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KLANISTAI JAU IMA DE
GINTI KLEBONIJAS. 

GRŪMOJA J I E IR K A T A 
L I K Ų BAŽNYČIOMS. 

Laukiamas Turku Atsakymas 
Dardaneliy Klausime 

Masonai mėgina užsiginti 
klanistų. 

M O N T R A E L , Quebee pr., 
Kanada , gr . 8. — Klanis ta i 

TURKAI TURI PALINKTI AR SANTARVĖS AR 
BOLŠEVIKU PUSĖN 

L A U S A N N E , gr. 8. — Tai-
Kanadoje j a u p radeda s a v o . k o s konferencijoje turkų dele-
akciją prieš katalikus. Degi-! t f a t a i tur i pasir inkti vieną iš 

dviejų. Dardanelių kontro
lės klausime tur i palinkti prie 
santarvės i r Suv. Valstybių, 
arba prie Rusijos bolševikų, 

Šiandie turkų delegatai tu
ri duoti atsakviną tuo klausi

mi klebonijas ir g r amo ja nai
kinti katalikiškas l ^ n y č i a s . 

Miesto MonrfOI majoras 
Mar t in tomis uleiiomis gavo 
nuo K u Klux klano laišką. 

c 

Tie fanatikai aiškiai pažymi, 
kad pradėsią deginti katal iki- j1 1 U L 

Išmet paša su savo 

kaip senovėje, t a ip šiandie 
Rusija skaitosi Turkijos grie
žta priešė.. T a d jei bus pr i
imti bolševikų planai, Rusija 
darys savo įtaka i Dardane-
lius. 

Turkai sako. jog verčiau 
gražiuoju sugyventi su visa 
Kuro pa ir su S. Vaistytomis, 
negu su viena Rusija. 

škas bažnyčias. 
T u o pačiu laiku parėjo ži

nia iš Akrą, Quebee, kad te
nai sudeginta kataliku klebo
nija ir parapi jos mokykla. 

Tai jau penktasis atsitiki
mas Kanadoje per praėju
sias kelias savaites. Visur 
nežinomi žmonės sukėlė gais
rus katalikiškose Įstaigose. 

Miesto majorui pr is iųs tas 
laiškas pažymėtas trimis rai
dėmis " K . K. K " Dėlto a i s--
ku, kad klanistai Kanadoje 
jau pradeda išvystyti savo 
akcija. 

Katal ikams gyventojam^ 
prisieina organizuotis aps*sri 
nimui nuo tu piktadarių, di
džiausiu šiu laiku atžagarei-
vių. 

NEW YORKE VEDAMI 
TARDYMAI. 

N E W YORK, gr. 8. — Kla-
iiistų klausime šiame mieste 
prasidėjo kuoplaėiausi tyrinė
jimai. J u o s veda vietos po
licija paties miesto majoro 
nurodymais . 

Tomis dienomis policijos 
viršininkas miesto majorui į-
davo didelį pluoštą dokumen
tų apie radikalius klanistų 
darbus . 

MASONAI D E N U N C I J U O J A 
K L A N I S T U S . 

YVACO, Tcx., gr . 8. — Vie
tos masonai skelbia panieka 
klanistams. J i e praneša, gir
di , masoner i ja nieko bendra 
neturint i su tų bigoterių or
ganizacija. Be to, masonų 
viršaičiai ragina savo nar ius 
nepris idėt i pr ie K u Klux kla
no. 

(Bet delko masonai su kla-
nistais visur k i tur eina susi
kabinę kaipo ar t imiausi sėb
ra i a rba dvyniai t ) . 

pata
rėjais vakar formulavo nuo
savus planus. Kaip jis su
planavo, nežinoma. Tik ži
noma, kad jam duoti atsaky-

i mą bus didžiai keblu. 
J e i jis su 

Bolševikai priešinasi. • 
Tečiaus bolševikų delegatas 

Tchitclierin atkakliai prieši
nasi santarvės planams. Bol
ševikų valdžia žino, kad Dar-

atsakymu nu- , l n i i ( ' , i u kontrolė bus tik pri 
dengta inteniaci<Į(7nVlė komisi-svirs kiek daugiau Anglijos 

pusė.., bolSovikai Ims nepa- •)«• T a> > r a - b * 8 t i k u ž m » 8 -
tenkinti. Oi jei palinks p r i e ! K l , o t a - Dardanelius turės 
bolševiku projektu, tuomet i kontroliuoti Anglija, jei tur 
Anglija dar s t ipr iau įsikrau-
stys i 'Dardanelais su karo l a i - ; d u o t u I ) r o > k t l 1 

lijoje, o Franei ja turės ang
lių užtektinai įš okupuotų ka
syklų. 

I š to Anglijai i r kįla dide
li nuostoliai. , Nedarbas dvi
gubai tur i pasididinti . 

Ve kodėl Afiglija nepalan-
kiauja tai okupuotei. 

Ką, į t a i I tal i ja? 

Lygiai nežinia, kaip į tai 
visa atsineš Italijos premie-
ras Mussolini. Šis nekartą 
jau pareiškęs, kad francuzai 
savo naudai perdaug spaudžia 
Vokietiją. 

Je i kar ta is dkupuotės klau
simu nebus padary tas sutari
mas, tuomet vargiai įvyks ir 
rengiama Briuksely konferen
cija. 

Anot žinių, Vokieti ja gana 
šaltai atsineša į tuos Franci-
jos prisirengimus. Kanclie-
ris Cuno yra . pareiškęs, kad 
tokios pasakingai aukštos 
kontribucijos /Vokietija negali 
mokėti. Kas kita but, Jei kon
tribucijos suma butų žymiai 
sumažinta. 

PILSUDSKĮ ATSISVEIKI-1 DAUGHERTY REIKALAUJ A PLATESNIU TEISIU 
NA SU VARŠAVA. 

LONDONAS, gr. 8. — Ry
toj lenkų seimas Varšavoje 
renka Lenkijai prezidentą. 

V A L D Ž I A I 
* • -

AVASHINGTON, gr . 8. — 
Generalis prokuroras Daug-
herty kongi*esui įdavė savo 

Provizionalis prezidentas Pil- vedamojo teisingumo depar-
sudski atsisaUė but kandidatu. 
Sakė,' kad šalies konstitucija 
perdaug varžo prezidentą 
Tas "nesutinka su jo pažiūro
mis. 

Vakar jis atsisveikinto su 
svetimų šalių diplomatais su
rengtame pokyly.-

I tamento metinį raportą. 
Prokuroras nusiskundžia, 

kad teisingumo departamen
tas praei tais metais perdaug 
buvo užverstas svetimais rei
kalais, ty. atskiriu valstybių 

visokiais klausimais, kuriuos 

Prokuroras reikalauja fede-
ralei valdžiai daugiau suteik
ti veikimo teisių. Nes šian
die valdžia svarbesniuose at
sitikimuose perdaug suvaržy
ta . 

Beito, teisingumo departa

mentui ypač reikalinga nauja " 

juridinė bazinė, organizacija, 

kuri atsakytų šiems laikams, 

P R E Z I D E N T A S KOVOJA 
UŽ SUBSIDIJOS BILIŲ. 

Kongresas nori bilių pataisyt. 

kai sutiks su santarviės pa-

vais. 
Bijo bolševikų. 

Aiškus daiktas, kad 
jmŠa turės pasirinkti vidujini 
kelią, jei nenones nusižengti 
nei tiems, nei kitiems. 

Anglijai kontroliuojant 
Darda uolius, tunės nukentėti 

r ,i Rusijos interesai Juodoje ju-Ismet J 

roję. 
Isinet paša iki Šiandie ryto 

ŽVAKĖS UŽTEKS 18-ai 
ŠIMTMEČIŲ. 

N E W YORK K, gr. 8. 
Trumpoj ateity čia vienoj 
firmoj bus pagaminta milžini
ška žvakė žinomo mirusio o-
poros giesmininko Oaruso at-

buvo nuolatiniame susinėsima] minčiai. 
Žvakė atsieis 3,700 dolerių. m Angoros valdžia. Ygra žinoma, kad turkai bi 

jo perdaug susidraugauti su j (Jai rytoj jau bus žinomos1 Tai šio miesto našlaičių prie 
bolševikais. J i e žino, kad turk;i kontr-propozicijos. 

PRANCi J A ORGANIZUOJASI OKUPUOTI RUHRO 
P L O T U S 

VOKIETIJA KOL-KAS I TAI ŠALTAI ATSINEŠA. 

P A R Y Ž I U S , gr 8. 172 nu dalis, premieras Poincare 
nuo š iandie , ' su principialiais okupuotės vieno nlėnesio 

jei Vokietija atsisakys toliaus1 planais rytoj keliauja Londo-
mokėti karo kontribuciją, 'naif, kur kont'eruos su Ang-
Prancija pasiketinusi okupuo- Ii jos premieru. Konferenci-
ti Vokietijos Ruhro plotus, j joje, matyt, dalyvaus ir I ta-

Tam tikslui organizuojami 
įvairios rūšies viršininkų kor-

lijos premieras Mussolini. 

Reikalaus sankcijos. 

glaudos auka. Caruso buvo 
didis tos prieglaudos gerada
ris — labdario. 

Pagaminta žvakė bus pa
siusta Italijos miestan Pom-
pojon. Tenai pas ta ty ta baž
nyčioj i r metai į metus vieną 
diena j i bus žibinama. 

Apskaitoma, kad kas metai 
vieną dieną žibinant tos žva
kes užteks aštuoniolikai šim
tu metu. 

P A S K I R T A S TARYBOS 
KOMITETAS. 

Chicagos miesto ta ryba pa-
pusai, kuriems bus pavesta ' 
apimti tuose plotuose visas! 

i n t l iaus sankcijuoti tuos planus, Hermanų komitetą ir jam pa-

Premieras Poincare reika- gaUatta paskyrė iš penkių al-

kasyklas ir industrinius c< 
rus ir tai visa savotiškai ves
ti ir valdyti. Plotų ekploita-
vimo surinktuoju pelnu bus 
padengiama kontribucija. 

Franei ja nepramato, kad 
tenai galės sutikti bent -koki 
vokiečių pasipriešinimą. At-
penč jie tenai tikisi da r vo
kiečiu darbininkų palankumo: 

Tikisi pelnyti . 

Franeija tikisi tuose plo
tuose gerai pasipelnyti. Nes 
tenai y ra kasyklos ir milžini
škos dirbtuvės, priklausančios 
didžiausiems vokiečiu kapita
listams, kaip tai Stiimes, 
Krupp, TUyssen ir kit. Bet 
vra . žinoma, kad tie vokiečių 
milionieriai savo kilnojamus 
kapitalus jau senai perkalę į 

E U G E N E , Ore., gr. 8. kitas Vokietijos dalis arba j 

GAL K A R A L I U S ATIDA 
RYS PARLAMENTĄ. 

L O N D O N A S , \ r . 8. — Kai-
baraa, kad naują Airi jos par
lamentą gal a t idarys patsai 
Anglijos karal ius . 

K E T U R I V A I K A I ŽUVO. 

taigi, leisti Franci ja i savaran
kiai spausti vokiečius, kur ie 
nenori (neturį iš ko) atsiteis
ti su francuzai s pasiremiant 
taikos sutart ies sąlygomis. 

Kiek žinoma, Anglija su 

vedė išt ir t i mieste Ku Klux 
klano veikimą. 

Tai padary ta įdavus tary
bai rezoliuciją, kurią pagami
no aldermanas Mulcaliy. 

Tarybos susirinkimo laiku 
pilnos galerijos buvo publi-

YVASHINGTON, gr. 8. — 
Pirkivbos laivyno subsidijos 
bilių svarsto senato komerci
jos reikalų komitetas. Že
mesnieji kongreso rūmai bi
lių pravedė su atstovo ^fad-
(\en priedu arba pataisymu, 
idant kongresas laivynui sub
sidiją skirtų kas metai. (Tuo 
t a rpu originaliame preziden
to biliuje padjėta, kad subsi 
d i ja skiriama per dešimtį me
tu. 

Senato komitetas palinko 
prie to priedo. Nugirdo a-

pie tai prezidentas į i a rd in-
gas. Tuo jaus parašė/ la išką 
komiteto pirmininkui, senato
riui Jonės . 

Prezidentas Hard ingas aiš
kiai priešinasi tani biliaus pa
taisymui. J i s sako, kad jei 
pataisymas %turėtų pasilikti, 
tai verčiaus patį visą bilių at
mesti. Nes metai į metus at
skiriu subsidijų skyrimas rei
škia kas metai kongreso svar-
stvma tuo klausimu. Kas ki-
ta antkar t dešimčiai metų 
skirti subsidiją. Maž iau 'pas 
kui nesmagumų ir darbo kaip 
kongresui, t a ip pačiai vyriau
sybei. S 

Senato komitetas da r neta
rė galutino žodžio tuo klausi
mu. 

galėjo išspręsti pačios valsty- kuomet departamentas užver-
bės, nesikreipiant teisingumo I čiamas visokiais darbais i r 
departamentam , klausimais. 

ŠAULiy ATSTOVAS 
S E R G A . 

mes neturiu, vienok jei mirt i , 
j tai norėtųsi j au bent besiro-
kuojant su ponais lenkais, o 
ne lovoje ." 

Liūdna žinia, bet t ikinus, 
kad operacija laimingai pa
vyks ir p. A. Žmuidzinavičius 

A. Žmuidzinavičius sunkiai 
susirgo Omaha, Nebr. " N u o 
lat bekeliaujant su prakalbo
mis, rašo Atstovas, mano j ne tik pasveiks i r sustipii"c 

sveikata suiro. Pasiduodu! bet ir savo norus patenkins, 
operacijai šv. Juozapo ligoni-' Nuo širdies linkime jam 

neje, Omaha. Mirties bai- greitos sveikatos. 

LIETUVOS ŽINIOS. 
PLĖŠIKU GAUJOS. 

A I R I J O S PARLAMENTO 
NARYS NUŽUDYTAS. 

Franei ja gana draugingai , ^ r . . 
*' e Z ^os. Kuomet rezoliucija p n -

šiandie veikia taikos konte-

uzsienms. 
Kuomet Frane i ja organizu-

• 

Iver Johnson namuose eks-
pliodavo gazoliną blešintėje. 
Kilusiame nuo to gaisre ke tu- 'o jas i ir baigia gaminti nuo
r i vaikai žuvo. dugniausias tų okupuo|ės pla-

rencijoje su turkais . Bet Vo
kietijos klausimas, ta i j au ne 
ta ip slidžiai galės but spren
džiamas. 

Paliečia anglų interesus. 

Anglija nepalanki F.ranci-
jos norui okupuoti Ruhro plo
tus. Ta okupuotlė didžiai pa
kenks Vokietijos ekonominei 
padėčiai i r 'žymiai palies pa
čios Anglijos interesus. 

Šiandie Anglija nemažai 
gamina prekių Vokietijai. 
Pa t i Franei ja iš Anglijos 

DUBLINAS, gr. 8. — Iš
sikovojus laisvę kaikurie ai
riai vis da r nepaliauja krau
ją lieję. Čionai ginkluoti 
sukilėliai užpuolė važiuojan
čiu du parlamento nariu- Vie
ną nužudė, kitą pavojingai 
sužeidė. 

AVASHINGTON, gr. 8. — 
Vieneriais metais, pasibaigu
siais birželio 30, Suv. Valsty
bių vyriausybė pensijomis ka
ro veteranams išmokjėjo $255.-
201, asa 

imta, apie 75 asmenys gale
rijose tuojaus pakilo i r aplei
do butą. 

Muicahy kalbėdamas pažy-
iiiėjo, kad klanistai Chicago-
je jau ima veikti prieš priva
tines, ypaČ parapij ines, moky
klas. 

Dėlto, šiandie laikas tuos 
bigoterius pa tvarkyt i . Nes pri 
vatinės mokyklos žmonėms 
reikalingos. Be jų negalima 
apsieiti. 

Pask i r to komiteto t ikslas 
susekti visus tuos miesto ap
mokamus darbininkus, kurie 

šiandie pars i t raukia nemažai pr igul i prie K u Klux klano, gal i vienu ka r tu ta rnaut i vi 
anglių. Gi paskui Vokieti- ii* juos prašalinti . Nes slapti ! suomenei i r naktinei organi 
j a negalės pirkti prekių Ang- veikėjai negali but toleruoja- ' zacijai. 

T a r p Laukjės ir Kuršėnų 
priviso daug plėšikų. J ų va
du esąs tūlas Raikauskis iš to 
paties sodžiaus, iš kur buvo 
ir žmimas galvažudys Blinda. 
Viso labo organizuotų plėšikų 
esą apie 500. J i e visi slaps
tosi aplinkiniuose miškuose ir 
prisilaiko pas vietos 'gyvento
jus, daugiausiai rusus atėjū
nus, kurių čion nuo 1863 me
tų y r a nemažai privisę. Apie 
naują " B l i n d ą " i r jojo įsi-
drąsinimą pasakos pasakoja
ma. Užpuldinėjąs dienos me
tu ant keleivių ir savo prie
šus šaudąs miestely, smuklė
se, turgavietėje. P i rm ko-
ki^s savaitės plėšikai buvo už
puolę kareiyių gurguole n o k 
dami ją apiplėšti, bet nepasi
sekė. Kareiviai atsigynė i r 
paėmė nelaisvėn . vieną pjė&i-
ką Prokopą ir atvai/> į Kau
ną. Pas suimtąjį ras ta sąra
šas 28 jo sėbrų. Štabas esąs 
miške pažemėse. 

Daroma žyghj plėšikus iš
gaudyti . P r i e jų priguli net 
kai-kurie 'ūkininkai. 

