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]>askelbs? Ir žym 
Jai vargu begali pasai 

Optimistas mato jtjtos 
žiausiomis spalvomis Tpadabin- 
tus. Jo vaizduotė piešia pasa- 

kingus džiaugsmo, Vaimės ru- 
2 

mus. Pesimistas, kurs viską 
4lažo tamsia varsa, ar >avo tem 

peramento vedinus, ar dėlto 

kaJ paprastai jis yra nelaimės 

kūdikis, žvelgia į juos nera- 

miai. Jis bijosi kad jam rei- 

kės išlenkti knn-ią nepasiseki- 
mo taurę. 

Nepasekime nei pinnojo nei 

antrojo. Pi nr asai neišvengia- 
mai paklius apsivylimo tink- 

lan. Antrašu, apsiribodamas' 
juoda fatalizmo ir desperaci- 
jos siena, atsisako nuo gyve- 
v 

v-7% 

iiirau džiaugsmo. kurį panau- 
doja mokąs tio pasigauti. Nes 
gnlut'nai, nelaimės kaip aud- 

ros pasitaiko, bet nuolat ih>- 

kybo. 
Žengkime į 1923 metus gai- 

viiKlami gerus pasirįžiimis ir 

nepereidami savo vargu. 

K ri kšėioniška i pri i n ik i me 

džiaugsmo ir skausmo dalei*; 
kurią Apvaizda atsiijs: prakti- 
kuokime Evangelijos dorybe-, 
bukime santaikoje su savo 

sąžine ir laimė mus lyti ės. Su- 

prantama, negalime žemėje ti- 

kėtis tobulos laimės, bet ga- 
limos. 

Kad geri Xaujųjų Metų lin- 

kėjimai kuriuos vieni kitiem- 

iš reikš i me nebūtų mechaniška 

ceremonija. Užsimirškime ?a- 

vo -draugu, prieteliu ir pazis- 

ar 

ii ka 

i r kon j 

gre. 

ropos 
kur kyla Tolfiį^ 
>i vargai. Tie į, i paeina 
iš m i! i turizmo. >aigė ka- 

ras, ui kai-kurios valstybės ir 
iki šiandie užlaiko njtil žiu iškas 

armijas. Tų armijų užlaikymas 
praryja ;jų visus aaminamus 

tuim<. Ir to iilar Inefštenka. 
I 

Amerika ne kartju pareiškė, 
kad jei Europos : valstybėm 
nori nusikratyti vargo, pir- 
miausia tegul sunjfcržina savo 

armijas. (Ii kuonM armijo-? 
butų sumažintos ir vargas 

į ir tolesni ai siaustu, tuomet A- 

j merika neatsisakytų duoti rei- 

j kalingos jjagelbos. Teeiaus 
; kai-kurios Kuropos valstybės 
j negirdi to Amerikos pareiški- 
mo. 

t Suv. Valstvbiu vvriausvbiM 
.* 

rankioja žinias apie Europos' 
valstybių nepaprastą išlaidu-Į 

I mą armijoms. Antai Francija 
1922 m. savo inilitariniam< i 

j 
Į tik>lams suvartojo pusketvir-j 
|lo biliono tranku. f v ta pati 
| Francija Amerikai už skolas 

į yra kalta 1()S milionus dol. tiki 
i vienais nuošimčiais. 

i 

Anglijos militarinčs išlaidos j 
1922 — 2^ siekia GO milionu 

! Į 
svaru sterlingu. Tik vienų į 
nuošimčiu Amerikai kalta 20S 

v 

milionus dol. 

Italija 1922 — 23 metams i 

.-i turi paskyrus 
lo-nu lirų. Amerikai 

i nuošimčių kalta 
uu doL 

ja šįmet, 1922, savo 

išleido 153 bilionus 

0. Bet iki šiolei Ameri- 
ei vieno cento neatmokė- 
>š iručių už skolas. 
ienai Francijos ex-preni- 
Clemeneeau būdamas A- 

.oje pasakojo apie fran- 

vargus. Jis sakė, kad 
cuzai išalkę tOdel, nes ne- 

užtektinai pinigų javams 
.et i'. Bet tas pat Clemen- 
lu nutylėjo, kad milžiniškos 

mijos užlaikymui fnmcuzai 
cenka pinigų. 

