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METAl-VOL. VIA 

RUMUNIJA PERSEKIOJA 
VISAS RELIGIJAS. 

RELIGIJŲ TVARKYMUI 
GAMINAMAS JSTA-

-

' ' " l l ' i l f 

Naujas Vokietijai 
• Kabinetas Ruošiamas 

Religija, neturinti 200,090 
narių, nebus pripažinta* 

— 

VTKNNA, lapkr. 24. — Ru
munijos parlamentan įduotas 
bilius, kuriuomti norima auto
rizuoti valdžią, kad ši tvarky
tu visas Rumunijoje esančias 
religijas. Biliumi pažeidžia
mi ne vien katalikai, bet pror 
testantai ir žydai. Taigi, vi
sas religijas norima suvaržy
ti, atimti joms visokią laisve. 

Biliuje pažymėta, kad vals
tybė pripažins tik tuos tikė
jimus, kurie turės nemažiaus 
200,000 narių. 

Katalikų Bažnyčiai ypač 
ruošiamos sunkenybės. Baž
nyčiai bus uždrausta iš svetur 
priimti reikalingos pagelbos 
fondų, arba savo fondus sių
sti kur kitur. Bus tad už
drausta EafaElnj Eažnyčior 
kolektuoti ir "petrapinigius." 
Jei taip, tai katalikams nebus 
galima susisiekti nei su Ro
ma be valdžios žinios. 

Aišku, Rumunijos stačia t: 

kiai mėgina sekti buvusią se-
niaus Ttusi joje tvarka, kaf'sta 
čiatikybė buvo pirm visako, 
kur katalikystė buvo stelbia-

• ma. Deja, Rumunija perkėlai 
tuos religinius persekiojimus 
įveda. GaJ tai visa butų bu
vę pakenčiama pirm šimto 
metu, net ne ši 

67 METUS IEŠKOJO SE
SERS IR RADO. 

j KANCLERIUS KVIEČIAMAS VON KARDORFF 
> Į 

LONDONAS, lapkr. 2č. — kui konferencijas. Tariasi a? 
Kuomet parlamentas didžiu- pie busimąją valdžią — kokia 

-
' • • 

DORA, Ala., lapkr. 24. — 
Pirm 67 m. George TVilliams 
atsiskyrfe su savo seserimi. 
Jis tuomet ėjo 23 metus, gi 
sesuo 15-tns. Praėjus kele-
tai metų jie kits kito jau ne
besurado. 

Williams pradėjo ieškoti se
sers. /Tam tikslui pašventė 
67 metus. Apėjo ir apkeha-
vo jis visus miestus ir mieste
lius. Pagaliaus tomis dieno
mis jo žygiai apvainikuoti. 
Atrado seserį čionai. Jinai 
yra vedusi ir turi didelę šei
myną. Turi anūkus ir ujoa-
nukius. 'Tai 80 metų senelė. 
Gi jos brolis eina 90 metus. 

* 

PRIPAŽINTA 109,000 
DOUERIŲ. 

ma balsų reiškė kanclierrui 
Stresemannui nepasitikėji
mo, kanclieris tuojaus kaip 
savo, taip viso kabineto var
du paskelbė atsistatydinimą. 

Iš parlamento jis tiesiog nu 
vyko pas prezidentą Ebertą. 
Kiek palaukus paskelbta, kad 
prezidentas kanelierio atsista
tydinimą priėmė. 

Vakar depešose iš Berlyno 
pažymima, kad prezidentas 
Ebert į kanclierius pakvietęs 
von Kardorff, liaudies parti
jos norį. Pataręs jam suorga
nizuoti koalicinį kabinetą. 

Tečiaus dar nežinoma, ar 
von Kardorff priims tą pak
vietimą. 

•Tuo tarpu politinių partijų 

turi būti ir kokia pramatoma. 
Socialistai, kurie daugiau

sia prisidėjo prie Streseman-
TIO valdžios sugriovimo, taip-
at dirba savo naudai. Visa jų 
ne'aimė, kad jie savo tarpe 
neturi atatinkamo žmogaus J 
premierus. Paslapčia jie veda 
didelę akciją/ Bet viešai sako
si jie pasiliksią "neutraliai" 
organizuojant naują kabinetą. 
Visgi tvirtina, kad be jų pri
sidėjimo prie naujo kabineto 
nauja valdžia nebusianti "le-
galė," nes neturėsianti jų sa
nkcijos. 

Vokiečių valdžia atsistaty
dindama sustabdė ir 

FRANCIAI NEVYKO 
RUHRO TERITORIJOJ. 

FRANCUZAI M£GINA 

Tečiaus jų pastangos pasiro
do tuščios. 

eija skaitosi laimėjusi karą. 
Bet premjero Pčincare mani-
pulacijos Franciją jau stato 
nugaliėtų valstybių tarpan. 
Kiek "palaukus Franciją pasi
jus, kad ji tikrai pralaimėju
si karą. Už tai galės pade-1 ,' "T"~7V?~ ' JV V ' 
: . ?* . . Jvals. — Vaitekūnų sodžius la
koti savo premierui. 

Žinios iš Lietuvos 
• n • ' • • ' 

J A U N I M A S * *r skubėtų su remontu, nema-
Įtyti, kol kas tik medžiagą ve-

VAITEKUNAI, Grinkiškiu į ža. To namo kai-kurie gyve-
ntogąi senai išsikraustė į ba-

NEW YQBK, lapkr. 24. — 
Po karo Franciją pakilo pa
grobti dominuojančią rolę 
Europoje. Iškarto ji smar
kiai varėsi pirmyn. Buvo 
Europai krislo. .Tečiaus tas 
praėjo. Nes Francijos pas
tangos kaip muilo burbulas 
plyšo. 

Rhinelando separatistų ak
cija, tai Francijos planas. 
Kaip žinoma, separatistams 
žygiai nevyko, tad ir tas fra-
ncuzų pianas, niekais nuėjo. 

Nežiūrint to, Europai yra 
pavojaus. Ją pavojuje laiko 
ta pati Franciją, kuri bijo ne 
vien rytojaus, bet ir savo pa
čios šešėlio. 

Kuomet premieras Poinca 

Pagrindiniai tapant, vokie
čiai šiandie atsidūrę pozicijon 
veikiai atsigauti, kaip tik bus 
nustatyta reparacijų suma. 
Kad tuotarpu Franciją grim-
sta vis giliaus į skolas. Ir ne
pramatoma iš niekur jai pa-

i 

gelba. 
Desperatiniai premiero Po

incare argumentai, kad galu-

bai linksmas gyventi: prie Šu-
švės kurios aukšti krantai 
medžiais žaliuoja* Ūkininkai 
čia pasiturintieji, yrą dide u-
kių, po 40 ha. Jaunimo yra 
daug ir jis yra gyvas, judrus, 
kiekvienas moka kuriuo nors 

yra kurpių, siuvėįų, kalvių, 
dailidžių ir kit. amatninkų. 
Tik vargas, kad tas jaunimas 

tina reparacijų suma negali , , . v , .v, . 
j * .v . .. labai pasaukus peštynėms ir 
but nustatyta, išjudino net . . . . , v . . . v i T . , ^ įvairiems vaidams, ypač jsige paftc b e ^ , v y r ^ y b ę . Pas- m T o d e l . . ^ ..& ^ ^ 
taroj i mato, kad tie argumcn- . , ,. , . 

nm kelias nelaunes: vienas 

rakus, kitiems davė vagonus 
ir tt. Mokslas nežinia kada 
prasidės. , 

Kad kooperatyvas čia rei
kalingas dauguma piliečių ge
rai supranta, bet visi sako: 
"Aš kol kas palauksiu, kaip 

n 8 t r ,U m e ' ! t U ^ L Jt}, ^ j k r a n t u v ė atsidarys ir jog da-
lykai gerai eis, tai ir aš į*i-

"renten" markių s p a i S ' ' ™ P r a d ė * V a W y t i ****** 
mą. Sakoma, tuo būdu nork 
ma sustiprinti senųjų markių 

vadai turi konferencijas pas-' vertę, kurios yra be verties. 

POINCARE PASILIKO 
VIETOJE 

Parlamentas jam reiškia 
pasitikėjimo. 

— 

PARYŽIUS, lapkr. 25. — 
Francijos parlamente buvo 
pramatomas triukšmas del 
premiero Poincare pasidavi- h *° teritorijoj. Sutartis pasi 

FRANCUZAI SUSITAIKĖ 
SU RUHRO INDUSTRI-

NINKAIS. ' 

DUESSELDORFF, lapkr. 
25. — Francijos militariniai 
autoritetai pagaliaus padanė 
taikos sutartį su vokiečiais 
industrininkais okupuoto j Rū

tai labai pigus ir yra pavo
jaus Belgijai toliaus draugau
ti su Franciją. Nes kuomet 
Franciją turės žlugti, ji pas
kui save trauks pragaištin ir 
Belgiją. 

Belgija mato, kad Europą 

vaikinas susivaidijęs per ves
tuves buvo nudnrtas, kitas — 
prigėrė, gi ūkininkaičiai ir u-
kininkaitės tampos po teis
mus del iškoliojimo, apvagi-
mo ar rūtų vainikėlio. Žod
žiu, čia dabar viskas ne taip 

rašysiu.'V Mat, čia žmonės 
už pajų verčiau pasilinksmi
na degtinėle negu neša pini
gus koperatyvui. Be krautu
vės čia dar reikalinga ir pirk
tis, kur žmonės galėtų išsi
maudyti. Dabar gi miestely, 
kur gyventojų apie 800 žmo
nių, nėra pirties. Prieš karą 
buvo čia geležinkelio pirtis, 
nors tada ir pusės tiek gyven
tojų nebuvo. 

gali išgelbėti nuo pavojaus ne d e d a s i > k a i p ^ d u ^ 
premieras Poincare, bet ben- IĮUVO 

rao Anglijos norams. 
Tečiaus viskas baigėsi gra

žiuoju. Parlamentas didžiuma 
balsų reiškė pasitikėjimo pre-
mieru. 

Premieras išaiškino, kad 
Franciją nusileidusi Anglijai 
tik santarvės vienybės užtikri 
nimui. (Tečiaus tas nereiškia> 
kad butų koks nusileidimas 
Vokietijai. Vokietija turi pil
dyti taikos sutarties sąlygas. 

rašyta ir bus atnaujinti dar
bai francuzų ir belgų kontro
lėje. 

Tuo būdu, sako, Ruhro te
ritorija išgelbėta ir gyvento
jai apdrausti nuo vargo. 

K0NSULIATAI B0MBU0-
JAML 

PRINCAE NENORĖJO 
PRISIDĖTI PRIE SUKI

LIMO. 
• 

— 

BERLYNAS, lapkr. 23. — 
Paaiški, kad kuomet žinomas 
Acį&lph Hittler Bavarijoje 
ruošė sukilimą, pirm jo tokį 
pat monarchistinį sukilimą 
planavo patsai Bavarijos dik
tatorius Kahr. 

Hittler sau pagelbon pasi
kvieti gen. Ludendorffą, Šis 
paklausė. Bet Kahr savo suf 
kiliman kvietė patį buvusį so
sto įpėdinį. Tečiaus šis ne
paklausė. 

Dėlto Kahr iš piktumo su-
koneveikė ir Hittlerio sukili
mą. ^ 

Kad Kahr kvietfe ne Bava
rijos sosto įpėdinį princą 
Rupprechtą, bet Vokietijos 

Kažkoks Groh Chicagotf kri sosto įpėdinį, tai yra priežas-
miBaliam teisme už policmomo ties. Kahr yra; protestantas, 
nužudymą nubaustas nuo vie- lygiai ir Vokietijos sosto įpė-

N E ^ YORK, lapkr. 24.— 
Vienos bendrovės tarokas 

užvažiavo priešaky vaaauov 
jaučio gatvekario. Sužeistas 
gatvekario motormanas 01-

son. A 

Vyriausias valstybės teis
mas motoruamii pripažino 
100,000 doL atlyginimo. 

nerių metų ligi gyvos galvos 
kalėjimu. Dabar susekta, kad rijos sosto įpėdinis yra kata-
Groh visai Uuosas. . 