SUIRO KITA KONFE
RENCIJA. 

Uhicagoje be jokių rezulta-
tju j>asibaigė da r jviena mink-
£tųjų anglių kasyklų operato
rių su anglekasiu viršaičiais 
konferencija. 

Kasyklų operatoriai pada
vė viršaičiams keletą taikos 
projektų. Tečiaus angleka
siu organizacijos prezidentas 
Lewis atmetė projektus. J i s 
nesutinka net su arbitracijos 
komisija. l 

Pranešta , jog dar viena tai
kos konferencija Chicagoje į-
vyks ateinančio sausio 3 die
ną. Jei tuomet nebus pada-
rvta taika, tai balandžio 1 die-
ną sulauksime kito anglekasiu 
streiko. 

Visas reikalas sukasi ap
link užmokesnį darbininkams. 
Anglekasiu viršaičiai griežtai 
stovi už šiandieninę užmokes
nį. Bet operatoriai būtinai 
nori mažinti pradėjus baland
žio 1 diena. 

AMERIKIEČIO NELAIME. 

V A B A L N I N K A I , Bir . -Pas-
valio apskr. .Nesenai grįžęs 
iš Amerikos Lamokfelių kaimo 
p. Varna nusipirko kuliamąją 
arkliais varomą mašiną ir 
manė j a uždarbiauti , nes jis 
bežemis. P i rmą kar tą kūlė 
Lamokų Jtaime ir" antrą die
ną čia atsitiko nelaimė — ma
šiną sulauks i r iš peties iš-

WASHING(rON, gr . 8. -
Prae i ta i s fiskaliniais metais 
S. Valstybėse patentų biuras j P l ė š ė j am ranką. Nugaben-
išdavė 113,597 patentus. ! t a s n ž 24 kilometrų. į Biržų 

' l igoninę greitai padary ta ope-
mi i r visuomenės pinigais% ap- racija — nupiauta ranka, bet 
mokami'. Toki darbininkai ne buvo pervėlu — i r vargšas 

mįrė. Paliko žmoną i r duk
relę 8 metų; Pr iežast is — ge
rokai buvęs alaus išsigėręs. 

FORMUOJASI NAUJAS 
UGNEKALNIS. į 

ROMA, gr. 8. — Anot laik
raščio Epocha, Torre t ta kal
nuose formuojasi naujas ug-
nekalnis. P radeda veržtis 
liepsnos. ' Aplinkiniai gyven
tojai bėga apimti baimės. 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas lietus, paskui snie
gas ; šalčiau. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl . svar. 4.46 
Franci jos 100 frankų 6.36 
Itali jos 100 lirų a.56 
Vokietijos 100 mark . 0 1 % 
Lenkijos 100 mark. .0062 
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Jm LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

»!» t4DRAUQA. 
Eina kasdieną išskyros nedeldienins. 

FAENUiJiEEBATOS KAINA: 

Metams • $6.00 
Pusei Metų $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo ožsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
tinsti išperkant krasoje ar eiprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus į registruotą laišką. 

i "DRAUGAS" PUBL. CO. 
1334 So. Oakley A ve ., Chicago 

Tei. Roosevelt 7791 
I ^ * • 

PILIETYBĖS ĮSTATYMAS. 
II. 

' >. 

Šį žiemom sezoną dar teks 
cliicagiečiams pasidžiaugti 
daina ir muzika. Laukiama 
atvažiuojant Lietuvos Operos 
artistų, kurie apie Kalėdas 
surengs didžiulį koncertą, 
sausio 14 d. žinoma dainos ka
ralaitė p-lė M. Rakauskaitė 
koncertuos; vėliaus p . M. Pe
trauskas prieš išvažiuosiant 
Lietuvon paskutinį kartą ap
lankys Cliicagą. 

Tretysis Maskvos, interna
cionalai reikalauja viso pa
saulio geltonodžių emancipa
cijos. Leninas, kurs taip ilgai 
terorizavo civilizuotas tautas, 
daro saldžią miną norėdamas 
pasigauti ) geltonosios rasės 
simpatiją. Kas galėtų manyti, 
kad "raudonodžiai" tokiu ci
nizmu besivaduodami drįstu 
pasiskelbti civilizacijos ir lai 
svės šampionais? 

Amerikoje biblistams pa-
: šaulio pabaiga, gi Lietuvoje 

pažangininkams Lietuvos pą-

Pažyniėjus kad įstatymai 
nereikalingi propagandos spau 
dos pareiga informuoti visuo
menę apie išleistus įstatymus, 
aiškinti jų prasmę, ypač šiuo 
atveju, kada pilietybės įsta
tymas liečia svetur gyvenan
čius lietuvius. 

Pilietybės įstatymas remiasi 
teisingu pagrindu, kuomet 
Lietuvos konstitucija §9 sa
ko: "Niekas negali būti kar
tu Lietuvos ir kurios kitos 
valstybės pilietis". 
• Nore konstitucija nekalba 

* 

apie būtiną prievolę būti ku
rios nors šalies piliečiu, bet 
ta prievolė savaimi aiški. 

Visas civilizuotas pasaulis 
yra susigrupavęs į organizuo
tas vienetas, kaip respublikas, 
karalijas ir t. t. J a s sudaro 
žmonės turį bendros kilmės, 
kalbos, politinių bei ekonomi
nių reikalų. Nėra žmogaus 
kurs pastoviai butų nežino
mos tautos ir šalies pilieti^. 
Jeigu tokių atsitikimų esti 
Amerikos gyventojų mišiny, 
tai toki reiškiniai nėra nor
malus, jie laikinai pakenčia
mi ir vyriausybė stengiasi 
juos panaikinti pritardama 
visokiems Kongreso "bi -
l iams" kurie verčia svetim
taučius natūraiizuotis, patap
ti šios šalies piliečiais. Labai 
Mvprantama ir nuoseklu. 

Kaip kiekvienas mušu yra 
tam tikros šeimynos vaikas, 

» 

lvciai kiekvienas mušu yra 
tam tikros valstybinės šeimv-
nos narvs. Turime mes savo 

| tėvus, turime mes savo tėvy-
baiga artinasi. Biblistai s a v o j e U g a i vaitojome ir skundė 
išvadas remia beprotybe, gi 
pažangiirinkai puikybe. ^ 

Anot Voldemaro ("Kr. 
Balsas" N. 5), ta nelaimė iš
tiksianti Lietuvą, jeigu ji ne-
įsileisianti Seiman pažangie
čių, nors ir negavusių reika
lingo balsų skaičiaus. Katas
trofa, nes Lietuva negausianti 
Vilniaus, Klaipėdos, krašte 

me naudotis vienos šalies pi
lietybės teisėmis. 

Ta yra pagrindinė, vyriau
sioji to įstatymo mintis, ku
rios mes negalime nepripažin
ti, jeigu turime garbės būti 
piliečiais, o ne laukiniais žmo
nėmis. 

LIETUVOS DELEGACIJOS 
RAŠTAS KLAIPĖDOS 

KOMISIJAI. 

mės pasauliui kad jis nepri
pažįsta mnsų tautai juridinio 
asmens'teisės, nebegalime skų-
sties Suv. Valstybėms pripa
žinus Lietuvą ir mus kaipo 
tos šalies 'žmones ir piliečius. 
(lalime naudotis savo Respu-
blikos pilietybės teisėmis. 

Protestuoti prieš pilietybės 

Gyviausias, greito išspren
dimo laukiąs klausimas yra 
Klaipėdos kraštas. Ambasa
dorių Tarybos paskirtoji ko
misija atsiklausė Paryžiuje 
Prūsų lietuvių, vokiečių, lenkų 
delegacijos nuomonės tuo klau 
simu ir žodžiu ir raštui Lietu 
vos Vyriausybės delegacija 
taipat įteikė Klaipėdos komi
sijai Paryžiuje tokį memoran-

| durną, kas del Klaipėdos kra 
što prijungimo pagrindų prie 
Lietuvos: 

I. Ekonomijos pagrindai: 

, Klaipėda yra vienantinis 
Lietuvos natūrai is išėjimas 
į jurą. Netekus šio uosto, mū
sų* valstybė atsidurtų be galo 
keblioj padėtyj. J i butų. pri
versta arba naudotis sveti
mais uostais, kaip Karaliau
čius, arba pasistatyti sau nau
ją uostą sąlygose, kurios rei
kalautų didžiausių. išlaidų. 
Klaipėdos uostas su neprikl IU 
somų statutu, neduotų Lietu
vos Valstvbei pakankamų pa
togumų jos prekybai nei t.'n-
kamų transportui garantijų. 

Atskyrus Klaipėdą nuo Lie 
tuvos politiniai tas kraštas bu 
tų atsitikimų platforma ekon. 
fcei susisiekimo atžvilgiu. To
kiu atsitikimų Lietuvos Vals-
tvbė, savo ekonominio vysti-
mosi apdraudimui butų pri-
v t irsta duoti savo naujiems 
gelžkeliams tokios krypties ku 
r i geriausiai tiktų jos ekono
miniams interesams. 

Tenka pažymėti, kad dabar 

ei ties gerovės kuri butu jam 
užtikrinta ptrijungus jį prie 
Lietuvos. > 

Šis pagrindas mums atrodo 
esąs vertas ypatingo dėmesio. 
Ypačiai šiais laikais, kuomet 
Europos ekonominis atstaty
mas užima pirmą vietą tarp 
pasaulio rupesnių. 

n . Finansiniai pagrindai: 

Klaipėdos kraštui, palik
tam vienam sau, del jo geo
grafinės ir ekonominės pa
dėties, pritruktų reikalingų 
finansinių lėšų, kad pasiektų 
to pilno išsįplėtojimo, kurį 
jam apdraustų prijungimas 
prie Lietuvos. Jam taip pat 
nepabaigiamai prasitęstų vi-
s6s blogenybės kilusios iš ta
me krašte vartojamų vokiečių 
pinigį nuolatinio kritimo ir 
tas blogenybės gali atitaisyti 
tiktai naujos, auksu parem
tos, Lietuvių valiutos įvedi
mas. 

* i • •• 

įstatymų, kurs patikrina mūsų 
kils baisi brangenybė, paskui j pilietybę ir pabrėžia, kad mes 
suirutė, pagaliaus Lietuva vi-!negalime būti dviejų šalių pi• 
sai 'prarasianti nepriklauso-'bečiais, yra nenuoseklu ir 
mybę. Argi nebaisus vaizdas? į kvaila. Pilietybės įstatymas a-

Kad jis butų baisesnis, pri- 'naiptol ne verčia mūsų būti 
duria "Lie tuva" , reikėjo p. tos ar kitos šalies piliečiais,' vių teritorijos, jos natūralia 
Voldemarui dar pridėti, kad bet jis tik skelbia, kad reikia "liinterląndo", Klaipėdos kra-
paskui ateis gogas ir magogas mums būti ne įzoliuotais — štas ne tik tramdytų mūsų 
ir galų gale pasidarys pašau-! atskirtais nuo valstybės na- Valstybės plėtojimąsi, bet tū
lio pabaiga. riais ir tokiais besant tegali | retų patsai atsisakyti nuo at-

III . Tautiniai pagrindai: 

Klaipėdos teritorija, kaip n* 
kai kurios sritys į pietus nuo 
Nemuno, neatskirtos nuo Vo
kietijos savo kilme ir kalba 
sudaro integrale Lietuvos da
lį. Vokiečių viešpatavimas su
gebėjo iš dalies germanizuoti 
tiktai sritis \ pietus nuo Ne-
muno. 

Klaipėdos teritorijoje vo
kiečių administracijos pas
tangoms pasisekė sudaryti di
desnius vokiečių ir germani
zuotų lietuvių susibūrimus tik 
tai miestuose. Tautinių mažu
mų teisių apsaugojimo dėsnis, 
šiais laikais įvestas į viso Eu
ropos valstybių gyvenimo pra
ktiką, apdraudžia ir Lietuvos 
Valstybėje kuo pa lanki aus i ?i 
šios problemos iįfrišimą. 

IV. 'Politiniai pagrindai: 

Klaipėdos prijungimas prie 
Lietuvos apdraustų Lietuvos 
valstybę nuo pavojų, kurie 
galėtų kilti iš tos Lietuvių 
teritorijos dalies, jeigu ji bu
tų palikta pati sau arba pa
vesta svetimai kontrolei — 

esantieji Klaipėdos krašte j kuri taip pat hutų pajėgė su-
gelžkeliai priklausą Vokieti- (teikti jai finansinius resursus 

SVEIKATA- BRANGUS 
TURTAS. 

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS. 

l>r. AJL, M. RACKU8 
OFFICB 

1411 So. 50-tli Ave. 
Cicero, 111., 

Tel. Cicero 7731 

Kuriems yra 
užkietėję vi
duriai, pata
riame taikin-
ties prie se
gančių taisy
klių: — 

1) - S ė d ė t i 
kuomažiausia. 

2) — Ne
gulėti augs-
telninka. 

3) — Valgyti: visokią sriu
bą, barščius, kopūstus, tik 
šviežią mėsą ir rupią duoną. 
Užsigardavimui reikia valgyti 
šutintų slyvų, šutintų fygų, 
keptų obuolių ir visokių 
džiovintų vaisių. Įvairus žoly
nai, kaip tai salotos, saleri-
jos, asparagus ir tt. yra svei
ka valgyti. 

4- — Gerti kas rytmetį po 
mažą šaukštelį druskos ištir
pinus į pusę stiklo vandens. 

5) — Prieš kiekvieną valgį 
ir po valgio išgerti bent po 
stiklą vandens. 

6) — Tankiai gerti pasukų 
(butter-niilk), arba kavos. 

7) — Retkarčiais išgerti 
išplaktą kiaušinį su obuolių 
sunka (cider). 

8) NEVALGYTI: nei silkės, 
nei sūdytos arba rūkytos mė
sos, nei rūkytos * žuvies, nei 
žirnių, nei pupų, nei šabalbo-
nų, nei riešutų, nei razinkų, 
nei sūrio, nei varškės, nei rau
gintų agurkų, nei baltos duo 
nos, nei pyragų, ne^ijekolado, 
nei jokio sunkiai suvirškina
mo valgio. 

9) — Negerti: nei snapso, 
nei pieno, nei jokio raugalo. 

10) — Nevartoti nei mag-
nezijos, nei jokių pilsų del 

I vidurių liuosavimo. 
j 'Patentuoti pilsai gelbsti tik 
tam kartui, o potam visai pa
gadina vidurius. 

11) — Tupties paskirtu lai 
ku, ir ar nori eit lauk ar ne, 
vistiek toje valandoje reik 
tupties, mat tuomet žarnos 
pripras į laiką gerai clirbti. 

12) — Plauti vidurius su 
švariom pamuilėm, yra labai 
geras dalykas, tik plaunant 
žarnas, reik suleisti pamuilių 
nemažiau kaip kvortą. 

Augščiaus nurodytas gydy
mosi būdas, nors nevisiems 
gelbės, mat vidurių užkietėji
mas yra ne vienodas, bet di
džiumai žmonių tai pagelbės. 

Kl. — Mano burną ir aukš
tai krutinę dažnai išberia 
spuogais didesniais ir mažes
niais kurie labai biaurina iš
vaizdą. Apie kožną spuogą bū
na raudona ir jį prisuka. 
Žmonės sako kad tai nuo sal
daus valgio bet aš saldumynų 
mažai valgau. Bene daug svie
sto ar "ice cream'o" kenktų? 
Ką reikia daryti, kad juos iš
naikinti ir apsisaugoti? Ar 
reikalinga juos išspausti kaip 
prisuka? J. B. 

tų ir jei burnos bei nosies oda 
Aj^ra labai taukuota, tai grei-

Člausia bus tamstai ACNE 
VUlJ&AEIS. Iš jaunimo ligų, 
Acne vulgaris yra tai nemalo
niausia ir paprasčiausia. Pa
tariame tamstai gydyties štai 
kaip: — 

1) Kas vakaras, numazgoti 
veidą su skystu žaliu muilu ir 
su šiltu vandeniu. 

2) Potam nuplauti veidą su 
šaltu vandeniu. 

3) Potam uždėti ant veido 
karstą kompresą ir palaiky
ti apie 20 minučių. 

4) Ištepti-kas vakars veidą 
su sekančiomis gyduolėmis: 
Sulphuris praecipitati, gr. xc 
Aetheris . . . . f 3 iv 
Alcoliolis f oz j . 
Misce. 

5) Valgyk kas dieną 3 syk. 
sausų mielių po šmotelį rie
šuto didumo. 

6) Valgyk — Daug rūgusio 
pieno, kopūstų, barščių, koše-
lienos, ruk}i;os mėsos, rupios 
duonos ir šiaip paprastų be 
padažų ir be užsigardavimo 
valgių. 

7) Nevalgyk: — Riebumų, 
krakmolinių valgių, kaip tai 
bulvių, žirnių, pupų. Taipgi 
nevalgyk pusžilės mėsos, sei 
totų (cakes, pieš), nei čekola-
do. 

8) Negerk kavos, alaus nei 
snapso. 

9) Nerūkyk daug. 
10) Miegok bent 8 valan

das į parą. 
11) Neeik į šokius ir saugo

kis dulkių. 
12- Kaitink veidą prieš sau-

Jei nieks negelbėtų, tai pa
tarčiau eiti prie gero dakta
ro, — DERMATOLOGO. Yra 

Penktai 

Atsakymas. J . B.: -f- Odos 
ligi) yra kelerių šimtų rųšių. 
Tik asmeniškai išegzamina-
vus ir su pagelba mikroskopo 
galima butų pastatyti tamstos tam tikri-čiepai nuo veido pu 
ligai diagnozę, ir pritaikinti škavimo, kurie tankiausia 
vaistų. Jei neturi dar 28 me-gelbsti. 