VAKARINĖ MALDA, 

Klaupka kurion kietai su- 

kniubau. Kasdien mano keliai 
sulinkstą prieš altorių. Tam- 

su, tik amžinai negęstančios 
lampelės šviesa mirgso. įsižiū- 

rėjus pro tamsą, altoriaus kon- 
tūrai išeina priekin ir kryžius 
spingso. 

Naujuju metu belaukiant. 
Vakaras. Kvoeiu savo sąžinę 
i»: prašau pasigailėjimo. O, 

mano skaitlingos silpnybės ir 

Klaidos, kompromisai su są- 
žine. puikybės kietas spran- 

das, baikštumas, nusileidimas, 
atsižvelgimas į žmones! Many 

Dieve, aš šiamlien tavęs ne- 

pagarbinau; aš mindžiojau že- 
mės dulkes nei kiek nemany- 
damas apie nusižeminimą, 
(laivą aukštyn atmetęs, aš ap- 
leidau savo kasdieninius dar- 

inis, besirūpindamas savo guo- 
da. garbe ir žemės gerove; aš 

apie tave nemąsčiau. Aš skai- 

čiau laiygas paleidęs savo 

mintims vadžias, pažibos, gė- 
lių beieškodamas, nei kiek sa- 

vęs» neversdamas susimąstyti 
gyveninio prasme, nes gyve- 
nimas neturi prasmės be am- 

žinybės. 
Ar aš supratau meile ir gai- 

lestingumą ! Xe, ag save mylė- 
jau ir tuos kurie man visados 

mylimi; aš juos gyniau ir sau- 

gojau kad juos neištiktu ne- 

laimė ir nesudrumstų m u su 

meilės. 

Tyla. La lupelės šviesa vis 
rėčiaus mirgso. Altorius šeš'1- 
1 i u apsiaustas, tik kryžius, įv- 

gis, vis skaisčiaus šviečia. 
Naktis gilesnį. Sielvartas ir 

nusiskundimas, tarsi dvi rožės 
saulės atokaitoje vysta be gai- 
vinančios rasos. Graužia sielą 

valandos niekai praleistos, mi 

nutės nepanaudotos, kilnojas 
skausmo suspausta krūtinė. 

Kodėl šis vakaras taip 
greit atskrido ir valandos taip 
greit prašvilpė? Ais nesuspėja n 

pasipriešinti savo lengvumui, 
aš vėjo blaškoma nendrė. 

Mano Dieve, prie tavęs aš 

tiesiu savo dvi tuščias ran- 

kas, prie tavęs aš keliu išvar- 

gusią ir tuščią širdį. Šit va- 

karas ir šit metu pabaiga; 
štai dienos riba ir naujieji 
metai užgriuva. 

Bet tu esi geras ir tu žie-. 
nai kaip sunku žmonijai pa- 
likti skaisčiai ir žmogui būti 
šventam. Tu esi gailestingas | 
ir dovanoji tiems kurie ne pik- 
tybės bet silpnybės vedami 

suklupo, tu stiprini tuos Jai- j 
rie kovoja su pagedusia pri- 
gimtimi. 

Šį vakarą mano apspito vi- 
su metTi pabludę atsiminimai, 
liūdnumas skandina mano sie- 

į Ui. Vakaro tamsoje ir sielos 

šešėliuose, aš teeiaus žinau 
kad tu čia esi ir aš tave gar- 
binu. Ar gi tu nesi ramybės 
Kunigaikštis, tos ramybės ku- 

rios pasaulis negali duoti f Tos 

ramybės aš tavęs maldau j i 

šiai nakčiai ir visiems metams 

ir mano visam amžiui. Duok 
man tosios ramybės, pripilk 
mano širdin tos ramybės ir ma 

; no siela atsigaivinus nugalės 
] piktus įpročius kurie mane 

pavergia ir mano siela trium- 
fuos negęstančia šviesa kuri 

j nepažįsta nei -pradžios nei pa 1 

baigos metu. v 

Sielvarto ir nusi>kundimc j 
vakaras. Prieš kryžių dvi ro 

žės vysta. Metai' baigiasi. 
Tink—lis. 