PHILADELPHIA, Pa^ 1. 
251 — Ties Ispanijos konau-
liatu vakar anksti rytmetį 
ekspliodavo bomba. Buto 
prieiakis apgriautas. 

Kiek paskiaus viena bom
ba pamesta ties italų banką, 
arti Italijos konsulato. Tre
čia bomba ekspliodavo kitur. 

Policija energingai veda 
tardymus. 

jis turėjo du tikslu: arba di
delėmis reparacijomis Vokie
tiją parblokšti, arba Vokieti
ją į keletą atskiriu dalių sus
kaldyti. Pasirodo, kad jis 
nei to, nei kito tikslo negaK 
atsiekti. /ToĮtitt *>ud« šiandie 
pačiai Franeijai yra pavojaus 
daugiaus, negu pirmiaus bu
tą. Jei Franteija butų gra
žiuoju apsiėjusi su nugalėta 
Vokietija, butų , turėjusi sau 
draugę, nes butų užtikrinusi 

_i: Vokietijai respubliką. Gi da
bar tik vieną vokiečių 4autos 
pagiežą ant savęs turi užtrau
kusi. 

/Vokiečiams nevyko su pa
syviu priešinimosi Ruhro te
ritorijoj. , Bet karo atlygini
mo klausimu vokiečių pasyvis 
priešinimasis yra pasekmin
gas. Skirtumas paeina iš 
fakto, jog Franciją gali gy
vuoti be Ruhro teritorijos an-
glįį . Bet ji negali gyvuoti 
bę,_ Voketijoš finansines spė
kos. 

? Bloga situacija. 
Šiandie Francijos premie

ras Poincare atsidūręs taip 
blogon situacijon, kokios ne
būta Europos istorijoje. Fran 

dra visų santarvės valstybių 
akcija. Ta akteiga turi but 
sutartina. Tai akcijai turi 
vadovauti Amerika su Angli
ja. Tečiaus premieras Poin
care tokiam projektui priešin
gas ir jį desperatingai kovo
ja. 

Francijos nepavykimai. 
Franeijai nepavykimai pra

sidėjo tuo momentu, kuomet 
premieras Poincare ėm4 sa-
varankiauti Vokietijoj. Pir
miausia jo parėdymu užimta 
keletas Vokietijos miestų. Pa
skui okupuota Ruhro teritori
ja. Su šios teritorijos oku-
puote Franciją taip apsivylė, 

PRINCAS NORI KELIAUTI 
ITALIJON. 

LONDONAS, lapkr. 25. — 
Gryžęs Vokietijon sosto įpė
dinis nori su vizitą keliauti 
Italijon. Taui tikslui jis nori 
gauti vokiečių valdžios leidi
mą. 

BELGRADAS, lapkr. 25.— 
Bulgarija su (Jugoslavija su
sitaikė del Jugoslavijos atsto 
vo pašovimo Sofijoj. 

dinis. Kad tuotarpu Bava-

—— 

Plėšikai susistabdė automo-
I 

biliu važiuojantį J. Glaser, 
4133 Grand boulv. Nutraukė 
nuo piršto brangų žie^ą, atė
mė kelis šimtus dolerių ir au> 
tomobilių. 

BAŽNYČIA, MOKYKLA, 
KRAUTUVfi. 

KAKLŲ RUDA, Mariam-

P R I G Ė R E . 

PANHVEŽYS. — Spalių 2 
dieną apie 20 valandą, pil. P. 
Gurskis paeinąs iš Panevėžio 
miesto, tarnaująs Daukniškių 
kaime, Piniavos valsčiuij pas 

poiės apskr. — Šiuo tarpu ulrininką T e § k o J o n ^ b e v a " 
čia kabo ore trys opiausi Man į j o d a m a s iž laukų, su linų 
simai — būtent: bažnyčios 
statymas, mokyklos sutvarky
mas ir kooperacijos bendro
vės steigimas. 

Skubiausiai iš visų, tur but, 
bus išspręstas pirmas klausi
mas. Mat iki šiol bažnyčia 
yra\ Geležinkelio valdybos na
muos (buv. depo), kuriuos G. 
V. prašo apleisti. Ačiū ger-

vežimu, laikinuoju tiltu per 
Lėvens upę, nuvažiavo nuo 
tilto upėn. ų 

Arkliai išsigelbėjo, vežimas 
su* linais išimtas, ž iogus #£ 
prigėrė ir tiktai už i ^ r o s d l ^ 
nų rastas lavonas. 

biamo klebono energijai pa-

kad šiandie jai jau ' n e r u p i , ^ 0 i š ^ a i l t i t i e s Alytumi 
Europos tvarka ir ramybė. | (Artilerijos st.) buvusią cer-
*ik darbuojasi pačią vieną ^ kurios griauti jau nuvy-
Franciją apdrausti. (Toks aph 
draudimas visuomet surištas R u d a t u r ė s s a v o bažnyčią. 
su kitų tautų skriauda. Tai
gi, Franciją dar giliau grims-
ta. 

Poincare senos datos diplo
matas. Jo nusistatymas gal 
pirm kelių šimtų metų butų 
tikęs. Bet šiandie kitoki lai
kai."' Skerdynėmis ir armoto
mis nepavergsi vokiečių tau
tos. 

ko darbininkai. Tuo būdu K. 

Kitas tai — mokyklos rei
kalas.... Visą namą kur yra 
dabar mokykla, Geležinkelių 
Valdyba ketina remontuoti, 
visos grindys ir pečiai išardy^ 
ti, bet kad suardytus taisytų4 

PANEVĖŽYS. — 
-

men. 8 cfieną. miesto valdyba 
užbaigė įrengimą savos elėk; 
tros stoties, ir nuo.tos dieno* 
teikia miestui šviesą. 

PINIGŲ KURSAS. 
Lietuvos 10 litų .$1*00 
Anglijos sterl. svarui 448 
Francijos 100 fr. 5.90 
Italijos 100 lirų ^ 

A R E » U O T I UNGARUOS 
SĄKALBININKAI. 

Rastas Ungaiijos su Bavari
ja sutarties planas. 

PABY^ITJS, lapkr. 23. — 
Diplomatinės depešos paduo
da žinių, kad Ungarijos val
džia nesenai buvo pavojuje. 
Unigarijoje areštuotas parla
mento atstovas Ulain, irrede-
ntų organizacijos " Susipra
tę F n ^ r a i " prendentas. Ta
rdomas Utein išpažino, jog jis 
turėjo susisiekimų su Ludea-
dorffu ir Hittleriu, kad UnV 
gariją jtorėta sujungti su Ba
varija* 

Tarp Ulainp poperių rastas 

su Bavarija kooperavimas. 
To kooperavimo tikslas su-, 
griauti Paryžiuje sustatytas! 
sutartis. j | 

Nevykus Hittlerio sukilimui c 
ir susekus Ungarijoje sąkal-j5 j 
bį, pavojus laikinai nustelb-j 
tas. 

Tuo pačiu laiku iš Prahos, 
Čekoslovakijos, pareina žinių, 
kad Čekoslovakija su Franci-
pa baigia daryti ekonominę^! į f | 
ir militarinę sutartį. Čekų 
užsienių reikalų ministeris 
Benes giriasi, kad tųdviejų 
šalių sąjunga busianti taikos 
užtikrinimas Europai. 

Kelinti metai Franciją su 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimniiiiiimil 
^^luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiHuimiiniiHiiiiiiniiniiiiiiimim^" 

i i Siųskite savo Gimincms I j 

"KALĖDOMS 
D O. V A N Ų -

LITU II 
i P B R 

DRAUGĄ ff 

savo "aliansais" tikrina taiką 
tai sąjjungai sustatytas pla- Europoje. Bet taikos nebe-i t 
nas. /Pas lianas paskelbtas ra. Nes patys franeuzai k a s ' -
ungarų spaudoje. Plane pa- kiekvienas žingsnis neteisotai 
žymima jnilitarinis Ungarijos ir neteisingai elgiasi. 

Pramonės Banką. 
"Draugas" siunčia pinigus Etais, ir doleriais: 

i f perlaidomis, celriaisnlraftais ir telegrama. 
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai vakare. 

Nedėliomis uždaryta. 
| 5 2334 SO. OAKLEY AVE- GHKAGO, JUL 
CCiuiiiiiiiiiiiiiiiiiHtufmmiHjitutmun 

4IIIIMIIUtlllMUHI 
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D R A U G A S 

asts 
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

D I E K 
A P Ž V A L G A . 

Eina kasdieną išskyras nedžldienius. 
Metams |6.00 
Fnsci lietų . • . „ $UX) f f ' 

01 prenumeratą mokasi iškaino. Lai
kas skaitosi nao uirašymo dienos, 
ne nuo Nauji} Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siusti isjperkant kr ąsoje ar ex-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus i registruota laišką, x 

DRAUGAS FVB. CO. 

2334 South Oakiey Avenue 
Chicago, Illinois. J 

Tel, Roosevelt 7791 

Sovietų mokyklos. 

Sovietai draudžia mokinti 
mokyklose tikėjimo tiesų. Bo ;

: 

ševikams reikalingi revo3iuqi- T^llir .*« t\ 
jos "pilioriai", o ne kultu- 't''ffkl pers< 

nuo 1922 metu rudens. 
Papos misija susideda iš 13 

vienuolių " kuri naudojasi ru-

parapines mokyklas, 50 pen
sionatų mergaitėms, 50 "high 
seliool" ir kolegijų bernai-

r • •'• i ftnunij l y y f i , ^ | " n1 • » f S.&*}m ! ' i n * 
Pmnadienis Lapkr. 2$ 4MS 

sų personai** i£l,700 asmenų: jčiams. Pbiladelphijos diecezi 
vertėjų, biurų valdinmkaį, ins- joje, dvi ftaujos mokyklos ati 
pektorių, magazinu, vedėjų, vi
rėjų h* t. t, 

darytos galinčios talpinti 3,-
000 mokintų, kitos statomos. 

į>ėr>onalas apmokamas * paltimorės diecezija atidarė (3 
ringi piliečiai maisto produktais kiekviena 

v Pirma bolševizmo fabriko* *&iiesį.. Pašalpos yra 6 cen-
priemonė, tai pašalinti vaikus ta»V Maskva, Orenburgas 
nuo šeimyninės atmosferos ir (Vral>,;Bostov-na-I)one, Kra*-
auklėti juos sovietų įstaigose. n o d * r ( K ^ ) » E"!***** i r 

Vaikai yra Valstybės nuosa- D i a n k o i K l 7 ^ Y m * ^ n d ė " 
vyW, to siekia raudonsliuriai. [liai> 6 s u a * S * s i ^ maįtįmmo 

punktai. 2J5 stotys kasdien 
maitina 124,400 asmenų. Šis 
skaičius' Sių metų gegužy pa
didėjo ligi' 131,935. Savo ke-

riairjas mokyklas, iš kurių vie 
na'kainuoji 200,000 dolerių. 
Panaši pažanga ir Rytuose. 

1 PAVAKARIAMS. 

TAKSOS, BONTJSAI IR 
LEGIONAS. 

Suv. Valstybių pinigyno se-
kietorius Mellon andai pas
kelbė programa kokiu būdu 
butų galima sumažinti šalies 
gyventojams taksas. Sekreto
rius savo programoj paduoda 
taksų mažinimų tik tiems, ku
rie ir taksas mokėdami daug 
turi. Darbo žmones jis visai 
aplenkia. Gi karo vetaranams 
bonusus mėgina palaidoti. Se
kretorius sako, kad jei nori
ma mokėti veteranams bonu
sus,' tai negalima mažinti tak
sų. Dėlto, tegul visuomenė pa
sirenka: ar bonusus, ar ma
žesnes taksas. 