~.o}> 

jai, nebuvo statomi atsižvel
giant į prekybinius santykius 
su Lietuva. 

Atskirtas nuo likusios Lietu 

priimtąja ir jau pritaikomais 
bendrų sutarčių principais. 
Kai del Klaipėdos teritorijos 
savybių tai jos butų pilnai ap
saugotos suteikiant teritori
jai plačią vietinį* autonomiją 
L i et u vos Valstybėje. 

Aukščiaus išdėstyti pagrin-
ir normalmgs ekonominio gy-1 dai, kuriuos Lietuvos Vy

riausybė laiko pamatiniais 
Klaipėdos problemos teisingo 
ir pastovaus išrišimo ele-

venimo salikas, reikalingas jo
sios išlaikvmui. 

Svetimų valstybių reikalai 
Klaipėdos uoste, lygiai kaip ir mentais, pilnai supuola su 
jų suinteresavimas susisieki-, tais motyvais, kuriais vado 
mo keliais, lengvai gali būti 
apsaugoti derybų kelių, dery
bų, kurios remtųsi visų taut ų' Santarvės Valstybės, atmesda-

vavusi Versalės taikos sutar
ties autoriai. Alijantos ir 

mos Vokiečių protestą prieš 
Klaipėdos atsiskyrimą nuo 
Vokietijos, p . Clemenceau laiš
ke birželio 16 d. 1919 m. for
mulavo savo pažiūras sekan
čiais žodžiais: 

"Kalbamasis kraštas visuo
met buvo 'lietuviškas; daugu
ma gyventojų kilę iš lietuvių 
ir lietuviškai kalba, faktas 
kad pats miestas didelėj daly 
vokiškas negalėtų pateisinti 
palikus viso krašto vokiečių 
suverenitete, ypatingai dėlto, 
kad jisai yra vienintelis Lie
tuvos išėjimas j ju ras" . 

Seno kavalieriaus filosofija. 

Neapsivedžiau ir neapsive-
siu, nes visos moterys yra ne
doros. Vieną tiktai žinojau 
gerą, bet ir ta manęs nenorė-
jo. 

- Susikaibcjo. 

Sena pana, .vildamosi kava
lierių pavilioti: " A š taip pat, 
kaip Taniista, 25 pavasarius 
esu pergyvenusi". 

Kavalierius: "Man labai 
malonu, kad Tamista už nie
ką skaitai tas vasaras, kurias 
fu agyvenai tuomet, kada dar 
aš nebuvau gimęs. 

» O K K >«&::«: *•> ^ ^ ^ ^ ^ ^ -a* «t 
Jonas Paukštis. 

ANT TĖVIŠKĖS GRIUVĖSIU. 
i 
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I (Tąsa.) 
Mat, buvo tamsi rudens naktis. Aud

ros lygiai kai per išleistuves siautė, kva-
todamos iš nudraskytų belapių šakų. Šnio 
kštė smarkus lietus. I r nerimaudama No
va kriokė burnojo, liedamosi iš krantų. 
Mama, palaikia skara apsisiautus, tylo
mis išėjo į vyšnių sodą savo numylėtojon 
vietelėm Dabar ji galėjo iki valiai išsi-
raudoti, patvinusias ašarėles išlieti.. 

Bet šaltis — ne brolis. Visa peršla
po i r smarkiai nušalo. Atgulė. Liga ne
apleido. Karštis greitai kilo. Ligonis kas
dien menkė jo. Ko mes nedarėm, kuo ne-
gydėm, o liga dar labiau įsigalėjo. Vos 
spėjo parvežti kunigėlį, kai ligonis dar 
labiau pablogo ir ėmė.klajoti. Savo klejo
nėse tai lydėjo paskutinį kartą Vincu
ką, šaukdama: "Sūneli, tik neužmiršk 
Dievo ir gimtos pastogės"... Tai staiga 
nušvitusiu veidu graibė orą, džiugauda-
Uia: " O , anioliukai, tai jųs mane aplan

kėt... Sakykit ar neatėjo į dangų 'mūsų 
Vincelis?... Ar aš galiu jį pamatyti? Ką?! 
Jųs laiške atnešat nuo jo I! Vaikeliai... 
greičiau, greičiau! — Štai laiškas nuo Vm 
ciiko... Skaitvkit!.." 

— Mamyte, motinėlėj raudojom visi 
užsižibinę grabnyčią... ^ 

Ligonis šiek tiek prasiblaivė ir., ap
sidarius pašnabždomis paklausė: 

— Ar dar negavot laiško? 
— Dar ne, mamytę!.. 
— Tuoj gausim! stengėsi suraminti 

Onutė. 
Jos lupos sukrutėjo, lyg ką tai norė

damos tarti . Surimtėjusios akys meiliai 
žiurėjo į verkiančių vaikelių būrelį... Dar 
dvi brilijantinės ašaros blykstelėjo jos 
akyse... I r daug iškentėjusi siela išėjo į 
amžinybės sritis ieškoti savo sūnelio.. 

— Mamyte, mamele! — tarp maldos 
žodžių girdėjosi nesuvaldomi apleistų 
našlaičių balsai.... 

TV 

Štai jau pusė metų praslinko kai Vin
cas Šakalinis gyvena Kanadoj. Tetėno 
rur^esniu jam pavyko gauti gera vieta 
turtingame nuėsto saliune. Nejaukiai is-

: 

/ 

rodė naujas "ve i te r i s" keistoje savo uni
formoje. Žinoma, draugai anglai iš to ne
užmiršdavo pasijuokti. Teči,aus po keleto 
skaudžių pamokų gudrus lietuvis pripra
to netik prie vargingo darbo, bet apsi-
tyrė ir su painiais "ve i te r io" uždaviniais. 
Greitai jis savo švelniu būdu ir apsu
krumu prasimušė į geresnes vietas. Liuos-
laikiąis atsidėjęs mokėsi anglų kalbos ir 
lankė vakarinius kursus. Daug jam pade 
jo ir vienas lietuvis, kurs čia nuo seniau 
tarnavo. Tik suprantama, jog už tai rei
kėjo smuklėje atsidėkoti... Įgimtas blai
vumas ir taupumas jį kratyte kratė nuo 
"sa l iuno" durų. (Bet "gerojo patarėjo" 
verčiamas, jis pamažėl žengė per girtuok-
lybės vartus... 

, Tik štai jo ausis pasiekia netikėta ži
nia apie kilusį karą tarp Rusijos ir Vo
kietijos. Džiaugsmas, kad jis laimingai 
paspruko iš baisiojo karo nagų, greitai 
susimaišė su liūdesiu del likusiųjų na
miškių. 

— Dieve k — sudejavo Vincas. Juk aš 
važiuodamas išsivežiau paskutinius jų 
pinigus. I r dar ikišiol neprisirengiau pa
siųsti savo sutaupytųjų skatikų!.. O jiems 
gal reikės aimanuoti ligų ir vargo pris-

\ 

paustiems. I r baisioji mirtis savo negai
lestingu dalgiu gal perskros ne vieną my
lima širdį!.. 

I r karčios vaikiškos ašaros, kurių 
nesuprato jo ^šiurkštus draugai dar aiš
kiau jam priminė gimtinės sodžių. Baisus 
sapnai kas nakt kamavo jo prislėgtą kru
tinę. Tai matė jis degančius kaimus. Tai 
vaidenosi nužudyti broliai. Tai vėl geroji 
motutė tiesė į jį savo rankas, prašydama 
sutaupytųjpinigų ar duonos... O ne — an
tai ji liepsnose skęsta i t šaukia sūneli, tik 
neužmiršk Dievo ir gimtos pastogės"...-

Tik bažnyčioj atsidūręs, jis karšta 
malda pasiguosdavo ir pagydydavo siel
vartaujančią širdį. .O neramios dienos 
slinko viena paskui kitą ir skendo pra
eities bedugnėje. Kruvinoji karo audra 
vis nerimo. Išgąstingoji karo šmėkla tir
štais debesims apniaukė *ir Anglijos pa
dangę. Smarkiau subangavo niūrus At-
lantikas ir jo įaudrintos vilnys neramiai 
plakė į Amerikos krantus. Vėsulingąją 
karo audrą greitai nujautė ir Anglijos 

suomenės. 
Vieną dieną Vincas tarnavo valgo

mojoj salėj pirmos klasės. Prie vieno sta
lo jis nugirdo du aukštus valdininkus 
kalbant. 

— Kaip žiuri Anglija į karo laukų ( 
— Gal birt šią savaitę savo kareivija 

išeis tirti Vokietijos jėgų!., pašnabždomis 
atsakė užklaustasis. 

— KaipfJ Iš kurgi ji gaus užtenka
mai kareivi jos kad galėtų rimtai kare 
pasirodyti?.. 

— Na, o šitokie Kanados grenadie
riai %ką veiks? — tarė šisai matuodamas 
savo žvilgsniu liemeningąjį lietuvį. 

— Ar aš gerai supratau? — galvojo 
nubalęs tarnautojas. Nejaugi ir čia mane 
pasiektų karo verpetai?!. 

— O tu vėl u&sižiopsojai! — barė jį 
pasišaukęs bosas. 

— A£ netyčia... 
— Be jokių pasiteisinimų!.. Aš sakau 

tamstai paskutinį kartą: jei dar sykį tam-
talkininkė Kanada. Ne tik laikraštijoj, }* sta klausysi svečių kalbų — tue- tuojau 
bet i r gatvėse tik ir kalbama buvo apie 
Jvarą. Su neramumu gaudė saliuno tar
nautojai kalbas miesto turtuolių ir švie-"| 

busi prašalintas!.. Kas tai matė, kad jųs 
visi šiomis dienomis taip persimainei.. 

(Bus daugiau) 
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SĖJIKAS 
ATEIVYBĖS VARŽYMO 

KLAUSIMAS. 

&andie vienas svarbiausiu 
Suv. Valstybine klausimų yra 
ateivystės varžymo klausimas. 
jTas reikalas kasdien darosi 
vis reikšmingesnis. Anų die
ni) prezidentas Hardingas at
eivystės klausimą spręsti bu
vo sušaukęs kabineto narius 
specialiu posėdin. 

Niekam iki šiolei nežinoma, 
kas tame posėdy nutarta. Te
čiaus kalbama, kad netrukus 
prezidentas Hardingas atei-
vystės klausimą pakels kon
grese, skaitydamas savo meti
ni pranešimi). Gal reikalaus 
ateivystės suvaržyme, sušvel
ninti arba ir visai panaikinti. 

Ateivystės žinovai yra ki
tokios nuomonės. Jie sako, 
kad šiandie ateivystės į Suv. 

nai suplauktų taip didelės 
svetimšalių minios, kad trum
pu laiku čia turėtų kilti virš-
produkcija, nedarbas ir ant 
galo ekonominis krizis. 

Dėlto, vienaip negerai, ki
taip blogai. 

Atsižvelgiant į tai preziden
tas tariasi su kabineto na
riais kas čia reikėtų daryti. 

Šįmet tose visose Britani-
Valstybes suvaržymas būtinai jos dalyse įvyko municipaliai 

DARBO LAIMĖJIMAI 
ŠKOTIJOJE. * 

Škotija arba Skotlandija y-
ra D. Britanijos imperijos 
dalis, taip Anglija, Vai i ja ir 
kaip dar nesenai buvo Airi
ja. Tik Anglija skaitosi vy
riausia ir svarbiausia, nes ji 
kitoms dalims vadovauja. 
Škotijoje nemažai gyvena ir 
lietuvių. 

1 , šokiais budais sustabdyti jos 
įtakos augimą. Nes kuomet 
darbo partija ims viršų par
lamente, tai reiįš darbo žmo
nių laimėjimą. Tuomet Bri
tanijos darbininkams užteiks 
daug skaistesuė saulutė. 

Iki šiolei kaip Anglijoj, taip 
ir kitose jai kaiminingose da
lyse darbo žmogus kaip ne
žmogus niekinamas ir išnau
dojamas. Tam niekinimui 
galėjo prilygti Eusijos dar
bininkas, kuomet tenai vieš
patavo biurokratija. 

Šiandie Anglijoje yra ga
linga ponija, ty. visokios rų-
šies tituluota aristokratija. 
Gi kurioj šaly gyvuoja privi
legijuota žmonių kasta, tenai 
darbininkas amžinai skursta. 

Didis vargas iki šiolei bu
vo ir Anglijos ir Škotijos dar
bininkams. Bet kuomet dar
bo partijos laimėjimas par
lamente pasirodė žymesnis, y-
ra vilties darbininkams su
laukti geresnių laikų. 

Buvusiame Anglijos parla-

MOTERŲ PADĖTIS BOLšE-
VISTINĖJ RUSIJOJ. 

reikalingas. Tai turį pripa- ir parlamentariniai rinkimai. 
žinti ir patsai prezidentas. Jei Municipaliuose Škotijos rin-
ateivystės įstatyme bus atlik- • kiniuose darbo žmonės, arba, 
tos bent kokios atmainos, tai kaip Anglijoj sakoma —dar-
tik tos, kokias turi pagaminęs bas, mažai laimėjo. Bet par-
Darbo sekretorius Davis. Gi lamentan atstovi) rinkimuose, 
šis sekretorius toli gražu ne- darbas tikrai pasirodė jau 
palankus ateivystės suvaržy- turįs užtektinai stiprybės. Iš-
nio panaikinimui. ! rinkta parlamentan tiek dar-

Jei iki ateinančio pavasa- bo atstovų, kad Anglijos kon-
rio ateivystės klausimas ne- servatistų partijos vadai ne
ims išspręstas, tai Suv. Vals- bežino to priežasties, 
tybės turės daug nesmagumų. šiandie Anglijos parlamen-

Pramoninkai tvirtina, kad te viešpatauja, anglų konser-
jeį ateivių suvaržymai nebus vatistų jmrtija. Bet kas ga-
panaikinti, tai Suv. Valsty- Ii pasakyti, kad už keletos 
bėms ptitruks darbininke, y- metų darbo partija parlamen-
pač paprastų darbininkų. Nes te nepaims vadovaujančios 
šios rųšies darbininkų visuo- rolės. 
met pasirenka iš ateivių. Ir! Britanijos darbo partijoje 
jei darbininkų pritruks, tuo-! didžiuma vadų yra socialistai, 
met dar daugiau turės pakilti kai-kurie iš jų yra su radika-

mente darbo partijos atsto
vai buvo neskaitlingi. Šian
die darbo partija užima ant
rąją vieta. Pirmoje vietoje 
yra k*bnservatistai. jTuri ar
ti pusantro šimto atstovi). 

Didžiuma ta) atstovi) paeina 
iš Škotijos. Tai Škotijos dar
bininkų išrinkti atstovai gin
ti jų reikalus. 

Bolševistinės Rusijos mote
rys nepatenkintos ir jau at
virai priešinasi viešpataujan
tiems santykiams. Nauja vi
suomenių tvarka praeina ir 
gryžta senoji. Nedora mote
rų tarpe plinta. 

(Vienatinė bolševikų moteri
škė diplomatjė Kollųtaj, len
inė, kuri yra Maskvos valdžios 
pasiuntinybes Danijoje virši
ninkė, taip nusako apie mote
rų parėtį Rusijoje. 

Klausiama, kokią naudą 
moterys gavo iš revoliucijos, 
komunistė sakė: 

"Tai linksma istorija. Ki
lus revoliucijai, moteriške pa
daryta lygi vyrui. Tas labai 
lengva buvo atsiekti. Kuo 
daugiau vienos šeimynos na
rių dirbdavo, tuo daugiau šei
myna gaudavo maisto. 

Taip moterys ekonominiu 
atžvilgiu pasidarė, nepriklau
somos. ^ Sumažėjo prostitu
cija. Nors, kas tiesa, savi
tarpiai moterų ir vyrų santy
kiai pasidarė liuosesni. tai vi
sgi buvo geriau nei prostitu
cija, kuri Rusijoje kaip už
krečiamoji liga plinta. 

Vaikai buvo ištaigose. 
Moterys savo vaikus ati

duodavo į sovietų įstaigas, 

Motinos apie save. 
Taip įvykus, mergaitės pra

dėjo uždarbių ieškoti gatvėse. 
Pinigai jau atgavo savo ver
te, bet darbininkai mažai jų 
tuiapjo. Didžiausios pinigų 
sumos buvo buržujų rankose. 
Nepriklausomai moteriai neuž 
tikrintas būvis. J i priversta 
kaip vyrias ieškoti darbo. Ber 
taip elgdamosi negali but mo
tina. 

Dėlto moterys tokia padėti
mi nepatenkintos. Jos aiš-
riai mato, kad revoliucija ne
davė joms jokios naudos. Gi 
šiandie dar labiaus jas apsun
kina* 

Moterys protestuoja prieš 
tokių padėtį. Tečiaus tas ne
duoda geistinų rezultatų.M 

(Tokia moterų padėtis žiū
rint tos komunistas akimis. 
Bet jinai nepeikia už tai Le
nino valdžios. Juk ji pati 
yra tos valdžios šalininkė. Ji 
dar jų teisina. Sako, bolše
vikų valdžia šiandie perdaug 
užimta valstiečių padėtimi, 
tad moterų padėtis apleista. 

Kollųtai sako, jog revoliuci
jų pakėlė ir pravedė fabrikos 
darbininkas. I r patsai Leni
nas revoliucijos pradžioje vi
sai ignoravo valstiečius. 

