo
teriškių, kurie savo sveikatos nesigailė
dami ir patogaus gyvenimo išsižadėdami 
dirbo žmonių labui. Nors mes nevisi 
vienodai mokame ir išgalime, vis tik jei 
visi' Kristaus paklausę, dirbtumfcm arti
mųjų naudai, tai gyvenimas greit pasida
rytų kur kas malonesnis įr išnyktų nea
pykantos, nes nebūtų skriaudžiamųjų, ne
būtų dykaduonių turtuolių ir nuplyšusių 
ubagų, bet viešpatautų broliška lygybė ir 
pakenčiamas gyvenimas. Šiandien daug 
blofeo darosi pasaulyje, nes mala žmonių, 
kuriems rupi tėvynės labas, darbo žmo
nių gerovė; šiandien kiekvienas skubinas 
kuoveikiausiai pralobti, kad ir neteisin
gai . veikdamas. (Taigi i r tame atvejy, 
mes patys kalti, kad gyvenimas sunkus, 
nepakenčiamas; nenorim suprast i r vy
kinti Kristaus mokslo, ta^ ir nerandam 
ramybės ir baimįės savo Širdyse. 

(Bus daugiau) 
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BLAIVYBES DIRVA. 
»• 
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KELI SAKINIAI NEFANATI- tark stoja kiekvienoje stoty-
KUI RAŠYTI PROHIBICI*-! je, nueina į pažymėtą vietą; 

NISTO. ' tiktai smarkusis nueina daug 
• I greičiau negu dėtasis: Taip 

Nors u t a i prohibicijos bi ***** i r alus* trumpina žino-
čiulis, tečiaus man skaitant S f i»s gyvenimą nors mažiau 
straipsnį tūpusį lapkričio j ;, ^'£U .degtiriė. 
labui keistai atrodo "Blaivy-." Nevisi prohibicionistai yra 
bės Dirvoje' ' uuiai j)astaty-. fanatikai. Yra katalikų vys
tas "Alaus ir vyno klausi , kūpu ir kunigų pritariančiu 
raus." Ar toksai klaus imas prohibici jai. 
Ims naudingas b l a i v a i , tai j Nei su tuo pasakymu nega-
labai abejotina. 811 kai-ku-liu sutikti, kad prohibicionis-
riomis mintimis ir išsireiški- tas "fanatikus buk remia di-
niaig IK 'fanatiko negalima pil- dioji kapitalistai," rodosi vi
liai sutikti, buk tai laitų tie-' sai atvirkščiai". Matyt, kad 
sa "probibieiją tai mažumos autorius nėra skaitos' vokie-
noras spaudžias didžiumą, čio kunigo Barono knygutės 

joje, jei ne kapitalistai taip 
vadinamieji lordai — -parla
mento nariai, kurie yra tapę 
milionieriais išdirbdami svai-
galus, butų buvusi prolribici-
ja įvesta net pirm Amerikos. 
Nes parlamento žemesniame 
luome žmonės buvo nubalsavę 
130 balsų didžiuma, kad už
draudus isdirbimą ir pardavi
nėjimą svaigalų, o aukštes
niame luome, kur didžiuma 
ttiilionierijų tapusių tokiais 
per tą netikusią pramonę, nu
balsavo priešingai, ir vėl vis
kas pasiliko po senovei. Blai
vybės dirva ir alus ir vy
nas tai aiški kontradikcija. 
Viso pasaulio* valdžių yra iš-
leistas įstatymas, • kuriuo 

j draudžiama vogti ir apiplėšti 
žmones, nors netrūksta pieši* 
kų, tečiaus nieks nesako buk 

Suv. Valstybėse nuo 1915 
metų iki 1920 metu, t y. bė
giu penkių metų gaisrai pa
dare daugiaus nuostolių negu 
už 1,672,000,000 dolerių. Iš 
kurių 90/)OO;OOO dolerių ver
tės miostolių pri skaitoma del 
neatsargaus rūkymo ir meti
mo cigarų ir cigaretų galų. 

., . . . . - i i- 4. an +i i- ' reikia panaikinti įstatymą 
arba -buk prohibicna turėjo kurią sulietuvinau "Catjiolics . / , " • , • . , , ' . 

. / , . . _ , i ^ u k u u - » r r _ .;* *•* ragina, kad pildytų JĮ. Imti "įvedama palengva, lai-

gi nevisiems Amerikos pilie-

and Prohibition Ten aiš-
psniškai, bet ne staiga.' Ar kiai parodoma iš AVashingto-

110 statistikų, kad bravorinin-
-čiams žinoma, kad pataisyti: kai ir smuklininkai kas me-
konstitueiją negali balsų 111a tas . reguliariškai sudėdavo 
žuina! Ar gi nežinoma taip- j penkiaadeaiiiiis milionų dole-
gi, ka-.l ilgiau negu penkias 'r ių apgynimui, ]>agyrimui ir 
dešimts metų užtruko iki pa- paskelbimui savo niekam neti-
vyko lAmerikos piliečiams nu- kušlos pramoiiės, papirkimui 
balsuoti Suv. Vaisi, jgyven- netikusių gydytojų net»ir lai-
dinti naują įtatymą? Kai ku- kraščių budėjų, kad jų pra-

. riose valst. jau nuo senai pro- uionę girtų ir gintų. O dabar 
hibicija buvo užvesta. Praė- taipat kiek yra perdedamą 
jo apie • dvidešimts motų, pa- laikraščiuose apie prohibici-
kol visose valstijose prohibi-jjos blogas pasekmes, vis tik 
ei ja įvyko. Ar ne palengva 

ragina, kad pildytų ji 

Pilna&ai Blaivininkas. 

T R U P I N I A I . 

Rūkymas ir brangiai 
kainuoja. 

Apskaitliuojama, kad Rusi
joj bolševikai konfiskuodami 
bažnyčių ir šventyklų "(cerk
vių) auksinius, sidabrinius 
daiktus ir kitus brangenybes, 
konfiskavo daugiaus negu už 
1,500.000,000 dolerių vertfcs. 

"DRAUGO" AGENTAI 
SVETUR. 

Dienraštį "Draugą" galima 
gauti sekančiose vietose: 

G a s a s . 
• 

Pirma gasui daryti dirbtu
vė Suv. Valstijose, tapo įstei
gta 1816 metais, Baltimorėje. 
Dabar & Valstijose yra 906 

Ant viso žemės kamuolio 
suvartojama apie 300,000 to
nų nevalyto roberio (rubber). 
75 nuošimčiai arba trįs ket-
vktadaliai to viso roberio su
vartojama S. Valstybėse del 
automobilių rataplankių. 

Massachusetts valstijos le-
gislatura pravedė ' įstatymą, 
kad viešbučių savininkai bus 
baudžiami 100 dolerių kiek
vienas, kuris pavėlins mote
rims rūkyt savo viešbutyj. 

Keistas įstatymas. Ar nei 

Surinko Smėl. Vilkiuką*. 

tiek girtų nieks nemato, kiek 
jų buvo prieš probibieiją. tas įstay:::as plėtojosi? Mes 

išmokstame visko tik per ki I "Audiatur et altera pars ,"— 
tu arba savo klaidas. -Tai da-! įdomaujantieji teskaito 
bar aišku, kad tik apšvieti
mu visos žmonijos galima į t i-
krinti svaigalų pražūti ir pra
šalinti girtvln'S nelaimes. Kad 

"American Issue, ir Public 
Opini011" ir daug kitų. O iš 
kur daugiausia pasidaro ka
pitalistu, jei ne iš tos nctiku-

butų per tiek metu proliibi ; šios pramonės iš kurios veik 
cionistai pasidarbavę p]£sda- visi kapitalistai ir milionie-
mi apšvietą, lieabejo, butų bu-' riai bent pradžią kapitalo pa-
vusi daug geresnė pasekniė daro, o paskiaus* kai-kurie 
negu valdžios uždraudimas.'griebiasi ko kito? Nemaža y-
Bet jau įvykusiomis klaido- ra svaigalu pramonininkų, ku-
mis erzinti žmoniją, kad su- rie savo dirbamų svaigalų vi-
kiitų prieš probibieiją dar la- sai neragauja, o priešinasi ne-
biauj tai ne blaivyljės pįėti- vien prohibicijai, bot pilnai 
mo uždavinys, ir ne " Blaivy- blaivybei. Reikalui galėčiau 
bės Dirvoje.' Kai}> man te-parodyti vieną, kitą pavyzdį 
ko girdėti is Londono a t s to -knr ir kas. Anot Baltimorės 
vo daktaro, kad tarp lengvų-Arkivyskupo žodžių nesenai 
jų vynu ir alaus, ir smarkių-ištartų: " K a d tunėči&u milio-

m 

jų svaigalų yra tiktai toks nus balsų, tai nei vieno neduo-
skirtumas, kaip tarp smarkio- čiau už smulkles!?' 
jo traukinio ir to traukinio Tai yra faktas, kad Angli-

NAUJOS KNYGOS. 
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. 

dirbtuvės. 
Praėjusiais metais S. Val

stijose tapo suvartota 326,-
000,000,000 kubiškų p^du ga-
su. 