OANTISBEKRAPŠUNT. 
I 

Kalėdos, Kalėdos... Stebu- 
I 
i klingos dienos! Mažučiai sto- 

! buklingij dovanų laukia, se- 

niai jaunėja į jaunučiu links- 
mus snapukus žiūrėdami... 

Šį metą Kalėdos ypatingai 
į stebuklingos ir tai ne jau-j 
; niems, liet žiliems seniams. 
I [ 

Sėdi '4Naujienose" senas, 

j žilabarzdis, piktas — raguo- 
! tas. Ir štai stebuklas: vysku ! 
j pu tapo. Ir dar nepaprastu. Jo | 
niekas nešventino. O jis Lietu- 

vos Seimo pirmininką. D-rą 
Bvstrą j šventi no į kunigus. 
Nors jis jau bus kokie f> me- 

tai, kaip turi pžtčią, tik ne žy- 
dei ką. 

SVEIKATA-BRANGUS 
TURTAS. 

NUS1VILIMAS. 
\ 

Ugnele džiaui 

giamės, bet 

kaip kada 
nuo ugnelės ir 
verkiame. Pa- 

sitaiko, kad 
žmonės nus- 

vyla, nuplin- 
ka ,arba apde- 
ga ar tai dirb- 

tuvėje ar tai 

Dr. AT.. M. RACKUS 
OFFICE 

1411 So. 50-tb Ave. 

Cicero, m., 
Tel. Cicero 7731 

gaisre, ar tai virtuvėje. 
Gelbėk nelaimingąjį šitaip: 
1) Užgesink ugnį greitai! 

Labiausia gesink liepsnas apia 
galvą, kad karštis nepatektų į 
plaučius; potam gesink apie 
vidurius ir kitur. 

2) Jei nelaimingas įtraukė 
karščio į plaučius, tai kuo- 
greičiausia atgabenk daktarą. 

,°>) Atmink, kad plati nors 

ir paviršutinė žaizda yra pa- 
vojingesnį negu gili bet siau- 
ra. 

4) Jei' nuplikęs ligonis alps- 
ta, duok po truputį, kas kelias 

minutes, Snapso ar vyno. 
.")) I)el sumažinimo skausmo 

geriausia apdėti žaizdas su 

•vata primirkyta šaltame pie- 
ne, arba tepti su YV1TCH JIA- 
ZEL kas tris minutes. 

(i) Jei žaizda didelė, tai už- 

barstyk su sausa SODA (ba-| 
king soda) ir kvietiniais mil- j 
tai*, aprišk su švaria drobe ir 

pašauk daktarę. 
7) Jei žaizda nedidelė, tai j 

goriausia aprišti švaria <lro- i 

Ik primirkyta sėmenų aliejuje į 

ir kalkiniu vandenili; ant to 
viršaus uždėti vatos ir v.ėl ap- 

rišti, kad oras nesiektų žaiz- 
dos. 

8) Kuomet žaizda jau pra-| 
deda gyti, tai gera yra tepti 
skudurėlius su sekančia mos- 

timi' ir dėti ant žaizdų, — 

Vaselinos 1 uncijų, 
Zinko Oksido 1 dramų. 
Sumaišyti į krūvų ir tepti. 
9) Bet jei žaizda pradeda 

pulruoti, tai kad ji butų ir 

mažiausia, reik kreiptis prie 
daktaro, .nes kraujas gali už- 

sinuodinti. 
Klausimas. Prašau duoti 

patarimų į šitų klausimų. Mū- 

sų sunus eina septintus me- 

tus, tankiai serga pilvu, kaip 
tų ligų turi jau bus du metai, 
kartais taip skauda pilvų kad 
turi' gulėti kelias dienos lovoj 
ir kaip kada smarkiai vemia. 
Buvome nuvažiavę i county 
ligoninę tai sakė, kad yra ką 
netink. užvalgęs. Taip ir ki-j 
t i daktarai* yra tą sakę, o vie- 
nas yra sakęs, ka>d "penisai- 
dės" turi. Už patarimą bu- 
siu dėkinga. 