Bet Rusija yra žemdirbių 
šalis. Pramonė apsitraukusi 
pelėsiais. Žera|ės ūkis už po-

siekimus. 
" I r kuomet revoliucija pra

ūžė, gyvenimo reikalai stumia 
šalin darbininkus ir moteris. 
/Tečiaus moterys daugiaus už 
vvrus šiandie turi nukentėti." 

Taip bolševikai apvylė Ru
sijos darbininkus ir moteris. 
Kaip vieniams, taip kitiems 
žacjėjo rojų. Bet vieton to 
pagamino vyrams vcrgijų, gi 
moteris nustūmė prostituci
jom Panaikinus moterystės 
ryšius kitkas juk ir negalėjo 
išeiti. 

Visais laikais žmonija buvo 
perspėjama neklausyti socia
listų viliugingų žadėjimų. Sa-
kvta, kad socializmas isicrv-
venęs duos vergi jų, badų ir 
kitokias nelaimes. Ne visur 
paklausyta perspėjimų. Ru-
sijų apvaldė socialistai bolše
vikai. Štai ir pasolynės jų 
viešpatavimo. P. T. 

ANGLIJOJE NĖRA DARBO 
IR DUONOS. 

TAI BENT "BUSINESS." 
Fordo automobilių dirbtu

vėse mieste Detroit, Mich., šį
met per devynis mėnesius ir 
trylikų dienų pagamino vieną 
milionų automobilių. 

Šiandie visur automobiliai 

Xew Yorko laikraščiams 
korespondentai praneša, kad 
Anglijoje nedarbas ir vėl pra
deda didintu. Pastaraisiais 
laikais bedarbiai pačiame 
Londone kėlė demonstracijas. 
Tūkstantinės bedarbių minios 
sukėlė labai daug . triukšmą 
Vyriausybė stengiasi parū
pinti bedarbiams darbo. Bet 
tuo klausimu galutino išspren
dime vis dar nėra. Tuo tar
pu alkanų, minios nerimsta ir 
Anglijai yra pavojaus. 

Gerai žinoma, kad vyriau
sybė jokiu būdu, negales ras
ti darbo visiems bedarbiams; 
bedarbių didžiumą prisieis 
siųsti kur į kolonijas. Prisi
eis bedarbiams darbo ir duo
nos parūpinti svetur, jei to 
namie neturima. 

MANCHESTER, N. H. — 
Šio miesto audinyčių streikuo
jantieji darbininkai grįžta 
prie darbo. Streikininkai 
Suncooke nubalsavo sugrįžti 
dirbti 54 vai. savaitėje remia-
nries pranešimais, kad valsti
jos legislatura praves įstaty-reikalaujami. Automobilių 

dirbtuvėms puikiausi laikai. ™ą nustatant 48 vai. savaitę. 

J. B. M I L I U S 

TrAi ^^f;;^;^ r o s nietų gryž beveik norma-
loki tai sjmet Škotijoje k k i { b u v o k u r t K a i . 

hunai i. darbo laimėjimai. I 
kuriuose namuose motervs 

Bet pramonei atgai-
Anglai tų laimėjimų negali g a u d a v o daugiau maisto negu vinti ims ilgus metus. 

užmokesniai ir pati brangeny
be*1. Kilus uždarbiams, dau
gelis ūkininkų pamestų ūkius 
ir keliautų į miestus uždar
biautų. I r jei tas taip Įvyk
tų, tai Suv. Valstybės atsidu
rtų tokian pat padėjiman, ko
kiame šiandie yra kai-kurios 
Europos valstybės. 

Žinovai pasakoja , kad ir at-
eivystės suvaržymų panaikini
mas neduotų naudos šaliai-
Panaikinus suvaržymus čio-

linėmis tendencijomis. Dėlto 
konservatistų ir kitų partijų 
vadai visų darbo partija va
dina nevien soialistine, bet 
dar ir komunistine. 

Kad darbo partija daugu
moje yra persisunkusi socia
lizmu, niekas negali užginti. 
Bet kad ji butų komunistinė 
arba bolševistinė, t a i netiesa. 

Anglijos ir Škotijos didžiū
nai iš baimės Darbo partijų 
visaip niekina. Mėgina vi-

išsiaiškinti. O juk aišku. Dar
bininkai pradeda susiprasti. 
Ne kruvinos revoliucijos, bet 
evoliucijos keliu darbininkai 
nori iškovoti sau priklauso
mas teises ir gerbūvį. i 

NEW YORKO UŽDAR
BIAI. 

New Yorko valstyliės darbo 
departamentas paskelbė, kad 
spalių mėnesiu tenai fabrikos 
darbininkas kas savaitė, 
imant aplamai, uždirbdavo 
$25.61. Taigi, 10 centų ma
žiau, negu rugsėjo njmesy. 

Užmokesnis spalių mėnesy 
daugiausia sumažėjo geležin
keliečiams. Nes jie pradėjo 
dirbti tik 8 valandas dienoje 
ir už mažesnę užmokesni. 

ŠVIESKITĖS SKAITYDAMI 
GERAS IR NAUDINGAS 

K N Y G A S . 

vyrai, nes jos kai-kuriuos Atsižadėjo svajonių. 
darbus pajėgdavo atlikti daug Tečiaus tas pat Leninas pa
gėriau už vyrus. .stebėjo padaręs didelę klaidų 

Pinigų nebuvo. Bet kas nepaisydamas valstiečių. Tai-
noi)ėjo valgyti, tad turėjo d i r- gį antkart visų tvarkų atmai-
bti. /Tečiaus tokia komunis- nė. Rusija ilgiau nesivadina 
tinė padėtis negalėjo ilgai gy- "darbininkų ir valstiečių so-
vuoti. Mūsų pramonė buvo vietų respublika," bet "vals-
apverktiname paėjime. Tu- tiečių ir darbininkų sovietų1 

įėjome karus ir kontr-revoliu- respublika." Šiandie Rusi-
cijas. Nebuvo galima toliaus jos viešpačiais Raitosi vals-
taip komunistiniai gyventi, tiečiai. .Tie valdo žemę. Jų 
Dėlto atmainėme savo okono- rankose maistas. Be valstie-
minę politikų.. 

Oryžo senasis patvarky 
mas. Gryže iš karo vyrai atė 

čiu bolševikams nebūtu* vie-
tos. 

Tame ir vra visa sunke-. i 

mė nuo moterų darbus. Mais- nybfe," pažymėjo Kollųtaj. 
tas jau nebuvo dalinamas, tik 
buvo mokama pinigais už at
liekamų darbų. Taip daly
kams esant, nebuvo galima 
užlaikyti vaikams auklėti na-

"Musų revoliucija buvo pro
letariato revoliucija. Ideali
zmo ir utopijos dvasia mus 
gaivino. Šiandie tai visa ne 
sugryžtamai pragaišo. 

L. R. K. Susivienijimo prezidentas. Jis yra buvęs Su-
pa_ [ sivienijimo ir Tautos Fondo iždo globėju, taipogi Ameri-

mų. Moterims grųžinti jų sirod,»\ kad tai visa neįvykdo-
vaikai ir turėjo gryžti. seno
ms tvarka. 

ma. Beliko .vos vienos sva
jonės apie mūsų tikruosius j i r visuomenės darbuotojų. 

kos Lietuvių Tarybos pirmininku. J. G. Milius savo pro
fesija yra bankierius ir vienas įžymiųjų mušu ekonomistu; 

BAŽNYČIA IR DARBO ŽMONES 

(Tųsa) 

Be tikėjimo nėra gerovės. 
Manyti gi, kad visiškai iš visur Dievų 

išvarius, ko nori socialistai — busiu ga
lima pagerinti darbo žmonių gyvenimas, 
tai dideliausia nesųmonė, klaida. Juk 
ir šiandie išmano žmonės ytin gerai sa
vo padėtį, mato savo suktybes, ir jeigu 
Hgšiolei taip tebedaro, tai tik todelei, jog 
žmonose nėra sąžines, nėr tikros dvasios, 
nes nėr tikro širdingo tikėjimo. Gi išva
rius visai tikėjimų iš žmonių širdžių, kas 
juos besuvaldys? Šiandie liaudis dar 
*iok tiek bijosi Dievo; šiandie dar kalba
ma, nors nevykdoma,, apie teisingumų 
Kur dėsis teisingumas, sąžiningumas, kai 
visur ir visiems bus įskiepyta toji min
tis: nėr Dievo, ne r amžino gyvenimo, nėr 
-rojo teisingumo. Tuomet dar mažiaus 

išnyksiu. Jokios amžinos teisybės nei Die
vo njėr, tat gyvenk kaip tinkamas, nors 
iš svetimų rankų kruvinu prakaitu mis
damas, nes kas tau darbo, kad tu savų j į 
artimų išnaudoji; tesižino, tesigina pats 
ir nesiduoda skriaudžiamas. Kas man 
artimas, jis taipat išnyks, kaip išnyksta 
papiautas gyvulis, kurį žmonės suvalgo. 
Tat ėskim kits kitų,' kad tik butumfem 
sotus! Nieks nesirūpins visuomene ir 
bus gerai tik tam, kas iš gyvenimo turės 

Kristus- ir Bažnyčia gina silpnesniuosius viai lyg apsnūdę nei manyte nemahjė gel- kad liktų dar skatiko ir dvasios, proto 
ir jos mokslas yra vienintelis geras mo
kslas darbo žmonėms gerovei kelti. Da
bar prisižiurėkim tik arčiau, kaip dideli 
ir tikri katalikų Bažnyčios vaikai ne tik 
skelbė josios mokslų kitiems, bet ir pa
tys gyvendami tuo mok'slu teikė kiek ga
lėdami pagelbos vargdieniams. Paskui 
žiūrėkim, kų yra padariusi pati katalikų 
Bažnyčia vykindama jai pavestųjį Kris
taus mokslą. Tuomet bus mums alš-

rupės man ar kitam visuomenės ir dar- mums į rankas gerų mokslų, dabar mums 
bo žmonių gerove, nes aš kaip ir visi tik jį įvykdinti tereikia, pats Kristaus moks
lia ant žemės trumpai tegyvenu. Tat 
reikia tąjį gyvenimų geriausiai išnaudo
ti, nes kai mirsiu viskas išnyks ir aš pats 

geresnės sveikatos, švesesnį ir gabesnį, kįau> fcad t a s mokslas yra vieninteliai ti-
protų; kiti gi skurs ir vargs dar pik-1 fcras įr naudingas mokslas, tik reikia taip 

veikti, kaip jis kad mokina. 

Bažnyčia pirmoji gina darbininkus. 
Manoma, kad socialistai pirmieji 

pradėjo rūpintis darbo žmonių reikalais. 
Iš tikrųjij gi pradėjo viešai ginti darbi
ninkus katalikų veikėjai, būtent, tai pa
darė Moguncijos Vyskupas W, Ketteler, 
Vokietijoje; pačių darbininkų \ jų tėvu 
pramintas. Būdamas dar kunigu ir gy
vendamas darbininkų tarpe greit pama
tė jų skurdų ir suprato, kad taip ilgai 
tverti negalės. Ilgai nelaukdamas jis 
pradėjo veikti darbininkų tarpe ir skelb
ti savo pažiūras į darbininkų klausimų, 
tuo tarpu kai socialistai ir kiti pirmei-

ciau, nes piktiems žmonėms esant, jokie 
geri įstatymai silpno nuo išnaudojimo 
neapgins. 

* 

Užtat be galo didelės reikšmės dar
bo žmonėms turi tasai Kristaus įsaky
mas: Mylėk artimų tavo. I r tiktai 
Kristaus įsakymų pildant žmonės tikrai 
lengvins sau gyvenimo naštų ant šios 
žemės. Kad ligšiolei tas dar neįvyko. 
mes patys kalti, nes mažai mumyse Kris
taus dvasios tėra. Taigi Kristus davė 

las nei Jojo Bažnyčia nekalta, jei mes 
jųjų nesiklausom. Kas jų klausė dide
lių ir naudingų darbų įvykdė. Reiškia 

bėti sunkiųjų darbo žmonių padėtį. Jis 
aplenkdamas socialistus, pirmas viešai 
paskelbfc protestų prieš nekuriuos ypač 
skaudžius darbininkų skriaudimus. Tuo 
gi savo veikimo metu susiartino ir pats 
su Marksu ir Lasaliu, pirmaisiais socia
listų vadais Vokietijoje. Pasiremdamas 
šv. .Tamošiaus mokslu Kettleris galutinai 
įsitikino esant reikalo kitaip visuomenę 
sutvarkyti. 1848 m. Maguncijos kated
roj kaipo Vyskupas viešai smerkia išnau
dotojus skelbdamas šv. Tamošiaus moks
lų tame reikale ir reikalaudamas iš darb
davių reformų, naujų darbo sųlygų su
tvarkymo. Tas vyskupo Kettlerio šauk
smas neliko be atbalsio; greit visoj Vo
kietijoj kunigai ir šiaip katalikai ėmė rū
pintis darbininkais rašydami laikraš
čiuose apie jųjų reikalus, tverdami dar
bininkų draugijas. 1869 metais vysku
pas Kettleris savo prakalboj į darbinin
kų atstovus jįjį aplankiusius, nurodė sa-
vo reformų programų, kuri ir šiandie dar 
vertės nenustojo. Jisai jau tuomet no
rėdamas darbo žmonoms gyvenimų pa-' 
lengvinti reikalavo iš valdžios: 1) padi
dinime užmokesčio, kurio užtektų netiktai 
darbininko šeimynos kūno reikalams, bet 

reikalams patenkinti, 2) sumažinimo dar
bo valandų, kad darbo žmogus turėtų už
tektinai atliekamo laiko pasilsėti ir pasi-
lavinti protų ir nenaikintų savo sveika
tos; 3) poilsio dienų, šventadienių laiky
mų; 4) draudžiama dirbti nesuaugusiems 
vaikams, kas galima įvykdinti, jei tėvas 
gaus tokias algas, kad visai jojo šeimy
nai užteks; 5) kad motinai nereiktų dir
bti fabrike, bet dabotų vaikus ir namus, 
nes tas josios darbas; 6) lygiai mergai
tėms fabrikuos dirbant dabot, kad josios 
nebūtų tvirkinamog, nes darbininkas ves
damas ieškosi doros motinos jojo vai
kams dorai auginti; 7) pagaliaus, kad 
darbo žmonės galėtų laisvai dėtis į drau
gijas savo reikalams ginti. Šitaip tat 
veikė darbininkų naudai vyskupas Kett
leris, kiti jį sek£, papildydami ir platin
dami jojo programų. Vokietijoj jau kur 
kas įvykdinta iš tų jo reikalavimų. Tat 
matom, kad tikras katalikas ir katalikų 
Bažnyčia netik nepriešinasi darbo žmo
nių reikalams, bet juos pati kelia ir re
mia vardan Kristaus meilės ir jojo TeL 
sybės. 

(Tųsa seka). 

\ x . 
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NAUJAUSI MEDICINOS VY 
RŲ ALKOHOLIO BLĖDIN-

(JUMO PRIRODYMAI. 

Alkoholis mir t ies 
galva. 

Alkoholio apgynėjai nenori 
tikėti, kad net ta ip vadinami 
su saiku svaigalų gėrikai tru-

nant juos su normaliu žmonių 
gyvenimu. Ta ip tai r.ors 
prisilaikąs saiko svaigalų su
naudoto j a s taptų paskiaus ti
kras šventasis blaivybės pil-; 
nosios, j au vis tiek j am tie 4 
metai atgal nesugrįžta kaip, 
kad butjų buvęs visą laiką 
pilnosios blaivybes šventuoju. 

Dr. Hunter i s daro clviejo-
pą skirtumą t a r p saiko prisi-

vieųoje skaitlinėje f į£ tų ku
rie Suv. Valstybėse 
-nuo alkoholio. 

miršta 
žiaus, i r iššaukia staigią mir-
t}. • • 

Profesorius Kraepel inas ai 
Taipat y ra priskaitoma ant skina, kad alkoholis neviei 

kiekvieno 1,000 mirštančiu būna ar t imiausia priežastie 
400, arba-veik pusė alkoholio. 

J e i priskaitysim alkoho 
liuiv atsakomybę visų li-

proto ligų, bet i r trečdalis vi
sų kitų pamišimo pastebėtų 
priežasčių mieste Munike. 

mpina sau gyvenimo laiką. 
Tai štai išsireiškimai kai- į laikančių gėrikų; tų kurie ka-
kurių prakilnių atsižymėjusių j sdien ima po du alaus stiklu 
medicinos tyr inėtojų: 

A beina i tikima, kad tiktai 

smų, ypač smegeninis, savižu-

arba po vieną degtinės stik
lelį; ir t,ų, kurie ima kiek dau-

gyvybės pris i tur int iej i žmo-1 giau tik nepasigeria. Gabių 
nps y ra t ikrai pasekmingi, j tyrinėtojų yra prirodoma, 
(Todėl, reikia pasvars ty t i kiek kad šie antriej i gėrikai pa-
pa t rumpina sau gyvybę ta ip j t rumpina sau gyvybę 50 n u o š . ! ^ u s a r D a nustojimas valdymo 

daugiau, negu pirmieji . |Tai- į kai-kuriii narių, kraujo san-
pat Nc\y^ Yorko taip vadina-

gų, kurių jis y r a priežastis, | Bet kad jis yra pirmaeilis ga-
t^i čia paminėtųjų užsikarš-
čiavusių mpkslinčių išvadžio
jimai ne vien negali būti per
dėti, bet priešingai tolį neda-
dedami. Štai kiek ir kokios 
ligos kyla ią alkoholio: inkstų 
liga, tuberkulosis arba džio
va, širdies liga ir netikęs tu
kimas, jaknų a r plaučių pu
vimas, ar ter i jų sukietėjimas, 
jaknų sugedimas, apopleksija 
arba nustojimas^ valdymo jau-

mintojas daugelio kitų ligi} 
kaip tai, paralyžiaus, nuoma
rio, arteri jų sukietėjimo, ir 
smarkiausia įsigimimo prie
žastis. Laikydamas savo pa
stabas t iktai vienoje bandy
mų ligoninėje, išdavė šitokį 
raportą, kad iš 836 asmenų iš
bandytų, 253, a rba 33 nuoš. 
buvo ligoniais nuo vartojimo 
alkoholio. 