Kongrese yra narių-, kurie 
senai kovoja prieš kapitalistus 
ir daugiaus gina darbo žmo
nių reikalus. Tokių yra že
mesniuose kongreso rūmuose 
ir pačiame senate. Jų yra, su
prantama, nedidis skaičius. 

Kaip vaikus dorina 1— auk-1 
leja mokyklose! Viena rasė 
mokytoja mums' sako: "Visa 
tai kas bendrai skaitoma ne
dora ir bloga, prie to sovieti
nė Rusija ragina vaikus. Jei 
vaikas vagia, jo gabumus svei-

liu, 2,500 maisto ryšuKai — 
paketai išsiuntinėta labiausiai 
reikalingiems žmonėms į to
limiausias Rusijos vietas. Dra-

kina. Gatve netiek tvirkma,i 
, . , , .,, T.. , . buzių ir batų išdalinta uz 2,. 
kiek mokykla, visa kas duo-j 
dama vaikams skaityti, yra sensacinės istorijos apie de
tektyvus ir pornografiški — 
palei stuvingi aprašymai. 

Galima suprasti, turint fak
tų, kokia bus Rusijos žmonių 
giminė! Šiandien taip dažnai 
atsikartojautieji piešiniai, žmo 
gžudystės, vagystės Lietuvoje 
yra daugiausia darbas organi
zuotų valkatų iš Rusijos pa
bėgusių ir ačiū "gerai šird/. 
ia i" ir nesugebėjimui p. Ski
pičio, socialistų ministeriui, 
kurs juos įsileido Lietuvon. 

Jaunoji Rusijos karta " iš
mokinta' ' ir Senius pralenks. 
Gi tuomet ar galima bus kal-
1 ėti apie Rusijos atsistatymą 
gi kaimyninėms valstybėms 
kiek bus bėdos ir vargo! 
Bolševikų mokykla rengia 
Rusijai prapultį. Net ir tin-

Tad didžiuma juosradikalas, į j ^ į ^ švietimui bei auklė 
opozicionistais ir kitokiais var 

300,000 lyrų ir vaistų už 1,000,-
000 lyrų. J 

Nugalėti piktybę gėrybe,, 
štai tas obalsis kurs liepia ka
talikams nesigailėti aukos Mū
sų Tėvui, kurs perduoda krik-
ščioniško gailestingumo aukų 
Rusijos nelaimingiesiems, y-
pač našlaičiams, .ligoniams, 
mirštantiems" is bado. 
Katalikiškas auklėjimas Suv. 

Valstybėse. 

Pastovus progresas katali
kiško auklėjimo Suv. Valsty
bėse šiuo obalsiu: "Kiekvie-
as katalikų tėvų vaikas ka-i 

KRUTAMIEJI PAVEIKS-
*" ; 

sakos. Žymiausią rolę lošia, 
kai kurių kalbama lietuvaitė, 
Lilliafr Gish, kaipo Baltoji 
Sesuo. 

"Baltosios Sesers" kruta-
muose paveiksluose parodo
ma, kaip Italijos didžiūno 
Chiarornontėsl duktė Ąpgfa, 
jam mirus savo pusseserės 

»Į tapo prašalinta iŠ namų ir 
priversta apsigyventi pas sa
vo mokytojos, neturtingos' po
nios Bernardos. Armijos kapi
tonas, o Angelos meilužis, val-

• džios yra išsiųstas' į Afrikų su 
ekspėdieija. Parėjus žibiai, 
kad kapitonas ' žuvo, Angelą 

P A L E S T I N A . 
(Valdžios skaitmenų šviesoj). 

Lietuva yra smarkiai užgul
ta žydais. Miestai miesteliai [ ̂  aįgįptįnių svarų. Išlaidos 
juoduoja žydais'. Jie palaiko 
daug nešvaros, netvarkos, va
ro spekulacijas ir šmugelius, 
o produktyvio darbo nedir
ba. 

Žydai Palestina, skaito savo 
ievyne. Sionistai čia siekia su 
kurti politinę žydų Valstybę. 
Ir Lietuvoj sionistų judėji
mas yra didelis. Tai įžymiau
sia ir įtaikiausia žydų parti
ja. Jai vadovauja žydai turin-

skaitmerfimis. 
Finansai. 

Nup liepos 1 d. 19Ž0 m. iki 
kovo 31 d. 1922 m. Palestinos 
valdžios pajamos siekė 3,420,-

įs susiinpimmo suserga ir ve-į" . , v . TV Z • n ». • iys didelio populenngiimo zama \ Baltųjų Seserų ligom-» 
nę. Ten jai pagijus", ji palieka 

Krutaniųjų paveikslų menas 
mūsų laikais žymiai prapMto. 
Jie tapo pramonės ir pelno 

rr, ̂ . . . . . sesuo. Gi tuo tarpu kapitonas I. , 
versme. Toki pramonininkai,^ . .Vx * \LJ. .•• ir k. 

• • -v •,. ... ., -, T v >Severi sugrįžta is Afrikos ir rr, 

už tą patį laikotarpi siekė 3,-
100,205 anglų svary. Tuo bū
du pajamų perviršiu* siekė 
311,566 sv. 

prekyba. 
1919 metų importas siekė 

3,126,464 anglų sv., o expor-
tas — 853,141 sv. 

1920 m. importas jau pasie
kė 5,409,987 anglų sv., eitpor-
tas — 1,318,620 sv. 

1921 m. importas* — 5,871,-

žydų pasauly, kaip adv. S. Bo-, *™ sv-> ^ ^ ^ " 1 ^ 3 5 3 ' a 6 8 

zenbaumasj adv. Soloveičikarf ^v-

pradėjo išradinėti budus, kad 
daugiaus pelno pasigavus, kuo 
įvairiausių padirbdinus. Jeigu 
ne valstybinė ir miestų cenzu-
r/a (peržiūrėjimas), nesąžinin
gi krutamųjų paveikslų pra
monininkai but, vieton platin
ti apšvietų ir dorinti žmones, 
l>agaminę įvairių paleistuviri-
gų paveikslų jiems tvirkinti. 
Bet esairjt ir cenzūrai randasi 
netikusių bei pavojingų kru
tamųjų paveikslų. 

Kokių nebūtų krutamųjų 
paveikslų, jauni ir seni taip 
prie jų priprato, kad vargiai 
kas juos beatpratins. Man ro
dos, vienatinis" telioka išėji 

netikėtai ligoninėje susitinka 
su minėta seseria. Jis ją, kal
bina, kad ji pamestų vienuo
liška gyvenimų ir už jo ištekė
tų. Bet Angelą kartą, padariu
si I>ievui įžadus, kitam nebe-

- -1132 sv., exportas — 1,353,368 
1922m. importas — 5,5#1,-

Tarpais ilgesys Siono suima 
taip smarkiai, kad kai kurie 
žydai, metę Lietuvą išvažiuo-

* 

Pastarais metais įm 
sumažėjo del sumažinimo Pa
lestinos garnizono. Gyviausi 

-priesiTaudų-'' š a l į r "kurtik pirklybos santykiai ėjo su Di-
»«*, ™;™c+o-m-;a w o««hmi<lT. M^fc Bntamja, Aigiptu, Si

ją Palestinon. Bet anl:lriau 
ar vėliau jie vėl sugrįsta i 

žydų ministerija ir savivaldy 
nori žadėtis. J i tapusi Kris- ^ d u o d a m o g „ . B e to> fatf 
taus sužiedotine, k i t o ^ s u ž i e d o - ' ^ ^ ^ p a t r i o t a i i m a mlįfc 

įsie-

dais, 1101̂  jie taipat yra re 
publikonais arba demokratais, j 
skirtumas tik tame, kad jie 
turi daugiaus sąžinės ir stovi 
_už teisybę. 

Tie "radikalai'*' tad pirmie
ji žada aštriai pasipriešinti 
sekretoriaus ^Meliono taksų 
mažinimo programai. Jie sako, 
kad takios pirmiausia turi but 
numažintos darbo žmonėms, ir 
tik paskui kapitalistams. 

Šiems radikalams atstovams 
pageibon eina Amerikos Le
gionas. Sekretoriaus Meliono 
programoje Legiono viršinin
kai įžiūri galutiną bonusų 
klausimui smūgi. Kad tuotar-
pu bonusai, sako tie viršinin
kai, turi .but Kongreso pra-
•vesti ir veteranams reikia at-
..lyginti. Apie tai negali but 
dviejų nuomonių. 

Amerikos Legiono vice-pir-
'muiinkas Taylor bonusų rei-
*kale parašė laišką kongi-esmo-
nui Green. 

Taylor laiške pažymi, kad 
karo laikais 22,000 visos šalies 
įmonių praturtėjo, paliko mi-
lionieriais. Ir šiandie sekreto
rius Mellon tiems milionie-
riams žada sumažinti jų taksas 
85 milionais dol. per metus. 
Tuotarpu 5 milionams vetera
nų nono'rima duoti nei mažiau-
no atlyginimo už jų vargus. 

jimui įstaiga mokyklų galime 
paversti valkatų ir piktadarių 
j.-s taiga. 

Iš KATALIKU GYVENIMO. 
&v. Tėvaa Rusijoje. 

Jo Šventenybės Sekretoria
tas išleido penkiomis kalbo
mis knygą kurioje aprašoma 
Šv. Tėvo pagelba kurią, jis 
>uteikė vargšams Rusijoje 

• • • • ' • > • 

mas, tai kad bent retkarčiais 
talikų mokykloie-, žymiai ^ * * * * * "Draugas^! ^ aoros ir tvirtos vanos p 
padaugino ir mokyk i ir mo- P - ^ t ų gerųjų paveikslų re-j mokinimo paveikslą, Visi 
kinių skaičių šiais mokslo me- <**«m> ^ n i u s l^ katalikiška 

visuomenė lankytųsi į dorus, 
pamokinančius' 'kiutamųs pa
veiksi us, o šalintųsi nuo blo
gųjų ir tvirkinančiųjų paver

tais. Beveik visos švietimo ir 
auklėjimo įstaigos pripildytos. 
Daugely diecezijų mokinių 
skaičius pašoko nuo 15 ligi 
25%. i , r 

Aukštesnėsės mokyklos pri- f Kad ptulariua pradžių, že-
grustos. Katalikų Universite
tas Washingtone pilnutėlis. 

kslų. - . 

miaus' paduosiu keletas kruta 
mv} pa^-ėikshj, kurie dabar y-

"Treybės^ kolegija to pat | ra rodomi didmiestyje, recen 
• j • • 

miesto negalėjo visų norinčių 2}JQ 
mokintis priimti, vietos stin
ga. Virš 2,000 studentų įsira
šo Detroite universiVtau. 

Pittsbmgo universiteta> \ti\-
nas; naujus rūmus priduria. 

Cbicagos diecezija turi 20,-

, * 
Vienus gal įžymiausių ir 

katalikams verta pamatyti, 
krutamu paveikslų yra tai 
"fThe White Sister , , — "Bal
toji ;Sesuo,, rodoma Great 
Northern teatre, j&ie krutaini 

000 moksleiviais daugiau negu! paveikslai yra paimti i£ nove 
pernai metais; ji skaito: 2881 listo F. Marion Crawford apy 

tinio nebenori. Kapitonas Se-
verini matydamas, kad Ango
los nepargalės, paliko ją ra
mybėje ir Dievo tarnyboje. 
Pats gi, išsiveržus Vesuvijui 
norėdamas išgelbėti gyvento
jus, mirė karžygio mirtiini. 

ti žydų, kad jie per daug rū
pinasi internacionalu, per 
daug darbuojasi Palestinai, 
o nieko Lietuvai. 