1921 metais gaso vartotojų 
prisidėjo 363,000. 

Apskaitoma, kad Suv. Val
s t i jose 48,000,000 asmenų var
toja gasą šviesai, šildymui ir 
virimui. 

22 nuošimčiai viso gaso ta
po suvartota industrijoj 1,200 
skirtingais budais. , 

Jei nori augsciau lavintis 
Dabarties gasą vartoja vi-= U e t u v i r a g ^ n u g i i r J 

rimui 7,040,000, 1,570,000 van- J 
deniui šildyt ir 8,800,000 kam- į' l iteratūros teorija'» vado-
barių šildymui. vėlis augštesniosioms mokyk-

Dudos kuriomis gasas eina l o m s
:
 P a r a š ė K. Bizauskas, 

ištiesus į tiesią liniją suda- *• 
rytų 69,500 mylių ir aprūpina 
4,600 nuėstų, miestelių ir so-

zių. 
Praeitais* metais gasui pa

daryti tapo suvartota 10,000,-
000 tonų anglių ir 900,000,000 
galionų kerosinos. 

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

Drangas Publ. Co. 
2384 South Oakley Avenue 

Chicago. 111. 

A. J. Pateckis, 
494 Park Str, 

Hartford, Conn. 

Re v. J. Valantiejius, 
46 Oongress St., 

Waterbury. Conn. 

J. P. Vasiliauskas, 
820 Bank Str. 

Waterbury, Conn. • 

J. Vasiliauskas, 
3 Spauldrng Ave.t 

Spring Valley, I1L 

6. Burcikas 
1522 N. 8th Str. 

Springfield, m. 

J. Gedminaitė, 
1800 Sp. 11-th St., 

% Springfield, 111. 

A. Kazlauskas, 
1530 Sangaman Ave., 

Springfield, IU. 

A. Mileris, 
1713 B. Adams St., 

Springfield, IU. 

J. Viliončikas, 
210 N. English Ave., 

Springfield, 111. > 

C. Gober, 
4834 Wegg Ave., 

E. Chicago, Ind. 

P. Supranavičius, 
10 W. 16-th Ave., 

Gary, Ind. 

J. J. Aukškalnis. 
1604' Jefferson St., 

Gary, Indiana. 

J. Rasimas, 
2503 Carrville Rd. 

Sioux City, Iowa. 

The Lithuanian Store, 
Athol. Mass. 

M. Abračinskas, 
187 Ames Street, 

Brockton, Mass. 

Rev. J. J. Jakaitis. 
41 Providence Str., 

VVorcester, Mass. 

J. Filipovich, 
437 So. Pacą Str., 

Baltimore, Md., 

A. Kurelaitis, 
834 Hollins Str., 

Baltimore, Md. 

E. Abyshala, 
9258 Cardoni Ave., 

Detroit, Mich. 

J. Nakas, 
1916 25-th St., 

Detroit, Mich. 

S. Stepulionis, 
9574 Cardoni Ave., 

Detroit, Mich. 

P. Lukšis, 
190 Van Buren Str. 

Newark; N. J. 

F. Karpaitis, 
127 E. Main Str. 

Amsterdam, N. Y. 

J. Mikėnas, 
285 E. Main Str. 

Amsterdam, H. Y. 

Rev. J. židinavičius, 
260 E. Main St., 

Amsterdam, N. Y. 

"Artojas'' 
E. 79-th & Superior, 

Cleveland, Ohio. 

v. Staupas, 
2120 S t Clair Ave. 

Cleveland, Ohio 
Pf A. Szukys,^ 

2345 St. Clair Ave., 
Cleveland, Ohio 

M. Vetartis, 
937 Washingt,on Ave. 

Braddock, Pa. 

M. Vaikšnoras,-s 
532 Ammon. 

Homestead, Pa. 

Rev. J. Kanl aki s, 
324 Wharton Str. 
* Philadelphia, Pa. 

J. Matulėnas, . 
906-908 Lincoln Str. 

VVaukegan, IU. 

J. Mockus, 
1301 So. 50th Ct., 

Cicero, IU. 

Darbininkų Užeiga 
1447 So. 50-th Ave. 

Cicero, BL 

Rev. B. Franch, 
1101 23-rd Street, 

Melrose Park, 111. 

St. Petrauskas, 
726 So. Lincoln Str. 

Waukegan, m. 

Rev. J. Svirskas, 
285 E. 14-th Str. 

Chicago Heights, IU. 

Pr. Statkus, 
453 N. 13-th Str., 

Philadelphia, Pa. 

S. Taraila, 
3221 Edgemont Str. 

Philadelphia, Pa. -
* 

Rev.. J. Zimblys, 
Salmon & Venangįp, 

Philadelphia, Pa, 
J. P. Križanauskas, 

38 E. Center Str. 
Shenandoah. Pa. 

ROSELAND, ILL. 

M. šlikas, 10524 VVabash Av 
V. Kaušilas, 

119 E. 107 Street 

J. Ramanauskas, 
10808 So. Michigan Ave. 

Kas norite sužinoti apie pa-
(aigą, tai nusipirkite knygutę: 
; <Ka mokslas gali pasakyti 
apie pasaulio pabaigą , ,. Kai
na tik 15c ' 

NUSIPIRK LIETUVOS 
/ ALBUMĖLĮ. 

Ką tik gavome iš Lietuvos 
Albumėlį dviejose dalyse. Juo
se randasi grasiausi Lietuvos 
vaizdai. Kaina pirmos dalies 
40c. ir I I dalis 40c. Užsisaky
kite tuojau, nes nedaug turime 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Ūl. 

ĮSIGYKITE ŠIAS DVASIŠ 
KO TURINIO LABAI NAU

DINGAS KNYGAS. 

S. 1. Viešpaties Jėzaus Gy-
S. 1. Šventos Mišios. Parašė 

kun. J. Laukaitis. Kaina 50c. , 
S. 1. Paveikslai žmogaus nu-

sidėjėlio, teisaus ir tobulo. 
Šioje knygutėje yra dvylika 
tis. Kaina 50e. 

"Draugo" Knygynas, 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, EI. _ 

(Tąsa). 
Geležinkeliu tarnautojai, kariuomenė, 

kelionės ir alkoholis. 

1. Pažeidus tvarkančią žmogaus vei-
kimą^ nervų sistema, ne nuostabų, kad to
kio žmogaus atidė,. rūpestingumas atlikti 
kūno darbams daug silpnesni už tikrojo 
blaivininko atidę ir rūpestingumą. Aukš
čiau nusakyti pastebėjimai ir protavimas 
apie alkoholio įtaką į kimo darbštumą sa
ko už tai. Apie tąpat ir dabar bus kal
bama. 

Šiandien vis toliau ir labiau reikalau
jama nuo geležinkelių tarnaujančių visiš* 
ko susiturėjimo nuo alkoholio gėrimų. 
Taip daro dauguma Jungtinių Amerikos 
Valstijų geležinkelių draugijų. 

Vienos draugijos direktorius rašo: Ne 
ant vienos mušu linijos neleidžiama? kad 
geriantis žmogus užimtų kokią nors auk
štą vietą. Patyrimai mus pamokė, kad 
ant tokių žmonių negalima atsidfcti, ir ne' 
norime išstatyti pavojui tų žmonių gyvy
bės, kurie naudojasi1 mūsų geležinkeliais. 

i 

Draugija — Chicago and Northwes-
tern Raihvay — paskelbė kad jos valdi-
ninku bus paliuosuotas kiekvienas tas, ku
rį pamatys įeinant į karČĮamą ar iš jos 
įseniant. 