•K. 
W 

K "DRAUGO* BENDROVES ŠERININKAMS 
"DRAU60" BENDROVES D I R E K T O R I A I nu ta rė šiais meta is visiems savo šėrinin-

1 kams išsiųsti DOVANŲ. Todėl prašome p r i s iųs t i savo t ik rus adresus, nes be to nebus 

f siunčiama. 

VALDYBA. 
•S 

% 
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vadinamas su saiku svaigalų 
sunaudotojas. 

* 

Gyvybės Apdraudos Pirmi
ninkų Sąjunga ištyrė šitą da
lyką, i r jie parodo teisingas 
statist ikas. 

Statistiitos yra pamatuotos 

kaipo supuvęs. Nes 23 nuoš. 
vyrų mirčių i r moterų 30, ai
škiai parodomas sunaudojimu 
alkoholio.- Ta ip tai Danijos 
statist ikai paėmė popieros ir 
paišelį ir surašė čia paduotas 
žinias. 

Uždavinys buvo š i s : jei bu
tų prašalintos visos mir tys 

Alus — Munike pagarsėjęs , «uo alkoholio, ta i pailginimas 
lošė didelę rolę tų sunaikintų- 'gyvenimo vyrų siektų nuo 20 

dybė, susižeidimas, paraly- ' jų gyvybių tragedijoje, nors * » 45 ir 49 metų; o moterų 
40 nuoš. buvo degtinės au- .nuo 47 iki 48. Reiškio 3 ir 
komis. I ° metai. /Tai y ra bent kiek 

Nors Amerikoje ta s k a i t l į - " m a ž i a u n ^ u * * * Amerikos 
» . 1 _ 1 1 1 • . 1 T 

žmogaus pr igimtį ." Be to, UŽSIRAŠYKITE AMERIKOS 
pridūrė, " k a d jo vartoj imąs Į ^ T U v T Ų ^ ^ T A L I K Ų TO1NJN 

tur i būti varžomas tokiu jau 
būdu, kaip ^ r a varžomi visi 
kiti nuoda i . " 

Piki a s ai Blaivin inkas. 

TfiLĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK 
$6,00 VISAM METUI. PO VISĄ 

PASAULĮ. 

krekos i r reumatizmas, užsi-
moji Mutual Life Insurance; nuodijimas, proto nustojimas, 
kompanija y r a patyrusi , kad i virpantysis kvaitulys ir alko-
abstinentų ta rpe mirčių rado- j uolinis pamišimas, sumažini-
si tiktai 78 nuošimčiai; t v a r - > a s F g ų atsigynimui limpan
t i jų gėrikų ta rpe radosi 96 

dviejų milionų raportuose su-i nuošimčiai, 
rašytų Įvykių ištrauktų iš A- ' Pas i remiant šita statist ika, 
merikos ir Kanados apdrau-! apdraudos vyrai tvir t ina, kad 
du kompanijų knygų iš dvi- jei pavyzdin Rusija pašalintų 
dešimts penkių metų. svaiginamuosius gėrimus iš 

Daktaras Artinu- i lunter , savo šalies, tai per 10 metų 
pirmininkas t a ip vadinamos! milionas gyvybių butų šutau-
Centralės Medico Aktuar ia lės ; pinta. 
Investigacijos Mirtingumo 
Raštinės, pripažįsta nuo 4 lig 
6 metų patrumpintų gyvybę 
ir mažiausiu alkoholio gėri
mu. Bet tai iik tuomet, kuo

met gėrikas aps idrausdamas 
paliauja var tojęs alkoholį. 
Tai y ra labai juokinga teisy
bė, kad smuklininkai ir svai
galų ]>ardavinėtojai uoliai 
pr i ta r ia pat rumpint i sau gy
vybę apie 70 nuošimčių, tai 
reiškia jų užduotis r | ika lau 
ja apie ii-iais metais trumpes
nio gyveninio, nors jie tani 
netiki, a rba gal sako, kų tie 
šeši metai by tik mes gauna
me daugiau pinigų. 

Tų žmonių mirt ingumas, 
kurie pirm apsidraudimo la
bai tvarkiai /JėrV* apsidraudę 
paliovė gėrę siekiasi lig 501 
nuošimčių, arba sutrumpina i kas 8 minutos, a rba kitais žo-
gyveninių apie 4 mct. palygi- ' džiais, vienas žmogus kiek 

čių ligų, nusilpnėjimas jėgų 
išlaikymui operacijos chirur
ginės .kuri tik / i ena prailgin
tų gyvybę, padauginimas mir
tingumo kūdikių kylančio iš 
žindymo motinų, kurių pie
nas alkoholiu užnuodintas, 
gastr i t is a rba skilvio uždegi
mas nuomaris—tos visos li<ros 

Taipa t dauguma anie ba l - | gaunamos var to jant alkoholi
nius ge ralus. 

Gyvybės apdraudos kompa
nijų gydytojai negali perdėti , 
nes j ie nenori dary t i skriau
dos nei vienai nei kitai pusei, 
nei asmenims apsidraudžian-

tie nusiminimo kirminai ku
rie aėplioja po alkoholikų; 
smegenis, kad paliuosavus 
nuo visų rūpesčių ir nesmagu
mų priveda prie savižudybės. 
Suv. Valstybių mirt ingun 
surašai parodo 23 nuoš. Suv. 
Valstybėse savižudybių gta-Į apdraudžia asmens gyvybę., informacijų apie nurčių prie
kiai priskaitomų alkoholiui. -Ves jei perdėdami priverstų ža.-tis vienų metų suaugusių 
T a r p metų 1900 ir li>08 nusi-į kompanija uždėti didesnes žmonių, kuriuos jie atlankė, 
žuey> 11,1)86 asmens iš prieža- : mokestis tiems, kurie a p s i - j a r buvo jų mirties priežas-

nė šiek tiek mažesnė, bet ga
na aukšta, nes vyrų y ra 30 
nuošimčių, o moterų 10 nuoš. 
valstybių ligoninėse, ty. KSUV. 

Valstybių vaitojančių ligoni
nėse tiesiog ar-^ne tiesiog per 
alkoholi. 

• 

Danai įrodo labai įdomius 
laktus, kad kiekviena degti
nės puskvortė žmogaus išge
riama pat rumpina j am gyve
nimą vienuolika valandų, o 
kiekviena alaus puskvortė su
geriama pat rumpina gyvybę 
šiame pasaulyje 25 miliutas. 

t v 

Budas kuriuomi sužinojo; 
tas stebėtinas pasekmes y r a ' k a n ( V* i a s * * ™ * : ' 
šis. V a l d i k i komisija paski-j "Alkoholis net su saiku 
rta ir pasiųsta pas visus I)a-. var tojamas, kliudo smeg(>nų 
nijos gydytojus su užklausi- veikimui, suparalyžiuoja p r o ; 

apdraudų ekspertai kad sako. 
Palyginus įnirčių skaitlines 

su išgeriama Danijoje alkoho
lio daugybe ant kiekvienos 
galvos, gaunama pasekmė aiš
kiai parodoma kaip buvo mi
nėta, kad degtinė sutrumpina 
su kiekviena puskvortė išger
ta vienuolika valandų žmo 
gaus nornialio gyveninio, o a 
lauš kiekviena puskvortė iš
plėšia jam dvidešimts penkias 
minutes gyvybės. 
* Kongresas 800 praki lniau 
siu profesorių ir medicinos 
vyrų Vokietijoje išdavė se-

KALĖDŲ DOVANA 
d idž iuma lietuvių tur i Lietuvoje gimines arba pa

žįstamus i r norėtų siųsti Kalėdoms dovanų. Kokia 
dovana butų geriausia? 

Siunčiant kokią mažų dovanėlę, tuoj po Kalėdų už
miršta dovanų i r tuos, kur ie siuntė. J e igu nori siųsti 
dovanų, kurių neužmirš per išt isus metus, 6iųskit'3 
Lietuvon "Garsą,". 

" G a r s o " ka ina Lietuvon su pers iunt imu t ik $3.00 
metams. • y 

K u r kelį šeimynos nar ia i priklauso prie Susivie
nijimo, vienas iš jų gali savo organą siųsti Lietu
von; reikia t ik pr imokėt už persiuntimą $1.50 me
tams. 

Kas užrašys ' ' G a rsą ' ' savo g iminėms ' a r pažįsta-
miems Lietuvoje^ iki Naujų Metų, tiems pasrųsime i r 
S. L. K. K. A. kalendorių su Lietuvos prezidento pa
veikslu. T a d skubėkite f 

Pinigus siųskite va rdu : * 
" G A R S A S " 

222 South Ninth S t , Brooklyn, N." Y. 

tiems, nei kompanijai , k u r i | m u , kad sužinotų ir suteiktų' tavimo jėgas, valios jėgas, ir" 
mandagumo ir pamaldumo) 
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|"Blaivininkų Himnas"! 

sties svaigalų. , 
E. Bonnell Phelps, savo vei-

draudžia, tai daugumų nuva - | t i s gėl imas svaigalų a r ne. 
rytų šalin nuo a p r a u d o s , ir j Tik ta i . toki įvykiai buvo pri

kalė užvardintame "Mor ta l i - kompanijų turėtų nemažų skaitomi: alkoboliui, kuriuos 
ty ot* AJkoboP' — Alkoholio | nuostolį; o asmens kurie apsi- t ikrai Ištyrė gj'dytojai. 

Atsakymas buvp: v>Trų 4,-mir t ingunias" parodo 65,897 
mirčių per metus iš priežas
ties vartojimo alkoholinių gė
ralų — neminint gir tybės. Tai 
ši skaitlinė reiškia, kad vie-

žmogus miršta nas suaugęs 

draudžia nelabai nori mokėti 
brangiau, arba atsižadėti sa
vo įpratimo sunaudojimo 
svaigalų. 

Svars tan t augščiausius mo
kslo autoritetu*; pasaulyje al
koholis pagrei t ina mirtį as
menims prieš 50 metų am-

oOi), moterų 4,280 — tai dau
giau negu trečdalis Danijos 
žmonijos vienų metų mirtin-
giuno. 

Hitų raportų sąrašas paro-*Į 
do, buvus ten vieną kaimelį 
pastebėtą kuris teršė Daniją 

^ 
'<£? 

V 

jausmus. (Tai y r a .nuodai, o 
negalima pr iskai ty t i prie mai 
stų. J o naudojimas mažina 
pasipriešinimų ligoms ir t r u 
mpina gyvenimą. Kurie pil
nai susi turi nuo jo tur i dides
nį gabumą prie darbo ir kan
trumo prie veikimo proto ir 
kūno. 

I r Tarp tau t in i s Priešalko-
holinis Susivažiavimas susi
sėdąs iš mokslo vyrų visų 
tautu sutiko su šita nuonio-
ne, ap ta rdamas alkoholį ^ i!i;il:į||ILllllhilllll! • llllllllllll • llllllllllll •JIIIIIIIIIII • llllllllllll *JI 
"įmoriais, naikinaiiiUnis ir "Blaivybės Dirvos!' redaJct.: kun. Pr. Juškaitis 

MIŠRIEMS BALSAMS, FOKTEPIJONUT IR VARIO 
INSTRUMENTAMS PRITARIANT. 

| KOMPOZICIJA Č. SASNAUSKO Į 

Frisių.skite pastos ženklais už 22 centų 
Džiaugs i t ė s š ia skambią dainą. 

A D R E S U O K I T E Š I T A I P : 

4 1 Providence Str. 
WORCESTĘR, MASS. 

BLAIVYBE 
n 

. Sekant J . G-dį-

(Tąsa ) . 

6. Kituose kraštuose padaryią per
pus mažiau, o kai-kur net dar mažiau. 
Bet vis dėlto Sis tas pradedama daryt i . 
Francuzijoje 1900 m. karo ministeris raš
tu uždraudė pardavinėt i kantinose alko-
holio gėrimus. Vokietijoje degtinę j)ar-
davinėti priguli nuo valdančiojo generolo, 
feveiearijojc^ kariuomenės skyriaus virši
ninkas turi teisę nuspręsti , kuriuos g r i 
mus davinėti kareiviams per maršus. Ku-
sijoje, kareiviams buvo kasmet duodama 
degtinės 9 ka r tu s ; bet paskutiniais laikais 
susiprato ir prašalino punktą, kuris kal
ba apie degtinės gėrimą su saiku. Šian
die Kusijoje už tikrąją blaivybę kariuo-
jnenėje stoja generolai Meisneris, Kape-
nas, prof. Šidlauskas, daktara i Šapira, 
Kadokovas, Puti lovas ir kiti. 

Suomijoje kareiviai niekad negauna 
degtinės, alaus gi, jeigii gauna, tai labai 
re ta i . Didžiosios Suomių armijos gydy
tojas Wahlberg ' as sako: Mano, kaipo 
kariuomenės gydytojo, pr i tyr imas mane 
išmokė, kad alkoholio garimas žmogui vi
sai nereikalingas daiktas. 1877—78 m. 
kąrąs parodė, kad tie kareiviai, kurie ne

vartojo degtinės porcijų, labiau galėjo 
j>ergalėti visokias kliūtis, negu tie, kurie 
jas vartojo. Kur ie gerdavo, labiau lįs
davo ir greičiau krisdavo. ' 

7. Panašia i rodo keleivių tyrinėjimai, 
kurie važiavo į žiemių a r pietų polių, į 
karštuosius kraštus . 

Lei tenantas Veipreehtas savo ekspe
dicijoje į žiemių polių 1844 metais paste
bėjo, kad šiltųjų kraštų jurininkai, prie 
šalčio nepr ipra tę , lengviau iškęsdavo 
sunkenybes, vargus , negu žiemių jurinin
kai. Nes anie visai negerdavo, o šie 
mėgdavo šildyties degtinėle. 

Belgijos juros oficieris Gerlachas 
ekspedicijoje į pietų polių, kuri tęsfcsi 4 
metus, neėmė nė lašo alkoholio. 

Fr id t jo ias Nansenas viename 1390 m. 
veikalėlyje pasakoja apie liūdną likimą, 
kuris ištiko keleivius į žiemių polių del 
vartojimo svaiginamųjų gėrimų. Liūd
na, jeigu ta klaida gali turėt i tokius vai
sius, kurie buvo Greley kelionėje; j i pa
sirodė didelė žiemių poliaus ieškojimo 
tragedija. Drąsusis paoficieris Kaišas 
visai nuvargęs, išalkęs, sušalęs, tikėjosi 
išgell^pti savo gyvyb§ romo porcija, į ku
rią įpylė da r amoniako^ ir netrukus mir
šta ant savo prietėlio Fr ider iko rankų: 
o šis nusivelka nuo savęs drabužius lig-
pat marškinių, kad sušildžius savo drau
go sustingusius sąnarius. Stebėties rei
kia žmogui, matant , kiek drąsumo, ener
gijos ir išsižadėjimo savęs^ aikvojama to-

kiuo būdu. Net nesinori atsiminti tų bai
senybių, kur ias danė tos- kelionės žmo-
nčs, apsupt i iš visų pusių pavojaus i r 
mirties. Alkoholis silpnina ištvermę ir 
tiesiog kenkia tuo*, kad j is mažina šilimą 
ir gadina valgio virškinimą, migina ener
giją, ir tai labiausiai tuomet, kuomet žmo
nės išalkę, nusilpnėję. — Dauguma ma
no, kad jeigu degtinė nereikalinga kas
dien var tot i , tai jau tinka visuomet su sa
vimi tuni t i vaistui.* Su noru aš sutik
čiau su jais , jeigu jie galėtų išrodyti 
nprs vieną atsitikimą, kame ji reikalinga. 
Kol to nepadarys , aš tvirtinsiu, kad tas 
manymas su savimi imti alkoholį yra pa
smerkimo vertas . 

Nansenas, važiuodamas paskutinį 
kartą į polių, sumanė visai neimti su sa
vimi degtinės ger t i . Tečiaus be jo žinios 
oficieriai buvo pctjtaf kelius konjako ir 
degtinės butelius. Greit juos išgėrė, pa
skui visą kelią teko važiuoti negerus, bet 
kelionė pasisekė puikiai . 

I š kitos pusės įsitikrino, kad karš
tyje daug lengviau galima iškęsti nege
rus, negu gerus. 

Garsusis Afrikos keleivis Livingsto-
nas, pa ts niekuomet n e a r d a m a s , išį i ta-
nė, kad sunkiausi darbai ir didžiausios 
bėdos geriausiai iškentėti be jokįų svai
ginamųjų gėrimų. * 

Francuzų generolas Gallieni, didelis, 
blaivininkas, sako: Susiturėjimas nuo 

stipriųjų girinių tropiko klimate gal 

buvo svarbiausia priežastis išlaikyti mū
sų kūno i r"doros jj?gas!^ v 

Tūkstančiai Amerikos ir Anglijos 
pirklių laivų plaukia į jurą neturėdami 
prie savęs nė lašo alkoholio. Daugu
mas bangžuvių gaudytojų — abstinen
tai. Be alkoholio jie .geriau pakenčia 
šaltį. 