Kad geriau pažinti Palesti
nų ir priežastis, del ko žydai 
nesiskubina į pažadėtų jiems 

Be kaikurių siljmybių ir iš^ ^ m ę > pcržiųrėkime bešales 
sireiškimų, šie krutami pavei- f skaitmenis, - kurias paduoda 

'kslai pilni katalikiškos dva-Jpatį valdžia. 
šios, doros ir tvirtos valios pa- Į Anglijos' kolonijų ministeri-

ms veriamuos pamatyti 
Kiti vėl gana įdomus ir nc-

mažiaus pamokinanti kruta-
įuįeji paveikslai yra "Little 
Old Nevr York^ <lal»ir rodomi 
Roosevelto teatre, šie pavei-
kftiai, paimti iš R;> J.^ Ypflngs 
apysalios. Čia parodoma pra
džia ir augimas vieno iš di
džiausių Amerikos miestų 
]$ew York. Ten vaizdenama 

. . . . 

daug Istorinių įvykių bei as-
jnenų, kurie tuose laikuose 
buvo mažos reikšmės, bet per 

1 pravo darbštumų ir apsukrumą, 
vieni iš jų patapo turtuoliais, 
o kiti įžymiais Amerikos vei
kėjai. 

Kadangi daug yra 

ja išleido ofieialę apyskaitą 
Palestinos gyvenimo už 1922 
metus. Apyskaita tur punktus 
apie mandatą, baltąją knygą, 
daug davinių apie krašto pir-
klybą, pfamonę k apskritą 
padėtį. , 

Paduodame ryškesnius fak
tus ir davinius, paremtus 
— r " - — • " — - — . — - • — ^ • - ' — • — 

paveiksluose pamokinimo, ver
ta juos pamatyti. 

Senis. 
Red. pastaba. — Ačiū p. 

Seniui už šias krutamųjų pa
veikslų recenzijas. Mes busi
me labai Tomistai dėkingi ir 
už kitas mūsų laukiamas re-

jąja Jtmtanim, Aigipti 
rija ir.Amerika. Silpni* su 
Prancūzija, o dar silpnesni su 
kitomis šalimis. 

eenzi^s iš po Tamistos piun-
r a šiuose ksnos. / 

Bankai. 
3ankinis judėjimas šaly 

smarkiai išsivystė. Atidaryta 
nauji skyriai Anglijos — Ai-? 
gipto Banko. 

Amerikos Expreso kampa
nija atidarė savo skyrių Je
ruzalėj. 

Įsteigta 40 naujų įmonių su 
1,500,000 Aigipto svarų kapi
talu. 
Darbininkai. 

Raportas sako: 
"Palestinoj — arabai ir 

žydai darbininkai. Jie skiria
si sulig darbo, užmokesnio ii 
sulig formos jų darbo. Arabai 
gauna mažesnį užmokėsi)į ir 
dirba sunkiose apystovose. 
Arabas darbininkas ne pilnai 
priklauso darbui, kaip žyda«*# 

darbininkas. Arabas paprastai 
tur žemės ar kitokios nuosavy
bės, .kuri jam duoda galimy
bės gyventi pasišalinus iš 
darbo". 

Dauguma žydų% darbininkų 
priklauso į "Abdut — Avo-
da \ 

(Bus daugiau) 

4 

f — 

JAPONIJA iR JAPONAI. 

"Vokietijoj neramybėms au-
rgant darbininkams kas kart 
\i> daugiau prisoina kentėti. 

% Ptfcstani laiku Saxonijoj did
žiausiam gamybos centre už-
dartta 6,000 darbininkams du-

v'rys. 
Markės kaip ir be vertės, ė-

« 
mes imk akmenį ir graužk. 

Japonai yra paslaptinga tauta. Kelios 
dešimtys metų atgal jie buvo puslaukine tau
ta. Jie tuomet bijojo visokio naujumo, šali
nosi Vakarų Europos civilizacijos, vengė ar
tesnių ir bendresnių santykių su kaimynais ir 
savo gyvenimu buvo labai panašus kinams, 
kurie taip pat šalinosi kitataučių, kol šie 
patys atėję jiems nepasakė: "Mes čia ir jau 
niekuomet iš čia neišeisim". -

Bet japonai nelaukė kitataučių atėjimo, 
j ie patys išėjo juos pasitikti ir trumpu lai
ku japonai pasidarė daugiau ęuropingį, 
kaip patysi europiečiai. Jie savo protu ir ga
bumais iimu, laiku prisitaikė naujam judėji
mui. Tai buvo stebuklas. Civilizuotas pasau
lis pamatė, kad Rytuose yra ne vien "nusi
leidžiančios saulės šalis", bet kad ten, ištik* 
rujų, šviečia mokslo ir pažangos saulė, pa
jėga ir įsitikėjimas ateitimi. Devymoliktasai 
amžius pagimdė dvidešimtojo amžiaus tautą. 
Japonijoj pasirodė universitetai, mokslų a-
kademijos, meno muzėjai. Pražydo armija, 
kurios pagelba šalis, turinti apie 60 milionų 
gyventojų, sumušė Kiniją, paklupdė Rusiją, 
Milžiniškas laivynas išplaukė tarsi iš po van
dens ir pradėjo supti juras ir vandenynus. At
sirado japonų diplomatai, japonų notos, ja
ponų ultimatumai. Gimė nauja didi valstybėj 
užėmusi atatinkamą vietų ir rolę pasaulio 
valstybių šeimoj. Pradėjo nerimauti artimie
ji kaimynai, ypač Amerika ir Rusija ir nuolat 
rašyti ir minėti "Geltonąjį pavojų". 

Nežiūrint j tokias atmainas, pažangų ir 
civilizaciją, vis tik Japonijoj liko daug savo-
tumo ir svetimų žymių Europos ir Amerikos 
civilizacijai. Paimkim kad ir moterų klausi
mą. Šaly. kuri tiek pažengus priekin, rodos, 
moteris turėtų įgyti daugiau teisių^ turėtų 

tiktai tarnavimas kitiems — tėvui, vyrui, vai 
kams. Nei vienoj kitoj civilizuotoj šaly mo
teriai neskirta tokia pažeminanti rolė, kaip 
Japonijoj. Jinai, galima sakyti; nevaidina jo
kios rolės. Jos prievolė yra anksti kelti, žiū
rėti ūkio, rūpintis vaikais ir šeima, ir visų 
vėliausia eiti gultų. Be viso to niekas nesi
rūpina apie jos buvimų namuose. Jeigu vyras 
užsigeidžia su ja atsiskirti, j i s tai gal pa
daryti be jokių formalumų, nesikreipdamas 
į teismą, nesirūpindamas jos likimu, nesiim 
damas prievolių apsaugoti jos vaikus nuo 
bado. Gana žmonai pasirodyti plepia, pa
vyduole, neramaus budo arba."žiopla", kad 
vyras, nesiskaitydamas su jokiais kodek
sais, gal padaryti atsiskyrimą. Jinai — pil
nai pasyvi s daiktas. Iki ištekėjimo pilnatei
siu jos valdovu skaitosi jos tėvas, ištekėjus 
-—- jos vyras, o po vyro mirties —: jos sunūs. 
J i netur, teisių įgyti nuosavybę, taip pat ji
nai negal išmėtinėti ir pasipriešinti prieš vy
ro užgaidas namuose turėti kitas moteriškas. 
Nė įstatymai, nė religija jai nesuteikė apsi-
g>mimo. / . ' . . . 

Vedybos Japonijoj grynai, civilinis,. ak
tas ir daromas jis be dalyvavimo dvasiškio. 
Jaunikį paprastai išrenka tėvas, o duktė ne-

ponus su europiečiais. 
Kita keistenybėj nesiarmonizuojanCi su 

šalies išsivystymu, gludi auklėjime vaikų. 
Vaikai Japonijoj naudojasi ypatinga meile. 
Juos iš pirmų dienelių apsupa jaukia šili
ma. Jų akyvaizdoj vengiama skustis nelaimė
mis ir reikšti liūdesio, nei vienu aštresniu 
žodžiu užgauti jų klausą. Japonija ištikrų-
jų yra vaikų rojus, kaip ji ir tęvadinama. 
Ypatingas auklėjimo ruožas, svetimas' euro
piečių auklėjimui, gludi tame, kad japonai 
savo mažučių kaip ir nelaiko vaikais. Jie 
ne.yaržo jų valios, leidžia jiems Kuosai žaisti 
ir " žalčius'*rleisti, bet rėdo juos' kaip užau
gusius ir iš pat mažens išmokina gražiai ap
sieiti su savo tualetu ir užlaikyti jį su pasi
didžiavimų. Kaip ir užaugusių japoniečių, vel 
dai mažų mergaičių stdrai nutepama dažais, 

na naudojasi didesne laisve, ačių kuriai jinai 
gal pasišvęsti labdarybės darbams. Tarp kit 
ko, sulig jos iniciatyvos. Tokio mieste įsteigta 
didelės ligoninės ir Raudono Kryžiaus Drau*-
gija. 

• 

Aziatiškumo ir europingumo mišinys pa
sireiškia etiketo j , nustatytoj imperatoriaus 
rūmuose i r taip pat žmonių santykiavime su 
Mikadu, kuomet šis vyksta į manevrus*. Žmo
nes, sustoję abiem pusėm kelio, kuriuo va-

"žiuoja imperatorius, nedrįsta ištarti jokio žo
džio ir sujudėti, kuomet pasirodo imperato
riaus vežimas. Vyrai s\istoja atskirai nuo mo
terų kariškai išsirikiavę. Moterys labai 
dažnai vienoduose rūbuose.Vodyluot nosinėm, 

f arba kepurėm negalima. Žmonės, kuomet pra
važiuoja imperatorrus, stovi nulenkę galvas, 

plaukai dirbtinai supinami ir puošiami gė- kada^ngj žvilgsriiai prastuolių žmonių ne 
fl_• __• J— v, - .,1 :... • - i_-Jr- ~tur "įžeisti'- imperatoriau® ir TO artrmuiu. lėmis, spindančiomis špilkomis ir šukomis. 
Tame iš dalies gludi japonų moters vergišku
mo rolė: jinai iš pat jaunų metų mokosi ir 
ruošiasi būti daiktu puošiančiu, smaginančiu 
vyro gyvenimų. Japonijoj visur galima pas
tebėti yaikus žaidžiančius su lygaus sau didu-

,mo lėlėmis. Jos papuoštos taip, kaip yra puo
šiami vaikai. Net ir dažai neužmirštami. Del-

Vargas" darbininkus spau 
liz'u is visų prūsių. būti daugiau, negu tik vergė, kuriai skirta 

tur teisės* nuo jo atsisakyti ir prieštarauti [ to reik prieiti arii, kad atskirti lėles nuo 
tėvo valiai. Kad pašalinti galimybę pasireik- tikrų vaikų. 
šti merginos valiai, jai nevalia turėti santy
kių su išrinktuoju, ir pasikalbėjimai tarp jų 
gial eiti tik per asmenį yįenai ir kitai pusei 
£erai žinomą ir parinktą. . :įį , . 

Žodžių sakant, tokia moters padėtis su
daro charakteringų ruožą, japonų tautoj, tuo 
labiau, kad, nežiųrmt į visa, tai, moteris Ja
ponijoj naudojasi didele pagarba. 