Taipat elgiasi draugija — Pittsburg 
and AVestern Raihvay. — J i kontroliuo
ja savo valdininkus ir, susekus vartojant 
alkoholį, tuojaus pavaro nuo vietos. 

Vie i* Jungt. Amerikos Valstijų an-
kreta baigiasi žodžiais: Asmens liuosy-
bes klausimas neturi reikšmės tarnyboje, 
kame reikalaujama blaivių ir aiškaus pro
to žmonių. 

Paskutiniai metais jau ant Jungt. A-
merikos Valstijų geležinkelių apskelbta 
tarnautojams, kad jie visi ir nuo visų al
koholio gėrimų atsisakytų; kiekvienas, 
kuris bus pamatytas nors kartą^ kur-nors 
su degtinės stikleliu" ar vyno puodeliu, 
tuojau busiąs atstatytas nuo vietos. Taip 
paskelbi dėlto, kad daug nelaimių ant 
geležinkelių atsitinka del girtuoklių tar
nautojų. Dabar visi geležinkelio tarnau- Į 
tojai ligi miliono žmonių yra tikri blaivi
ninkai. 
z IV kiti Amerikos valdininkai iš savo 
pavaldinių irgi pradeda reikalauti tikro
sios blaivybės. Amerikiečiai sako, kad jie 
moka pinigus tarnautojams- už tai, kad 
jie dirbtų; o kas geria, tai koks jis be-

darbininkas? I 

2. Anglijos geležinkelių valdininkai 
turį savo abstinentų organizaciją. 1900 
metais prie jos prigulėjo šios lhiijos su 
tokiuo skaičiumi žmonių: 

Milland 6500, 
North Eas tem —^4^00 
L. & N. W. — 3,900, 
L. & S. W. — 2,200 s 

G. Northern — 2 ,500 .^ 

Belgijoje kelių ministeris savo valdi-, 
ninkame užgynė pardavinėti alkoholio 
gėrimus. Seniau tenai būdavo* 1,400 kar-
čiamų, kurias laikydavo geležinkelių tar
nautojai. Tose karčiamose nusigerdavo 
ir del nelaimingų atsitikimų mirdavo apie 
400 darbininkų kasmet. 

3. Tautų kongrese del geležinkelių ir 
laivų klaugimo igieonos geležinkelių dak
taras Goillie savo gerai pamatuotame 
pranešime išsitarė, kad nuo visų geležin
kelių valdininkų butų reikalaujama pil
nas prisiturėjimas nuo alkoholio gėrimų. 

Vokietijoj panašiai sakė geležinkelių 
direktorius^ de Terra. J i s mano, kad pub7 

lika turinti teisfcs reikalauti, kad žmonės, 
kuriems jie .paveda savo gyvybę ir nuo-
savybį, butų blaivus, tuo labiaus, jog iš-
rodyta, kad jau alkoholio truputis, būtent 
tiek, kiek jo >yra viename ar dviejuose 
gė-rimo puodeliuose, žemina protą, labiau

siai minties ir kombinacijos gabumus. 
4. Nemažą turi reikšmę bandymai vi

sų kraštų kariuomenėje. I r čia verta pa
žymėti labiausia Angliją ir Jungtines A-
merikos Valstijas. 

Anglų kariuomenėje jau senai buvo 
daug abstinentų.' Varguose parodydavo 
didesnę ištyermę ir lengviau pergalėdavo 
kliūtis abstinentai, kad kareiviai ar šal
čiausiuose ar šilčiausiuose kraštuose iš
kentė didžiausius vargus tie, kurie nevar
tojo jokio alkoholio. Remdamiesi tais pri
tyrimais daugumas igienistų su didžiau
siu mūsų laikų igienistų Parkesu sutin
ka, kad galima visai atsisakyti nuo alko-, 
holio. 

Lordas Wolseley'as/rašo: jTuriine ke
letą galingų priešų. Anglija turi laimuti 
dar ne vieną mūšį. Dabar ,gi tečiaų gir
tybe yra pavojingiausias mūsų priešas. J i 
užmuša daugiau žmonių^ negu visokie šių 
laikjų ginklai, o žudo ne tik kūną, bet 
taipat protą ir dvasią. 

Indijos kariuomenės gydytojas Far-
landas, rašydamas savo pastebėjimus, 
taip baigia: Išpradžių, užėmę Indiją, sa
vo kareif iams duodavo po daug degtinės ; 
to" davimo vaisius — ligos, didelis mir
tingumas ir piktadarybės. Paskiau duo-
davom po mažiau ir gaudavom jau ge
resnius vaisius. • Pagaliaus, net visai nu
stojom davę, ir pasirodė, kad tai geriau

siai. 
Didelė anglų kareivių daųgybfe pri

guli prie abstinentų draugijų, kurias la
bai palaiko jų viršininkai. Anglų jurįnin-
kai irgi turį savo puikią tikrųjų blaivi* 
ninku organizaciją; pati valdžia tenai la
bai persekioja jurininkus, kurie geria. 

5. Panašus bandymai, duodant gerti 
alkoholio su saiku ir visai jo neduodant, 
buvo daromi ir Jungtinių Valstijų kariuo
menėje. 

* Gydytojas Ainiltonas sako: Reikia 
tikrai norėti, kad toJrifU bandymų. Jungt. 
Amerikos Valstijų kariuomenėje daųgiaji 
neatsikartotų. Bandymai ir pastebėji
mai mumyse išdirbo tvirtą įsitikėjinją, 
kad paprastas alkoholio vartojimas jokiu 
būdu negali būti naudingas. Nedarome 
skirtumo per šalčius, karščius, lietų, net 
su senais girtuokliais, jeigu jie tik paliko 
kareiviais. Jungt. Amerikos Valstijose 
jau senai pradėta aštri koVa prieš kanti-
nas, ty. kariuomenės krautuvėles, kurio
se kareiviai gauna nusipirkti tarp kitko 
ir alkoholio gjėrimų. Per paskutinį Ame
rikos karą su Ispanija, tos kantinos da* 
vfc daug pasipiktinimų. Parlamento i r 
senato nutarimu priimtas į kariuomenės-
įstatus papildymas* kad draudžiama par
davinėti visokių alkoholio gėrimų ant 
kiekvieno žemės kąsnelio, kuriuo naudo 
jasi kariuomeflės tikslams. ( B u g ^ ^ 
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DRAUGSS 

Or. M. Stupnicki 
1107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Telefonas Tardą 5032 

Valandos — 8 lkl 11 Iš ryto 
po pietų 5 lkl 8 T a t Nedėliomi* 
ofisas uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe. 

relna^i rankas Dr. Chas. Segal, 
žento Ir partnerio. Visi senlejs 
pažįstami Ir draugai aplalkys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. Glasar. 

8149 Be. Morgan Streoc 
Ofiso Valandos; Nuo 18 ryto 

iki t po pietų, nuo S lkl 7 rak. 
Ned. nuo 11 iki f. po pietų. 

Telefonas Yards 887 

DR. A. t . YUŠKA 
3 1900 So. Halsted Str. 
•į TeL Ganai S U S 
,* Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet 

5 iki 7 vai vakaro. 
2 Rca. vai.: 2 lkl 4 po pietų. 
m 4183 Archer Ave. 
* Tel. Lafayette 0098 

c 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4448 8o. Western Avenue 
Telef. Lafayette 4148 

Vaandos: 8-11 rytais, 1-1 pc 
^ietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie 
ąiais tiktai po pietų S lkl 6 vaL 

pilna bažnyčia. Lankėsi ir tie Įdėjo prie Saunders, Kneelit, 

VVORCESTER. MASS. 

Koncertas. 

DR. MAURiCE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4431 Sa Ashland Ave. 
TeL Tards 9»4 

TeL Tards 0884 
OFISO VAL.: 

8—18 v. ryto, 1—S ir 7—9 T. V. 
Nedėliomls: nuo 18 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

Readd. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 0691 

Dr. A. A R0TH 
BTTBA8 GYDYTOJAS, Iv 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų tr visų chroniškų ligų* 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 16—11 ryto; 1—t po 
piet, 7—8vak. Ned. 1 8 — 1 1 d. 
Ras. 1188 Independenca Blvd. 