8. Tur i s tų vadai, laipiojant po kal
nus, nepatar ia turis tams imti' su savim 
alkoholio .gėrimų. Visokių sportų ats
tovai, raiteliai stovi už visišką nuo al
koholio gėrimų priąiturėjimą. / Tokio 
tvirtinimo pamatu y i a daugumo paste
bėjimai, kad i r mažos alkoholio dozos 
silpnina ir mažina ištvemę. Tiesa, jie 
kartais geria, bet geria labai maža , o 
per kelias dienas pr ieš rungtynes visai 
nustoja g į rę . Nors vynas sujudina ir 
atgaivina žmogų, bet tik t rumpam lai
kui, po kurio a ts i randa blauzdų ir kojų 
raumenyse silpnumas. Garsusis rusų 
gręjtuolis Bernovas, paklaustas, a r J i s 
geria, a t sakė : Negeriu i r nerūkau. Ka
da, sako, buvau Bavarijoje ir "žmones iš 
meilės priverta mane išgert i bavarinio 
alaus stiklinę, pajutau, kad mano jpgos 
nupuolė ir visiškai mečiau gėręs. Ke-

f lionėje tegjėriu tyrą vandenį i r pieną. 
1901 m. Garinąs ėjimo lenktynėse 

perėjo 1,128 vars tus per 53 va landas ; jis 
per dvi dieni ir dvi nakti išbuvo be po
ilsio. KuoMamasis eit ir visą kelionę 
išbuvo negėręs. Nors —' sakė jis l a i - . 

kraštininkams — ir rūpinosi mane pri
kalbėti. 

Atletai t a ip gi nevartoja alkoholio. 
Anglų atletas Mailsas, parašęs keletą 
knygų, kaip žmogui lavinti i r išlaikyti 
kūno jėgas i r mitrumą, sako, kad nerei
kią var tot i nei degtinės, nei vyno, nei a-
laus, nei mėsos, kurie erzina kūną. 

Didieji gyvuliai nenori, imti alkoho
lio; bet jeigu juos pr ie to priverčia, jų 
j£gos silpnėja. 1892 m. Vokiečių ir 
Austri jos oficierių buvo bėgtynės t a rp 
Berlino ir |Viennos. Norėjo patir t i , ku
rie pirmiau pasieks svetimą sostinę. 
Kai-kurie iš dalyvavusiųjų sumanė duo
ti savo arkliams alkoholio: tie arkliai 
atbėgo į vietą kuo Vėliausiai-

Tokia pa t pažiūra y ra ir šaulių 
draugijose. J a u išanksto prieš dova
nų šaudymą, kurie dalyvauja rungtynė
se visiškai prašal ina iš savo dietos spi
ritinius gėrimus. 

Trumpai sakant, prie geležinkelių, 
didelių fabrikų, sunkių darbų, kurie rei-

1 i 

kalauja jėgos įtempimo ir sunkių aplin
kybių, mokslas i r sveikas pr i tyr imas 
darbftiinkanis u r administracijai griežtai 
gina var tot i alkoholio gėrimus. Taipat 
ginama var tot i alkoholis kareiviams, ke
leiviams i r t t . 

P r i e to jau pradeda taikinties Amė 
rika, Anglija i r da r kai-kurie kraštai . 

(Bus daugiau) 
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Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgui Street 

CHICAGO, ILLKfOlH 
Telefonas Vardą 5032 

Valandoa — 8 Iki 11 iš ryta 
po pietų 6 lkl t rak. Nedėl lomla 
ofisas uždaryta*. 

« • / 

PRANEŠIMAS. 
Onsaa Dp. O. M. Glaser pe» 

reina J ranka* Dr. Chas. Segal, 
žento, Ir partnerio. Visi senleje 
pažjstaml Ir draugai aplaik>a 
apžiūrėj imą ir gydymą kaip Ir 
nuo pat ies Dr. O. M. Olaser. 

St i» So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: N u o l t ryto 

lkl t p o pietų, nuo S iki 7 vak.' 
Ned. nuo l t lkl ? po pietų. 

Te le fonas Yards 687 

l DR. A. L. YUŠKA 
j 1900 So. Halsted Str. 
* T e t Ganai 2118 
ot Ofiso vai . : 10 ryto iki 12 po plet. (J 
jj 5 iki 7 vai vakaro . to 
„. Re* , vai . : 2 iki 4 po pietų. 
« 4193 Archer Ave. 
9 Tel. Lafay.ette 0098 
» M » e T S » a l ¥ m a 6 « M B ? f a e 3 ¥ » » * » q 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R O H I R r H O A S 

444a So. We*tern Avenue 
Telef. Lafayette 4144 

T a u A o s : 9-11 rytais. 1-1 po 
pietų Ir 7-8 vakarais . Nedėldie-
oials Ūktai po pietų I iki S vai. 

'i) 

DR. MAUR1GE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

46S1 Sa Ashland Ave. 
Tel. Yards »»4 

Tcl. Yards 0994 
OFISO VAJu.: 

8 — l t v. ryta, 1—3 ir 7—t v. v. 
Nedė l iomls : nuo l t v. ryto lkl 
1 va i . po pietų. 

Reaid. tel. Yan Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9S98 

Dr. A. A. R0TH 
R U S A S GYDYTOJAS Iv 

C H I R U R G A S 
Special istas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chrooiskų l igų. 

Ofisą.*.: 3835 S. Hals ted St. 
Vai .: l t — 1 1 ryto; 8—S po 
piet, 7—8vak. Ned. l t 18 d. 
Ras. 1189 Independence Blvd. 

Chicago. 
±J 

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

GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A S I 
Te le fonas : Yards 2544 

8252 South Halsted S t r e e t . , g 
Ant virkaus Univer. State Bank jx 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo %* 
B—A po p ie tų; nuo 7—9 vak. x 

Nedė l iomls nuo 10—8 
Oofisas Ir gjrvenimo vieta: ff 

Dr. C. Z. Vezells f 
L I E T U V I S DEHTISTAS 

5712 SO. A S H L A N D A V E N U K 
A R T I 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
8eredomis nuo 4 iki 9* vakare 

DR. P. ŽILVITIS 
P a r k e l ė savo ofisą po num. 

8241 — 48 So. Hals ted Street 
N a u j a m e Joc iaus Ręs t . 2 labu. 
Pr i ima Ligonius n n o 8-12 A. M. 

8-8 F . M. 
Te}. Boulevard 7179 
Rezidenci jas Tel. Fa lr faz 5574 

^j 

<xxx>oo<>>cooc<xxxxxxxx>ooooc 

Dr. u, SAVICKAS 
Naprapath 

Telefonas P u l l m a n 3385 
10901 So. Michigan Avenue 

Vai. nuo 9 ryto iki 2 po pietų 
Te le fonas Republ le 1433 

1600 W. Garfield Blvd. 
fiianr: vak: k a m p a s 55 ir 

Ashland Avenue 
Vai. N ų o 4 iki 9 va i : vakare 
Naprapath ia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa
thia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskuauoja, ka mėgint i operacija ar 
Neprapatb ia tad tūkstanti kartų ap
s i m o k ė s Ištirti abu gydymo būdu, N a 
prapathia prašal in l igos priežastį, o-
peracija prašal ina l igos apsireiški
mas , bet pal iekta l igos priežastis 
Naprapath ia reiškia ant visados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
pirmos operacijos, tuoj s eka antra 
ir treč ia: Yra gerai suprantama kad 
s e k a m e operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavoj ingesnė iš 
laikyti ir t u o m kart l igonis l iekta 
neišgydytas . 

PRAMINĖ PALANGA. 
STAfTO BAŽNY0IĄ. -

, SPAUDĄ PLATINA. 

Lavvrence, Mass. — Didelė 
lietuvių kolonija. Parapija tu
ri nusipirkusi 100 akerų pu
šyno. tTen yra maudynės, va
sarnamiai; gražios vietos žai
dimams ir pušynas sveikatos 
ieškotojams. Yra koplyčia ^ir 
vasara laikomos pamaldas, sa
lė vaidinimams ir pasivaišini-
mams. Praminta Palanga. 

Baigiama statyti graži muro 
bažnvčia ir svetainė. Norima 
pastatyti bažnyčia ir skolos ne 
turėti, todėl kun. klebonas Pr. 
Yirmauskas. kun. Pr. Juras ir 
parapijonai išsijuosę darbuo 
jasi tci nusistatymą įvykdinti. 
Dieve jiems padėk. f 

Katalikiškų dr-jų yra 12. 
sekmadieninė mokykla uoliai 
\r moksliškai vedama kun. 
Ju ro ir katakieoių. Kun. kleb. 
Virmauskas uoliai rūpinasi sa 
vo parap. tikybinį ir moralį 
stovį pakelti; tuo tikslu daž
nai kviečia gerus katalikų kai 
bėtojus.Paklydėliai grįžta prie 
Bažnyčios. 

] Šv. Kazimiero Draugiją į-
sinašė: kun. kleb. Virmauskas 
apmokėjo^sale ir davė $5; kun. 
Juras amž. nar. $3o; O. Ra-
mikaitė amž. nar. L. L. P . 
boną 50 dol., Elzb. Dovido-
nienė amž. nar., garbes nary* 
P. Baronas pasižadėjo $100 ir 
gauta 35 met. narių. Jsteig-
ta skyrius: pirm. — Ona Si-
daravičiutė, pag. M. Vilki-
šius, sek r. S. Bugnaitis, ižd. 
kun. Juras ; valdybos nariai: 
S. Mockus. 8. Kriviutė, 8. A-
domaitė, M. Juzakevičienė, M. 
Gružinskiutė ir K. Baltrukė-
nas. SkĮrius mpinsis Sv, 
Kaz. Dr-jos nariais ir Ameri
kos liet. katalikiškų laikraš
čių "Darbininko", "Gar so ' ' 
ir k. išplatinimu. 

Kun. kleb. Virmauskui, kun. 
Jurui, garbės, amž., metiniams 
nar. ir visiems prieteliams, 
reiškiu aukštos pagarbos žo
džius. 

Kun. P. Kasčiukas, 
50 West 6-tli Street 

Sos. Boston, Mass., 

Tel. Canal 257. Vak. Ganai 3111 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

jValaodos: l t lkl 12 ryte: 1 lkl 4 
po pietų: C lkl t vakare 

NEW YORK CITY. 

Žinios žinelės. 

• Į 

New York, N. Y. — Mūsų 
kolonija sujudo darbuotis, o 
ypač jaunimas, choras ir Vy-
c i a i . 

• 

Lapkr. 29 d. parap. choras 
turėjo šeimynišką vakarėlį. 
Aplink stalą susėdo keliasde-
šimts vaikinų ir mergaičių. Iš 
inteligentų dalyvavo, kun. 
kleb. J . Šeštokas, vikaras kun. 
J . Simonaitis varg. A. Stan-
šauskas, Dr. J . Simonaitis, 
stud. J . Tamošaitis ir k. Va
karieniaujant pasakyta daug 
prakalbėlių ir linkėjimų iš
reikšta. * 

Po vakarienės padainavo 
Lietuvos Jnmną, pažaidė ir iš
siskirstė apie 12 vai. 

To vakarėlio surengime 
d a u g p a s i d a r b a v o »pp. A . A k ė -

laičiutė, E. Akėlarčiutė, O. 
M i i b e r i u t ė i r O . M a k a n s k i u t ė . 

Kad daugiau tokių vakarėlių 
butų, tai greičiau sutrauktume 
jaunimą į krūvą. 

judintų' į darbą. Turime kelis 
gerus vadus: du kunigu, var-
goninką, daktarą i r k. Tik 
visi sukibkime į darbą ir pa
matysime kaip vienybėje yra 
galybė. . * 

šipas plaukia. 

OPRINGrFIELD, ILL. 

Vyčių choras po Kalėdų 
vaidins operetę "Nas tu tę" . 
Priivngimo darbui vadovauja 
A. Stanšauskas. 

Antrą savaitę Adventų pra
sidės 40 vai. atlaidai. Choras 
stropiai prie to rengiasi. 

Įvairios žinelės. 

Mūsų jaunimas moksle spar 
čiai žengia pirmyn. Ne maža 
yra baigusių ir lankančių vi
durines (high school) moky
klas. Lapkr. 23 d. L. Vyčių 
48-tos kp. sekanfi šeši nariai 
užbaigė Brown Business Col-
lege: M. Kasparaitė, M. Sugen 
taitė, B. Mileriutė. O. Stans-
lovaitė, A. Alainis i r A. Ba-
kūnas. 

Lapkr. 16 d. buvo garbingų 
šios kolonijos senelių, Miku^ 
Iii}, auksinio sutuoktuvių ju-
bilėjaus paminėjimas. Po pri
taikintų pamaldų šios koloni
jos nemažas skaįčius jų drau
gų išreiškė linkėjimus ir :-
teikė nemajžar dovanų. 

t — — — j j 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelboa. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Special istas 

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

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 
Ant viršaus Platt 's vaist inyčios 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėl iomis nuo 9 iki 12 pietų 

Ne\v Yorkiečiams reikėtų 
daugiau skaityti lienraštį 
"Draugą" iš taip toli atke
liaujantį. Dar per mažai jį 
skaito. "Draugą" čionai par 
duoda ,prie bažnyčios. Neper-
daugiausia dar ir 'Laivų' čion 
atplaukia. 

Liet. Darbininkų Sąj. kuo
pa turėtų smarkiau . sujusti 
darbuotis. Kokį vakarą su-
rengkite. Juk neužilgo mūsų 
kolonijoj įvyks Apskričio su 
važiavimas. Tai pat reikėtų pa
sirūpinti ir savo organo " D a r 
bininko" praplatinimu. 

Neįiztenka, ką vieni organi
zacijos nariai skaito "Vyt į " . 
Reikėtų tą brangų žurnalą ir 
plačiau paskleisti. 

Mūsų Moterų Sąj. kp. yra d i 
delėfbet kas i« to kad ji miega. 
Žiemos metu galėtų surengti 
kokius namų ruošos kursus 
t».r paskaitas. 

Močiutės turėtų savo vaiku
čius pasiųsti į chorą pasimo
kyti giedoti bažnyčioje ir dai
nuoti. Dabar vaikučiai ren
giasi prie vakaro po Kalėdų. 
Vaidins "Daina be galo". . 

Šioj kolonijoj yra dau<£ 
darbo. (Turime įvairių organi
zacijų, tarp kitų ir K. Fede
racijos skyr., Giedrininkų kp., 
S. L. R. K. A. kp. Tik reikia, 
kad veikėjai-jos smarkiau įsi-

(iruodžio 1 d. čia užsibaigė 
parap. bazaras. Darbavosi se
kančios draugijos: Moterų 
Są-gos 56 kp., §y. Vincento, 
Šv. Juozapo, Vytauto, Susi
vienijimo 121 Jvp. ir L. Vyčių 
4S kp. Budas Vyčrai ir Sąjun-
gietės turėjo tikrai gražiai 
parėdytas. Pasekmės rodos 
bus geros. 

SKAITYKITE IR PLATINKI-
KITĘ "DRAUGĄ" 

Res . Tel. Cicero S t M 
Ofiso Tel. Cicero 4 t 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 SO. 49 Conrt 

f K. B. Cor. 49 Court ir I I Str. 
ant viršaus vaistynyčioa 1 

NAUJI ŽBMLAPIAI IŠ 
Lmruvos. 

Dideli, aiškus, gražus. 
Nurodyti Lietuvos gelžke-
liai (platieji ir siaurieji), 
plentai, miesteliai ir bažnyt-
kiemiai. 
Žemlapio kaina 45c. 
Su prisiuntimu 50c. 

Reikalaukite Draugo Kny
gyne 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Al. 

Mūsų kolonijos lietuviai lau
kia brangaus svečio kalbėto
jo, dailininko ir veikėjo, 
gerb. A. Žmuidzinavičiaus 
gruodžio 10 d. Kat. Federaci
jos 37 skyr. deda pastanga-; 
kad šios prakalbos visapusiš
kai nusisektų. 

Išdykėlė. 

IŠKILMĖS SV. KAZIMIERO 
BAŽNYČIOJE. 

, Pittsburgh, Pa. — Nors jau 
užsibaigė 40 vai. Atlaidai mū
sų bažnyčioje, bet pasiliko jie 
dar daugelio širdyse ir min-
tyse. 

tPuikiai sutvarkytas ceremo
nijas atlikinėjo gana skaitlin
gas būrelis atvykusių mūsų 
lietuvių kunig-ų. Altoriai buvo 
nepaprastai puošniai parėdyti, 
procesijas puošė ilgos eilės 
įuinistrantų, sumaningai pri
rengti bernukai ir mergaitės. 
Prie to dar prisidėjo savo pa
puošalais ir giesmėmis mūsų 
jaunų panelių draugija "Ma
rijos Vaikeliai". 

Narmi paklausė paraginimų 
savo dvasiško ganytojo, kun. 
M. J. Kazėno, parapijonai 
skaitlingai rinkosi į pamal
das. Verta dar paminėti, kad 
net protestonai* paskutinį va 
karą atsilankę .pasigėrėjo mu-
sų ceremonijų ir procesijų į-
vairumu ir, grožybe. 

Didelę dalį garbė~s ir padė
kos už prisidėjimą prie tų 
įvairių pagrąžinimų užsitar
navo mūsų lietuvaitės Seserys 
Pranciškonės. Šių Seselių pa
sišventimui ir pastangoms pa
rapijonai pilnai prijaučia ir es 
ti patenkinti. 

Parapi jonų vardu. 

DETROIT ŽINIOS. 
Kalbėjo Kun. VaicikausKas. 

Šv. Jurgio parapijos bazar^e 
buvo visokių pramogėlių, bei; 
viena svarbiausių tai buvo 
prakalba kun. Vaicikausko. 