Pastarais laikais pasireiškia judėjimas, 
kurs siekia paliuosuoti moterį iš- pančių, ku
riuos jai uždėjo Konfucijaus mokslas. Šitam 
judėjimui vadovauja japonietė Cuda-, sulig 
kurios programos suteikimas moterims lygių 

Ko giliau eisime į Japonijos politinį ir 
.•visuomeninį gyvenimą, to labiau mesis į-*• ^imperatoriaus rūmų asmenims leidžiama 
kis tas nuostabu suderinimas europingumo su 
neeuropingumit, kultūringumo su nekultūrin
gumu, išdidaus su jnoftingumu. Pavyz'diii, 
dabartinis japonų imperatorius Mikado yra 
žinomas kaipo kūrėjas japonų galybės, iš
kėlęs jos vardą, ir garbę, kai kuriais,savo iš
oriniais sutikimais primena grynai aziatų 
viešpatį. Tau ta. jo nė kuomet nemato. Panar 
šiai kinų imperatoriui, jis labai retais atsi
tikimais apleidžia savo dvarą, esantį čdsfiiiės 
vidury, ir su tauta susisiekia per savo mė-

imperatoriaus ir jo artimųjų^. 
įTaip pat labai žiauriu eeremonialo ardymu' 
skaitoma, jei kas nors } impieratoTfaus, veži
mų žiųretų; pro" langą jtr iš balkono. Tokijo 
parlamen-te, salėj, kur užsienio atstovai lau
kia imperatoriaus atidarymo įstatymų leidi
mo susirinkimo, langai užtaisoma audeklu, 
kad imperatoriui artinantis nieks negalėtų jo 
pamatysi Tiktai skaitant sosto kalbų ir kai 
kuriose kitose iškilmėse artimiems japonų 

teisių šu vvrais lydėtų žymiai iuartsati ja- m»»ųj5. Tuo ivil||gmiu im^ratorįaus'^mų 6- 1 
> 

kliudomiems žiųrėti į "šventą" nusileidžia 
čios saulės šalies" valdoVo veidą. 

Žodžiu sakantį Japonija sudaro paslap
tingų neįspėjamų nųslęj savo politinio ir vi-
suomemo gyvenamo sferoj jungdama visiškai 
skirtiaus įvairius elementus. Tečiau tuo pa-
<jiu metu' Japonija sudaro tvirtų, galingą, ne
išsemiamos energįjos šalį. 

* M. P . 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
savo vietos jaunųjų jėgas, susirinkimai laikomi ka& ant-
netik tą draugįj% materialiai, 1*4 nedeldiemį. m4a«sio tuojaus 

kolonijos liet. kata
likiškas draugijos su rengimu 
pramogų viena su antra tik 
lenktiniuoja ir lenktiniuoja: 
koncertai, teatrai ir vėl teat
rai. ^ . l į M 

Štai ir jaunameeių mergai 
(ių N. P. P. Šv. Draugija ren
gia vakarę ant 29 lapkr., Pa-
dėkavonės «dienoje. Bus suvai
dinta "Sulyg Naujausios* Ma
dos", dviejų veiksmų komedi
ja. Vakaras įvyks šv. Petro pa 
rapinėj svetainėj; programas 
prasidės 3 valandą p° pietų. 
Kaip girdėt programas bus! 

["Scarf Fantastic,,, ir visokių 
I dainų ir eilių. 

Jau įr is teatro antgalvio 
Į (vardo) lengva suprasti kad 
'bus nepaprasta kokia tai nau- { 
janybė. Čia turiu pasakyti 
kad mūsų šv. Petro parapi-
'nės mokyklos seserys darba
vosi prie surengimo minėto 
programo. Mes jau žinome 

sutvirtinsimo, bet ir mes pa
tys tautinėj dvasioj stipres
niais tapsime* 

fripirų žentas. 
. 

ŽINIOS Iš WAUKE6AN0 

gana gerai apie seseris: kame 
[tik jos savo triūsu prisidėda
vo visuomet išeidavo viskas 
kopuikiausiai. 

Tad yra kviečiami visi bu-
Įti geraširdžiais, ateiti į mi
nėtą vakarą ir paremti tą dar 

[jaunutę mūsų tautos atžalėlę. 
Privalome atsiminti ir tai kad 

i Įvairus, susidės iš tam tikrų [mes turėdami toki nepapras-
šmotelių, kaipo tai: 4<DriliusM^tai puikų momentą pamatyti 

D A K T A R A I 
Dr. A. J. Bertailus 

(Bertash) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S4s4 So. Hatsted 8tr. 
Ofiso T a t : 1-1 po piet 1-8 vak, 

Reaidem-tja 
S15t So. l'Bioa A»«». 

Tct. BonL 5111S Tel. Yds. 1699 

r Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafajette 414s 

r—r-
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Telefonas Boolerard t tSS 

Dr.SABrenza! 
Chfcago. 111. 

i
Vai.: ff ryto Iki 12 piet: l po 
plet tkj t po ptot: f:S9 vak. Iki 

w ^ ^ « * ^ < M i ^ ^ ^ * — — « • « • — M a* m m • ^ i > M 
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'Telefonas Beeley 74SP 

Dr. I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokias Tyrų ir 

* moterį] lytiškas Iii 
1401 Madjeoot Street 

A v a — Chieagof 
po pietų 7—9 rak. 

DR. F. L REICHARDT 
Speeialistas chroniškų ligų.H 
Buvęs pirmiau Irving Parkf 

Senatorijoj vyriausiu 
gydytoju. 

Valančios nwe 4 iki 6̂  suba-
toni, kitomis dienomis pagal 

sutartį. 
2009 North Avenue 

(Kampas Milwaukee Ave.) 

» -

I 

DR. A. 9. KAKALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

8303 So o th Morgan S tr^t 
•L 

:Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

j4631 8 . Ashland Ave.J 
Tel Yards 0994 

Valandos: 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

„Nuo 7 iki 9 vakare. 
ĮNedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

M m w m m • • • • • • . • • • • • » » ' » mmtmmmm^ 

Dr. CHARLES SEGAL Į 
Perkėlė savo ofisą po n u m e r i u ' 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECLTALISTAS 

Dilo**, Moterą iv Tyrą I4ge> 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—M 
po pietų: nuo 7—8.30 vakare 
Nedėliomls: 19 Iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 
Jįm • • • • • • • • • • i | • • • • • • « • • • • 

;Dr, Makaras 
LIETUVVS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
UI Chica^os greičiausiai ir ar

čiausiai paniekiamas sekančioms 
kolonijoms: Indiana Harbor. East 
Chtcago, Hammoad, Gary, Harvey, 
Steger, Ir Joliet. Todėl visokiais 

{reikalais kreipkitės: 
1444 WENTWORTH AVE. CHI-
OAGO HEIGHTS, ILL. Tel. 484 
Keirergo vakara i : 10488 g. Statei 

81. Roseland. Tel, 848, 

Jau Sugryžo iš Tolimos 
' Kelionės. 

M g ^ • 

Dr.A.Račkus 
Ligonius priima kasdien 

nuo 2 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro. Seredomis ir Nedė-
Homis ofisas uždarytas. Pro
fesionali patarnavime teikia 
e&vo ofise: 

J d l *o. 504h Ave. 

i m m m m m m" mmt m m 

Tel. BJvd. 1408. 
Dr. V. A. 
8S18 SO. 

'Valandos; No* 
7—9 vak. 

NedėUomls 

ŠIMKUS 
Halsted Street 
9 iki 1 dieną, If no 

• Iki l t diena. 

r TeL Doolevard 0S17 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th 8t. 
I Valandos nuo 8 iki 12 dieną, ano 8 
I Iki 8 vai. vak. Nedėliomls ano f 

iki 2 vai. po pietų. 

s—~ • • • » » » » • — # — — » » » » » » « S 

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CH1CAGO ILLISOIS 
Telefonas Yards 8088 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto po 
| pietų S Iki 8 vak. Nedėlioinia ofi

sas uždarytas. 
« • • • » ! • • • i • • • m*m~m~m-mmtm*-m-mm»m—mwm » 

Akademijos Reinėjij Dr-ja 
19-tas sis. lapkričio 18 d. siu 
metų laike savo mėnesinį su
sirinkimą šv. Baltramiejau* 
mokyklos kambary. Nares at
silankė beveik visos. Pirmi
ninkė p, Marcinkienė atidarė 
susirinkimą, malda. Raštininkė 
p-lė J. Česniutė skaito pro
tokolą; narės jį tegiria. Ap
svarsčius nepabaigtus reikalus 
iš protokolo, seka raportas 
atstovės L. Zupkiutės iš A. R. 
Centro susirinkimo; raportas 
priimtas su padėka. 

Nepaprasto džiaugsmo pasi
reiškė narėse. Pradėjus svars
tyti ir tarti, naudingus suma
nymus, pasirodė, kad visos 
pilnos* energijos ir gerą norų 
dirbti bažnyčios if vienuoly
no naudai. Jei taip bus ir to
liau, geras ūpas narių nenu-
puis, tai mūsų narės gražiais 
darbeleis greitu laiku pra
lenks" net ir senesnes kuopus 
bei draugijas. 

Nutarta kviesti Centro pir
mininkę p. Nausėdienę su pra
kalbom gruodžio 16 d. Pkmi-
ninkė p. Marcinkienė skiria 
nuo savęs labai gražią ir bran 
gią dovaną tai narei kuri, 
daugiausia narių prirašys iki 
sekančio susirinkimo. 

Nutarta turėti kepurinį ir 
žiurkštinį balių lapkričio 2d 
d. tai hm (ThanksgirVingDay) 
arba kaip kurie sako'* kalaku
tų diena". Bus duodama ketu
rios dovanos, dvi moterims 
kurios turės po gražiausią ar 
navatniausia žiurkšta, ir 4vi 
vyrams kurie turės po gra
žiausią ir juokingiausią ke 
purę, kokia ji ten nebūtų f>i 
tik kepurė. A. R. D. narės vi
sos dirba išvien gražiausioje 
sutarty kad tas vakaras bu-
tų vienas B linksmiausių va
karų Waukegane. Bus ska
naus gėrimo ir visokio užkan
džio. Muzika tam vakare 
grieš lietuviškus šokiusl Ba
lius atsibus Lietuvių svetai
nėje ant 9-tos' ir Lincoln gatv. 
pradžia lygiai 6-tą vai. vak. 

Pelnas to vakaro bus pu
siau : parapijai ir vienuolynui. 

ĮTargi lauksime vhų tą 'vaka-
r& ypač kad tai paskutinė šių 
metų proga pasilinksminimui. 

Akademijos Rėmėjų dr-jos 

po sumos mokyklos kambary. 
Sekantis susirinkimas bus 
metinis'. Lai gyvuoja prakil
nioji A. R, drvja ir josios 
darbščiosios nares f 

Korė. 

IŠCLEYEUNDO, 
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^ « i d . TeL V»n Bnrrn 03M 
Ofteo TeL Bonleraga —•»_ 

1 
Dr. A . A . R 0 T H I 

HtTŠAS GYTiYTO/Ag ER ' 
CHIRURGAM 

SpecUlihtas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir rimt chroniškų % ų . 

Ofisas 3 3 3 5 S. BMedSt 
• Vai.: 1U—11 ryto: t—t po plot. 
t T—* vak. Ned. 2«—12 d. 

Kea. 118* Sadepeudeure BHd. 
Cblcago 

Dr, M Strikol'is 
l i e t a via 

GYDYTOJAS ta O 
4401 So. Ashland Avenoe 

Tel. Boolevard 7824) 
Vai.: S lkl 4 ir f iki I 

Ned. l t iki 11 
: M41 So. Albany Ava 
Tel. Frospect 198© 
Vai.: pacal entartL 

• » » — » » » » » ' » » » « • * • • • • — Ė 
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DR. 0. K. ČERYS 
DENTISTAS 

4|S4 & Weetevn Avenue 
Val.r nuo 4 p o pietų- iki t valą j 
Subatomia nuo 9 iki 9 vak. 
Nedėllomia nuo 10 iki 12. ' 

TeL Lafayette 3415 * 
.m, • • . . • — n 

tai. StT, 1 4 1 * | 

i DR. P. L ZALATORIS 
Ltotavii •ydytojmi Ir 

valandee: II lai I I ryte: 1 Iki 4 
DO platų: I Iki t vakare 

t « 
1 

i! 
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DR. A. L. YUŠKA 
1900 8a. Balrttd Str. r 

Tel. Oaoal flll* 
Oflao vai.: 14 ryto lkl 11 po piea 

I lkl T vai vakavo. 
* * * tams t lkl 4 pa pie*ų. 

41M Aroker Ava. 
TeL Laiayette t t t l 

I W M I » < M I ^ • H ! 