Chicago. 

DR. S. NAHCEL1S 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

8252 South Halsted Street . . 
Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo "16—12 ryte: nuo 
t—4 po pietų; nuo 7—8 

Nedėliomls nuo 10—2 
Oofisas Ir gyvenimo vieta: $g 

Te* Blvd. 7042 (j 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTUSTAS , 

6712 SO. ASHLAND ĄVENUE 
ARTI 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 0 ryto iki 8 vak. 
Seredomls nuo 4 iki 9" vakare. J 

•Sekmadienyj, lapkr. 26 d. 
vietinis parapijos choras su
ruošė didelį koncertą. Pelnas 
skiriamas naujai statomai pa
rapijos mokyklai. •Žmonių^bu
vo prisirinkus pilna parapijos 
salė. Sakoma, kad senai šiame 
mieste taip daug butą atsilan
kiusių į suruoštų jau ne vie
nų kartų koncertų. Patsai kon
certas buvo labai įvairus: pro
grama plati ir marga. 
Visųpirmiausia choras sudai

navo keturias damutės,buten>: 
"Mes broliai sesutes" (Guda
vičiaus), " K o liūdi, putinėli, 
ko liūdi!." (Naujalio), "Oi, 
tu J i e v a " (Petrausko ir "Gar 
nys ' (kompozicija Janz) . 
Nors dainos plačiai žinomos 
ir dainuojamos, bet padarė į 
publika gilaus įspūdžio, nes 
choro vedėjas sugebėjo pat
sai įeiti ir chorų įtraukti į 
m i nė t ų dninų dvasių ir reiš
kiamus jose jausmus. 

P-lė S. Morisiutė (alto) su
dainavo dvi Šimkaus kompo
zicijos dailutes " A š pas to 
velį' ir " P a s močiutę au 
gan" . Balsas skardus, bet ne 
perstiprus. Kitaip ir tikėtis 
negalima iš jaunos mergaitės, 
kuri žada ateityje būti gera 
dainininkė. 

P-lė K. Kousiutė (alto) su
dainavo "Da in iu s " (Petraus
ko). Raišas tyras ir stiprus ir 

n • • 

Tel. Canal 257. Vak. Canal 2111 

DR. P. Z. ZALATORIS 
I Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valaodos: 18 lkl 11 ryte: 1 l k l 4 
po pietų: 8 lkl 8 vakare 

M B ^ B ^ B 

DR. F . ŽILVITIS 
Parkele savo ofisą po num. 
S241 — 43 So. Halsted Street 
Naujame Jociaus Ręst. 2 lnbų. 
Priima Ligonius nuo 8-12 A. 8C 

i4 r. a 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas TeL Fairtax 5M4 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika-
m lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių. 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Aklų Specialistas* 

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

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

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomls nuo 9 iki 12 pietų 

gaa«a«a8aa«aa«««««a««»« 
J Res. Tel. Cicero S858 

Ofiso TeL Cicero 48 

DR. J. SHINGLMAN 
1S2S So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir 1S 8tr. 
ant viršaus vaistynyčlos. 

<xxxxxxxxxx>ooooooooocooooc-

Dr. J . SAVICKAS 
Naprapath 

Telefonas Pullman 3385 
10901 So. Michigan Avenue 

Vai. nuo 9 ryto iki 2 po pietų 
Telefonas Republic 1433 

1600 W. Garfield Blvd. 
šiaur: vak: kampas 55 ir 

Ashland Avenue 
VaL Nuo 4 iki 9 vai: »akare 
Naprapatbia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa-
thia? Jei tamsta ir tamstos draugai 
diskasuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapatbia tad tūkstanti kartų ap
simokės ištirti abu gydymo būdu, Na 
prapathia prašalin ligos priežastį, o-
peracija prašalina ligos apsireiški
mas, bet paliekta ligos priežastis 
Naprapathia reiškia an» visados pa-
gydo Chirurgijos būdu esti taip po psaulij už žemes-
pirmos operacijos, tuoj seka a n t r i n e s kalnas nagu 
ir trečia- Tra gerai suprantama kad *kitur. Katalogai 
sekame ' operacija ir trečioji yra | * v k a l . 
daug sunkesnė Ir pavojingesne iš- • | 
laikyti , ir tuom kart ligonis liekta 
neišgydytas. 

} 

Tel. Boulevard 2180 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, m . 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas ' 

10900 S. M*ohi«an Avenue 
Telef. Pullman 342 ir 848 

l.l.l.Kl'KA GVDVMAS 

•.m 
M IšdirbėjiaT 4r 
"importeriai ge
ly riaušių armoM-
• kų visam pa-

Rašykite Anglistai. 
Rl'ATTA SEREKfiLLI 

SKAITTOTim P U T O 
KITE "DRAUGĄ" 1 

817 Blue IsJand Ave. 
Chhtfuro. III. 

jeigu įį išlavintų, tai butų vie
nas iš žymiausių altų lietuvių, 
tarpe. 

P. P. Puišys (tenoras) su
dainavo Guno "Barkarolę" . 
P-as Puišys yra gerai žinomas 
Woroesterio ir jo apielinkiu 
dainininkas. Jį butų galima 
pavadinti profesiniu daininin
ku, ne mėgėju jeigu jį neiš
duotų publikai jo suvaržytas 
užsilaikymas ant scenos, pa-
reiškiantis artisto gracijos 
trukumą. 

Vienas svetys amerikietis 
p. H. Levinson, smuikininkas; 
savo broliui akompanuojant 
ant piano, sugriebė keletą- kla
sinių veikalėlių, kaip štai: 
' ' Romanzo ?' bei ' ' Arfdaluza'' 
(Sarasate) ir "Rondeno , ! 

(Kriesler). ĮT-ai yra jaunas vir
tuozas, kurį publika iššaukė 
net po kelis kartus atkartoti. 

P. P. MiKus (baritonas), sa
vo žmonai akompanuojant ant 
piano, sudainavo " E r a mano 
brangi" (Šimkaus) ir anglis 
kai "Bell in the Lighthouse" 
(McDonald). P-as Milius gali 
pasididžiuoti savo baritonu. 
Ypatingai jisai atkreipė į sa*e 
klausytojų donie, paimdamas 
dainos garsus labai žemu to
mų iš pat gelmių krutinės. 
Nors šitas apsireiškimas yra 
baritono ypatybė, bot jinai la
bai apsireiškia p. Miliaus dai-
nose. 

P-lė M. Jankauskaitė (so
prano) sudainavo "Vestuvės" 
(Petrausko). Balsas aukštas, 
skanius, tik gaila, kad daini
ninkė kai-kuriuos garsus 
leidžia per dantis. Šita yda su
mažina ganų švelnumą ir pa
žeidžia pačią melodijį bei žo
džių ištarimą. 

Geriausias balsų suderini
mas buvo duetas. Tai p-lės O. 
Zemaitaitė ir M. Pauliukoniu-
tė, sudainavusios * Vakaras ' ir 
"Eisiu mamai pasakyt i" (Pert 
rausko). P-lė Pauliukoniute, 
jauna mergaitė, bet turinti di
delius dąįnos gabumus ir daug 
žadanti ateityje. 

Sielos jausmai dainoje. 

P-lė E. Baltrušaitė (alto) 
sudainavo "Skubink prie 
Kryžiaus" (Sasnausko). Kas 
nežino ir kas nebrangina mū
sų nemaraus kompozitoriaus 
Sasnausko veikalų! Kiek juo
se jausmo, kiek tos lietuviš
kos .dvasios! I r p-lė Baltrušai
tė sugebėjo išreikšti tai savo 
balsu, ką jautė patsai kom
pozitorius, derindamas dai
nos garsus su savo sielos jau
smais. Jausmai sunku išreikš
ti daina; tai sugeba tiktai ar
tistai ir poetai1. P-lė Baltru
šaitė, matyti, gali pasididlžiuo-
ti savo vaidinimo ir savo jau
smų dainose talentais, kas ir 
paslepia jos gal kiek ir ne
švelnų balsą. 