Mrs. J. M-s. 
Atsakymas poniai J. M-ei: 

Gali -būti, kad jusų sunaus li- 

ga prasidėjo nuo netikusio 

valgio. Jei jam skauda deši- 
nėje vidurių pusėje, paslėps- 
nyje, — tai neabejotinai jis 
turi kronišką apendicitą. Pa- 
tariame į jusu vaiko paklėtį 
kreipti domės ne juokais, iki1 
dar nepervėlu. Jei ilgai lu- 

f 
kuriuoaite, tuomat žarnos apie 
apendicitą.' snatigfi į krūvą, 
bus blogai, ir operaeijja tuo- 
met bus labai pavojinga. 

Klamgimflfi. — 1918 m. stai- 
/ 

ga aš gavau tokią ligą. Dienos 
laike turiu mislyt ir mislyt, 
nors ir stengiuosi visokiais 
budais tai prašalinti, bet nie- 
kas negelbsti. Žiūrėk jau ir 
mislini, o nakties laike, tai' ir 

sapnuoju be jokio perstojimo. 
ženklai toki: kartais skauda 

sprandą, po krutinę sunkus 
skausmas, gerklę kutena, ro- 

dos kas norėtų išlysti laukan, 
kartais pilve gurguliuoja. 

Apetitą turiu gerą, laukan 
einu, į parą arba i 2 paras. 
Finniau 2 metai atgal riemuo 

ėsdavo, dabar ne. Kaip dir- 
bant galva įkaista, tai tada 

jau mi'slyk ir norėk. Mane ši 

liga baisiai kankiną. 
Tikiuosi, kad gerb. dakta- 

ras neatsisakys duoti man pa- 

tarimą,.© gal ir pasveikčia. 
A. iP. 

Atsakymas p. A. P-ui. — 

Tamsta turi ligą vadinamą 
ISTERIJA. Tamstai reik per- 
mainos gyvenime. Tamstos 
sveikatai labai gelbėtų, jei 
mestum savo seru} uzsremimą, 

pasilsėtum bent du mėnesiu, 
o potam išvažiuotum ten kur 

Tamistoy niekas nepažįsta, ir 

paieškotum darbo kur ant 

ūkės. Turi valgyti gerai, mie- 

goti bent 8 valandas į dieną 
ir skaityti geras knygas. 
Tamsta greičiau pagytum, jei 
kreiptumeis prie gero dakta- 

ro, ir .jo patarimų klausytu- 
inei. Maudymasis ir elektra 

gydymas žymiai sustiprintų 
Tam i stos jautrius nervus. 

Seniaus taip buvo, kad lie- 
tuviai neturėjo pasauliniu 
z 1110 n i ų mokytų. Kas mokslo 

laipsnį, ".daktaro" titulu tu- 

rėjo iš lietuviu, tas dažniau- 
siai* buriavo kunigas. Dabar 
kiti laikai. Ir butų galima be- 

dievukams pasaulinių mokytų 
žmonių ne vieną kapą pasko- 
linti. Katalikams dar liktų 
užtektinai. O bedievukams, 
ypač iš ''Naujienų" labai ir 
labai j i e- 

* 8 us i gad y tų'\ 

Jie dantų krapštyto,jus dak- 
tarais vadina. Ir tai nieko "n<> 

įmūrija". Eina, eina, žiūrėk ir 

suklimpa. 
Kalkių numeryje 'i N-.no s'' 

paskelbė, kad Kalėdas, girdi, 
netik stabmeldžiai švenčia, 

bet ir krikščionys. O tai no- 

žinojome!.. Tai mat mulkiai 
mes. .Juk mes iki šiol manėme, 
kad Kristaus užgimimą gar- 
bino ])er 10 šimtų metų tik 

žydai ir stabmeldžiai iš "X- 

nų". Pasirodo, kad t g, dabar 

^aLi daryti ir krikščionys. 
Ariu, ačiu ir už leidimą ir 

1 už "naujieną" tokią... 
Bimbalų Bambizas.. 

I 

KATALIKAMS jPATOGU- 
v 

MAI. 

<fUnited States Lines" val- 

dyba painformavo "Draugij", 
kad tų linijų garlaiviuose ka- 
talikams kunigams ir šiaip 
katalikams keleiviams įvesti 

'visi patogumai. 
Didžiuliuose garlaiviuose, 

kurie vežioja žmones tarpe A- 
merikos ir Europos, yra pa- 
taisyti kilnojami altoriai, rei- 

kalingi bažnytiniai rūbai, mi- 

šių vynas ir viskas, kas tik 

reikalinga Mišias laikant- ir 
Sakramentus teikiant. 