Lapkr. 26 d. vakare petrau-
koje bazaro kun. J . Čižauskas 
•paaiškina kun. Vaicikausko 
pasidarbavimą lietuvių litera
tūroje ir 'pristatė jį kalbėti. 
Publika labai įdomavo išgirs
ti kun. Vaicikausko kalbos, 
nes vos 12 d. "kaip atvažiavo 
iš Lietuvos. I r kurgi žmonės 
tada neįdomaus! 

Kun. Vaicikauskas nenorė
damas trugdyti bazaro biz
niui, perbėgo tik svarbesnius 
patėmijimus iš Lietuvos gy
venimo dabartiniame laike. 
Kalba visiems patiko. 

"Taipgi kun. Vaicikauskas 
tą sekmadienį laike sumos ir 
įspūdingą pamokslą pasakė. 
Kun. J . Čižauskas vargonais 
grojo ir naujas gražias Mi
šias gfedojo. Ištikrųjų kuomet 
kun. Čižauskas vargonais gro
ja bažnyčioje esantis jautiesi 

* 

neapsakomai sujaudintas ir at
rodo kad choras susideda iš 
tūkstančio balsų, o vargonai 
visokiais žavėjančiais akor
dais pripildo, bažnyčią. 

"Piloto Duktė" scenoje 
Moterų Są-gos 54 kp. gruo

džio 3 d. vaidino gražų vei
kalą "Piloto Duktė". Vaidin
tojos pasirodė nepaprastos 
gabios artistės, kad taip pui 
kiai suvaidino tokį ilgą ir 
sunkų veikalą. Roiės turėjo 
visi tam tinkami asmenys. 
Publikai labai patiko, o sa 
jungietėms pelno liks, ne's 
žmonių buvo daug. Valio, są-
jungietėms! 

Šv. Antano parap. bazaras. 

Šv. Antano parapija su
kruto zauniai .darbuotis. Pa
rapijos bazaras Lietuvių sve-
tainėje labai gerai vyksta. 
Visi susijungę darbuojasi. 
Kun. lg^ Boreišis deda vi&as 
pastangas, kad kuodaugiau-
sia parapijai pelno padarim, 
ir visi parapijonai, o ypač 
klebonas kun. Boreišis, yra 
pasiryžę artimoje ateityje pa
sistatyti naują ir puikią savo 
bažnyčią. Be abejones ta.< 
jiems pavyks, nes kur vienybė 
ten ir galybė, o tas yra pas 
Šv. Antano parap. narius su 
klebonu. 

Vaidins "šv. Elzbieta". 
Detroito lietuvių kolonija 

yra plati, tad negalima vi
siems pasigėrėti surengta ku
rioj nors daly j kokia 
pramoga. Todėl gi L. Vyčių 
79 k p. norėdama patenkinti 
visus detroitiečius, vaidina 
"Šv. Elzbieta" Lietuvių svek 
gruodžio 10 d. Programa bus 
plati ir turtinga. Veikalas Šv. 
Elzbieta yra labai gražus, 
ivalbės K. S. Jonaitis, L. Vy
čių Centro pirm., kun. J . Či
žauskas paskambins ant pia
no, p. Pr. Besisparis, magi-
kas, parodys visokių "š tukų" , 
arba taip pasakius parodys 
stebuklus. Programa prasidės 
tikrai 2:30 vai., nes iki 7 vai. 
Į 

turi būti svetainė liuosa. Visi 
pasinaudokite šia proga. 

Vytis. * 

RAGINE WISC. 

Kita priežastis. 

— "pamištos visas veidas 
suputęs. Bene dantys skaus-
ta f" " 

— "Ne. Tiktai mano vyras 
vakar buvo gi r tas" , • 

ŠV. MISIJAS duos Tėvas 
Alfonsas Maria C. P. lietuvių, 
šv. Kazimiero bažnyčioje, Ra 
cine, Wis. Misijų pradžia, 10 
d. gruodžio ir tęsis iki 17 d. 
gruodžio, širdingai kviečiu vi
sus lietuvius ir lietuves, nau
duotas Dievo malonėmis šv. 
Misijų laike. Kiekvienas tu 
rintis liuoso laiko lankyk baž 
nyč^ią, ̂ paragink ir tuos kurie 
yra atsitolinę nuo šv. tikėji
mo, o tokių yra parapijonų 
tarpe. Tegul šitas šv. Misijų 
paskelbimas pasiekia kiekvie 
no lietuvio griūčiai. 

Kun. A. Balinskas, kleb. 

ANTRAS "MOCKUS". 

P I N I * G Ų " K Ū R 8 A S 
I Siunčiant Lietuvon. ( 
! Už 50—Litu $ 5.50 

100—" $11.00 
200—" $21.75 
300—" $32.50 
400—" $42.85 
500—" $53.50 
600—" . x $63.45 
700—" J $73.75 
800—" ». $83.85 
900—" $94.30 

1,000—" $104.45 
CENTRAL MANUFAGTOfllNS 

DISTRICT BARK 
1112 W. 35th Str. CHICAGO. 

Turtas virš $7,«O0,O00.Ot 
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A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCIATTON BLDG. 

19 South La Salle Street 
Room 1803 

Valandos 9 ryto iki 5 po pietį, 
Namų Tel. Hyde Park 3395 

mm 

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

- Ofisas DidmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
5 3 0 Kambaris 

Telefonas: Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

Racine, Wis. — Sandarokų 
surengtame cirkuse dalyvavo 
Mockau* auklėtinis, užsidėjęs! 

antraip kamienų, ir užsiriog
linęs ant scenerijos, išriežė 
upyčių pašiepdamas kunigus. 
Jo protas ir pasielgimas pa-
rodė jį panašų į pakvaišėli 
Mockų, kuris vadinosi kuni
gai, ir lygiai biznerius, velnh] 
kupcius. 

Dabartinis sandarokų kuni 
guzis yra visiems žinomas biz
nierius, lietuvis mėsininką?, 
bet galima tikėtis, kad jis pa
seks savo tėtužį, irgi varys 
biznį: sandarokams ir socialis
tams pardavinės velnius. 

Nors bedieviai tvirtina, 
kad žmogus niekuomi nesiski
ria nuo gyvuolio, bet faktas 
p a r o d o v i s a i k i t a i p , n e s d a 

b a r t i n i s s a n d a r o k ų k u n i g U Ž l S , ; | H ų Taisyme. Norint informacijų 

Va'irtn, h\yn\or\u< n r i o ^ a V ( J ! įjrašykit* ar telefonuokite. 

kaipo mznienus, prie savo | SĄRA PATEK, pirm. 
mėsinyėios laiko prirakinta j temm^amz^^^m 
šunį. Tasai jo šuo loja tik ta- ' 
d a, kada mato pavojų, bet 
sandarokų kunigužis, mėsinin
kas, nuolat loja ant tikėjimo, 
Bažnyčios ir kunigų, nors jo
kio pavojaus nemato. Tai aiš 
ku, kad bedieviai yra nupuo
lę žemi aus už gyvuolius. 

Vargšas Juozelis. 

'" J. P. WAITCŲES 
L a w y e r 

LEETTJVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn 
Street Tel. Dearborn 60t6 
Vakarais: 10736 6. Wabash Ave. 
Roseland Tel Pul lman 0817 

Valentine D r o s m a k i i i g CoIIege 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1643 

Moko Siuvimo, Patternų klr-j 
Įpimo, Desi&ning bizniui ir na-l 
mams. Vietos duodama dykai. 

[Diplomai, Mokslas lengvais at-
[mokėjimais. Klesos dienomis lrj 
fvakarais. Reikalaukit knygelės. [ 
sBiznio ir Naminiai kursai Skrybė-

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Automobiliai vis iems reikalams 

2055 W."22-nd Str. 2146 W. 
Tel. Canal 6543 Tel. Canal 

i 
kalama j 
7. 21 PI.j 
įal 019CI 

^Telefonas Yards 1138 

ŽEMAITIJOJ DERLIUS. 

Telšių apylinkėj, rašo vie
nam veikėjui Cicero, Illinois 
šįmet derlius geras. Visko y-
ra per f)ilna, o bulvių tai ne
turi nė kur dėti, tiek jau daug 
turį. Senai šis kraštas turėjo 
tokio derliaus. 

Nuvyk skaus
mą šalin! 

Raišas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, iš-
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skani
nio. Tačiau patry
nus truputį 

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pasalintas. PauyEzpelleris ir 
•kanimis yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonką Šiandien r-
paa savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ani pakelio mūsų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų. 
F. AD. RICHTER & C0. 

104-114 South 4U> St. 
Brooklyn, N. Y. 

STANLEY P ! 
MAŽEIKA 

GRABORICS I l t ] 
BaLsamuotoj&s 
Tūrių automo-į 

bilius visokiems! 
reikalams. Kainais 
prieinama. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago. I 

f l šdi rbėj ia l ir 
importeriai gre-

]riausių armoni
kų visam pa-

Ęsaulij už žemes- (j: 
nes kainas negu 
kitur. Katalogai 
'ivkal. 

Rašykite Angliniai . 
RUATTA S E R E N E L L I 
817 Blue Island Ave. 

Chicago, III. 

Telefonas Boulevard 41S9 

A. Masalskisl 
• Graboriu* 
Patarnauju lai
dotuvėse ves-] 
tumėse krikS. 
tynose Ir kituo-J 
se reikaluose d 
Kainos prieina
mo* 

3307 Auburn Ave. Chicago 

SKAITYKITE "DRAUGO" APGARSINIMUS 

S 

2 

Brighton Parko Lietuviams žinotina 
"DRAUOO" Knygino Skyrius ir Agentūra I 

Eidami pas Joną Klimą siųsti į Lietuvą pinigų, I 
piTkti namų%ar lotų ar daryti kokių dokumentų, ne- 3 
pamirškite susipirkti knygų. Mat pa.š Jonų Klimą yra | 
"Draugo ' ' knygyno skyrius, (ialite gauti knygų di- I 
džiausiame pasirinkime. Taipgi1 norintieji užsisakyti I 
ar nusipirkti dienraštį "Draugą" ar "Laivą", , kreip- | 
kities: 

• ^ JONAS KLIMAS ' 

4414 ftouth California Avenue Chicago, Illinois. 
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^ IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. Šoka, tai šoka, i r t a ip negra- (jerdžiunas, Nat. Kregždienė, 

• GAISRE ŽUVO 4 VAIKAI. 

Užpraeita, nakt į gaisras ki
lo madinėj gri utelėj, 2525 El-
eanor st., ku r gyveno Joseph 
Budak su moterimi i r 6 vai-

PERSHINGAS PRIEŠ KU 
KLUX KLANĄ. 

IVn. Pershingas , kalbėda
mas "Chieaffo Association of 
Commeroe'5 s u s i r i n k i -

1 

1G metus . 
Visa Šeimyna miegojo ant

ra jame aukšte , kuomet apaeio 
je ėmė siausti liepsnos. 

P i rmiaus ia istbudp vyriau
sias sunūs. J i s pažadino tėvą. 
K a r t u s durnai tiesiog smaugė. 
(Tėvas su sūnum isdaro$3 lang. 
ir, nušokę žemyn nuo antrojo 
ankšto, sukėlė alarmą. Tuo-
jaus gryžo gelbėti likusius 
vaikus i r moterį. Tečiaus in-
ėjimas vidun nebuvo galimas. 

Atpyškėjo gaisrininkai ir 
policija.. JTio puolėsi gelbėti vi 
duje likusius. Išgelbėta mote
ris ir 12 metų mergaįtė. Ki
tų keturių vaikų išnerta t ik 
lavonai. Ta i buvo: Mary 1T> 
m., Joseph 9, John 3 i r Eva 
10 mėnesiu. 

ka is . Vyr iaus ias sunūs eina j n i ° t P^ynfėjo , jog gyven
tojai privalo apsidraust i ne 
vien pr ieš išorinį priešą, bet 
i)- prieš vidujinį. 

Įvairumai. 

Kažin k u r dingo Alfa, kad 
laikraščiuose jos nebematyti. . 
A r atostogoms išvažiavo, a r 
susirgo? \Cik kar ta i s prarečiai 
matyt i Alfos pagelbininkas, 
Samdyta Alfa. 

*)žiai. Gi žiūriu i r kunigužis 
bestovįs. J i s i i u r i į šokančias 
gyvanašles i r juokiasi . 

T a d a aš priėjau ir klausiu: 
" N a tėveli, ka ip pa t inka to
kie šokiai? — Ką, padarysi , | 
tai y r a amerikoniški šokiai.— 
Kaip — ta i ! amerikoniški šo-

F . Davalga, K. Valeika, A. 
|Ponkauskas , J . Kul ikauskas ; 

Po $1.00: K. Valeika, V. 
Jucaidis , B. Nausėda, J . Le-

BRIGHTON P A R K . — Me
tinis susirinkimas &\\ Agnie
tės choro įvyks pėtnyeioj, 
gruodžio 8 d. 7:30 vai . vak. 
bažnytinėj svet. Bus renkama 

bežinskas, K. Rimkus, J . Nau- [ nauja valdyba. Taipgi y ra 
jokas, S. Kregždis, J . Brazai 
tis, J . Čepaitis, J . Kupč iūnas 

d a u g kitų svarbių reikalų ap
svarstymui. 

P . Maskolaitrs, U. Hlajutė, K. i Kiekvieno nario pribūvi-
, Gruodžio 3 d. Lukšis rodėjkiaį* Tai y ra valkatų šok ia i ! " IKišunaitė, A. Rugienius, J . ! mas v ra būtinai reikalingas, 

krutamuosius paveikslus pa - JTada kunigužis susiraukė ir Į Sakalauskas, J . Plečkailis, V. A g ( ^ Ju r£u ta i t ė , ras t . 

Vienu iš niauriausių viduji
nių priešų pasirodo K u Klux 
klan. Prieš tn. slaptą organi
zaciją reikia apsiginkluoti . 
Nes j i lygi r ad ika l i zmui . 

BRIGHTON PARK. 

Rėmėjų vakaras . 

Lapkr. 30 d. t. y. Padėkos 
dienoje, Akademijos Rėmėjų 
vietinis skyrius surengė vaka
rę š v . Kazimiero Akademijos 
naudai . Vakaras visais atžvil-

rap. svet., p i rma apie Lietuvą 
antrą dalį apie p raga ro baise
nybes. Bežiūrint į pragarą kai-
kuriems žmonėms pasidarė kai
sta, nusivilko ploščius ir pa
sidėjo d.ra'bužių kambary , o 
kai-kuriems turbūt baisius 
drebulius įvarė, kad nepaisė 
nė sąžinės, nė tu vaizduoja
mų baisių kančių už nuodė
mes, nes kai rengėsi eiti namo 
M. Zizas ir viena mergaitė ne
berado savo ploščių, kas nors 
pavogė juos. Turėjo namo bėg
ti vienais švarkeliais. Tiem 
dvkmi šis pragaro regėjimas 
pasiliks ilgai a tmintyj . 

L. Vyčių 4-tos kp. jauna-
mečiai rengiasi prie didelės 

[nieko neatsakė. T a d dabar ku- . ' s t r auga , J . Valaitis, V. Me-
rie norite susipažinti su gy- į reekig, J . Asevičius, M. Stan 
vanašlėmis, t a i nueikite į ne-
zaliežninkii rūsį. 

Vežimas dunda. 

ŠAULIŲ ATSTOVO PRA
KALBOS. 

kevičius, M. Lukoševičienė, A. 
Marcinkevičienė. Zanavykas. 

VISŲ REGISTRUOTOJŲ 
ŽINIAI. 

Paminėjo sostinės Vilniaus 
600 m. sukaktuves. 

išgelbėtu du vaiku pa imta li
goninėn, nes visi apdegę i r 
sužeisti. Motina su 12-os me
tu mergaite buvo durnais už-
troškusi . Atgaivint i vartota 
pulmotorius. 

Sakoma, gaisras kilęs nuo 
kerosininės lampos. Žibanti 
lempa ant nakties pal ikta ant 
lango. Nuo lempos užsidegu
sios lango palutės. I r štai ko
kia iš to baisi nelaimė. 

PADIDINO UŽMOKESNIUS. 

giais pavyko. Programą iš
pildė mokyklos vaikai ge rb . ' ir , tur t ingos programos. Vi-
seserims Kazimierietėms va-1 šioms bus įdomu pamatyt i ką 

gali nuveikti mažyčiai. Atei
ki t ir pamatysi te 13 d. gruo
džio, parap . svet. 7 vai. vak. 

Svirplys.' 

dovaujant. Pirmiausia mergai
čių ir bernaičių choras sudai-

Kaip tėvas, ta ip motina i r | n a v o ^ „ ^ (iainelių, paskui se

kė vaidinimas 'Mleri Drau
g a i " . Vaidintojai savo užduo
tis at l iko gana gražiai. Iš 
kaip kurių galima tikėtis ga
bių artistų. Po vaidinimo p. 
Aukštikalnaitė, Akademijos 
auklėtinė, pasakė tikrai artis
tiškai gražu ir ilira monologi. 
Ant galo p-ia Nausėdienė pa-

North Side, — Tėvynės rei
kaluose nortjisaidiečiai visad 
imikiai pasirodo. Ret& koloni
ja tegali jiems pri lygti . (Janą 
gražiai pasirodė i r lapkr. 20 
d. per Liet. Šaulių Sųj. at
stovo, p . A. Žmuidzinavičiaus 
prakalbas i r Lietuvos sosti
nės Vilniaus 600 m. sukaktu
vių paminėjimą. 