P-lė J . Mitrikaitė .gali pa
sididžiuoti pažanga, kuri reiš 
kiasi jos balso lavinime. Ji
nai gali skaitytis, nepaprasta 
dainininkė mėgėja. Ja i ir gra
cijos netrūksta scenoje, kas 
labai pageidaujama mūsų ar
tistams mėgėjams. 

P-lė B. Blažauskaitė sudai
navo "Kad . skausmas" (Nau
jalio) ir "Visuomet širdis su
rak in ta" (Aleksio). Daini
ninkė turį malonų balsą, bet 
netvirtą, paėmus garsą augš-
čiau ir ilgiau, jisai pabaigoje, 

jeigu nenutrūksta, tai bent 
labai.jaučiamai virpa. 
Antras duetas p-lių Jankaus

kaitės ir Baltrusaitės daug 
mažiau įvertinamas už pirmą
jį Kalp^ balsų, taip ir artizmo 
žvilgsniu. Dainuojant " T u 
mano motinėlė" (Sasnausko) 
jos nesugebėjo tynai atvaidi-
ti dainos dvasios. Nė p-lė Bal
trušaitė duete nepadarė to įs
pūdžio, kurį ji taip lengvai su
kėlė savo solo bedainuojant. 
f Patsai choro vedėjas p. J . 
Žemaitaitis fbaritonas) sudai
navo "Leidžiasi saulelė" 
(Petrausko) i r " D u n a " (Mc-
Gill). Kaip jisai yra geras 
choro vedėjas, taip lygiai ge
ras ir dainininkas, kas labai j 
retai atsitinka gyvenime. Jau
nam artistui dar daug trūksta 
iki tobulumo, bet jau šiandie 
jį galima pavadinti geru dai
nininku — artistu. 

Koncerto pabaigai vėl visas 
choras sudainavo keturias dai
nas -r- "Kaitink šviesi" (Pet-
trausko), "Girtuoklėl i" (Gu
davičiaus), "Jaunimo gies
m ė " (Naujalio) ir pagaliaus 
Lietuvos himną. Gero įspūdžio 
sukėlė p. Gudavičiaus kompo
zicija, bet ypatingai p. Nau
jalio. Tiek jausmo, tiek vil
ties! Klausydamas dainos tar
tum jauti mūsų didžiojo dai
niaus Maironio žodžiuose tą 
tvirtą tikėjimą laimingos at
eities, kuomet atgims jauna 
tėvynė. Toji daina mums 
užvis brangesnė ir todėl, jos 
klausant, nenorimai jausmai 
sukyla karštoje lietuviškoje 
krutinėję. 

(Pasisekęs. 

Visą koncertą galima į-
vertinti vienu žodžiu — pasi
sekimas. Ypatingai minėtina 
tas, kad koncerte dalyvavu
sieji vis tai jaunos mūsų vie
tinio* jaunimo jėgos, jau da
bar žymios ir dar daugiau ža 
dančios ateityj. Vietinis kle
bonas kun. J . Jakaitis gerai 
pažymėjo savo prakalboje,kad 
publika daugiau gavo iš kon
certo negu galėjo tikėtis. Pas
katinimo žodis jaunoms sie
loms yra reikalingas ir jie 
(Jaugiau nė nenori ]$ savo glo
bėjų tir publikas. 

Mes esame pratę, aprašinė
dami vakarus, vien tiktai lies-
ti vaidilas — dainininkus — 
mėgėjus. Bet kaip kada dera 
ir publikai tarti žodis. Taip 
lygiai ir šį kartą. Dainų ir 
muzikos laike publikoje šne
kama, juokiamasi, net gana 
garsiai. Šitoks apsireiškimas 
yra peiktinas; jisai vien paro
do mūsų nepri brendimą ap-
kainuoti grožį ir jausmų pra
kilnumą. Butų gerą, kad vie
tinė publika šitą pastabą pa
imtų domėn. Kas yra taisyti
no, mes patys, susipratę, tu
rime stengtis pataisyti. 
i Atsilankęs. 

kurie per kelis metu f; nedrįso 
kojos įkelti į bažnyčią. Mes 
tuomi galime pasidžiaugti ir 
dėkoti Diedui už jo malonių 
gausumą. . 

Daugelį interesavo atsaky
mai į klausimus tikėjimo da
lykuose. Misijonieriaus pa
mokslai darė didelį įspūdį į 
žmones. 

Verta paminėti si&serų Kazi-
mieriečių pasidarbavimą šiose 

Hamill and Ramsey teisių fir
mos su ofisu vidumiesty, 133 
'W. Washington St., 1103 — 
1164 Chamber of Comnierce 
bute. Tenai adv. Stasulanis 
yra pasirengęs savo tautie
čiams lietuviams patarnauti 
įvairiuose teisiu, dalykuose. 

Jaunas adv. Stasulanis pri
klauso prie šių amerikonų or
ganizacija: B. P. O. E. Chica
go Lodge No. 4 ir Knights of 

m 

misijose ispuošiant altorius gy'< C o l u m b u s Calumet Council ir 
vomis gėlėmis. 

Petras J. Dapkus. 

JAUNAS LIETUVIS AD
VOKATAS. 

kaikurių kitųr 

MISIJOS VYKUSIOS. 

Chicago Heights, 111. — 
Lapkr. * 12 d. prasidėjo įspū
dingos šv. Misijos, kurias per 
visą savaitę laikė tėvas Al
fonsas, Pasionistas, pritrauk
damas į jas daugelį Woni i ; . 
Iš pradžių nedaug jas 4ankC\ 
bet kasdien lankančių skaičius 
didėjo, taip kad užbaigiant su„ 
40 vai. atlaidais žmonių buvo 

į DR. CHARLES SEGAL 
Į|tPerkėlė savo ofisą po numeriu] 

! 4729 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.; ryto nuo 10 — 12: nuo 2—a j 
yjpo pietų: nuo 7—8:30 vakare. 

jjĮNedėlioraie: 10 iki 1. 
Telefonas Drexel 2880 

NAUJIEJI LIETUVOS 
L I T A I 

Pinigai 
. J^u Siunčiama Per 
D I D Į J Į VALSTIJINI 

BANKĄ 

Central Manufaetoring 
District Bank 

1112 VVest 35-ts Street 
Chicago. 

Turtas virg $7,000,000.00 

55 • • » • • • * 

Adolfas E. Stasulanis. 

Nalure Gure Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopatnas, Chiropratas 
^Naturopathas 

Gydau įvairias ligas, o ypatin
gai įs isenėjusias , be vaistų ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

4224 Archer Av. Brighton Park 
Theater BIdg., 2-ros lubos. 
Valandos; nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 12 dieną. 
Nedėldieniais nuo 9 ik4. 12. 

Tel. Lafayette 5698 

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

parduodami 
— vsados kreipkitės pas — 

S . L F A B I O N A S C d , 
809 W. 35th St. Chicago, 
Tel. Blvd: 0611 ir 0774. 

TAS B I S LABAI JUM ANT 
NAUDOS. , 

.Pasekmingai Siunčiame iPinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. XĮ 
LŽTIKHINAM ATSAKANTI IR 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

'•Mli. 

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

» - — M _ — _ — M ^ ^ M M » - » - •«• 

f 

Jis yra sunūs Juoz. J . Sta-
suianio, savininko pirmutinės 
lietuvių mumkos daiktų krau
tuvės Chieago.j, kuri dabar VA- j 
noma kaipo Eagle Mu«ic Co. 
po num. 3236 So. Halsted St. 

Adolfas Stasulanis beveik 
visę. savo amžių pragyveno 
CMcagoj tarp lietuvių, Pridge-
jiorte; čionai gyvendamas lan
kė Šv. Dovido par. niokyk-1 
}ą, de X a Salle High School ] 
i r De Paul Universitetų, ku
riame ir baigė teisių skyr. gau 
damas L. L / B . laipsnį. Perei
tų liepos mėn. sėkmingai pe - | 
įėjo Illinois Bar kvotimus. 

Dabar adv. Stasulanis prisi-, 

E k s k u r s i j a 
Į T Ė V Y N E 

ANT S. S. AMERIKA \ 
I Š P L A U K I A Gruodžio 13 d. 
* tiesiog iš New. Yorko J Bremen, ' 
paskui geležinkeliu iš Eitkūnų j 
Kauną. 