Dr. P. C. Luomons 
Lietuvis EHMHU Gydytoja* 

I 290$ W. 22-Bd * 8o. Leavit* Sts. į 
| TeL Oanal 4222 CBIcago, III. Į 

V|*\ . . » H0 12 rytd V 1—# M 
į vakarą Ned. pagal sutarti 

< ^ « t * i * « • • » i 

to V 1—9M i 
IU tartj. 
i m m m* mmim^m^f^ 

mm m» m m m* mmm'Amim m m • • • •» mmmm> 

TėL Blvd. 7041 . 

Ut. C. t. VezeUs [ 
•TUVIS DE1HTI6TA8 • 

4712 SO. ASHLAHD AvTBHim 

ValaadiMi: nua t tyto lkl t 
Į t Bvedamle auo 4 iki t M tora. 

! » • « • » » » » » » i • • m#• * • • • • • e iDr.M. 
I DEKTlSTAt 

4122 Archer Avenue 
Va i : 9 Iki 9 tak. kasdien. Nedė- \ 

Jttoj • Mrt 12. 
Tat LalbyeUe 40t l 

• ej t,aJUM. m. wk>wjjajt« • • I « » » I 

Prasidėjus Moterį} Sąjungos 
Vajui visu smarkumu imasi 
darbo 26 kuopa. Lapkričio 6 
d* laikė mėnesinį susirinkimą 
kur buvo išduota visa eilė ra 
poftų. Visu; pirma pirm. O. 
Drusevi&enė pareiškė kad k$ 
buvo nutarę užpareitame susi
rinkime aukoti $100 del šv. 
Jurgio bažnyčios naujų var
gonų, valdyba pfidavė getb. 
klebonui kun. Vilkutai&ui už 
ką išreiškė didžią padėką Są-
jungietėms. 

Šv. Mišios ūi Sąjungietes 
26 kuopos mirusias ir *. a. D. 
gerkšnienę atsibuvo 12 spa
lių. Gėlėms' būva surinkta iš 
narių susirinkime 7 dol. del 
40 valandų atlaidų papuoši
mui bažnyčios, buvo priduota 
seserims ir nuo jų gauta už 
tai nuoširdi padėka. 

Ant šio susirinkimo paskirė 
| «v. Jurgio parapijos bazarui | 
15 dol. 

Del Mokslainės "lakėrių" 
(šėpuČių) Amžino RažančiauK 
draugija deda visas pastangas 
kad Įtaisyti vaikučiams pato
gumus; kreipėsi ir prie s$-
jungiečių £ų-tės skyrė 5 dol., 
i£ narių surinko $3; viso da
vė 8 dol. 

Sekė svarstymas kaip ge-f 
riaus laimėtume Moterų Sa
gos Vajų; pirm. O. D. pareiS- [, 
kė vajaus tikslą ragino visas 
nares stoti į darbą kad kiek
viena narė prirašytų kas mė
nuo nors po vieną naują narę 
ir pareiškė prirašanti vieną 
narę, kas dangaus, M. Muraš-
kienė prirašė 7 nares ir parei
škė kad vary sis iki visos šim
tinės. Kas "Bubytk" Sąjun-
giete Muraškienę- Kitos" ir 
prirašė po vieną, bet nespėjau 
vardų paimti, vėliaus tai bus 
padaryta. Sio vajaus laimėji
mui nutarė surengti šeiminiš-
ką vakarėlį ir gėlių puotą. Z. 
Bortnikienė pažadėjo nupirk
ti gražiausią rožę už $l,^kuri 
daugiaus narių prirašys. Su
rengimui šio vakaro išrinkta 
komisija iš gabiu Sąjungie-
čių. Galima tikėtis šauno pa-
silinksminiino ir pagerbimo 
narių. Komi&\jott įeina Stasė 
Mužinkienė, Zuzana Bortni
kienė, Adelė Kancienė. 

Bengiamojo bailius del šv. 
Jurgio parapijos komisiją; 
E. Zitkiutė S. Gjeičienė, J. 
Štaupienė pranešė kad vcika-
h mokinasi ^Fabijola" ir at-

^ si bus advento laike. S. Gorei-
čienė prižadėjo išmokyti Anio-
lų Cliorą; užprašė M. Kua-
mauskienę kad leistų savo dtt-
kterį užimti Ąniolo rolę kuri 
turi putkų lyrišką soprano 
balsą. 

Komisįja rengiamojo kon
certo: J. Šuaupienė, L. Petrai-

Itienė, V. Šukienė pranešė, 
kad lankėsi pas- gerb. p-nią 
Oižauskienę paklausti ar galė
tų dalyvauk koncerte. Kadan
gi del tūlų. priežasčių greitu 
laiku negalėjo, užtat atidėjo 
pirmam- nedeldieniui po Vely
kų. 

Sekantis susirinkimas atsi-
^bu* gruodžio 4 d. 'Visos narės 
yra kviečiamos* būtinai atsi-

•• 
Jeigu nori čebatų kuriems nereikia puspadžių dėti, 

užtat kad jie nudėvės net ir plienines vinis ant skuriniu 
čeverykų — tai reikalauk "Hi-Press" Kasykiinių Čeba
tų — žiūrėk kad butų Raudonai Brūkšnys aplink virių. 

THE B. F. GOODRICH RUBBER C0MPANY 
/ Akron, Ohio. 

l«nkyti ir po naują narę at | | į r e ^ f o n e s C a n a l §395 
įvesti arba kiek gali prira
šyti prie Moterų Sąjungos 

*. aiuinė, m$t Į 

st»»>y>i»»»»»P3>»»»»»»»»^£ 

NAUJA 
KVIETKINYČIA 

Ant Bridgeporto 
Puiklauertos nuskintos kvietkoe, J 

vestuvėms bankietams, pagratiaras^ 
vainikai ir kitoms pramogoms. 

Taipgi užlaikome powder'į, per-
fuma, plaukams tinklelius (kairj 
nets). " i 

Patarnavimas , * mandagiausias,< 
kaiaos žemiausios. 

URBA FLOVVER SH0P 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

į JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 

11 statytojas ir sehi| nain^ 
taisytojas. 

2319 West 24-th Street 
Chicago, UI. 

į£m » » » » • » * • • » » • » » 

Lafsyette 42*8 Tel. 

P L U M B I N 6 
Kaipo Hetuvys, ttetUTfaftiK visa

dos potarnanin Jcnt 
3C YUftB 

M M UTeat 3a-fl» Street 4 
— * • — m* mm mmnmm, — mm m m 1 — M 

•«•* »r^'-

« ™ STATYTOJAI 
MM statome ir bkoliname pinimu ant 

bungatowt. bsinJOMa. J '^^ '^JtJ ' 'U** 
, namų r\*»* iWy»» Co£«r£*!«'*0-J?1* 
Ldsbar statome narna f!7»,««« Terelot. 
f! Uetuvių Aa*roHum S]31-^37 S. JM*l»-

DR. 0. VAITUSH, 0, D, 
Palsngvias 
4 f ^ veiwphtts 
tifbt 

gaivoa a v a * * * * aptjjm 

to. aamiefloV B«tIkl?M Ę&MMęn 

tutna, < 
karkiu 
tuma, skaudančius Ir uCMeffusius 

akių ki^lvsa akya!M«Ntkf-
w , ealo: netikras aklą, 
Daroma egzaminas slaktra pafodaa-
tla maitauaias klaidas. a.kiniai pri* 
taikomi teisinta*. toH ir eiti mataa-
tieraa pavalbsta. Sergėkite savo re-
gėjimo Ir raikai einančius eaokyk 
ton. Valandos: nuo M Iki I vakaro 
Nedėliortiis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Asliland Av 

— ^ 
Akiniu pritaisysią mene 
20 metų prityrimo 

i n m o M A i pi 
Aklų Ligas 

Ar Joms skauda galva? 
Ar Jūsų akys ašaroja? 
AT yra aidėgtos? 
Degina ar niežti? 
AT sktitanc akys greit pavarf. 

itfct 
Ar kvaišta galva? 
Ar* matote kaig ir 
, taškus ? 

Ar atmintie po truput J 
Ar akys opias tvtesai? 
Ar Jaučiate kaip Ir smiltis 

s«? 
Ar yra balta dėmė aat vokų? 
AT turit kataraktą? 
Ar tari žvairas akla? 

Jobu J. Šai taną 
AKINIU SPECIALIHIAS 
1801 86. Ashland Ava. 

Kampas 1$ gatv tik 
Ant trečio aug&to virš Platto ap-
tiekos, kambariai 14, II, H Ir 17. 
Valandos nuo I ryto iki 9 vakarą. 

i - - - r ['- • i i • • • • . ~.f 
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LIETUVON PER 1d DIENŲJ 
Vleartntėlis fatieVJBg<a keUaa Llatil-', 
von per Soutluunpton aat 

mum MAUnETAMA 
BEREK8ARIA 

S Apleidžia New Yorka kaa Utar-
atokaa Greitas persadymas fiouth-
amptone. Lietuviai ypatlškal ly
dimi. 

Reguliariai išplaukia tiesiai i 
Hamburgą 3Ha(<^^^g•,ia^,MSaSr, 

KEliSTVIAI m UETPVOSJ 
ėm\ laivan Pillavol važiuojant į Ęo-

uthan^toną Ir ten psusStfa snt lfil« 
iH lslvų. Ftaakla kss savSH*. 

Grsl&lsuBt laivai pasaulyje. 
Itiformacijo de> kata* ir reikalingu 

NEPROPATAI 

•Ptiysical Culture instltote | 

atvailuoiaerienss H»f*Y^r( 
m salite" gauti _nu6 »1» astam< l^km 

DR. J. A. ^ ^ 
Osteopata», Cfclropta 

Naeuropataa. 
Neslkankink šav^e su Ilgomis,Ji 

i r , I sy k naują sveikatą maujaiaiaiBoi 
jjobttdals be vaistų \Y operacijų nuboj 
f&valriq ir užsisett^Jbsių Mgų. * 
I'a 4204 Archer Ave. aat fl inbu šį 
*Qant kampo sltarsal Jaritllltoa *«•«( 

Vai. nuo 9— 
8 vai. vale 

12 dieną; nuo lo 

%& Nedėliomls nuo 9 iki M M _ ^ 

Tl • < II > • » i \ r Į i - - -i r - T'i T T t r s m 

TTelef. Boule\ard 0313 
Dr. Natalii Žukauskas f 

9APRAPATH 
; J24» S. Morgan St. 

Valandos Paned. Sered. Itetvr. tluo 
2 iki f: gPas. nuc 5 iki 9; N*t. cToo 

.9 Iki 12. , . 
4#53 South Ashhsad AiisiĮa. 

t Valan: 9 iki 12 piet. • Va*: Utar. 
petn. 6 iki 8 vak. 

Re*f tkW^s TeL Bniaajriok^ 

r i n o i t s s i r T i n ftvawAlAi 
Be gyduolių, be operacijos 

I Vai. 9-1; M P. M. gveataA i 
1579 ilflsraakac Avenue 

Kainp. nea<ey tr Irevta* A a 
Ofiso Vaiet. Branavriea: 7«M 

• . - . - - » - . » — i. • < • m~mJĘįE^ 

r*skt«l»en*« 
lisjC. Jų yrsT juaų mtesU 

[ttisual^i. 
Omarą Une, | v 

140 N. 

— 
Telcrotias Bonlevard 1076 

im. w, & S A P U L T O J I i » 
P r t a a i i ^ ' v a l a k e : K » ^ ^ ^ ^ ^ 

i k a i n 

9 ryto 1*19 vai. vąk. 
led Stree 

pas .47 gatvės} -

pmuEELi-o «e%i vų, r a m a t u , J W į j į " 2 į I S S ^ a a i 
i^de| imXnaktiniafa sasfcipialtoats, ar kitokia-sena H«a, ateik, e aš noriai 
patarnausiu. 

-ai 
rate • ••i • S»• • i i• l i l l n u. m • U I 
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KAIP LENKAI LENKUS 
APGAUDINĖJA. 