Prieš išplauksiant laivams 
tolimon kelionėn, tai visa nuo- 

dugniai peržiūrima, idant vis 
kas butų kuoš variausia ir pa- 
vyzdingiausioj tvarkoj. 

Dėlto, kunigijai ir šiaip ka- 
talikams patartina, prireikus, 
tos linijos garlaiviais naudo- 
tis. Tuo budu bus atsiekiama 

dvilypė nauda: savo dvasiai 
ir & V. prekybos laivyno pa- 
laikymui'. 

Ne visos linijos turi tuos 
katalikams patogumus. 

IlIlMHUSMilHMHUlilIlIlIIIIIIilIlIMlIKlIlJJJIIlllinillIlinilSI 

( Iš LIETUVOS. ( 
(Užbaiga) 
PO RINKIMŲ. 

Tautinės mažumos. 
Jei padalinąs ne prisirinks pilnas 

rinktinių atstovu skaičius, tai antrojo 
dalinimo likučiai reikia surašyti iš eilės 

]>agal jų didumą, pradedant nuo didžiau- 

siojo. ir sąrašams, gavusiems didžiausiu 

likučių duodama po vien g atstovą, ligi 
tuo l)udu bus sudarytas pilnas rinktinių 
atstovų skaičius' \ 

Apygardų Komisijose kiio ginčų del 

likučių. Kaip tuos iikueius reikia suprasti. 
Ar likučiai bus tie, kas liko nuo ren- 

kamojo skaičiaus, tai yra nuo tokio skai- 
čiaus balsy, kuris yra reikalingas vienam 

atstovui į Seimų, ar reikia skaityti liku- 

čiais tokių sąrašų (partijų) balsų skaičių, 
kuris negavo visoje apygardoje renkamo- 

jo skaičiaus nei vienam atstovui. 

Pavyzdini Raseinių visoje apygardo- 
je sumesta visoms partijoms 118,79S, o 

atstovų reikia išrinkti .11 nuo Raseinių 
l^pygardo.s. Padalinus I1S,79S į 11 gauna- 

ma 10,799 tai bus renkamasis skaičius. 
Vadinas, kiekviena partija privalo surink- 
ti ten nemažiau 10,799 balsus, kati gauti 
vieną atstovą i Seiliuj. Tos partijos, kurios 

gavo daugiau negu 10,799 baisus, gauna 
tiek atstovu kiek kartu buvo po 10,799 
balsus. Likę nuo to skaičiaus balsai va- 

dinami likučiais. 

Kriks. Deni. susiblokavę su Ūkininkų 
Sąjunga ir Darbo Federacija gauna pa v. 

49,313 baisy ir gauna 4 atstovus ir liku- 

čių turi 6,117 balsų. 
Lenkai gavo 9,566 balsus, žv.dai — 7.- 

S09; vokiečiai ir rusai 6,325. 
Jokiu badu nei lenkai, nei žydai ir 

nei rusai — vokiečiai negavo "renkamojo 
skaičiaus'' balsų. 

Socialistai gauna 3 atstovus ir krikš- 

čionys demokratai gauna 4 atstovus. Lie- 
ka dar išrinkti 4 t rūkstančius atstovus iki 

11 atstovą. 
Socialistų likučiu nuo 3 atstovų lieka 

6,117 balsų. 
Dabar kilo klausimas kaip reikia su- 

prasti "likučius". Tų partijų atstovai,, 
kurios negavo "renkamojo skaičiaus" 

rrorėjo plis kaityti savo balsus prie liku- 

rių ir tokiu biuiu pravesti savo atstovų 
į Seimą, kas butų labai keista, nes ''ren- 

kamasis skaičius" butu taikintas didžio- 

sioms partijoms rinkti atstovus, o liku- 
čiais rinktų savo atstovus tokios parti- 
jos, kurios nesurenka reikalingo skaičiaus 
balsu vienam atstovui. Kadangi Apygar- 
dos Komisijose buvo atstovai nuo visu 

partijų sąrašų lygiais balsais, tai ne susi- 

rinkusių "renkamojo skaičiaus" sąrašo 
atstovų buvo daugiau ir jie nebalsavo be- 
veik visų apygardų komisijose, kad rei- 

kia skaityti likučiais tų partijų 'balsus, 
kurios nesurinko "renkamojo skaičiaus". 