Nepaprasta proga tiems, kurie no 
ri linksmai Kalėdas praleisti su 
savo mylimaisiais. Norint daugiau 

žinių apie trečią 
klese rašykite Ši
andien. v 

3-os klesos kainos 
I Bremen $103.50 
Į Kauną 105.15 
Į Vilnių 105.30 

A. C. Rypkevi-
čius ypatiškai vis
ką pats prižiūrės. 

UNITED STATES LINES 
45 Broaihvuy New York 

02 State Street, Boston, Mass. 
110 So. Dearborn St. Chicago, 111. 

U. S. SHIPPING BOAED 

Ofisas Didmlestyj: 
29 South La Salle Street 

Kambaiis 530 

i Telefonas: Centrai 6390 

, Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

'Zms. ».-***a^E>=y^ _-o«S^ „-<?^^»^5s^,. ,sA 

1 

G>lumbia 

Šventa Muzika del Kalėdų Vakaro . 

Kalėdų Vakaras yra laikas, kada mylime sueiti su 
draugais ir pasiklausyt puikios Šventos muzikos, kuri 
mielai sulaukia džiaugrsmįngą Kalėdų dieną. 

Jūsų Columbia pardavinėtojas turi papuošęs del tavęs 
rekordus šventų parinkimų, kurie reikalingi paaugštini-

i . 
mui iškilmingo upo typiškam Kalėdų Vakarui, kada 
žiburėliai šviesiai dega ant Kalėdų medžio. 

Ir tada, kad žvakės dega žemai ir užgęsta, norėsi sma-
gios Kalėdų muzikos, linksmų šokių ir smagįų dainų, 
kurie priduos-::g|irvuino. tau iki anksti ryto. šie parinki
mai laukia tavęs Columbia pardavinėtojo krautuvėj. 

10 colių 75c. 

E-7256 
'CiiiI šiandieną. 
Sveikas Jėzau maž. 
Jonas Butėnas, basso 

'Du uhugu. 
E-7257 i 

E-7479 J 
Viena Mergytė, Vnlcas 
Mergužėle, eikš pas 

mane. Polka. 
.Orkestras "Kaunas". 

Lbagėlis. 
Juozas Pliėniunas ir 
I'ijušas Lušnakojįs. 

I Visi lipo. visi lipo. 
Šokis. 

Trepukas. šokis. 
Lietuviška Orkestrą J 

' Vos Uk mėnulis. 
"Onytė". 

E - 7 4 7 8 2 Gegužinė daina. 
Brooklifno Mišras 

Kvartetas. 
Kas bus be degtinės. 

•p 7OQK ' Dykai njeks ' neveža. 
J. Geležiūnas ir 

P. Bukšnaitis. 

E-7092 

E-7026 

E-7394 J 
l)u broliukai kunigai 
Per tamsią naktelę. 

Brooklyno Mišras 
Kvartetas. 

E-7256 

"Kaunas". 
Pas fotografą. 
Jonas mokina 

kariauti. 
.Komiškas dialogas. 

r Lietuvišku polka. 
Per virvutę. Polką. 
Armonika solo. 

I 
Gul šiandieną. 

Sveikas Jėzau maž. 

k Joną* Butėnas, bajsso 

rI. Raiidolph 4758 

A. A. S L A K ! S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCIATION BLDG. / 

18 South La Salle Stn-ct 
Room 1303 

Valandos 9 ryto iki 5 po pietų| 
Namų Tel. Hyde Park 3395 

M — i ^ ^ ^ m • • » • m ^m^^ mm mm ̂ mt^ ~m~*m- TĮ m ^ m 

1. P. VVAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn 
Street TeL Dearborn 6088 
Vakarais: 10736 S. Wabasb Ave. 
Roseland Tel Pullman 68T7 

•Mi l I l I t lMISf l I lHimi l l l l lHMMmtl t ' tMI lUfU 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORirS 

12311 W. 23-rd PI. Chicago, I l l j 
Patarnauja laidotuvėse kuopl-g 

ggiausia. Reikale meldžiu atsišau-S 
5kti, o mano darbą busite užga-g 
Snėdinti. Tel. Canal 1271—2199* 
Tlliiigiillllllllllllllllillfllllllllllliillliililll 

Tel. Lafayette 4223 
M 

PLUMB1NG 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YLŠKA 
3228 W. S8-th Street 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Automobiliai visiems reikalams i 

3055 \\. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI. 
IVi. Canal 6543 Tel. Canal 0199 

Telefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse ves
tuvėse krikš
tynose ir kituo
se reikaluose 
Kainos prieina
mos 

13307 Auburu Ave. Chicago 5 
1 MbW^^>W&WW&&^W^W^/GJ$i/fi./d>/>>,$ 

Valentine Drcssmaking College 
2407 \V. Madison Street 
Telefonas Sceley 1643 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing bizniui ir na-j 

jmams. Vietos duodama dykai.} 
Diplomai, Mokslas lengvais at-j 
mokėjimais. Klesos dienomis lr^ 

Pvakarals. Reikalaukit knygelės, m 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-j 
lių Taisyme. Norint informacijų! 
rašykite ar telefonuokite. 

SAKA PATEK, pirm. 1 

'onas Yards 113Š" ,#.. 
STANLEY P 

MAŽEIKA 
GRABORIl S IT?] 

Iial-amuotojas 
Tūrių automo-l 

bilius visokiems! 
reikalams. Kainai 
prieinama. 

3319 Auburu 
Ave. Chicago. 
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| NELAIMINGAS ATSITIKI
MAS. . 

ULJil'y V'^.t1 . . : , T ? I * ' 1 . ' . ! ' * - * * T J — r -

GYVULIŲ PARODA. 

JntermuMonaliamo amfiteat
ro, stock varduose, rytoj pra
s k y l a didolo gyvulių paroda. 

TURI KITA DARBA. 

Apskrities Cook teisėjas 
Righoimer, kurs pereitais rin
kimais pralošė, paskirtas 1110-

Parodoje bus apie 10,000 gal- kyklų tarybos advokatu, 
vijų, arkliu, avių ir kiaulių, j Tai aukštai apmokama vie 
Daugelis gyvuliu sugabenta iš 1a 
piet. Amerikos, Australijos, 
Anglijos, Kanados, Meksikos 
ir kitų saliu. 

Be to, parodoje bus ūkio 
produktai. 

.*. _ 

MAŽĄ ĮSPŪDĮ PADARĖ. 

Keli tūkstančiai chieagiečių 
anų dieną Auditorium teatre 
klausėsi buvusio Franci jos 
premiero Clemenceau prakal
bos. 

Prakalba nepadarė didelio 
Įspūdžio. Clemenceau atpa
sakojo kuone visa tai, kas jo 
buvo sakvtai Xew Vorke. Fra-
ncijai tik vienas vargas, kad 
tuotarpu Vokietija nemoka 
kontribucijos. 

Be to, jtai'ė vokiečius gink
lavimosi. Skaitė raportus a-
pie atrastus Vokietijoje pas
uptus ginklus. 

Tai senos militaristo pasa
kos. 

LDŠ. CHICAGOS KUOPŲ 
DOMEI. 

Paroje, lapkr. 2S—29, Chi-
•asjoje pavogta penki automo
biliai. 

GIRGŽDA NEGIRGŽDA. 

RRIDUrJPORT. - "fiirg-
y.ila" buvo pranešęs "Drau
gui" , kad viena moterėlė uz 
nevaldoma liežuvį buvo apta
šyta. Nemalonu, bet taip bu-
vo. Vėliaus * * Xe#irgy.da *' 
smarkiai nupeikė "Girgžda'" 
ir patarė vyrams pramokti 
gražių ritierio ypa t , kurios 
liepia gerbti moteris. Xe ritie 
riai, beabejo, pašinam los to
mis pastabomis, bet "( i iru z 
d a " " savo koresp. tenorėjo 
vien pažymėti Įvykusį faktq, 
£'i šiuo kart priduria, kad ir 
moterims verta kartais pasi
mokinti kaip valdyti savo ne 
ritieriška liežuvį. 

fJei girgžda,t nei ne girgžda. 