Apjavikas atsidūrė 
kalėjiman. 

IK AUTOISTAMS. 
— r — . f . 

Ohteagos majoras Dever 
taiso planus atimti leidimus 
nuo tų autoistii, kurie nepa
taisomi, kurie bus rasti kalti 

Tai' sena istorija. Lenki* nž pergreits ir neatsargų va 
zmejimę. 

Majoras sako, tuo buchrbus 
įgalima išnaikinti ir "bootle-
gerius," kuomet nuo jų bus 
atimta automobilių "liti
niai >> 

Suimtas Milton Levine ūž 
pastos škrynuriij apvaginėji
mą. Nesenai jis palinosuotas 
ia kalėjimo. 

tarpe ji dažnai atsikartoja. 
Tas parodo, kaip lenkai daug 
" ^ į S ^ g a / ' 

Miehal La«owski, 1442 Cle-
avet st., Chicago, nuo Alek
sandro Kazmierskio pirko ma 
žinelę pinigams dirbti. 

Kazmierski, parduodamas 
mašinėlę, Lazowskiui davė to-
kių instrukcijų; 

"Mano mašinjėlė garantuo
ta. Pakanka jos mažon sky-
lutėn įdėti paprastos laikraš
tinės poperos, pasukti ranke
nėlę ir iš mašinėlės išeis kuo-
naujausi viendoleriniai bank
notai. Pirm dedant masinė-

* 

l̂ n poperą, reikia tą poperą 
mažiausia tris dienas išlaikyv 
ti suvyniotą drėgname rank-
Ihibsty." 
v ' Aštriai nubaustas. 

Lazowski laikėsi tų instruk
cijų. Kadangi mašinėlė atsi- Justas" Kudirka pagarsėjo 
sakė spaudinti pinigus, tai pas mus ir ten už jūrių — 
Kazmierski antkart paliko di- marių. 
rinktas teisman ir tomis die- Lietuvos opera, suorgani-
nomis nubaustas kalėjimu zuota gabaus ir prityrusio 
nno 1 ligi 10 metų už žmonių į menininko Kipro Petrausko, 
apgaudinėjimų. tnr gerą vardą namie ir už-
* Bylos laiku Lazowski pasą- • s l ony-

*^**"*«^w 
Galų gaTe;"iawpėdds Julė'' 

atvyks Ckicagon. Buvo keletą 
kartų garsinta kad bus, bet 
nepasisekė pfcrtrąukt, bet da
bar jau tikrai bus ir tai neuž
ilgo. Gruodžio 23 d. 8-tą va l . j j^ 
vakare šv. Jurgio par. svetai 
nėję yra rengiama "Klaipė^GįHCAGISeUĮ, AT8IJMBI 

J. K. Derring iš Lake Fo-
ręst, milionierius, paskelbė 
200 dol. dovanų už susekimą 
vagiliaus, kurs pavogė 11 gy 
v u kurkinų. v 

iCharies Bloomgren, 882 So. 
State st., mirė nuo sužeidimo 
pravažiuojančiu gatvekariu. 

JUSTAS KUDIRKA. 

kojo teime, kad su Kazmiers-
kiu jis susipažino liepos 11 d., 
19?2 m., kokiame tai l>a£arp. 
Kazmdeski antkart paliko dj-
dis Lazowskio prietelis. Pas-
kians jį nusivedė j savo na-
mus, kur tai ties Milwaukee 
•ve.. Tenai jam parodė maši
nėlę pinigams dirbti. 

Nepaprasta* brangumas. 
jus keletai dienų, Kaz-
ti pasiskolino nuo La

jus tas Kudirka apie pora 
metų darbavosi Lietuvos" Ope
roj imdamas vyriausias roles 
operose "Demonas", "Faus
tas", "Traviata", "Rigolot-

dos"Julės"- priėmimas. 
Ji yra kviečiama Chicągon 

Šv. Jurgio parapijos "Kank
lių" choro, ir visi choro na
riai išsijuosę dirba ka4 jos* 
pHėmimas Cbicagoj butų pa
sekmingas. Jau choras baigia 
mokytis dainas prisiųstas iŠ 
Klaipėdos. Julė taipgi pasiža
dėjo kektų solo sudainuoti 

Bus chicagdeeiams jdomų 
pirm$ kartą, išgirsti "Klai
pėdos Julįf". Be Julės bus ir 
kiti} solisčių bei solistų iš Klai 
pėdos. 

Atvažiuoja taipgi iš Klai
pėdos Jūreivių, choras-, miestie 
e.iai, Klaipėdos merginos ir ar
tistai, kurie žada piešti pu
blikos paveikslus*. Svečiai at-
sivež iš Klaipėdos daug dova
nų, kurias galėsite pamatyt, o 
gal ir apdovanos publiką. 

Taigi visi kurie norite pa
matyti Klaipėdos žmones tai 
jau i5 kalno rengkifcės prie to, 
nes šv. Jurgio par. svetainėje 
nesutilps visi kurie norės įei
ti. Tikietai jau dabar yra par
duodami pas choristus "Kan
klių" choro. 

"Klaipėdos Julė" neilgai 
viešes Chicagoj todėl pasinau-
riokit proga ir pirkite iš kal
no bilietus į šv. Jurgio par. 
svetainę pamatyti "Klaipėdos 
Julę" gruodžio 23 d.. Mes. 

S O Č I A I S 8A*Al f*S KO
MISIJAI. 

3W .»»er •f*-*-
mmmmmmmmmm 
• - • • h5TtT 

pS™a*«nisr Z*p*i>. 26. 3*1* 
^i n • • » 

Visi komisijos nariai kvie
čiami susirinkti panedėlyje lap 
kričio 294. 8 vai. vakare Auš
ros Vartų ptir$|rijos mokyfclo-

AB 

• m • mr 

TB LAUKUS. . / ATf m 

PAQ&&ftffTt 
SAVO BŪVI 

Ar žinai kad dabar yrą Jfc&as 
' t a p r f r i 

r< 

I SAVAITĘ 

Chicapf pafite (vidnmicBty) 
prie Adams ifr Beartom gatvių, 
randasi atėję iŠ Lietuvos laiškai 
ieiniau jvardytiemi asmenims, ku
rių dėlei adresato persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatves 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viiiaus 

»refĮefic! Kur̂ e iakko &ave priri
šę ,pne tokio darbA Kuns ne
duoda tą$ pragos pagerinti sa
vo puvi tai dabar laikas pasi-
liuosuoti. Ar mėgini žingsniup-
„ti kartu'su mainančiu pagu
liu, tfe&urint kokia viet¥*ar 
darba> dabar turi 

GALI 

v SAVO 

NORĖDAMI 
'TOKTI, PARpUOTI AR MAI
GYTI VISADOS £REIPRAT8S 
PAS MUS, ?ĄS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

parašyta ADVERTISED. ? T 7 r 

Prašydami laiško paduokite lai* AI/3 A 
ko n ura., nes su juo* greičiau 
laišką suras nejfu «n uavarde 

50'1—AdamavlciukH Flranoiškal 
511-7—Dav^taa Ant&mi* 
528--lvonftltl» Jciiias f 
542—Makoūskieni- Ona 
544—Mockieaiė Marijona 
548—Miniauskia Kazimieras 
657—Rimkus John 
564—Satltauskienė W. 
565—Saputis Alekaandra 
566—Šeputis Alei. 
567—Sasnauskui Koatantinui 
569—Shimkus Stanley 
570—Shotkus Joh» 
680—Staniai ovaltis Franc. 
585—Vilkaa Jonas 
586—Vilcenakaitfi Julijana 
587—Voailucaa f»ran. 
592—Zanrieoė Paulina 
593—2adeikv8 Jan. J. 

*4 et 
n s* 

809 W. 35fli St., Chicago 
Tel. Boalevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAITUS. 

Pasekmingai siundau pinigus ir 
am LaiTakortes. t 

PABAUGJMl: 
SA¥O 

.> • —• ^^r ..... 

mm 

• 

Nėra reikalo ajaleisti isavo 
dabartinį darbą bet £ali pade
rinti savo ateity., 

NOBI " 
ptom u 

KAIP 
Tai išfritsk Mr..White. kai 

bant apie "Pasisekimą*' (čfoc-
cess). 

PANBDfiLY 
8 VAL VAKAEE 

ROOM246 H. 
CONVAY BU3U)ING_ 

111 W. WASHINGrrON OT. 
. . i ' • • • • • . I I I — 

MEDUS 
Šviežus 

Tikrai .Ga
rantuotas 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

Ved* bv-l«* vt<n>— Tfltnoosr. Kczaml-
nooJ* Abstraktus. Padaro pirkimo it 
pardavimo Dokumentas ir jraUojlmos. 

7 Stontb Dearborn Strtet 
ROOSf 1538 TRIBŪNE RI.DG. 

Telefonas Randoiph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 §t. 

Telefonas Caoal 1637 
- . 

• • • i 

S. W. B A N S 8 
ADVOKATAS 

7» W. Monroe Street 
Room 904 — Telef. Randolpb 9900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietg 

Geriausias Medus Koki pinigai gali 
nupirkti. 

2 Penktu svaru viedrukai . . 92.20 
6. Penkių svaru viedrukai . . 96.30 
10 Penkių svaru viedrukai . . 910.00 

Siunčiame express'u 
Siuskite Money Order apmokėjimui 

' A. Q. OILL , Uį 
229 W. Huron St. Chieapo. 111 

Septintos lubos. 

8203 So. Haletetf Hu. 
Telef. Yards fOli 

Chicago. 
' • • • .i • Į • I I . i m 
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V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

• 

. ' 

" į 

mm ̂  rar: ^ 

' 

Liet. B. K. Labd. Sęj. OiV 
tro susirinkimas įvyks tre-

to' Jo talente pastebėjo ir j čiadieny lapkr. 28 d. 23 m. Au-
visapnsiai įvertino Lietuves ir šros Vartij parap. fvetainėje. 
U^ionio laikraščiai. Užsienio 
laikraščiai turėjo progos ajne 
jį prabilti po koncertų Lat
vijoj, Estijoj ir Vokietijoj. 

Justas Kudirka niuurs, a-
raerikiečiams lietuviams, yra 

lovskio 140 doleriu. Vž tuos artimas dar ir dėlto, kad jis 
pinigus jis užstatė savo ma
šinėlę. Paskui $jo peretrak-
ciįoB apde mašinėlės pardavi
me. Pagaliaus Lazowski šu

kei i s metus mūsų tarpe gyve
no, kartu darbavosi, kartu sie
lojosi mūsų dvasios gyvenimo 
reikalais. Savo liringu balsu 

Kviečiama atstovai bei at
stovės skaitlingai ateiti ant 
susirinkimo. Jau artinasi Sei
man ir kiti svąrbui ; \^«l ls i 

_̂ r ŠE* Sai»" ' ' • ' • • • :" 

Valdyba. 
apfarimul 

>**¥# 

tiko pirkti. Pirmiausia už nekartą jis pakeklavo mus^ 
mašinėlę užmokėjo 1,800 do- dvasia, nuskaidrindamas jos 
lerių, paskui pridėjo dar 435 padanges, 
dolerių. Taigi, su skola pasi-1 Esame rėmę vertus ir never-
darė viso 2,375 doleriai. ! tus. Sulaukę lietuvių meno 

Lazowski į tuziną drėgn.ų pionieriaus — muziko — kom-
rmnkžluoseių įvj-niojo galybes: pozįtoriaus Naujelio — atida-
{vairios rųsies operos. Pasi-; vėm jam ištarnautą pagarbą. 
rinko dieną ir ramią vietą lankėsi pas mus dain. P. Ole-
dirbti pinigus. Teeiaus ma-: ka, Byra ir muz. LeškevičiiiS; 
šinėlė nedirbo pinigų. I Sutikom ir juos nuoširdžiai pd 

lankiai. 
{metusi liga. 