Vyriausioji Seimo Rinkimų Komisija 
išaiškino Rinkimų į Seimą, įstatymo 76 

straipsnį taip, kad tos partijos — sąra- 
šai, kurie negavo "renkamojo skaičiaus" 

balsų, nedalyvauja likučiu paskirstyme. 
Vadinas sąrašai gavę mažiau 10,799 bal- 

sus nedalyvauja vietų paskirstyme ir j u 

visai negauna. Raseinių Apygardoje liko 
nuo dviejų partijų likučiai: Socialistų ir 

Krikščionių Demokratų ir tos dvi parti- 
jos gavo likusius 4 atstovus viena 2 ir ki- 

ta 2 atstovus, tokiu budu: antrojo sąra- 
šo likučiai (kr. deni.) yra didesni (6,117) 

už pirmojo sąrašo likučius (5,109) dėlto 

nuo jų pradedama pririnkti trukstantie- 

ji atstovai 11—34—4. Reiškia antrasis 

sąrašas gmina penktąjį atstovą, pirmasis 
ketvirtąjį, antrasis vėl gauna šeštąjį at- 

stovą, ir pirmasis penktąjį. Tuo budu su- 

sidarė vienuolika atstovą. Tokia mat 

tvarka nustatyta įstatymo kuri sako jog 
likučiai surašoma iš eilės sulig j u didumo 

ir dalinama liekamas atstovų vietas. 

Kada vyliausioji Seimo Rinkinių Ko- 

misija susirinko galutinai išspręsti ginčą 
del likučių, tai prieš sprendimą išklausę 
visų partijų, atstovų įrodinėjimų, kaip 
reikia suprasti likučius. Prof. A. Volde- 
maras buvo priešaky visų mažumų: pa- 

žangos, žemdirbių, žydų, lenkų rusų — 

vokiečių ir bolševikų. Reik pažymėti, jog 
ta visa Voldemaro vedama kompanija 
prieš ateisiant į Vyr. Rinkimų Komisiją 
vaikščiojo pas atskirus jos narius pa v. p. 

Leonų -i r Macį i r buvo pas socialdemokra- 

tus. P. Voldemaro advokatavimas mažu- 

mų naudai neįtikrino Vyriausios Seimo 

Rinkimų Komisijds ir ji išsprendė, kad 

likučiais skaitoma, kas lieka nuo "renka- 

mojo skaičiaus" balsų. Vadinusi Raseinių 

apygardoje, kas turi daugiau 10,799 bal- 
su. 

Tokiu budu nuo Raseinių Apygardos; 
socialistai gavo 6 atstovus. 

Jeigu katalikų sąrašai viso gavo še- 
šis atstovus, turėdami 49,313 balsų, tai 

vieną atstovą jie gavo nuo (49,313:6), 
8219 balsų. I 

Ar teisingumas reikalauja, kad žydri 
būtinai turėtų gauti vienų atstovų, surin- 

ku visa tik 7,809 balsus, socialdemokratai 
7,899 balsus ir pažangą — žemdirbiai 2,- 
297 balsus? 

Iš čia aiški išvada, kad didžiosios 

partijos, bendrai imant, už kiekvienu sa- 

vo atstovą duoda daugiau balsų, negu 
tie surašai, kurių balsai neimami' domėki. 

Šis klausimas buvo svarstomas Seime 
š. m. gruodžio m. 1-mą, d. Socialdemokra- 
tai mėgino stoti už Voldemaro — žydų — 

lenkų—bolševikų aiškinimą. Bet pastačius 
balsuoti Mandatų Komisijos rezoliuciją, 
kuri palaiko Vyr. Rinkimų Komisijos 
aiškinimu ir tuopatim atmeta — Voldema- 

ro, nei vieno atstovo neatsirado balsuo- 

jančio prieš ją. Ir socialdemokratai pager- 
ia įstatymą. M. K, 