NEPAPRASTA SESERŲ 
NAUDAI PUOTA. 

BRIDGEPOr^T. — Lapkr. 
28 d. šv. Jurgio p i ra p. salėje 
Įvyko graži vakarienė, kurios 
pelnas skiriamas Seserų, — nio 
kytojų &v. Kazimiero Vienuo
lyno koplyčiai. Svietelio pilna 
>alė. Bent (>(K) sėdė.jo už pui
kiai parengti) vakarienės sta
lu. Prakalbos, dainos, muzika, 
.šeimininkių, vaišingumas, da
rė labai jaukaus įspūdžio. 

iPasirodo, ką Bridgeportas 
gali. Niekas su juo negali su
silyginti1. Girdėjau surinkta 
Hv. Kazimiero Seserų koply-
ė i ai 700 dolerių. 

Liet. Darbininku Saj. Ciu-
eagos Apsk. nutarė rengti di
delį maršrutą tikslu sustip
rinti LDS kuopas, ir kur jįj 
nėra — organizuoti. 
kalbės gerb. kun. F. Kemėšis. 

Rengiamojo maršruto komi
sija yra nusamdžiusi iš New 
Yorko krutamuosios paveiks
lus kurie bus rodomi gerb. 
kun. F.* Kemėšio prakalbose. 
Gerb. kalbėtojas juosiuos iš
aiškins lietuviškai. 

Maršrutas nustatytas yrn 
taip: 

Gruodžio 26 d. West Side, 
Aušros Vartų par. svett 

Gruodžio 27 d. North Side, 
Šv. Mykolo par. svet. 

Gruodžio 2S d. Cicero, Ilk, 
Šv, Antano par. svet. 

Gruodžio 29 d. 18-tos, IhV 
vo Apveizdos pax. svet. 

Gruodžio ,">0 d. BrLdgeporte, 
šv. Jurgio par. svet. 

Gruodžio 31 d. 2 vai. po pie
tų Town of Lake, šv. Kvx-
žiaus par. svet. 

Sausio pirma, Naujuose Me
tuose, AVest Pu 11 man, 111. šv, 
Petro par. svet. fi vai. ]>o pie-
•y-

Sausio 1 d. vakare, S vai. 
Koselande, Visu Šventų par. 
svet. 

Norėdami daugiau informa
cijų kreipkitės prie maršruto 
rengimo komisijos. 

R. Andrei i linas, 4414 So. 
(alifomia A ve., Telef. Lafa-
yette 597, A. Peldžius, 2334 
So. Oakley Ave. Telef. Roos-
velt 7791. 

Roseland. — Lapkr. 22 d., iš 
musų bažnyčios tapo iškilmin
gai nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines 13 metų mergaitė, 
Barb. Praspalanskiutė, mirusi 
nelaiminga mirtimi. J inai ra
dusi senę, aprūdijusį tėvo re
volverį, ėmė į jį žiūrinėti; tuo 
tarpu jo butą užtaisyta, stai
giai jį užgavus iššovė ir pa
taikė į mergaitę nuo ko jinai 
ir mirė. 
Praspalauskai! gyvena Dolto-

ne ir priklausė prie musii pa-

ADV. RUTKAUSKAS PER 
įn 

• — • • . ' . • • • < « ' mm 
Penktadienis, Grnod. 1 1922 

Advokatas V. Rutkauskas 
persikėlė gyventi kitoj yietoj. 
Pirma jo rezidencija buvo 812 
West 33-rd S i , gi naujosios jo 
gyvenamosios vietos num. yra 
3223 So. Halsted St. 

fVamji Paveikslai. 
Nauji krutami paveikslai tik 

ką gauti iš Lietuvos, su šim-
tais į vai riti Lietuvos reginių, 

Labai įdomus veikalas 
"P raga ra s " , arba poeto Dan
tės vaizdai iš pragarinių kan
čių bus taippat rodomas. 

\ Bus rodoma segančiose Chi-
cagos kolonijose: 

Gruodžio 3 d. Dievo Apveiz
dos parap. svet. 

L. L. PASK. CHICAGOS j Gruodžio 4 ir 5 d. Strumilos 
1 svet.. Roselande. . -• w 

Gruodžio 6 d. Bajorino svet. 
West tPullmane. 

P R A N E Š I M A I , 

APSKR. sus-mas įvyks penki 
gruodžio 1 d. lygiai $ vai. 
vak. Aušros Vartų parap. 
svet. (West Side) 23 PI. ir 

rapiios. Mušu klebonas gerb. A 1 1 A T r . y. , 
, -r. T w A, ., . v . Oakley Ave. \ i s ų stočių kom. 
kun. P. Lapelis atlaike uz m •• , . . , ,. . . 

* ' prašomi susirinkti, nes turime 
iškilmingas pamaldas. Laidotu i , . ., , , .. 

. , r " * . . I svarbių reikalų aptarti. 
vėse dalyvavo daug femoniu ir T * «-. . . . . g •žmonių 
buvo labai daug vainikų. 

j Ta pati. 

VARDAI IR PAVARDĖS 
AUKOTOJŲ LIET. 

ŠAULIAMS. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

TOWN OF LAKE. 

Misijos. 

(Per dvi savaiti nuo lapkr. 
12 iki 2b' dd. musų parapijo
je tęsėsi misijos, kurias davė 
misijonieriai tėvai P. Andziu 
lis ir A. ('ikoto (Marijonai) 
Pirmą savaite lankėsi mote
rys. Joms negindėtus, pamoki
nančius pamokslus sakė sene
lis tėvelis Andziulis. Moterų 
kas ryt;} ir vakarą buvo pil
nutėlė hažnvėia. 

Antra savaitė buvo paskir
ta vien vyrams. Jiems pa
mokslus sakė tėvai Andziulis 
ir Cikoto. Vyrai irgi visi atsi
lankydavo. Laike misijų "be
veik visa parapija priėjo prie 
išpažinties ir priėmė šv. Ko
munija. 

Šios Misijos pasiliks amži 
nai musų širdyse. 

Samdyta Alfa. 

Cicero, HL — Dr. A. Raekus 
50 dol. (Liet. boną), K. Rač-
kienė 50 dol. (L. boną), pp. 
Mockaiėiai 50 dol. boną su ku
ponais, A. Gerdžiunas 50 dol. 
L. boną su kuponais, J . Teko
rius 50 dol. L. boną su kupo
nais, J . Stozaitis 50 dol. L. 
boną su kuponu; 

Po $10 dol. aukojq: A. Kren-
eius, kun. IT. J . Vaičiūnas, K. 
Kibartas; J . Staskonis 5 dol. 
(5 pasižadėjo); 

Po 2 dol.: J . Šlegaitis, kun. 
A. Linkus, A. Zaremba; 

fPo dolerį aukojo: P . V., J . 
Palionis, J . Zubaviėienė, B , 
Laurait is /A. Šlapelis, Šema-
tulskis, A. Malinskis, V. Na-
ruševiėienė, J . Jusaitis, A. Ma-
cijauskis/D. Naruševičius, F . 
Strelėiunas, A. Bislis, F . Jun-
«vienė, J . Ži lv i t ienė 0 ^. Matu
laitis, S. fteškunas, J . Pavilio
nis, M. Zakarauskas, J . Rai
nis, J . Kudirka^ A. Zajauskie-
nė, S. BaL«is, I. Kližentas, J . 
Xarakas, B. I^enartas, J . Dtid-
nis, M. Lukošaitienė, N. N., 
B. V. # 
Liet. P. įbonais ; $300.00 
Liet. P. bonų kup 12.50 
Smulkiomis auk. pin. . . 79.&> 

J. A. Mickeliunas, pirm. 
E. Statkienė, rast. 

• 

BENDRO KOLONIJŲ KO
MITETO (surengusio demons
traciją MeKinley Parke) su
sirinkimas įvyks gruodžio 1 
d. lygiai 7 vai. vak. Aušros 
Vartų parap. svet. (Wėst Si
de). 

Finansų kom. pateiks pilną 
atskaitą. 

Busi rinkite visi. 
' J. A. Mickeliunas, pirm. 