Sprūdo tuoj jis pas Kaz-
ntferakį su nusiskundimu. Tas 
jalu pradėjo aiškinti, kad, ma-
ėyį : jis mašinėlę kur ant sma
rkaus vėjo laityė ir persaldė. 
Peršalusi mašinėlė nedirba 
pinigų. - Patarė Lazowskiui 
peršalimą išvaryti keletą pa-
rų -mašinėlę laikant kur šiltoj 
ir sausoj vietoj. 

Tuo tarpu Kazmierski išdū
mė iš miesto. Mašinėlės gi 
nebuvo galima "pagydyti." 

Lazowski kreipėsi policijom 
Pastaroji nutvėrė Kazmeirskį 
- Apgavikas smarkiai nubau

st**. * Tečiauš apgautojo pi
nigai dingę. 

Tai koks žmonių žioplumas. 
Beakėtų ir žioplius bausti. 
Nes jei jų nebūtų, nebūta nei 

* i t -M, +. »^ _ ^.. . . . . , . ^ . , »^-. . „ . . 
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PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Local No. 269 A. C. W. of A. į E 
extra susirinkimas šaukiamas 
ant lapkr. 26 d. 
1564 N. Robey St. 

Bus nominuota visų viršinii* 
kų Joint Boardai. Svarbu tadV 
kad išrinktume tokius, kurie 
rūpintųsi darbininkų reikalais,* 
o ne kuom kitu. 

Kviečia visus Valdyba. 

Mandagiai priėmėm p. Bab* 
ravičių, kurs dar lankok kon
certuodamas mūsų naujoky
nus. 

•Tuo labiau privalom parem
ti Justą Kudirką — daugiau
sia mums žinomą ir artimą 
menininką. 

Tad sulaukę gruodžio 20 
dienos — visi aplankykime jo 
koncertą, kurj jis raugia gra
žioj vidumiesčio salėj — Stu-
dobacker Teatre. 

K SYLVIA" SCENOJ. 

m 
~ 

- ^ — 
' 

Lapkričio 29 dieną 'Birutė' 
stato scenoj "Sylvia". 

-

Antros Vartų par. milžiniš
kas bazaras baigiasi lapkričio 
28 ir 39 dĮ^nomis." Prasideda 
T vai. :vlBia76r" Y ^ ^ 
daiktų išlošimuv. 

KALĖDŲ PLAUKIMAI Į 
LIETUVĄ. 

' M Bus specialLSki plau 
kimai Kalėdų laike. 
LEVIATHAN « -
plauką Gruodžio 1 
diena. PRESIDENT 
ARTHUR Gruodžio 
5 dieną.' GEORGE 
WASHINGTON «ru-
odžio 12 d. i* New 
YoMto, Taipgi ir ki-

U išplaukimai. Geras sujungrimas 
su Lietuva pėr Angliją arba Bre
meną. Naudokis smagumai* kelia
vimo ant &. V. Valdiloe laivų: Di
deli kambariui. Poroms ir famili-
joms kambariai yra vien tik jiems, 
fcųlminsros pasivaikščiojimo de
ny a Patarnavimas mandagių tar
nų. Puikus ir jyairŲa vallial. 

^3S 

PAVElIStA). — v-- * 

Ką tik gavome iš Vokietijos labai gražių Jėzaus ir 
Marijos paveikslų. Ant vieno išsiūtą rankomis žo
džiai: *'Dieviškoji Jėzaus širdie pasigailėk mūsų" 
Ant kito: "Nekalbiausioji Dievo Motina melskis už 

mus >» 
• ; . . ? , 

6ie paveikslai butų labai tijaiami Kalėdų dova-
nonis, nes ^ai išfikrųjų gražus paveikslai Kas nori 
pirkti, lai pasiskutiina, nes nedaug jų esame gavę. 

. • 

ir 
.•-

\ 

perkant kaina *1.Q0 
-

Ui abu . . . . . . . U . . . . $1.85 

i 

į 
i* ' 

veime ;•;, 
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Chicago, IUinois. 
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Trindamas su Ruffles 
Intrlnsi Pleiskanas Lank. 

- N'iefti, nieitl viaą dieną — jų« net 
ttebltAi ii kur tų pleiskanų tiek 
imasi! Juo daugiau jus kasote, juo 
daugiau pleiskanų išpuola ia ju«u gal-
TO*, auteriia juau drabuiiua, daro ne
malonumo kiekvienam arti įųm esan
čiom, ir via neapsakomai niežti! 

&*m* 

į. 

ir 
Norėdami pasiųsti pinigų \ Lietuvą saviesiems, siųskite 

per dienraštį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siuneia ir geriau
siai patarnauja. :,, 

"Draugas" siunčia į Lietuvą pinigus neviėn Litais, bot 

UNITED STATES LINES 
t l « BO. DIARBORN 8T. CHICAGO. 
lx>kalial agentai Tisuose- mlest. 

Valdantieji Operatoriai del 

UNITEO STATES SHIPIN6 H U B 

ir Doleriais. 
Jei norite patys pasii|sti, tai **Draugas" išraSo čekį-draf-

tą kurį Tamistos įdėję į laišką pasiusite saviesiems, o jie 
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti b* jokio vargo ir be 
atitraukimo. 

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, "Draugai" 
pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias dienas 
išmoka, :rV ;' -" 

Taipgi "Draugas" siunčia pinigus ir perlaidomis. Ko-
rėdami platesnių Informacijų kreipkitės: 

^DEAUOa" PINIOŲ 8IUirnH0 SKYRIUS į 
Oakley Avenue Chicago, Dlinois 

tai praSalina. Kmfftmm yra tonika 
ralvoa odai ir plaukams. Rmftimm yn . 
pleiakang naikintojaa au puikiomia Ų 

. paaekmemia. 
Ir tame aCca Jokio* pasUpliea. t 

Rmfflcu yra atidarytas rabi v ir pat v- Ų| 
rusių kemiku, kurie iadirbo tormulą 
specialiai paakirU sunaikinimui pleis
kanų pert} — ir RmffU* atlieka aavo 
darbą. 

• Pam«siakU banką ! Itrinkit trpputj 
Rmffl— i aava gmlToa odą kasdien 
aiiie per saivaite laika O kuomet 
pleiskana* jau Hnyka, tuomet naudo
kite karto nuo karto ir pleiskanos jus 
daugiau niekuomet nekankins! l i k 
•S«. ui bonka.. Galima fauti aptiekose. 

F. AD. RICtlTER & CO. 
104-114 So. 4tk St.. Brookhm. N. Y. 

. A OftAM T)ldxnle«tyJ • 

39 South La Baile Street 
KaoeitMu-t* 5SO 

Telefoną* Ceutral ea»o 
-

Vakarais 3223 S. Haisted Si 
Teiefooavi: Y arda 4C«f 

A. A. Slakis 
VOKATAS 

Vldurmlestyje 
CHICAGO TEMPLE UI ILDING 

77 West Hashinctan Street 
Room 1726 Tel. Dearborn 0057 
Namu Tel. Hyd« Park 3805 

r J06EPH C. S0B0L 
LIETTVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St. Room 1518 
Telefonas Dearborn 4700 

Telefonas C anai 3580 
Vakarais 2341 W. 23-rd Place 

' 

re i . De«rhoitii OOR7 
A E A . J5. 

S T A S U L A N I 

I 

S k a i t y k ir Atmink 
1 * A D 

i 
Jau persikėlė i kita vieta, senį 

tavorą MpaKJavė, o vien tik nau-

-

1 

ją dabar uilaiko, geriausi patar-
' navimą suteiks savo kostumeria-

tavi, taip 1- nanjiem*. katrie atsi-
iankyalte. 

Kada &s norėjau išeiti iŠ biznio 
metai atgal, jeigu, kurie mano • 
kostuineriai nebuvo užganėdinti, 
tai i-neldžiu ateiti, o busit užga-
nėdinti, nes ąa dabar pasrikau 
ant visada tam pačiame bizny- I 
je, aS es mi tikras lietuvis. 

Meto 
Pritaikau akinius del jaunų 

senų. Jeigu akiniai nėra tinka 
mat. pritaikyti, tai viaa žmogaus 
kūną vargina. Ateikit pas mane, i 
o suteiksiu teisingą patarnavimą, 

i aš esmi tikras lietuvis. 

! rtlH A. MILLER 
2350 U est 22-<nd St. 

. Tel. Canal 5088 
CHICAGO. ILI.. 

MOTEEIMS PRANEŠIMAS. 
$Ą00O vertes vilniį parsi

duoda del nerimu, dažytu ir 
nėdažvtu. matkai vertės 75c. 
par8iauoda už 25o. 35c. ir 40. 
Taųjgi parsiduoda marškinės 
sijos del mezginiu, kaina 250 
rfrdu po 10c, r - 3Sc. ir 65c. 
Taipgi: parsiduoda vilnonės 
skiautis. Meldžiame nepraleis
ti šios progos nes tokio bargje-
no nebus; Antrašas: 

Bali mam&vičins 

Kitiems Automobilių Mekanikams, Kuomet Tamsta 
Patsai Gali Būti Savo Karo Meistru? 

DAR NIEKAS NESIGRIAUDINO 
PASTOJĘS SAVO KARO MEKANIKU! 

Mes Išmokiname praktiškai Suteikdami ir Teorijos. 
Mokslas Garantuotas Ant Geriausių Karų 

Bridgeport Automobile 

įjįmm m • • • » • ! » , • • » » . » » » » • » » • • , • • • ; 

r ADVOKATAS 
Tidurmicstij Ofisas 

Room 1728 ChicagD Temple Bldg 
77 W , W«sh»ngton St. 
CICERO Ofisas: Panedėlio va k. 

j 1*14 8- Cioe**> A v. Tel. Cicero 5030 
BRinc.fcf?ORT Ofisas: Kitais xaM. I 
32S6 S. Ilalstoil St. Tel. IVr.H. 67S7 j M 

jfjlM • » • • • » • » » » ! 

i 
1 P. WAITCHES 

w?tr 
. iBTCVlh A D V O l A l A a 

R. S14-ft16-lS7 K. 
boro Ktr. Te l . Randolpb Kl 
VakaraL-: 107S4 H. Wabash A 
Ro^elaiad Tel. Pulimao 6877 i 

. - < . 

LIETUVIAI GEABORIAI 

S, D. LACHAVVIGZ 
(•tuvis Grabortos 

2814 W. 28rd PI. 
Cicago. 111. 

Patarnauja laido
tuvėse kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 ' 
2109 ' i 

- . • • . — 

g , , - - -
Telefonas Boalevard 41St 

< 

*l\ 
SiUITYKIT IR FLATINKIT} *,J^!Zm 7^OMZ^ ! 

A Masalskis 
Graborius 

Patarnavo fu •**-
dotnvėse ve«-
tnvėse, krtkšty-
nėe Ir kltooa« 
rejkaJoese. Kai-1 

• • . 

Tarpe tPaniel ir Normai Avė 
3238 Sunik Uakted.Sm*r. ^ 

i PBTBAS JUSAITIS INBTRU 

TONSILUSl 
IŠIMU 

TOBULIAUSIOMIS MOKSIXl| 
PRIEMONĖMIS: 

1.—be pellip, 
2.—be kraujo, 
S.—be marinimo, 
4.—be skausmo, 
ft.—be jokio pavojaus srel-j 

katat. 
Po operacijos žmogni nereikia fru lėti lovoje, nereikia sirgti,] 

nereikia gaišti nuo darbo, nereikia kentėti sopulių; žmogus | 
tuoj valgyti, dainuoti ir jaustles linksmai. 

Patarimus tonsilų reikalais duodu ušclyku. 
jfemonės yra maloniai kviečiami atlankyti mano kliniką, 

kuriems patarnauju yra pilnai užganėdinu. 

DR. AL. M. RACKUS 

U- l a l l . f i a o i b 
Gydytojas, Chirurgas a? Obetetrikaa, 

Avenue Cicero, 