Žmonių pr is i r inko kone pil
na &v. Mykolo par. svet. 8 
vai. vak. mūsų kolonijos dar
buotojas A. Bacevičius a t idarė 

Į vakarų paaiškindamas vakare 
MERGAIČIŲ DR-JOS DAR-( t ikslų. Programą išpildė par. 

BUOTfi. 

Bridgeportas. — Mergaiėrų 
Dr-ja Nek. Pras . š v . Marijos 
Panos laikė savo metinį susi
rink imų gruodžio 3 d. šv . J u r 

sakė gražią prakalbą. S a v o ' g i o 'parap. svet. CJerb. kun. J . 
Kalboje apibudino Ak. R. Dr-
jos tikslą ir ragino kai]) mo
teris tai)) ir vyru? 
draugijos prisidėti. 

Sk iypkus prižadėjo turėti pa
rkaitą po kiekvieno susirinki-

p n e š lov ino . Pirmąją paskaitą jau da
vė po šio sus-mo. 

Programos vedėja pranešė,! Susirinkimai! atsilankė K. 
* . . . . „ .* kati jeigu kas norėtų gali ir Federacijos 26 skvr. nariai 

s bendrove paskelbė, v . . . v .. ^ . . _ 
. T . . / j s : Vakarą prisirašyti . Perėjus pp. P. Ontėnas ir B. Jaka i t i s 

savo darbininkams pa- . . . . . . r 

Pennsylvanijos geležinkelių Į 
sistemo 
kad j i savo •larmninKams p 
didino užmokesnius — 1,8(K).-
000 dol. daugiau per metus. 

ATSISAKĖ BUT 
KANDIDATU. 

, 
Viena Chicagos republikonų 

parti jos srovė pakvietė kan
didatu į miesto majorus vie
tos federalį teisėją l arpenter. 
Bet šis griežtai atsisakė. 

• 

NUŽUDYTAS KRAUTU
VININKAS. 

'Vakar savo krautuvėj , 003 
West Taylor st., ras tas nužu
dytas Joseph Alborgo, 1112 
So. P e o r i a s t. 

RADO LAVONE ARSENIKO 

Koronerio ofiso chemikas 
paskelbė radęs daug arseniko 
atkasto iš kapų AYoznicnvskio 
lavone, mirusio 1914 metais. 
Nabašninkas, sakoma išgėręs 
stiklą alaus, kurį jam davė 
Mrs . KulikŠ susirgęs ir miręs. 

Atkasti Mrs. Kulik mirę 
dvvnučiu lavoiy'-liai dar che-
miko analizuojami. 

SKAITYKITE K PUTIN
KITE "DRAUGE" 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

ryto iki 8 vai. vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

(Kampas 23-rd Place) 

]/'r svetainę skyrius laimėjo j užkviesti draugiją atsi lankyti 
(i naujas nares, gi dauguma I vakaran kuris rengiamas 

" D r a u g o " naudai . Užkvieti 
iuą priėmė ir išreikšta pagei
davimas kurioms laikas pa-
velvs kad nuvvktu i t a vaka-
ra. 

Valdyba ateinantiems me-
tams išrinko sekančią: pirm. 
M. Bujauskaitė, pirm. pag. F . 
Puza raitė, nut. rast . A. (Jri-
neveckaitė, fin. rast. M. Vai-
nauskaitė. ižd. } \ . L. Oiirins-
kaitė, iždo glob. A. Kazlaus-
kaitė, kitos vardo r.eteko su-
žinoti. 

Kadangi penktadieny, gruo 
džio (i d. pripuola Nekalto 
Pras . Šv. Mar. Panos šventė, 
ši draugi ja nutarė eiti šešta
dieny išpažinties, gi sekma
dieny in corpore prie Šv. Ko-

- r 

Y.VJ Įėjo atsilankiusios i susi-
rinkimą prisirašyti. Siuvama 
mašina teko p-lei V. Žaroms-
kaitei. 

Žmonių j vakarą prisirinko 
pilna svetainė, tokių būdu Rė
mėjų Dr-jai liks gra&aus pel
no. Berods ir svetainę gerb. 
mūsų klebonas kun. Br iška 
davė veltui tam vakarui . 

Tolimesnis Rėmėjų veikimas. 

š io m. 3 d. Ak. R. Draugi 
ja laikė priešmetinį susirin
kimą, i kuri atsi lankė nema-
žai narių, tokiu būdu ir pa ts 
susirinkimas atrodė gyvas i r 
entuziastiškas. Išdavus komi
sijai raportą iŠ buvusio vaka
ro ;>() d. lapkr. pasirodė, kad 
pelno liko apie 80 dol. nes
kai tant naujų narių laimėjimą. 
Priėmus raportą, visos Rėmė
jos su pasitenkinimu išreiškė 
savo mintis ir da r didesnį pa-
sirižimą pasidarbuoti Akade
mijos naudai . 

Į Ak. R. Centro rengiamąjį 
vakarą, kuris bus Vienuolyne 
13 d. gruodžio, visos narės nu
ta rė i k in eo rpo rc" nuvažiuoti . 
Ant galo r inkta naujiems me-
tams valdyba, kurion įėjo: 
pirm. Z. Sakalienė, pirm. pag. 
M. Barščienė, fin. i r prot. 
rast. E. Statkienė, ižd. B. 
Lindžienė. 

Į valdybą pateko darbščios 
narės ir gerų norų, taigi ti
kimasi, kad jų pastangomis 
Brighton Pa rko Ak. R. sky
rius taps vienas didžiausių i r ' r i u , nezaliežninkų bal ius; mu-
veikliausių. Dieve joms pa- zikantai čirpina, ka ip svirp-
dėk! > I Ii ai prie sienos prisispaudę; o 

Sak-nė. čia vėl kelios gyvanašlės, kad [ ^ 

m unijos. 
Praver tė tu visoms mergi

noms Šv. Ju rg io parap . prisi
rašyti p r ie šios prakilnios 
draugijos kur i niekuomet ne
atsil ieka nuo visų genj dar
bų. X. Y. 

BRIDGEPORTO ĮVAIRU
MAI. 

% 
"Vežimas" šidlavoj. 

Kar tą " vežimas-'' parvažiuo 
•damas iš pietų pusės, apsisto
jo an t Union Ave. prie neza
liežninkų kirkės i r patėmijo 
kad kirkės rūsyje y ra šviesa. 
Xa, manau sau, reikia eiti pa
žiūrėti, kas ten yra? 

Įs ibaladojau, į rūsį, gi žiu-

mokvklos mokiniai. Padaina 
vo Lietuvos himną ir keletą 
tautiškų dainelių. Fel. Nausė
daitė gražiai pasakė eiies pa
sveikinimui Saulių atstovo. 

Saulių atstovas, p . A. Žmui
dzinavičius visus pasveikino 
vardan L. Saulių Saj. ir išrei-
škė* š lnl ingą padėką už gau
sias pirmesnes aukas šauliams. 
Plačiai' ]»vi>asakojo apie šaulių 
tdsiradimą, jųjų pirmuosius 
žingsnius ir kovą su priešais 
už tėvynės laisvę. 

Taipogi aiškiai išdėstė Lie
tuvos piliečių registraciją ir 
jos reikalą. J i s patarė visiems 
lietuviams registruotis, kurie 
neturi Amerikos pilietybės po-
pierų i r laikytis Lietuvos įs-
tatymų. 

Auktj Liet. Sauliams surin
ko $132.00. 
Už atvirutės surinko . . $10.00 
Už knvgas 16.00 
Už ženklelius 4.00 

Norjme'paskelbti viešai, kur 
galima užsiregistruoti Lietu
vos piliečiais, todėl prašome 
visų registruotojų Chicagoje 
i r apielinkės pranešt i " D r a u 
g o " Redakcijai savo adresus 
ir valandas kuriomis galima 
pas juos išpildyti reikalingas 
blankas. 

Šitas pakvietimas kreipia
mas ne t ik į L. Paskolos sto
tis, bet apskri ta i į visas įs
taigas ir a tskirus asmenis, 
kurie gali išpildyti registra
cijos blankas. 

Gavus reikalingas žinias, 
" D r a u g o " Redakcija skelbs 
jas laikrašty. 

L. Paskolos Chicagos 
Apsk. Valdyba. 

269 LOCAL A. C. W. F. A. 
mėnesinis susirinkimas įvyks pėt-
nyčioį, gruodžio 8 d. 7:30 val.vak. 
l.r>64 N. Robey Str. Šis susirinki
mas yra labai svarbus, nes bus 
renkama lokalo valdyba 1923 me
tams"! Paul Čapas, sekr. 

REIKALINGI — Pilnai apmokami 
Co-Operatibe Society of America 
vėrai Mokėsiu $11.00 už šėra. 

L. J . MATHER 
6807 So. Union Avenue 

Chicago, IU. 
Tclef. Englewood 0187 

IŠIMU TONSILUS!! 
tobuliausiomis molulo priemonėmis' • 

],—be peUIo, 
2,—be kraujo, 
;{.—|M* marinimo. 
4,—be skaii-nn». 
5,—be jokio pavojaus sveikatai. -

Po operacijos, pacijenta.s gali tuoj 
eiti j darbą, gali tuoj valgyti; dai
nininkų balsas t ampa malonesnis, T'l 

j^visa sveikata geresnė. KunVms i'C'U 
y ė m i a u tonsilus, yra pilnai užgano-* 

dinti. f 
I^igoniiis su /vairiomis ligomis! 

įprijimu:— 
Kasdien nuo 2 vai. po pir-tu iki 

9 vai. vakare . 
Nedėliomis ir sero.domis ofisas f 

i \ uždarytas. 
DR. AL. M. RAČKUS, t 

GYDYTO.TAS, CHTRl'RGAS IR H 
OBSTETRIKAS, 

1411 So. 50th Ave. Cieero, m . | 

•-^įOl 'f'^įmį^F'^^ 

P R A N E Š I M A I . 

EXTRA! 
Parsi.duocla mūrinis namas 2 

pa^ys^enimai ir storas (grocer-
no) namas >T*a jtaisytas pagal 
šios madds garu ar^ildomas 
parsiduoda pigiai arba išsi
maino ant didesnio namo kur 
geroj vietoj. 

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

DU. CHARLES SEGALI 
tšvJPcrkėlė savo ofisą po numeriu j 

4729 SO. ASHLAND AVENUE 

S P E C I J A L I S T A S 
D/.iovi;. Motenj ir Vyrų Ligų 

j Vai.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—bi 
S P o pietų: nuo 7—8:30 vakare. 

Tedėliomis: 10 iki 1. 
Telefonas Drexel 2880 

EXTRA EXTRA 
Parsiduoda vyrų, moterų, vaikij 

drabužių krautuvė, tur ime Ir jar-
dinių materijolų. Prie to ir kriau
čių šapą, biznio per metus $10,000.00. 
Biznis išdirbtas per 10 metų. Pa r 
duosiu pigiai jeigu greitai kas ims. 
Kreipkitės šiuo ant rašu: 

JNature Bure Institute! 
DR. J . A. VELONIS ! 

Osteopathas, Chiropratas ' 
Naturopat l ias 

Gydau įvairias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be vaistų ir 

* operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

4224 Archer Av. Brighton P a r k 
Theater Bldg., 2-ros lubos. 
Valandos; nuo 9 iki 12 diena. 

Nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 

Tel. l a f aye t t e 5C98 
:•: 

FEDERACIJOS SKYRIŲ 
DOMEI. 

Viso $162.00 
Aukojo šie: 
Po $11.00: kun. A. Baltu

tis, A. Bacevičius, A. Deksnis, 
J u d i t a Kriininskaitė, B. Kize-
levičius, F . Daugirda; 

A. Kumšlit is $10.00; 
P o $5.00: P . 8. Mureika, J . 

Kisunas; 
O". Kavaliauskienė $2.50; 
Po $2.00: Em. Nansodieno, 

A. Sutkus, A. Penkauskas , J . 

Šeštadieny, gruodžio 9 d. 
Aušros Varti] parapijos mo
kykloje 7:30 vai. vakare įvyks 
kursai . Nuskirtieji Fed. Sky
rių atstovai prašomi atsilan-
1 A* 

kvti . 

4832 W. 14 Str. Cicero, 111, Į 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

100O0 S. Michigan Avenue 
Telef. PullDian 342 ir 34t 
ELEKTRA GYDYMAS 

PAIEŠKO šabo brolio Augustino 
Kunelisa, pernial gyveno Chicagoj 
paeina II Kauno gub. Raseinių 
Valsčiaus kaimą fiaktsu. Jis arba 
kas apie ji žinote praneškite šiuo 
adresų už ka busiu dėkisgas, iš 
Lietuvos atvažiavęs 1912 metas. 

Antanas Lukauskas, 
1322 So. 48 Court Cicero, 111. 

fZ 

IEŠKOMAS Simonas Juškies. 40 
metų, kilęs iš Žvirblaukio k. Vadž
girio parap. , E ržv i lko^ pašto, Lie
tuvoj. Kas žino apie jj gyvą ar 
mirusi malonėtų parašyti \ 

"DRACGA" 
2334 So. Oakley Ave. Chieago. 

Draugai darbininkai skubėkite užsisakyti vieninteli 
Lietuvoje .darbininkų laikraštį. 

« 

DARBININKAS" 
" D A R B I N I N K A S " suteikia daugiausia žinių apie Lie 

. tuvos gyvenime o ypat ingai apie 
darbininkų vargus i r pasisekimus. 

" D A R B I N I N K A S " duoda straipsnių nušviečiančių Lie
tuvos darbininkų pažiūrą, į mūsų 
valstybės ekonominę h* politinę pa
dėtį. 

" D A R B I N I N K A S " tai t ikras Lietuvos darbininkų va-
* da,s, jų sunkioj kovoj su besočio ka

pitalo galybe ir su visokia pries
pauda. 

Už tat " l>aH)ininko" ta ip neapkenčia turtingieji 
žemvaldžiai ir fabrikantai , kad jis nurodo darbininkams 
kokias jie turi savo tėvynėje teisias ir ka ip jie gali nuo 
išnaudotojų sauvalės apsidraust i . 
" D A R B I N I S K A S " t rumpai i r aiškiai atpasakoja Seimo 

leidžiamuosius Įstatymus ir Ayriau-
sybės įsakymus. 

"Darbininko" kaina. Amerikoje — metams 2 doleriai 
' Anglijoje — 6 šilingai. 

"DARBININKO" Redakcijos ir Administracijos adre 
sas: Ožeškienės Nr. 12 Kaune. 

•:•: 

Tel. poulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago. III. 

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

parduodami 
— vsados kreipkitės pa* — 

S. L. FABIONAS Co 
809 W. 35th St. Chlcago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM ANT 
NAUB-OS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAU ATSAftA^Tf IR 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

miiiHHniiiiiimiMiiiiiiiiiiMiiiuiiimiiii 
S. D. LACHAWICZ = 

5 LIETUVIS GRABORIUS = 
S2314 W. 23-rd PI. Chlcago, I l l j 
^ Pa ta rnau ja laidotuvėse kuopi -3 
• giausia. Reikale meldžiu a ts išau-g 
£ kti, o mano darbą busite užga-a 
? nėd in t l . Tel. Canal 1271—21903 
iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiNiiiiiiii 

:r< :•: 

SKAITYKITE "DRAUGO^ APGARSINIMUS 

GERAS PA TARNĄ VIMAS 
Draugo Pinigų Siuntimo Skyriuje 

Esame padarę sutart is su didžiausiais Lietuvos 
Bankais i r todėl galime patogiai1 pa ta rnaut i visiems 
persiųsdami pinigus į visas Lietuvos dalis. 

Siunčiame arba mes patįs a rba J u m s galime duo
ti draftą (čekį) litais a r doleriais. Čekį J ų s pat įs tu
r i te siusti į Lietuvą, o ten lengvai čekį išsimainys. 
Siunčiant čekiais gali būti greitesnis pinigu gavimas. 

Netikime, k a d lito* vertė sumažėtu. Be t gi kas 
bijo, kad li tu kursas gali nupult i , tiems išsiunčiame 
doleriais ir jeigu litai išt iknjjų nupultų, tai išsiimtus 
doleriais Lietuvoje gauti) daugiau litų. 

Persiunčiame pinigus Kablegramais. 
Perkeliame pinigus į Lietuvos Bankus an t pro

centų a rba del kiekvieno pareikalavimo. 
Visais pinigų reikalais kreipkitės į 
DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 

2334 South Oakley Avenue Chieago, Illinois. 
Atdaras kasdieną (išskyrus šventadienius) nuo 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare . 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. Y t Š K A 
S228 W. 88-th Street 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

Kas norite turė t i naujausio? 
nados pasiutus drabužius at-
dkite pas manė. Siuvu ir lai
dau koatus, siutus i r dresses. 
Esu prakt ikavęs 8 metus Pe
terburge, Prancūzu mokykloj 

fin | T Amerike 10 metų. Darba su 
orantu gerai i r atl ieku atsa
kančiai. 

Mrs. G. I. BURBA 
3214-So. Halsted St. Chicagt) 

Telefonas Boulevard 2469 

KĄ TIK PARVEŽTI IŠ LIETUVOS NAUJI, 
ŽINGEIDUS. KRUNAMI 

LIETUVOS PAVEIKSLAI 
B U S R O D O M I 

KETVIRTADIENY IR PENKTADIENY 
Gruodžio 7 ir 8,1922, 7 Vai. Vakare 

Meldažio Svetainėje, 2242 W. 23-rd Place 
Taipgi bus rodomas labai žingeidus veikalas, Dantės 
" I n f e r n o " arba 

" P R A G A R A S " 
ir daug kitų užžavėjančių paveikslų. 

Įžanga 50a — Vaikams 25c. 
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