J. Klimas, rast. 

Trumpoje ateityje L. VYČIIJ 
CHICA<10S APSKRITYS 
rengs du vakaru. Pinnas va
karas bus šokiai, Meldažio 
svetainėje, trečiadieny, sausio 
17 d. 1923 m. Kuri kuopa tam 
vakarui parduos daugiausia 
tikietų, ta gaus dovaną. Vė
liau apie tai bus daugiau pa 
aiškinta. Sekančiame susirin-
kiine, kuris bųs gruod. 10 d. 
North Sidėje |>us jau galima 
gauti tikietų. 

Antrą vakarą rengs Gavė
nioje, statys penkių veiksmų 
tragi-dramą "Narimantą-, 
Lietuvos Kunigaikštis", dar 
nematytą. Linkime apskričiui 
pas i se k i mo. Alfa. 

Gruodžio 7 ir 8 d. Meldažio 
svet. West Sidė. 

Gruodžio 10 d. Šv. Mykolo 
£arap, svet. North Sidė. 

Gruodžio 12 ir 13 Šv. Jur
gio parap. svet. 

Paveikslus rodys Liet. Te
atro B-vė. 

J. B. Kudirka, sekr. . 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENIN
TELĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK 
|6,00 VISAM METUI, PO VISĄ 

PASAULĮ. 
PARDAVIMUI ARBA MAINIMLT. 

Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 
pafcyvenimy po 6 kambarius elektra, 
inaudin<\s, aukštas cementotan skie
pas, visur kieto medžio trimingai, 
furnace apfiildomas, del abiejų fla-
tų, lotas 37x125, garage del 1 ma-
AinoR, randos $97.00 ant mėnesio 
unplių nereikia duoU Mainysiu ant 
mažesnio namo, loto, automobilio, 
arba kokio biznio 

GERAS PA TARNĄ VIMAS 
Draugo Pinigų Siuntimo Skyriuje 

i 

Esame padarę sutartis su didžiausiais Lietuvos 

Bankais ir todėl galime patogiai patarnauti visiems 

persiųsdami pinigus į visas Lietuvos dalis. 

Siunčiame arba mes patįs arba Junls galime duo

ti drafta, (eokį) litais ar doleriais. Čekį Jus patįs tu-
» 

rite siųsti į Lietuvą, o ten lengvai eekį išsimainys. 

Siunčiant čekiais gali būti greitesnis pinigų gavimas. 

Netikime, kad lito vertė sumažėtų. Bet gi kas 

bijo, kad litų kursas gali nupulti, tiems išshuiriame 

doleriais ir jeigu litai ištikrųjų nupultų, tai išsiimtus 

doleriais Lietuvoje gautų daugiau litų. 

Persiunčiame pinigus Kabiegramais. 

Perkeliame pinigus į Lietuvos Bankus ant pro

centų arba del kiekvieno pareikalavimo. 

Visais pinigų reikalais kreipkitės į 

DRAUGO fclNIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
2334 South Oakley Avenue Chicagt), Illinois. 

Atdaras kasdieną (išskyrus šventadienius) uuo 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 

Viso $392.35 
fšlaidų buvo 20 

$392.15 
Tiek pinigų pasiųsta Liet. 

Atstovybėn, per L. L. Pasko
los ižd. J . Mockų. Jeigu kas 
neatitinka meklžiu pranešti 
kom. 

Kom-

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6824 

B ė g S— y— ' flT 

CICERO, ILL. — Kat Spau
dos Dr-jos vietinės kp. svar
bus susirinkimas įvyks sek
madieny, gruodžio 3 d. 1 vai. 
po piet, Šv. Antano par. mo
kyklos kambarv. Kviečiame 
atsilankyti visų draugijų at
stovus ir darbuotojus kurie 
užrašinėja kat. laikraščius. 
Taipgi bus išduotas raportas 
iš Kat. Spaudos Savaitės. • 

Valdyba. 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI*! 

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

Mrs. G. I. BURBA 
3214 So. Halsted St. Chicago. 

' Telefonas Boulevard 2469 
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" U Ž 3 CENTUS-*500I 
• 

Dar tokio pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo. 

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

dol. tam kas prirodys, kad yra dusia, dangus, praga-
ras, čyščius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti. | | 
Ką, tas reiškia. Tai reiškia, kad patis Biblistai tų I 
klausimų išaiškinimą, įvertina 500.00 dol [ S 

ŠVIESKITĖS SKAITYDAMI 
GERAS IR NAUDINGAS 

K N Y G A S . 

PAIN-EXPELLERIS 
JUMS PAGELBĖS! 

Kuomet Šaukiamasi P«in-Exp«llerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. 8u 
pirmu inyptelejimu 
reumatiiko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian-
čio i krūvą strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Šito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Paiu Ezpelleris turi musų INKARO 
vaisbažėnklį. Visi kiti yra pa-
megzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekose arba iŠ 

F. AP. RICHTER O CO.. 
104-114 S«ntb 4tk St , Bfokijm, N. T. 

KaTry8-$¥rr5^*¥*^^¥¥r8?ra Bestiprindamas ** Draugą' 

| Brighton Parko Lietuviams žinotina 
Sb "DRAUGO" Knygino Skyrius ir Agentūra 

sustiprinsi save ir kataliku 
visuomene. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

!to 

Eidami pas Joną Klimą siusti į Lietuvą pinigij, 
pirkti namu ar lotij ar daryti kokių dokumentų, ne
pamirškite susipirkti knygų. Mat pas Joną Klimą yra 
" Draugo" knygyno skyrius. Galite gauti knygų di
džiausiame pasirinkime. Taipgi' norintieji užsisakyti 
ar nusipirkti dienraštį "I^raugą" a r "Laivą", kreip-
kities: 

JONAS KLIMAS 

4414 South California Avenue Uhicago, Illinois. 

MQjMflaaJtMJSLa^JiJtsiw*i4j^^ 
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Šv. Cecilijos choro Šv. Kry
žiaus parapijoj svarbus prieš-
metinis susirinkimas bus ]>on-
kta<lienv% gruodžio 1 d, pii 
rapijos svet. Rinksime valdy
bą sekantiems metams. Taipgi 
yra ir kitokių svarbių reika
lų aptarimui. Visi nariai-ės 
atsilankykite. 

I "DRAUGO' BENDROVES ŠERININKAMS 
| < 4DRilI60 , , BENDROVĖS DIREKTORIAI nutarė šiais metais visiems savo serinin-

kams išsiųsti DOVANŲ. Todėl prašome prisiųsti savo tikrus adresus, nes be ta nebus 

t siunčiama. 

- VALDYBA. i 
Valdyba. K 

i5*^^#*=«=;:« 

Kas tuos 5 klausimus išaiškins, tas duos žmogui 
gero už 500.00 "LAIVAS' ' nuo 43 num. tuos klau
simus pradeda aiškinti. [•] 

"LAIVAS" duoda skaitytojams gero už 500.00 dol. 
o kainuoja jisai į me^us tiktai $1.50. • 

Išeina r'LAIVAS" kas savaitė. Kiekvienas nume- į 
ris "LAIVO" kainuos Tamistai 3 centai tiktai. Ir už 
tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių už 500.00 dol. H 
vertės, m 

| N u o N o 4 3 " L a i v e M e i n a D I S P L T T O S | 
SU BIBL1STAIS1 

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

I "LAIVO" adresas: | 
| 2334 So. Oakley Ave. 1 
I CHICAGO, ILL. t 
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SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGĄ" 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 
U I I B 11 m ri 

'fe ^ 
F" 

į ' 
PEARIi QUEEN KONCERTTlfA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
MUSŲ krautuvė—viena i i didžiausiu Chicagoje 
Parduodame ui žemiauiią kainą, kur kitur taip negauaL 

Katinėlių ĮąiBranu drukuoti ir ofise rl̂ ^mmf yra naujau-
liea madoa. Užlaikom viaokiua laikrodžioa, iiedua, iliubi-
niua ir deimantiniua; gramaf onui lietuvilkaii rekordaia ir 
koncertinių geriauaių, armonikų ruaiškų ir prūsiškų iidir-
byačių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
hame visokius ienklua draugyatėma, taisome laikrodžiui Ir 
muaikaliakus instrumentus %taakanelai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVL. CHICAGO, ILL 

Tdefonu; PROVER 7309 


